
Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Ochrona Środowiska

Andrzej Adamski & Krystyna Żuwała

Uniwersytet Jagielloński
Wydział Chemii, Zakład Chemii Środowiska

Wydział Biologii i Nauk o Ziemi, Instytut Zoologii



Ochrona Środowiska na UJ –

kierunek międzywydziałowy 

Wydział Chemii

ścieżka chemiczna

Wydział Biologii

i Nauk o Ziemi

ścieżka biologiczna
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studia są dwustopniowe: 

3-letnie zawodowe, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata

oraz dalsze 2-letnie, zakończone uzyskaniem tytułu zawodowego magistra

magister

licencjat
1

2

Struktura studiów 

ścieżka chemiczna ścieżka biologiczna

3 złożony wniosek o nadanie uprawnień do doktoryzowania

w zakresie ochrony środowiska w specjalności chemia środowiska 



Ochrona Środowiska na UJ – odbiór zewnętrzny



Ochrona Środowiska na UJ – statystyki wewnętrzne 

Rok 

akad.

Liczba kandydatów
Liczba 

absolwentów
Liczba studentów

I stopień II stopień

zarej. przyj. zarej. przyj.
I 

stopień

II 

stopień
razem kobiety

niepełno-

spr.
cudzoz.

2011/12 300 149 98 85 55 78 455 346 10 0

2012/13 348 179 112 96 70 46 490 369 13 1

2013/14 225 96 95 74 53 68 383 293 10 4

2014/15 163 88 78 63 36 58 329 245 9 3

2015/16 153 105 54 45



Trendy demograficzne 

Postępujący spadek liczby osób 

w wieku 19 – 23 będzie 

prowadził do zwiększenia 

dostępności studiów wyższych 

dla osób o słabszych 

zdolnościach, tym samym 

średni poziom studentów 

uczelni publicznych będzie cały  

czas się obniżał.

Ciągły spadek jakości na 

uczelniach publicznych może 

doprowadzić do sytuacji, 

w której rynek wymusi 

powstanie uczelni prywatnych o 

wyższej jakości kształcenia 

i wyższej barierze wstępnej.

Regulacje polegające na utrudnieniu 

dostępu do studiów stacjonarnych 

na uczelniach publicznych (ograniczenie 

liczby miejsc, wprowadzenie 

współwłasności) pozwolą na częściowe 

ograniczenie spadku średniej jakości 

studentów  na tych uczelniach. 

www.edulider.pl

wybrane wnioski

z zeszłorocznej prezentacji

prof. J. Bolałka  



Sposoby przeciwdziałania negatywnym prognozom

internacjonalizacja –

rekrutacja studentów

zagranicznych wyjście naprzeciw

lokalnym potrzebom 

gospodarczym

tworzenie oferty

edukacyjnej dla 

osób w wieku 

30+ i 40+ 

poszerzanie oferty

studiów o nowe,

atrakcyjne kierunki

poszerzanie oferty

kształcenia

podyplomowego

zapewnienie

atrakcyjnych

miejsc praktyk



Polski rynek edukacyjny 

w zakresie Ochrony Środowiska 

Kierunek Ochrona Środowiska jest aktualnie realizowany w Polsce

przez 48 jednostek, z tego w Krakowie przez 5 (łącznie z UJ).

Kierunek Inżynieria Środowiska jest aktualnie realizowany przez 

45 jednostek, z tego w Krakowie przez 3.

Inne kierunki związane ze środowiskiem realizowane są 

aktualnie przez 14 jednostek.



1 Harvard University

Harvard Energy & Environmental Programs

The Environmental Fellows Program

Environmental Science & Engineering

Environmental Science & Public  Policy

2 Stanford University
Stanford School of Earth, Energy and Environmental Sciences:

Emmett Interdysciplinary Program in Environment and Resources

3 University of California, Berkeley

Environmental Science, Policy and Management

Conservation and Resources Studies

Society and Environment

4 University of Cambridge Environment & Energy

5
Massachusetts Institute of 

Technology (MIT)
Environmental Science & Engineering

6 Princeton University Environmental Program (Env. Eng., Env. Chem., Technol., Policy)

7 University of Oxford Environmental Change & Management

8 California Institute of Technology Environmental Science & Engineering

9 Columbia University

Environmental Studies

Sustainability Management

Environmental Science & Policy

10 University of Chicago Environmental Science

Kierunki związane ze środowiskiem 

na najlepszych uniwersytetach świata

http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Harvard-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Stanford-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-California-Berkeley.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Cambridge.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Massachusetts-Institute-of-Technology-(MIT).html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Princeton-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Oxford.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/California-Institute-of-Technology.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/Columbia-University.html
http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings/University-of-Chicago.html


Sukces oferty edukacyjnej w zakresie 

ochrony środowiska - refleksje ogólne

Podstawowym kryterium zainteresowania danym kierunkiem studiów jest 

jego silne sektorowe powiązanie z potrzebami lokalnego rynku pracy, 

wysokim poziomem spodziewanych wynagrodzeń  

lub modą społeczną w zakresie postaw. 

O ile bezpośredni wpływ uczelni zainteresowanych kształceniem w 

zakresie ochrony środowiska na strukturę rynku pracy jest niewielki, 

o tyle możliwości podejmowania aktywności w drugim obszarze wydają 

się być bardzo duże. 

W epoce bardzo łatwego dostępu do informacji, coraz trudniej odróżnić 

nieprzygotowanemu odbiorcy prawdę opartą na podstawach naukowych 

od nieweryfikowalnej pogłoski. Debaty publiczne dotyczące zagrożeń 

środowiskowych, przetaczające się przez media są tego najlepszym 

przykładem.

Obszar społecznej edukacji ekologicznej na wszystkich możliwych 

poziomach potrzebuje także wykwalifikowanych kadr i stanowi naturalny 

kierunek rozwoju kierunków studiów związanych z ochroną środowiska.











Zmiana profilu studiów na praktyczny

Profil ogólnoakademicki

obejmuje moduły zajęć 

powiązane z prowadzonymi 

w uczelni badaniami 

naukowymi i jest 

realizowany przy 

założeniu, że ponad 

połowa programu studiów 

(określonego 

w punktach ECTS) 

obejmuje zajęcia służące 

zdobywaniu przez 

studenta pogłębionej 

wiedzy

Profil praktyczny

obejmuje moduły zajęć służące 

zdobywaniu przez studenta umiejętności 

praktycznych i kompetencji społecznych i 

jest 

realizowany przy założeniu, 

że ponad połowa programu studiów 

określonego w punktach ECTS obejmuje 

zajęcia praktyczne kształtujące te 

umiejętności i kompetencje, w tym 

umiejętności uzyskiwane na zajęciach 

warsztatowych, które są prowadzone 

przez osoby posiadające doświadczenie 

zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Profil prowadzonego kształcenia wpływa na wymagania dotyczące tzw. minimum kadrowego, a 

także wymiar praktyk studenckich, a same studia mogą być prowadzone z udziałem 

podmiotów gospodarczych.

Aktualnie jedyną atrakcyjną formą praktyczną byłby profil inżynierski.

rozróżnienie na profil ogólnoakademicki i profil praktyczny kształcenia wprowadziła nowelizacja ustawy 

Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 11.07.2015 r. (przepisy weszły w życie z dniem 01.10.2014 r.).
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Planuje działania z uwzględnieniem 

potrzeb w zakresie ochrony 

powietrza

Buduje popyt na działania 

zmierzające do poprawy powietrza

Dzieli się wiedzą i dostarcza 

informacji wszystkim 

zainteresowanym

Buduje strategię ochrony powietrza 

na poziomie gminnym

Wspiera decydentów w realizacji 

zmiany

Zapewnia narzędzia wsparcia 

zmiany poprzez regulacje, 

pozyskuje finansowanie

Ekodoradztwo – inicjatywa małopolska

Kreowanie zmiany

Koordynacja

Edukacja 

Wsparcie

Prowadzi inwentaryzację 

i bazy danych

Uczestniczy w regularnych 

szkoleniach, platformie wymiany 

wiedzy

Prowadzi punkt 

informacyjny/obsługi

Zapewnia koordynację 

procesów,  komunikacji, 

zarządza informacją

Dba o spójność i jakość 

opracowanych dokumentów 

związanych z ochroną powietrza

Program LIFE zakłada m.in. stworzenie sieci 

tzw. eko-doradców, którzy w 37 gminach będą 

wdrażać program walki z zanieczyszczeniami 

powietrza. 



Edukacja ekologiczna w sferze aktywności MŚ

https://www.mos.gov.pl



Edukacja ekologiczna w sferze aktywności NFOŚiGW  

Priorytet 1 

Zapewnienie źródeł finansowania 

i poprawa efektywności procesu

dofinansowania przedsięwzięć z 

zakresu edukacji ekologicznej.

Priorytet 2

Współpraca z wfośigw – realizacja 

wspólnej strategii działania.

Priorytet 3

Inicjowanie i prowadzenie 

szerokich konsultacji dla 

uzyskania nowoczesnych

rozwiązań w zakresie edukacji 

ekologicznej.

Instrument Finansowy LIFE+

Instrumenty finansowe 

MF EOG i NMF
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Narodowa strategia edukacji ekologicznej NFOŚiGW 

Strategia Edukacji Ekologicznej na lata 2013 - 2016 - Narodowy ..

nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/.../strategia_ee_2013.pdf



Program priorytetowy NFOŚiGW w latach 2015-2023: 

Edukacja ekologiczna

● ochrona atmosfery i klimatu;

● bezpieczeństwo ekologiczne;

● ochrona przed hałasem;

● ochrona przed promieniowaniem jonizującym;

● gospodarka odpadami; 

● różnorodność biologiczna i gospodarowanie na 

obszarach chronionych;

● ochrona krajobrazu;

● racjonalne gospodarowanie zasobami;

● ochrona wód i gospodarka wodna;

● ochrona ekosystemów Morza Bałtyckiego;

● racjonalne zagospodarowanie terenów zurbanizowanych; 

budżet do: 198 282 tys. zł z tego dla dofinansowania bezzwrotnego: 188 282 tys. zł 

Kształtowanie postaw 

społeczeństwa i wykorzystania

mediów tradycyjnych i internetu.

Aktywizacja społeczeństwa

dla zrównoważonego rozwoju.

Kształcenie i wymiana najnowszej 

wiedzy oraz wsparcie systemu

edukacji w obszarze ochrony

środowiska i zrównoważonego 

rozwoju.

Budowa, rozbudowa, adaptacja, 

remont, wyposażenie 

i doposażenie infrastruktury

służącej edukacji ekologicznej.



Lobbing na rzecz tworzenia ram funkcjonalnych 

dla edukacji w ochronie środowiska

powołanie do życia Ogólnopolskiego Forum Studiów Środowiskowych

adresaci: wszystkie jednostki prowadzące studia w zakresie szeroko 

rozumianej ochrony środowiska;

założenia: 

● zorganizowanie w maju każdego roku spotkania przedstawicieli jednostek 

zaangażowanych w powstanie OFSŚ w celu dokonania oceny aktualnej 

sytuacji i podjęcia decyzji, odnośnie dalszych kroków;

● uruchomienie dedykowanej strony internetowej;

● konsolidacja wysiłków na rzecz promocji kształcenia na potrzeby ochrony 

środowiska oraz postaw proekologicznych na wszystkich możliwych szczeblach;

● wspólne tworzenie konsorcjów projektowych;

● wspólna organizacja konferencji tematycznych i akcji promocyjnych; 

● zapraszanie na doroczne spotkania przedstawicieli z ośrodków zagranicznych, 

wiodących w zakresie ochrony środowiska;

● zapraszanie na doroczne spotkania decydentów, przedstawicieli firm, instytucji

ochrony przyrody, parlamentarzystów, organizacji pozarządowych, samorządów 

oraz patronów medialnych.



Podsumowanie

Kształcenie w zakresie ochrony środowiska jest potrzebne i znajduje 

odzwierciedlenie w ofercie edukacyjnej wiodących uczelni.

Należy poszukiwać optymalnego zakresu merytorycznego tego typu 

studiów z uwzględnieniem aplikacyjnych preferencji rynku pracy.

Studia w zakresie ochrony środowiska powinny zostać włączone 

w powszechny system podnoszenia świadomości ekologicznej.

Działania w zakresie podniesienia priorytetu studiów środowiskowych 

powinny być bardziej skoordynowane.

Proponuje się utworzenie Ogólnopolskiego Forum Studiów 

Środowiskowych .


