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Kierunki studiów w UP uwzględniające 
problematykę ochrony środowiska

Ochrona środowiska I stopnia – 3,5 letnie, inżynierskie

Ochrona środowiska II stopnia – 1,5 roczne

http://mdl.up.krakow.pl/

Monitoring Środowiska Przyrodniczego – 3 letnie 

od 1 X 2016: 

– Odnawialne źródła energii
– Zarządzanie środowiskiem geograficznym

– Ochrona środowiska wodno-gruntowego

Biologia I stopnia – 3 letnie

Biologia II stopnia – 2 letnie

– Biologia z ochroną i kształtowaniem środowiska

– Biologia eksperymentalna i środowiskowa

Geografia; Gospodarka przestrzenna; 



 Jednym z głównych celów studiów z zakresu ochrony środowiska jest 
umożliwienie studentom nabycie kompetencji praktycznych, niezbędnych 
do odpowiedzialnego i skutecznego uczestnictwa w zapobieganiu i 
rozwiązywaniu problemów środowiska oraz działania na rzecz jego 
jakości.

 Rozwiązywanie problemów środowiskowych odzwierciedla trudności, 
które obecnie istnieją w społeczeństwie i które inspirują do poszukiwania 
nowych sposobów opisu naukowego oraz praktycznego wdrażania do 
przestrzeni edukacyjnej modeli, systemów i technologii edukacji 
środowiskowej.



Absolwent tych studiów powinien rozumieć problematykę z zakresu 
ochrony środowiska w takim stopniu, aby współpracować ze specjalistami z 
innych dziedzin nauk, a więc z prawnikami, ekonomistami, dziennikarzami i 
politykami, a także umieć komunikować się ze „zwykłymi” ludźmi. 
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„Komunikacja i mediacja przyrodnicza” to jeden z kursów, w ramach 
którego studenci nabywają wiadomości i umiejętności z zakresu mediacji 
i negocjacji problemów naukowych / przyrodniczych oraz uczestniczenia 
w debacie publicznej. 

Aby móc to robić muszą:
• znać źródła konfliktów oraz problemów społecznych wywołujących 

konflikty, 
• umieć opisać rzeczywiste konflikty związane z realizacją 

przedsięwzięć inwestycyjnych oraz opracować program badań 
postaw społecznych dla różnych działań środowiskowych.  

Kurs:
Komunikacja i mediacja przyrodnicza (25 godz.) 



Kurs:
Komunikacja i mediacja przyrodnicza 

Cele kursu 
nabycie przez studentów wiadomości w następujących obszarach: 
• modele i sposoby komunikacji – studia przypadków, rodzaje 

komunikatów, cele komunikacji 
• modele i sposoby mediacji, negocjacje problemów naukowych / 

przyrodniczych 
• charakterystyczne cechy komunikowania masowego, teoria 

mediów McLuhana, cechy i prawa mediów . 

nabycie przez studentów umiejętności: 
• stosowania strategii dialogu 
• uczestniczenia w debacie publicznej 
• analizowania modeli popularyzacji wiedzy przez media 
• wykorzystywania zasobów muzeum w mediacji problemów 

naukowych /przyrodniczych. 



Efekty kształcenia

• stosuje zasady komunikacji i mediacji przyrodniczej, 
• samodzielnie wyszukuje i korzysta ze źródeł 

informacji biologicznej, w tym ze źródeł 
elektronicznych, 

• dokonuje syntezy danych pochodzących z różnych 
źródeł i wyciąga na tej podstawie wnioski 

• jest otwarty na tworzenie i przekazywanie informacji o 
stanie środowiska i ewentualnych zagrożeniach 
środowiskowych, 

• koordynuje pracę zespołu, w szczególności w zakresie 
przydziału obowiązków i zarządzania czasem, 

• ma świadomość odpowiedzialności za wspólnie 
realizowane zadania, 

• krytycznie podchodzi do informacji upowszechnianych w 
mediach, szczególnie z zakresu nauk przyrodniczych 
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Wybrane treści kursu

Stereotypy, np:
- dotyczące płci
- przedmiotów przyrodniczych
- nauczycieli
- chemiczne vs naturalne
Komunikacja pozawerbalna
Komunikacja za pomocą obrazu (animacja/infografika)
Narzędzia do ankietowania
Narzędzia do tworzenia infografik (np. Indesign, Piktochart) 
Mediacja
Analiza SWOT



 Dokonać wyboru lokalnego problemu środowiskowego
- zgłaszanie pomysłów techniką 635

 Przeprowadzić badania metodą sondażu 
diagnostycznego

 Opracować i przedstawić wyniki badań w postaci 
graficznej – najlepiej infografiki

 Na zajęciach - przedyskutować celowość podjęcia 
tematu, poprawność przeprowadzenia badań, a także 
uzyskane wyniki i sposób ich zaprezentowania.

Jedno z zadań studentów



Infografiki

Infografiki są wizualną reprezentacją informacji, danych 
wiedzy i mają na celu jasne przedstawienie faktów.

Infografika łączy obraz z tekstem co może 
poprawić/wzmocnić  percepcję informacji.



Prace studentów
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Co 4 osoba ma na 
rękach bakterie 

kałowe

Na telefonie 
komórkowym jest 
18 razy więcej 
bakterii niż w 

toalecie

Co 3 osoba nie 
myje rąk po 
wyjściu z 
toalety

Około 500 
bakterii na cm2

>
Na banknotach 

jest 2 razy 
więcej bakterii 
niż na bilonie

Mateusz Ślęczka
Dorota Tekieli



Podsumowanie:

Forma zadania:
• uczy pozyskiwania informacji
• prezentacji informacji
• pozwala zdiagnozować lokalne problemy środowiskowe
• rozwija wybrane kompetencje społeczne
• zwraca uwagę na jakość i rzetelność badań
• pozwala na skorygowanie błędów w wyobrażeniach 

studentów



Dziękuję za uwagę...


