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•Zakład Geoekologii i Paleogeografii
• Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej
• Zakład Geologii i Ochrony Litosfery
• Zakład Geomorfologii
• Zakład Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
• Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu
• Zakład Hydrologii
• Zakład Meteorologii i Klimatologii
• Zakład Ochrony Środowiska
• Zakład Kartografii i Geomatyki
• Zakład Polityki Przestrzennej i Planowania
• Pracownia Geoinformacji
• Pracownia Dydaktyki Geografii
• Roztoczańska Stacja Naukowa w Guciowie
• Biblioteka i Zbiory Kartograficzne WNoZiGP

Struktura organizacyjna Wydziału

Na Wydziale pracuje 125 osób z czego blisko 90 to nauczyciele akademiccy



• Analizator elementarny CNS
• Spektrometr rentgenowski ED-XRF
• Dwukanałowy chromatograf  jonowy
• ICP-MS- LC spektrometr masowy
• Mikroskop elektronowy
• Analizator kształtu i wielkości ziaren

Wyposażenie aparaturowe Wydziału



chromatograf jonowy MIC 3 

spektrometr ICP MS 

X Series 2

Analizator izotopowy węgla 

iTOC-CRDS

spektrofotometr

AquaMate UV/VIS Plus Analizator TOC/TN Aurora 1030 Analizator izotopowy wody L2130-i

chromatograf cieczowy Accela

Laboratorium hydrochemiczne



Warunki kształcenia

 sale wykładowe i ćwiczeniowe

 laboratoria - pracownie

 czytelnia 



Warunki kształcenia

 wykłady

 konwersatoria

 ćwiczenia laboratoryjne

 ćwiczenia terenowe 
(tematyczne, regionalne) 



Współpraca z otoczeniem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Roztoczański Park Narodowy

Poleski Park Narodowy

Stacja Bazowa ZMŚP Roztocze (monitorng meteorologiczny, 

hydrologiczny, glebowy, krajobrazowy)

Chevron Polska Energy Resources



Współpraca z otoczeniem – wykonane opracowanie

• Chevron Polska Energy Resources (Wykonanie 
środowiskowego opracowania dotyczącego wód gruntowych 
w sąsiedztwie otworu eksploatacyjnego Zwierzyniec 1, Kraśnik 
1, Grabowiec)

• Plan Ochrony Poleskiego Parku Narodowego

• Plan Ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego

• Projekt Transgranicznego Rezerwatu Biosfery „Roztocze”.

• Komentarze do Map Sozologicznych 1:50 000



Historia

W ramach studiów geograficznych funkcjonowała specjalizacja 
„Ochrona środowiska”

Międzywydziałowe studia „Ochrona środowiska”

Blok zajęć do wyboru „Ochrona i gospodarowania środowiskiem” 
(jeden z czterech na geograficznych studiach licencjackich)



Kierunki studiów

• Geografia 
– Studia I stopnia

– Studia II stopnia

– Studia III stopnia

• Geoinformatyka 
– Studia I stopnia

– Studia II stopnia

• Gospodarka przestrzenna  
– Studia I stopnia, inżynierskie

– Studia II stopnia

• Turystyka i Rekreacja
– Studia I stopnia

– Studia II stopnia

Łącznie na Wydziale studiuje obecnie ponad 1000 studentów



Problematyka ochrony środowiska realizowana jest przede 
wszystkim na studiach geograficznych

W szczególności ma to miejsce w ramach specjalizacji na I i II 
stopniu studiów



Kierunkowe efekty kształcenia (studia geograficzne)

• Opisuje zmiany zachodzące w  środowisku geograficznym pod 
wpływem  procesów naturalnych i antropogenicznych

• Zna koncepcję rozwoju zrównoważonego, rozumie jej 
uwarunkowania i konsekwencje

• Ocenia wpływ środowiska przyrodniczego na poszczególne rodzaje 
działalności człowieka

• Analizuje przyczyny i efekty globalnych zmian środowiskowych, 
wskazuje sposoby przeciwdziałania zagrożeniom 



Przedmioty obowiązkowe – geografia I stopień

Biogeografia i ochrona środowiska – 50 h

Pojęcia: ochrona środowiska, ochrona przyrody, równowaga 
przyrodnicza, bioróżnorodność.
Rozwój zrównoważony – idea, zasady, wskaźniki, inicjatywy 
międzynarodowe i krajowe.
Organizacja i podstawy prawne ochrony środowiska w Polsce.
Zagrożenia i ochrona poszczególnych elementów środowiska.
Formy ochrony przyrody – krajowe i międzynarodowe
Globalne problemy ochrony środowiska.
Udział społeczeństwa w ochronie środowiska.



Specjalności geografia (I stopień) od II roku

• Geomonitoring z ekofizjografią (P)

• Hydrometeorologia (P)

• Kartografia i geoinformacja (P)

• Organizacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej (O)

Specjalność przygotowuje do przeprowadzania analiz i oceny poszczególnych 
elementów środowiska przyrodniczego oraz do przygotowywania kwalifikacji terenu dla 
potrzeb określonego typu działalności człowieka



Specjalności geografia (II stopień)

• Kartografia i geoinformacja (P)

• Klimatologia i gospodarka wodna (O)

• Planowanie przestrzenne (P)

• Rozwój regionalny (P)

• Zarządzanie środowiskiem (O)

Celem specjalności jest poznanie przez studentów instrumentów zarządzania 
środowiskiem, a w szczególności poznanie typów geozagrożeń, nabycie umiejętności 
oceny i zapobiegania ich negatywnym skutkom oraz prognozowania przyszłych zmian 
środowiska.



Geomonitoring z ekofizjografią

• Podstawy funkcjonowania systemów przyrodniczych 

• Inwentaryzacja i monitorowanie geosystemów

• Oceny i prognozowanie relacji człowiek-środowisko  

• Prawne i ekonomiczne aspekty monitoringu środowiska 

• Ekofizjografia (P)

• Rozwój zrównoważony



Geomonitoring z ekofizjografią

Inwentaryzacja i monitorowanie geosystemów (110 h)

- Zawiera charakterystykę celów i programu Zintegrowanego 
Monitoringu Środowiska Przyrodniczego. 

- Kształci umiejętności wykonywania pomiarów poszczególnych 
składników i  mechanizmów funkcjonowania geosystemów. 

- Kształci umiejętność prowadzenia badań terenowych i 
monitoringowych. 



Geomonitoring z ekofizjografią

Oceny i prognozowanie relacji człowiek-środowisko (60 h) 

- Przedstawia regionalne przykłady związków człowiek -
przyroda na różnych etapach rozwoju społecznego. 

- Charakteryzuje przykładowe metody określania 
współczesnych i prognozowania przyszłych form oddziaływań 
w relacji człowiek-środowisko.

- Przybliża treści z zakresu ocen oddziaływania na środowisko. 



Geomonitoring z ekofizjografią

Prawne i ekonomiczne aspekty monitoringu środowiska  (20 h)

- Moduł obejmuję wiedzę związaną z prowadzeniem 
monitoringu środowiska w Polsce oraz UE. 

- Omówione zostaną obowiązujące rozwiązania prawne w 
zakresie dostępu do informacji oraz wskazane najważniejsze 
źródła informacji o stanie środowiska. 

- Prezentuje aktualny stan środowiska i obowiązujące normy 
jakości wybranych komponentów środowiska. 



Geomonitoring z ekofizjografią

Ekofizjografia (80 h)

- Moduł obejmuje wiedzę z zakresu badania i oceny środowiska 
przyrodniczego dla potrzeb planowania przestrzennego. 

- Obejmuje zagadnienia racjonalnej gospodarki zasobami 
przyrodniczymi, w celu zagwarantowania możliwie 
optymalnych warunków funkcjonowania ekosystemów, 
rozwoju społecznego i gospodarczego.



Geomonitoring z ekofizjografią

Rozwój zrównoważony (60 h)

- Celem modułu jest zapoznanie studentów z genezą, pojęciem 
oraz zasadami zrównoważonego rozwoju. 

- Zaprezentowane zostaną aspekty zrównoważonego rozwoju w 
takich dziedzinach jak: rolnictwo, energetyka, przemysł, 
transport, edukacja, rynek pracy i zatrudnienie, problem 
ubóstwa, oraz turystyka. 

- Podczas realizacji modułu student pozna globalne, regionalne 
oraz lokalne zagrożenia środowiska i ich skutki dla środowiska.



Zarządzanie środowiskiem

• Współczesne funkcjonowanie geosystemów

• Geozagrożenia - mechanizmy, skutki, przeciwdziałanie

• Rekonstrukcje i prognozy środowiskowe

• Instrumenty zarządzania środowiskiem

• Antropogeniczne zagrożenia środowiska

• Ochrona i rekultywacja zasobów środowiska



Zarządzanie środowiskiem

Instrumenty zarządzania środowiskiem (60 h)

Moduł obejmuje wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu 
gospodarowania środowiskiem w Polsce i stosowanych narzędzi 
sterowania użytkowaniem i ochroną środowiska w jednostkach 
terytorialnych różnego szczebla oraz w wybranych obszarach 
zarządzania środowiskiem.



Zarządzanie środowiskiem

Antropogeniczne zagrożenia środowiska (30 h)

- Moduł obejmuje zagadnienia związane z występowaniem 
zagrożeń dla środowiska i człowieka spowodowanych 
antropopresją. 

- Szczególną uwagę zwrócono na problemy geochemicznego 
zanieczyszczenia środowiska, przeobrażeń pokrywy glebowej 
oraz zagrożeń związane z ekstremalnymi procesami 
geomorfologicznymi. 



Zarządzanie środowiskiem

Ochrona i rekultywacja zasobów środowiska (30 h)

- Moduł zagadnienia ochrony i rekultywacji środowiska, ze 
szczególnym uwzględnieniem gleb oraz krajobrazu. 

- Kształci świadomość negatywnych skutków działalności 
człowieka w środowisku geograficznym oraz wyposaża 
studenta w wiedzę na temat ochrony i rekultywacji różnego 
rodzaju terenów zdegradowanych.



Tematy prac magisterskich (geografia)

• Ocena zagrożenia dla przyrody rezerwatów stepowych Lubelszczyzny

• Ocena zmian gospodarowania zasobami naturalnymi na obszarze 
Chełmskiego Parku Krajobrazowego i w jego sąsiedztwie w okresie 1995-
2013

• Wpływ melioracji wodnych na środowisko dna doliny Bugu na odcinku 
Kamieńczyk – Ryfle Świąckie

• Charakterystyka hydrochemiczna wody Białki w Radzyniu Podlaskim

• Zmiany fizyczno-chemiczne wody Bystrzycy w Zalewie Zemborzyckim w 
roku hydrologicznym 2013

• Dynamika odpływu i cech fizyczno-chemicznych wód Świerszcza (RPN) w 
roku hydrologicznym 2013



Inne kierunki studiów, przedmioty obligatoryjne

• Turystyka i rekreacja - Problemy ochrony środowiska w 
turystyce i rekreacji (30 h)

• Gospodarka przestrzenna - Funkcjonowanie przestrzeni 
przyrodniczej (60 h), Polityka ekologiczna (60h), Waloryzacja i 
ocena środowiska (90h)

• Geoinformatyka - GIS w badaniach środowiska (15 h)



Badania naukowe

• Monitoring geochemiczny

• Funkcjonowanie systemu ochrony przyrody

• Udział społeczeństwa w realizacji polityki 
ekologicznej państwa, świadomość ekologiczna i 
edukacja ekologiczna oraz związek jakości środowiska 
i zdrowia ludności

• Oceny Oddziaływania na Środowisko, w tym Oceny 
Strategiczne



Badania naukowe 
zadania badawcze w ramach dotacji podmiotowej

• Kompleksowy monitoring środowiska przyrodniczego Roztocza 
Środkowego 

• Ocena zasobów wodnych Lubelszczyzny

• Hydrologiczne i gospodarcze konsekwencje zmiany warunków 
obiegu wody w aglomeracji lubelskiej

• Zmienność wybranych właściwości gleb poddanych procesom 
degradacji w Polsce SE



Badania naukowe 
zadania badawcze w ramach dotacji podmiotowej

• Transformacja polityki energetycznej Polski i jej wpływ na 
środowisko

• Teoria i praktyka funkcjonowania oraz zagospodarowanie 
obszarów chronionych i przyrodniczo cennych

• Wykorzystanie metod geofizycznych, petrograficznych, 
sedymentologicznych i geochemicznych w badaniach 
środowiskowych

• Oferta edukacyjna parków narodowych w Polsce

Na Wydziale realizowanych jest obecnie ponad 50 zadań badawczych



Wybrane publikacje 2015

• CO2 emission to the atmosphere from carbonate waters: the study case of 
the Lublin Upland and Roztocze Regions. ECOL CHEM ENG S.

• Metal content in the waters of the upper Sanna River catchment (SE Poland) 
condition associated with drilling of a shale gas exploration wellbore. 
ENVIRON EARTH SCIENCES

• Ecotoxicological assessment of residues from different biogas production 
plants used as fertilizer for soil. JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS

• The role of atmospheric precipitation in introducing contaminants to the 
surface waters of the Fuglebekken catchment, Spitsbergen. POLAR RESEARCH

• Influence of Land Use on the Content of Select Forms of Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, 
and Zn in Urban Soils. POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES

Publikacje z zakresu ochrony środowiska stanowiły około 20% publikacji z listy A



Kierunki badań – wybrane przykłady

• Badania wpływu człowieka na środowisko geochemiczne gleb 
miejskich oraz obszarów chronionych (głównie parków 
narodowych)

• Studia nad geochemią miejskich pyłów drogowych oraz wód 
burzowych

• Geochemia osadów rzecznych i stokowych Lubelszczyzny



Wyzwania

• Spadająca liczba studentów na kierunku geografia

• Małe zainteresowanie studentów tematyką ochrony 
środowiska oraz badaniami instrumentalnymi

• Trudności kadrowe – brak osób do obsługi aparatury

• Skomplikowane zasady współpracy z otoczeniem 
gospodarczym w zakresie komercjalizacji wyników badań



Szanse

• Istotna pozycja Wydziału jako ośrodka badań nad 
środowiskiem przyrodniczym

• Rozbudowane zaplecze instrumentalne

• Zmiany w ofercie dydaktycznej Wydziału – położenie nacisku 
na kwestie pomiarów instrumentalnych w środowisku

• Budowanie sieci współpracy z otoczeniem zewnętrznym

• Szansa na zmiany w uwarunkowaniach formalnych



Dziękuję za uwagę!


