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Nazwa ocenianego kierunku studiów: Ochrona środowiska
1. Poziomy studiów: I stopnia
2. Forma studiów: studia stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek1,2
Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki biologiczne
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny:
a. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej
w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.
Nazwa dyscypliny wiodącej
Nauki o Ziemi i środowisku

Punkty ECTS
liczba

%

93

51,4

b. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla
pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
na kierunku.
L.p.

Punkty ECTS

Nazwa dyscypliny wiodącej
1.

Nauki biologiczne

liczba

%

75

41,9 *

*w kalkulacje procentowe nie wliczono przedmiotów ogólnouczelnianych 6,7% (12 pkt. ECTS)

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Ochrona środowiska
1. Poziomy studiów: II stopień – specjalność Analityka środowiskowa
2. Forma studiów: studia stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek3,4
Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki biologiczne
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny:
c. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej
w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

Nazwa dyscypliny wiodącej
Nauki o Ziemi i środowisku

Punkty ECTS
liczba

%

64

53,3
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d. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla
pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
na kierunku.

L.p.
1.

Nazwa dyscypliny
Nauki biologiczne

Punkty ECTS
liczba

%

52

43,4 *

*w kalkulacje procentowe nie wliczono przedmiotów ogólnouczelnianych 3,3% (4 pkt. ECTS)

Nazwa ocenianego kierunku studiów: Ochrona środowiska
1. Poziomy studiów: II stopień – specjalność Ocena oddziaływania na środowisko
2. Forma studiów: studia stacjonarne
3. Nazwa dyscypliny, do której został przyporządkowany kierunek5,6
Nauki o Ziemi i środowisku, Nauki biologiczne
W przypadku przyporządkowania kierunku studiów do więcej niż 1 dyscypliny:
e. Nazwa dyscypliny wiodącej, w ramach której uzyskiwana jest ponad połowa efektów uczenia
się wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla dyscypliny wiodącej
w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów na kierunku.

Nazwa dyscypliny wiodącej
Nauki o Ziemi i środowisku

Punkty ECTS
liczba
59

%
49,2

f. Nazwy pozostałych dyscyplin wraz z określeniem procentowego udziału liczby punktów ECTS dla
pozostałych dyscyplin w ogólnej liczbie punktów ECTS wymaganej do ukończenia studiów
na kierunku.

L.p.
1.

Nazwa dyscypliny
Nauki biologiczne

Punkty ECTS
liczba

%

57

47,5 *

*w kalkulacje procentowe nie wliczono przedmiotów ogólnouczelnianych 3,3% (4 pkt. ECTS)
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Załącznik Nr 2
do ZARZĄDZENIA Nr 21/2019
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska –
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Kierunek studiów: Ochrona środowiska
Dyscyplina naukowa: Nauki o Ziemi i środowisku (65%) / Nauki biologiczne (35%)
Poziom kształcenia: studia I stopnia
Poziom kwalifikacji: 6
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod efektu
uczenia się dla
kierunku
studiów

Po ukończeniu studiów I stopnia
na kierunku Ochrona środowiska
absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK z
uwzględnieniem
efektów
właściwych dla
dyscypliny Nauki
o Ziemi i
środowisku, Nauki
biologiczne
(kody)

WIEDZA
K_W01

Zna podstawowe zjawiska z zakresu biologii, chemii, geografii,
geologii oraz mechanizmy funkcjonujące w przyrodzie

P6S_WG

K_W02

Wymienia zagrożenia dla środowiska naturalnego występujące
na poziomie globalnym, regionalnym i lokalnym

P6S_WG

K_W03

Rozróżnia mechanizmy funkcjonujące w ekosystemach

P6S_WG

K_W04

Wymienia istotne w środowisku naturalnym pierwiastki i związki
chemiczne oraz stany materii

P6S_WG

K_W05
K_W06

K_W07
K_W08

Zna wartość wody, innych elementów środowiska, zasobów
przyrody dla życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa
Zna biologiczne i geologiczne aspekty historii Ziemi oraz wpływ
klimatu, obszarów wodnych, zjawisk geomorfologicznych
i geologicznych na funkcjonowanie przyrody
Wyjaśnia podstawowe definicje, terminy i pojęcia w zakresie
nauk matematyczno – fizyczno - chemicznych i przyrodniczych
dotyczące ochrony środowiska
Zna podstawowe elementy analizy matematycznej, chemicznej,
biologicznej i geologicznej przydatnej w ochronie środowiska
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K_W10

Opisuje wzajemne relacje między zdrowiem człowieka,
warunkami ekonomicznymi i kulturą z jednej strony,
a środowiskiem przyrodniczym z drugiej
Wykazuje zależności między przyrodą ożywioną i nieożywioną
oraz związki między poszczególnymi elementami przyrody

P6S_WG

K_W11

Zna język angielski na poziomie B2

P6S_WG

K_W09

K_W12
K_W13
K_W14
K_W15
K_W16
K_W17

K_W18
K_W19
K_W20
K_W21
K_W22
K_W23

Zna podstawowe programy komputerowe pomocne w pracy
naukowej i działalności zawodowej
Zna metody przeciwdziałania negatywnym oddziaływaniom
człowieka na środowisko
Rozróżnia procedury, techniki, systemy, metody, narzędzia
wykorzystywane w pomiarach i monitorowaniu parametrów
środowiska i eliminacji szkód
Zna prośrodowiskowe technologie, w szczególności pozyskiwania
energii odnawialnej
Charakteryzuje politykę i prawo ochrony środowiska w Polsce
i UE, w tym koncepcję zrównoważonego rozwoju
Charakteryzuje organizmy żywe, ich rolę w środowisku
i możliwość wykorzystania w gospodarce z uwzględnieniem
ochrony bioróżnorodności
Przywołuje poznawcze, filozoficzne, estetyczne, edukacyjne
i ekonomiczne wartości środowiska przyrodniczego
Opisuje mechanizmy oddziaływania na środowisko gospodarki
człowieka, w tym szczególnie produkcji przemysłowej
i konsumpcji
Opisuje metody działania przedsiębiorstwa uwzględniające
ochronę środowiska, objaśnia procedury OOŚ
Zna wymagane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy
Zna zasady konstrukcji tekstów naukowych oraz przepisy prawne
dotyczące ochrony praw autorskich
Zna warunki finansowania działań z zakresu ochrony środowiska

P6S_WK

P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WG
P6S_WG
P6S_WK
P6S_WK
P6S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01

Stosuje podstawowe techniki pomiarowe, analityczne,
socjologiczne i filozoficzne użyteczne w ochronie środowiska

P6S_UW

K_U02

Wykonuje pomiary fizyko-chemiczne i biologiczne w środowisku

P6S_UW

K_U03
K_U04

Używa mapy, fotografie, fachowe czasopisma, Internet, itd., jako
informacje źródłowe, również w języku angielskim
Dostrzega zagrożenia dla środowiska na wybranym terenie oraz
rozumie konieczność rozwijania tej umiejętności przez całe życie

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UU

K_U05
K_U06

Przeprowadza proste zadania w zakresie ochrony środowiska
pod kierunkiem opiekuna naukowego
Wykorzystuje programy komputerowe, w tym statystyczne
w pracach związanych z ochroną środowiska
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K_U07
K_U08
K_U09
K_U10

K_U11

Analizuje stan środowiska przy pomocy różnych metod, w tym
matematyczno - statystycznych
Posługuje się kluczami oraz innymi metodami identyfikacyjnymi
w celu rozpoznawania poszczególnych taksonów oraz
elementów przyrody nieożywionej
Prawidłowo interpretuje wyniki pomiarów i obserwacji
Interpretuje przepisy prawne dotyczące ochrony przyrody,
ochrony środowiska, prawa autorskiego oraz stosuje przepisy
prawne i instrumenty ekonomiczne w ochronie środowiska
Prezentuje ustnie i pisemnie w języku polskim i angielskim
(na poziomie B2), z użyciem nowoczesnych technik
audiowizualnych, zagadnienia związane z ochroną środowiska

P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UW
P6S_UO
P6S_UK
P6S_UO

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02

Propaguje konieczność kontroli i oceny stanu środowiska,
wdrażania nowych technik i aparatury w badaniu stanu
środowiska
Docenia rolę komunikowania się w pracy i w zespole

P6S_KK

P6S_KK

K_K04

Wykazuje ostrożność w ocenie informacji źródłowych
przekazanych przez innych autorów oraz aktualnych dylematów
naukowych
Propaguje zasady ochrony środowiska

P6S_KO

K_K05

Jest świadomy konieczności rozsądnego gospodarowania
zasobami przyrody

P6S_KO

K_K06

Jest odpowiedzialny za osoby współpracujące w realizacji danych
zadań z zachowaniem zasad BHP

P6S_KO

K_K07

Jest aktywny w podejmowaniu przedsięwzięć zawodowych
zgodnych z etyką

P6S_KR

K_K03

P6S_KK

*usunąć w przypadku, gdy efekty uczenia się odnoszą się w 100% do jednej dyscypliny

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
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Załącznik Nr 2

do ZARZĄDZENIA Nr 21/2019
OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW
Wydział: Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska –
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Kierunek studiów: Ochrona środowiska
Dyscyplina naukowa: Nauki o Ziemi i środowisku (63%) / Nauki biologiczne (37%)
Poziom kształcenia: studia II stopnia
Poziom kwalifikacji: 7
Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Kod efektu
uczenia się dla
kierunku
studiów

Po ukończeniu studiów II stopnia
na kierunku Ochrona środowiska
absolwent uzyska efekty uczenia się w zakresie:

Odniesienie do
charakterystyk
drugiego stopnia
PRK z
uwzględnieniem
efektów
właściwych dla
dyscypliny Nauki o
Ziemi i
środowisku,
dyscypliny Nauki
biologiczne
(kody)

WIEDZA
K_W01

K_W02
K_W03
K_W04
K_W05
K_W06
K_W07
K_W08

Dostrzega wielorakie związki między poszczególnymi
elementami środowiska naturalnego i antropogenicznego
Opisuje i interpretuje wyniki badań własnych
Wykazuje znajomość programów komputerowych w tym
statystycznych i ich użyteczność w ochronie środowiska
Zna instrumenty modelowe, przy pomocy których można opisać
środowisko
Rozumie znaczenie nauk matematyczno – fizyczno
– chemicznych w rozwiązywaniu problemów środowiskowych
Zna zjawiska biologiczno – chemiczne, w tym procesy przemian
substancji w środowisku z udziałem organizmów żywych
Zna związek między aspektami społeczno-gospodarczymi
państwa, a polityką ekologiczną
Opisuje mechanizmy oddziaływania gospodarki człowieka na
środowisko, w tym szczególnie produkcji przemysłowej i
konsumpcji
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K_W09
K_W10

K_W11

K_W12

Charakteryzuje aktualne problemy środowiskowe w różnej skali
przestrzennej
Zna i dyskutuje aktualną problematykę środowiskową
na podstawie literatury podręcznikowej, czasopism fachowych
Ma wiedzę dotycząca międzynarodowego charakteru ochrony
środowiska
Planuje i opisuje metody i instrumenty badawcze z zakresu nauk
przyrodniczych, społecznych stosowane w ochronie środowiska

P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK
P7S_WG
P7S_WK

K_W13
K_W14
K_W15
K_W16

Opisuje systemy finansowania prac badawczych i wiodące
trendy badawcze, zna mechanizmy i procedury administracyjne
w zakresie finansowania ochrony środowiska
Jest świadomy zagrożeń z zakresu BHP podczas pracy
laboratoryjnej i terenowej dotyczącej ochrony środowiska
Zna edytorskie zasady pisania pracy dyplomowej
z uwzględnieniem prawnych zasad własności intelektualnych
Zna metody zarządzania środowiskiem i ich przydatność
w działalności gospodarczej

P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK
P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01
K_U02
K_U03
K_U04
K_U05
K_U06

K_U07

K_U08

Wykorzystuje nowoczesne techniki zdobywania informacji, jak
Internet, GIS
Przeprowadza prawidłowo nieskomplikowane badania
w zakresie ochrony środowiska
Prawidłowo interpretuje zmiany w środowisku wykorzystując
odpowiednie modele środowiskowe
Tworzy poprawną dokumentację przy opracowaniach
dotyczących ochrony środowiska w zakresie zbierania,
opracowywania wyników badań własnych i ich interpretacji
Dyskutuje wyniki swojej pracy badawczej po polsku i w języku
angielskim, stosuje specjalistyczną terminologię w obu językach
Weryfikuje naukowe informacje z obiegowymi informacjami
w zakresie ochrony środowiska dotyczące np. zmian
klimatycznych, GMO
Wykorzystuje nowoczesne środki techniczne, w tym
audiowizualne do prezentacji zagadnień naukowych oraz
nowoczesne środki techniczne do prezentacji zagadnień
Planuje własną karierę zawodową uwzględniając potrzebę
respektowania zasady zrównoważonego rozwoju

P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UW
P7S_UO
P7S_UK
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UW
P7S_UK
P7S_UU

KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01
K_K02

Dąży do stałego poszerzania swojej wiedzy i umiejętności pracy
w grupie
Jest zdolny do pracy zespołowej, respektując zasady priorytetów
działań

P7S_KO
P7S_KO
P7S_KK
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K_K03

K_K04

K_K05

K_K06

Jest świadomy potrzeby komunikacji społecznej w zakresie
rozwiązywania problemów środowiskowych
Dba o rzetelność swojej pracy naukowej z zachowaniem zasad
BHP
Propaguje potrzebę wprowadzania nowych technologii
w ochronie środowiska
Wykazuje przedsiębiorczą aktywność w zakresie ochrony
środowiska

P7S_KO
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KK
P7S_KO
P7S_KR
P7S_KO
P7S_KR

*usunąć w przypadku, gdy efekty uczenia się odnoszą się w 100% do jednej dyscypliny

Objaśnienie symboli:
PRK – Polska Rama Kwalifikacji
P6S_WG/P7S _WG – kod składnika opisu kwalifikacji dla poziomu 6 i 7 w charakterystykach drugiego
stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji
K_W - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie wiedzy
K_U - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie umiejętności
K_K - kierunkowe efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych
01, 02, 03 i kolejne - kolejny numer kierunkowego efektu uczenia się
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Skład zespołu przygotowującego raport samooceny

Imię i nazwisko
Maciej Górka
Magdalena Modelska
Adriana Trojanowska-Olichwer
Anetta Drzeniecka-Osiadacz
Agnieszka Klink

Tytuł lub stopień naukowy/stanowisko/funkcja pełniona
w uczelni
Dr hab. / prof. UWr WNZKŚ / Dyrektor Międzywydziałowego
Studium Ochrony Środowiska (MSOŚ)
Dr / Adiunkt WNZKŚ / Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk
Geologicznych ds. Dydaktycznych
Dr / Adiunkt WNZKŚ / Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk
Geologicznych ds. Naukowych
Dr / Adiunkt w Zakładzie Klimatologii i Ochrony Atmosfery
WNZKŚ / Koordynator procesu oceny ze strony Uczelni
Dr hab. / Adiunkt w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony
Środowiska WNB

Iwona Gottfried

Dr / Adiunkt w Zakładzie Ekologii Behawioralnej WNB

Krzysztof Świerkosz

Dr hab. / prof. UWr WNB / Przewodniczący MZOJK MSOŚ

Ewa Szczęśniak

Dr / Adiunkt WNB / Kierownik Pracowni Ochrony Przyrody

Magda Basta
Agata Surowiec

Mgr / Specjalista w Międzywydziałowym Studium Ochrony
Środowiska (MSOŚ)
Mgr / Specjalista w Międzywydziałowym Studium Ochrony
Środowiska (MSOŚ)
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Prezentacja uczelni

Uniwersytet Wrocławski (UWr) jest największą uczelnią Dolnego Śląska prowadzącą badania
naukowe i kształcącą studentów zarówno w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, jak
i dziedzinach nauk humanistycznych, prawnych i społecznych. W całym UWr studiuje ok. 24 tys.
studentów wobec blisko 2 tys. zatrudnionych w UWr nauczycieli akademickich.
Oprócz prowadzenia szeroko zakrojonej działalności dydaktycznej, UWr charakteryzuje się wysokim
poziomem badań naukowych. UWr tworzy dziesięć wydziałów, z których dwa mają kategorię
naukową A+, pięć – kategorię A, a trzy – kategorię B. Ponadto na uczelni działają dwie jednostki
międzywydziałowe/międzyobszarowe tj. MSOŚ (Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska)
oraz Kolegium MSI (Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych). Potwierdzeniem dobrej kondycji
naukowej UWr i aspiracji do przekształcenia się w uczelnię badawczą jest miejsce wśród dziesięciu
uczelni zakwalifikowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do realizacji projektu
‘Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza’ (IDUB). IDUB ma pomóc w zapewnieniu najwyższej
jakości badań naukowych i kształcenia w UWr, konkurencyjnych w skali międzynarodowej.
MSOŚ jest jednostką dydaktyczną nadzorującą kierunek Ochrona środowiska, tworzoną przez
pracowników naukowo-dydaktycznych dwóch wydziałów tj. Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska (WNZKŚ) oraz Wydziału Nauk Biologicznych (WNB). Kierunek Ochrona środowiska
na Uniwersytecie Wrocławskim ma stosunkowo długą historię i jest prowadzony nieprzerwanie
od momentu jego powołania w roku 1992. MSOŚ na kadencję 2020-2024 kieruje Dyrektor MSOŚ
dr hab. prof. UWr Maciej Górka.
Kierunek Ochrona środowiska zarządzany przez MSOŚ przypisany jest dwóch dyscyplin tj. Nauki
o Ziemi i środowisku (dyscyplina wiodąca) oraz Nauki Biologiczne. Badania naukowe w dyscyplinach:
Nauki o Ziemi i środowisku prowadzone są w UWr na WNZKŚ, a Nauki Biologiczne na WNB. W trakcie
ostatniej ewaluacji WNZKŚ uzyskał kategorię naukową A, zaś WNB kategorię naukową B. W skład
WNZKŚ wchodzą dwa instytuty: Instytut Nauk Geologicznych (ING) oraz Instytut Geografii i Rozwoju
Regionalnego (IGRR). W skład WNB wchodzą trzy instytuty: Instytut Biologii Eksperymentalnej (IBE),
Instytut Biologii Środowiskowej (IBŚ), Instytut Genetyki i Mikrobiologii (IGM) oraz cztery katedry:
Katedra Biologii Człowieka (KBC), Katedra Bioróżnorodności i Taksonomii Ewolucyjnej (KBTE), Katedra
Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska (KEBOŚ), Katedra Fizjologii i Neurobiologii Molekularnej
(KFNM). Ponadto działający w strukturze WNB Ogród Botaniczny oraz Muzeum Przyrodnicze,
są istotnymi jednostkami naukowo-dydaktycznymi dla rozwoju studentów kierunku Ochrona
środowiska. W ramach MSOŚ działa kilka zespołów międzywydziałowych tj. Rada MSOŚ oraz zespoły
ds. Jakości Kształcenia (dalej MZJK) i ds. Oceny Jakości Kształcenia (dalej MZOJK). Ponadto przy obu
wydziałach prowadzących MSOŚ działają Rady Przedsiębiorców i Pracodawców, wspierające (oprócz
interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych) jednostkę w kontaktach ze środowiskiem społecznogospodarczym.
MSOŚ realizuje postawione przed nim zadania dydaktyczne w zgodzie z misjami i strategiami
prowadzących Wydziałów, które są spójne z misją i strategią Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Część I. Samoocena uczelni w zakresie spełniania szczegółowych kryteriów oceny
programowej na kierunku studiów o profilu ogólnoakademickim

Kryterium 1. Konstrukcja programu studiów: koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się
Kierunek Ochrona środowiska na Uniwersytecie Wrocławskim ma stosunkowo długą historię i jest
prowadzony nieprzerwanie od momentu jego powołania w roku 1992 (Zal_I_1_0). Kierunek,
początkowo jako wydziałowy, prowadzony był przez Wydział Nauk Przyrodniczych, a po jego podziale
w 2006, jako międzywydziałowy, przez dwa obecnie prowadzące go wydziały tj. WNZKŚ i WNB.
Kształcenie na kierunku odbywa się w ramach 6-semestralnych studiów I stopnia, które kończą się
nadaniem tytułu zawodowego licencjata oraz 4-semestralnych studiów II stopnia, które kończą się
nadaniem tytułu zawodowego magistra. Na obu poziomach studia mają profil ogólnoakademicki
i realizowane są wyłącznie w formie stacjonarnej. Podział kompetencji, pomiędzy władze obu
wydziałów (dziekanów i prodziekanów), a Dyrektora MSOŚ regulowany jest odpowiednimi
porozumieniami (aktualne porozumienie z 2020 r. – patrz załącznik Zal_III_2_5_7).
Kształcenie studentów Ochrony środowiska na studiach I stopnia oparte jest na schemacie
przekazywania wiedzy, poczynając od treści ogólnych, do coraz ich większego uszczegółowienia.
Proponowany kierunek skierowany jest do osób, którym bliskie są problemy przyrodnicze (przyrody
ożywionej i nieożywionej) otaczającego i dynamicznie zmieniającego się świata. Program studiów I
stopnia przewiduje zapoznanie się z treściami podstawowymi z zakresu: chemii, fizyki, matematyki
oraz treściami kierunkowymi związanymi tak z przyrodą nieożywioną (np. geologii, geomorfologii
i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii) jak i przyrodą ożywioną (np. flory i fauny,
zarządzania bioróżnorodnością), a także treściami interdyscyplinarnymi/wieloaspektowymi
(np. technologii w ochronie środowiska, zagrożeń cywilizacyjnych oraz szeroko rozumianego
monitoringu środowiska etc.). Oprócz zajęć odbywających się na uczelni (wykładów/ćwiczeń/
laboratoriów i seminariów), w ramach kierunku Ochrona środowiska realizowane są różnego rodzaju
ćwiczenia terenowe (m.in. w parkach i rezerwatach przyrody, oczyszczalniach ścieków, składowiskach
odpadów, zakładów uzdatniania wody, elektrociepłowniach, biogazowniach, kompostowniach,
farmach wiatrowych etc.) oraz praktyki zawodowe, które są pierwszym studenckim poważnym
stażem na otwartym rynku pracy.
Na studiach II stopnia studenci pogłębiają wiedzę specjalistyczną i poszerzają zakres stosowanej
metodologii naukowej o zaawansowane techniki obserwacyjne i narzędzia analityczne, doskonaląc
warsztat badawczy tak, by móc samodzielne zaplanować i przeprowadzić badania teoretyczne lub
praktyczne (doświadczalne) w ramach jednej z dwóch proponowanych specjalności. Kształcenie
studentów II stopnia kierunku Ochrona środowiska oparte jest na elementach wspólnych programu
dla całego II stopnia oraz wybranych i ukierunkowanych na dwie odrębne programowo specjalności:
Analityka środowiskowa (AŚ) oraz Ocena oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Program studiów II stopnia jest tak dobrany, aby pokrywał odmienne zainteresowania kandydata
oraz przekazywał wiedzę zarówno przyszłym pracownikom laboratoriów środowiskowych
(po ukończeniu specjalności AŚ) jak i osobom opracowującym, sporządzającym lub oceniającym
w przyszłości raporty oceny oddziaływania na środowisko (po ukończeniu specjalności OOŚ).
AŚ jest to specjalność, na której studenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne obsługi
sprzętu laboratoryjnego spotykanego w laboratoriach środowiskowych, badawczych czy też
monitoringowych. Zdobyta wiedza i umiejętności z podstaw analityki laboratoryjnej, metod
laboratoryjnych np. kolorymetrycznych, chromatograficznych, emisyjnych i absorpcyjnych oraz
spektrometrii mas z szeroką praktyczną wiedzą przyrodniczo-środowiskową czynią z absolwenta
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analityki środowiskowej unikatowego pracownika na rynku pracy. Absolwent posiada kompletne
umiejętności, zarówno w zakresie pobrania w terenie próbek środowiskowych jak i wykonywania
w laboratorium szeroko rozumianych badań fizyko-chemicznych (w tym obsługi specjalistycznych
urządzeń laboratoryjnych), pozwalających ocenić stan badanego elementu środowiska i odnieść
otrzymane wyniki do obowiązujących norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska. Odróżnia
go to finalnie od absolwentów kierunków ścisłych (chemii/fizyki) oraz absolwentów kierunków ściśle
przyrodniczych.
OOŚ jest to specjalność, na której studenci zapoznają się w z wiedzą dotyczącą środowiskowych
zagrożeń zdrowia, gatunków chronionych, siedlisk Natura 2000, ekologii krajobrazu, oceny
środowiska gruntowo-wodnego oraz dyspersji zanieczyszczeń atmosferycznych. Efektem
praktycznym wiedzy i kompetencji nabytej przez absolwenta kierunku Ochrona środowiska
o specjalności OOŚ, jest umiejętność samodzielnego wykonywania dokumentacji terenowej,
dokonywania jej analizy oraz sporządzania oceny i prognozy oddziaływania planowanej inwestycji na
środowisko. Praktyczna wiedza dotycząca metodologii opracowywania raportów OOŚ, inwentaryzacji
obiektów przyrody nieożywionej oraz wpływu inwestycji na bioróżnorodność czyni z absolwenta
specjalności Ocena oddziaływania na środowisko poszukiwanego pracownika na rynku pracy.
Koncepcja kształcenia na międzywydziałowym kierunku Ochrona Środowiska wynika i jest ściśle
powiązana zarówno z misją oraz strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego Strategia rozwoju
Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2013-2020 (Zal_I_1_1) jak i powiązanymi z nią koncepcjami
rozwoju jednostek prowadzących Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska, tj. Wydziału
Nauk Biologicznych (WNB) Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Biologicznych UWr na lata 2014-2020
(https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/wydzial/strategia-wydzialu), a także Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNZKŚ) Strategia Rozwoju Wydziału Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska - Załącznik do uchwały RW nr 44/2013 (Zal_I_1_2). W myśl Uchwały
Nr 100/2013 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 czerwca 2013 „Misją Uniwersytetu jest
poszukiwanie prawdy, przekazywanie wiedzy i pielęgnowanie kultury”. Misja ta jest ściśle
realizowana i znajduje odzwierciedlenie w koncepcji kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska.
Zawarta w ww. dokumencie wizja oraz cele strategiczne Uniwersytetu Wrocławskiego w latach
2013‐2020, tj.:
„Cel strategiczny 1: Wysoka jakość badań naukowych
Cel strategiczny 2: Doskonalenie kształcenia
Cel strategiczny 3: Wzmacnianie współpracy z otoczeniem społeczno‐gospodarczym
Cel strategiczny 4: Unowocześnienie systemowego zarządzania Uczelnią
Cel strategiczny 5: Zwiększenie społecznej odpowiedzialność Uczelni oraz znaczenia Uniwersytetu
w regionie i w kraju”
są priorytetowe i znajdują odzwierciedlenie zarówno w strategiach WNB i WNZKŚ jak i finalnie
w samej koncepcji i realizacji kierunku Ochrona środowiska prowadzonego przez MSOŚ.
Podstawą realizacji tych zadań są badania naukowe (cel strategiczny nr 1) prowadzone w zgodzie
z najwyższymi standardami oraz kształcenie studentów i doktorantów w duchu otwartości,
samodzielności, uczciwości i tolerancji. Istotnym wyznacznikiem tych działań jest dbałość o najwyższą
jakość badań naukowych i kształcenia oraz ich integrację a także o rozwijanie współpracy
z otoczeniem społeczno‐gospodarczym. Ponadto wysoka jakość badań naukowych prowadzonych
przez pracowników WNB i WNZKŚ wpisuje się w generalną strategię i wizję UWr związaną
z implementacją projektu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB).
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Kształcenie na interdyscyplinarnym kierunku (cel strategiczny nr 2 i 3) jest zgodne z tematyką
badawczą kadry naukowo-badawczej z obu wydziałów tj. WNB i WNZKŚ, które prowadzą
międzywydziałowy kierunek Ochrona środowiska, a poruszane problemy naukowo-badawcze
mieszczą się w obu reprezentowanych dyscyplinach, do których kierunek jest przyporządkowany.
Zadania dydaktyczne realizowane są w oparciu o badania naukowe i dydaktykę prowadzoną
w wydziałowych instytutach/katedrach, a także w oparciu o bazę lokalową i techniczną w zakresie
niezbędnym do realizacji programu studiów. Zapewniona jest kadra naukowo – dydaktyczna
o udokumentowanym, bardzo dobrym dorobku naukowym, co stwarza możliwości do podejmowania
badań wielodziedzinowych oraz kształcenia interdyscyplinarnego przy jednoczesnej współpracy
z partnerami krajowymi i zagranicznymi. Ponadto kształcenie na kierunku Ochrona środowiska
nastawione jest na potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego związanego tematycznie z rynkiem
pracy, a jego unaocznieniem są zarówno przedmioty z programu studiów realizowane częściowo
w ramach wizyt/staży w instytucjach i przedsiębiorstwach branżowych, jak i praktyki zawodowe,
na które studenci kierunku Ochrona środowiska są z chęcią przyjmowani.
Zgodnie z przyszłą Strategią rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021–2030 (Zal_I_1_3),
wartości składające się na fundament Uniwersytetu Wrocławskiego koncentrują się wokół czterech
założeń: najwyższej jakości, skuteczności i różnorodności, otwartości i gotowości na wyzwania oraz
synergii. I to właśnie jeden z fundamentów tj. skuteczność i różnorodność, w swoim rozwinięciu,
zaczyna się od pojęcia „interdyscyplinarności” - idei od lat przyświecającej kierunkowi Ochrona
środowiska realizowanym na MSOŚ. Ponadto 4 główne cele strategiczne i operacyjne zawarte
w nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata 2021–2030 tj.:
„Cel strategiczny 1: Rozwój działalności badawczej
Cel strategiczny 2: Nowoczesne i skuteczne kształcenie
Cel strategiczny 3: Rozwój współpracy z otoczeniem społeczno‐gospodarczym
Cel strategiczny 4: Rozwój systemowego zarządzania Uczelnią”
wpisują się ściśle w obecną i przyszłą politykę kadrową wpływającą na strategię nauko-dydaktyczną
realizowaną na kierunku Ochrona środowiska w związku z implementacją powyższej wizji
w zakładach/katedrach/instytutach obu tworzących MSOŚ wydziałów. Oczywistym jest fakt,
że jedynie spojrzenie oddolne, oparte na wysokiej jakości badaniach naukowych prowadzonych przez
poszczególnych pracowników naukowo-dydaktycznych, przekłada się na pełne rozumienie
i samorozwój dydaktyczny, którego konsekwencją są zarówno mocna pozycja naukowa danych
jednostek organizacyjnych (poczynając od zakładów i katedr, na wydziałach kończąc) jak i wysokiej
jakości dydaktyka, jako konsekwencja nabytej nowoczesnej wiedzy i umiejętności.
Kształcenie na kierunku Ochrona Środowiska UWr jest realizowane na podstawie autorskich
programów i planów studiów opracowanych zarówno dla poziomu studiów I jak i II stopnia.
Wieloletnie doświadczenia związane z kształceniem na kierunku Ochrona środowiska pozwoliły
na dostosowanie programów kształcenia do Polskich Ram Kwalifikacji (PRK) oraz sytuacji na obecnym
dynamicznym rynku pracy (interesariusze zewnętrzni). Obecnie program studiów I stopnia wyposaża
absolwenta kierunku Ochrona Środowiska w szeroko rozumianą wiedzę ogólnoprzyrodniczą
("od ogółu do szczegółu") dając mocne podstawy do dalszego, specjalistycznego kształcenia. Na tym
poziomie studiów zwracana jest również uwaga na uzyskanie tzw. „kompetencji miękkich”, tak
pożądanych na obecnym, wymagającym rynku pracy, a nie tylko wiedzy stricte kierunkowej.
Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować swoją edukację na studiach II stopnia w ramach
dwóch oferowanych specjalności tj. Analityki środowiskowej oraz Oceny oddziaływania
na środowisko.
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Przy konstruowaniu programu i planów studiów na studiach I i II stopnia brano pod uwagę głosy
i opinie zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych interesariuszy. Wewnętrzni interesariusze
tworzyli system wewnętrznego zarządzania jakością kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska,
który stanowi:
1. Międzywydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska
2. Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona Środowiska
3. Rada Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
4. Rady Wydziału WNB oraz WNZKŚ.
Cały proces dostosowywania programu i planów studiów na studiach I i II stopnia kierunku Ochrona
Środowiska podlegał weryfikacji/opiniowaniu na wszystkich ww. szczeblach wewnętrznego systemu
zarządzania jakością kształcenia. Konstrukcja programu oparta była również na oczekiwaniach
pracodawców w dobie zmieniającego się rynku pracy. Lista interesariuszy zewnętrznych
(potencjalnych pracodawców dla absolwentów kierunku Ochrona Środowiska UWr) poparta listami
intencyjnymi znajduje się w załączniku (Zal_I_1_4). Ponadto głosem doradczym dla kierunku
są interesariusze zewnętrzni skupieni przy obu wydziałach prowadzących MSOŚ w postaci Rady
Przedsiębiorców i Pracodawców przy WNZKŚ (Zal_I_1_5) oraz Rady Interesariuszy WNB (Zal_I_1_6).
Kierunek Ochrona środowiska został, na obu poziomach studiów (I i II), całościowo
przyporządkowany do dwóch dyscyplin tj. (1) Nauki o Ziemi i środowisku (dyscyplina wiodąca) oraz
(2) Nauki biologiczne – obie zawierają się w dziedzinie Nauk ścisłych i przyrodniczych. W UWr badania
naukowe prowadzone w tych dwóch dyscyplinach skupione są na prowadzących MSOŚ wydziałach,
tj. WNZKŚ (dyscyplina Nauki o Ziemi i środowisku) i WNB (dyscyplina Nauki biologiczne) oraz
nietworzącym MSOŚ Wydziale Biotechnologii (dyscyplina Nauki biologiczne). UWr ma uprawnienia
do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego (w ramach rad dyscyplin naukowych
na właściwych wydziałach) zarówno w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku jak i dyscyplinie Nauki
biologiczne. Po ostatniej ewaluacji WNZKŚ posiada kategorię naukową A, zaś WNB kategorię
naukową B.
Kształcenie doktorantów odbywa się następująco:

 w dyscyplinach Nauki o Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka
w ramach Kolegium Doktorskiego Geografii i Geologii Szkoły Doktorskiej UWr,

 w dyscyplinie Nauki biologiczne w ramach Kolegium Doktorskiego Nauk Biologicznych Szkoły
Doktorskiej UWr.
W procesie dydaktycznym na ocenianym kierunku partycypują wysoko wykwalifikowani pracownicy
z WNZKŚ i jego obu instytutów tj. ING i IGRR oraz WNB z jednostek: IBŚ, IGM, KEBOŚ, Ogrodu
Botanicznego i Muzeum Przyrodniczego. WNZKŚ w ING i IGRR dysponuje kadrą, która liczy obecnie
11 profesorów, 33 doktorów habilitowanych (w tym 13 na stanowisku profesora UWr), 62 doktorów,
i 5 magistrów.
Na WNB zatrudnionych jest aktualnie 146 nauczycieli akademickich i 2 osoby na etatach badawczych.
Grupa nauczycieli obejmuje 137 pracowników badawczo-dydaktycznych, w tym 17 profesorów,
40 doktorów habilitowanych, 77 doktorów i 12 magistrów oraz 9 pracowników dydaktycznych
(8 starszych wykładowców, 1 wykładowcę).
Koncepcja kształcenia na interdyscyplinarnym kierunku Ochrona środowiska Uniwersytetu
Wrocławskiego, opartym o dwie dyscypliny, zakłada takie powiązanie przedmiotowych efektów
uczenia z kierunkowymi efektami uczenia (patrz Kryterium 2), aby:
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1. w pierwszej kolejności wyposażyć studentów kierunku Ochrona środowiska, na początkowy etapie
zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, w ogólne i specyficzne dla danej
dyscypliny treści tj. fizyko-chemiczno-przyrodnicze podstawy przyrody nieożywionej w przypadku
dyscypliny Nauki o Ziemi i środowisku oraz biochemiczno-biologiczno-systematyczne podstawy
przyrody ożywionej w przypadku dyscypliny Nauki biologiczne;
2. poszerzyć w kolejnych semestrach studiów I stopnia holistyczne spojrzenie na tematykę ochrony
środowiska, czego konsekwencją jest współdzielone w zakresie odpowiednich kompetencji
prowadzenie przedmiotów kierunkowych przez pracowników obu wydziałów reprezentujących
inne dyscypliny, a co za tym idzie często inne spojrzenie naukowo-badawcze na dany problem
badawczy/przedmiot kierunkowy;
3. podsumować studia I stopnia czterema przedmiotami Monitoring środowiska I-IV opartych
na najlepszej wiedzy i wzorcach badawczych pracowników obu dyscyplin w celu jak najszerszego
spojrzenia na problematykę ochrony przyrody, zarówno ożywionej jak i nieożywionej widzianej
jako wspólne środowisko przyrodnicze;
4. zaoferować szczegółowe i skupione na konkretnych umiejętnościach i wiedzy specjalności
na II stopniu studiów, bazujące na wiedzy i wyspecjalizowanych kompetencjach kadry naukowodydaktycznej w oparciu o najnowocześniejszy sprzęt, a których ukończenie nastawione jest
na konkretne środowisko społeczno-gospodarcze, oferujące potencjalną pracę dla absolwentów
kierunku Ochrona środowiska.
Mając na uwadze powyższe założenia w formowaniu koncepcji i celów kształcenia na kierunku
Ochrona środowiska, proponowane przypisane do kierunku efekty uczenia się (realizowane przez
komplementarne z nimi efekty przedmiotowe) opierają się o:

 najlepszą z możliwych infrastrukturę badawczą pozyskiwaną zarówno z środków statutowych
jak i indywidualnych grantów badawczych poszczególnych pracowników naukowodydaktycznych;
 najlepszą z możliwych kadrę naukowo-dydaktyczną (prowadzącą dany przedmiot kierunkowy),
której wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne weryfikowane są m.in. przez ich dwustronną
interakcję z środowiskiem naukowym, objawiającą się rozpoznawalnymi publikacjami w znanych
periodykach oraz projektami badawczymi pozwalającymi na dalszy samorozwój naukowy.
W obu instytutach (ING i IGRR) wchodzących w skład WNZKŚ prowadzone są badania naukowe
na wysokim światowym poziomie. Wydział aktywnie uczestniczy w naukowej współpracy z innymi
ośrodkami w kraju i za granicą, a wiele z realizowanych projektów badawczych ma charakter
międzynarodowy. Dysponuje on nowoczesnym zapleczem aparaturowym i narzędziami badawczymi,
wykorzystywanymi zarówno w działalności naukowej, jak i dydaktycznej. Wchodzące w skład WNZKŚ
pracownie i laboratoria wyposażone w specjalistyczny sprzęt analityczny (chromatografy,
spektrometry mas, spektrometry CRDS, mikroskopy elektronowe SEM z przystawkami EDX i mikroRaman, spektrometry dyfrakcji rentgenowskiej etc.), komputerowo-obliczeniowy jak i terenowy
(stacje meteorologiczne i monitoringowe zanieczyszczeń atmosferycznych, drony do celów
naukowych etc.).
W ING w umiejętny sposób w ramach badań naukowych łączy się aspekty nauki podstawowej
i praktycznej. Badania podstawowe są dominujące w mineralogii, petrografii, sedymentologii,
geologii stratygraficznej oraz geologii fizycznej. Badania aplikacyjne dotyczą głównie geologii
poszukiwawczej (geologia złóż), geochemii środowiskowej, geologii inżynierskiej, hydrogeologii
i geofizyki. Takie zróżnicowanie kompetencji pracowników pozwala zaoferować studentom duży
wybór ścieżek rozwoju zawodowego, które mogą być ukierunkowane zarówno na osiągnięcie
doskonałości praktycznej jak i naukowej. Badania naukowe pracowników ING koncentrują się wokół
następujących zagadnień:
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 badania Sudetów, których bliska odległość przy jednoczesnej złożonej budowie geologicznej
stanowi o atrakcyjności obszaru jako obiektu badań naukowych oraz pozwala zaprezentować
studentom wielowątkowy obraz formowania się jednostki geologicznej, od jej powstania jako
fragmentów skorupy kontynentalnej i oceanicznej o zróżnicowanym rozwoju, poprzez
konsolidację tych jednostek podczas orogenezy waryscyjskiej i depozycję skał osadowych,
od późnego paleozoiku po kenozoik, aż do rozwoju warunków hydrogeologicznych oraz
charakterystycznej i zróżnicowanej rzeźby morfologicznej, często stanowiących o atrakcyjności
obszaru jako obiektu turystycznego i geoturystycznego;
 badania polarne;
 badania zróżnicowania płaszcza litosferycznego pod środkową Europą;
 badania warunków depozycji skał osadowych Karpat;
 badania przyczyn i źródeł permskiego wulkanizmu z obszaru basenu niemieckiego;
 badania geośrodowiskowe, takie jak badania nad mobilnością pierwiastków potencjalnie
toksycznych w glebach oraz nad wietrzeniem żużli pohutniczych;
 badania izotopowe zanieczyszczeń atmosferycznych (pyłowych i gazowych oraz ładunków
wnoszonych przez opad atmosferyczny) wpasowujące się w temat złej jakości powietrza;
 badania mineralogiczno-geochemiczne pyłów atmosferycznych z wykorzystaniem bioindykatorów
takich jak porosty, liście drzew czy sieci pajęcze do oceny stopnia oceny antropopresji;
 badania hydrogeologiczne, w tym oceny kształtowania się zasobów wód podziemnych w różnych
strukturach hydrogeologicznych; oceny jakości wód, ocena tła hydrogeochemicznego;
wykorzystanie techniki GIS/RS i geostatystyki w hydrogeologicznych badaniach modelowych.
Tak szerokie i wielowątkowe podejście do tematów podstawowych i aplikacyjnych związanych
z przyrodą nieożywioną, poparte jest renomowanymi publikacjami z listy JCR i projektami
badawczymi, zarówno krajowymi jak i międzynarodowymi. Umożliwia to w konsekwencji
przedstawienie studentom kierunku Ochrona środowiska szerokiego i wielowątkowego spojrzenia
na specyfikę przyrody nieożywionej pod kątem jej poznawania, eksploatacji, a przede wszystkim
ochrony i wzajemnych relacji pomiędzy geo-, hydro-, bio- i antroposferą, tak istotnymi
do interdyscyplinarnego postrzegania otaczającego świata.
Badania w Sudetach oferują wgląd w zróżnicowaną problematykę geologiczną, a szczególnie ważne
efekty szczegółowych prac badawczych prowadzonych w latach 2015-2020 zaowocowały wieloma
publikacjami z listy JCR (np. Awdankiewicz i in., 2016; Matusiak-Małek i in., 2017; Szczepański i in.,
2020) oraz wieloma projektami badawczymi NCN. Doświadczenie to przekazywane jest m.in. na
realizowanych na Ochronie środowiska przedmiotach: Geologia dynamiczna i Geologia dynamicznaćwiczenia terenowe. Badania o tematyce hydrologicznej i hydrogeologicznej (np. Ciężka i in., 2016;
Tarka i in., 2017; Buczyński 2018) mają zastosowanie w takich przedmiotach jak: Hydrologia czy
Monitoring środowiska II. Prężnie rozwijającą się gałęzią badań w ING są również szeroko rozumiane
badania geośrodowiskowe, np. (i) dotyczące mobilności pierwiastków potencjalnie toksycznych
w glebach oraz nad wietrzeniem żużli pohutniczych (np. Kierczak i in., 2016; Tyszka i in., 2018; Potysz
i in., 2019) – z wynikami i wnioskami z nich płynącymi studenci mogą się zapoznać np. na przedmiocie
Identyfikacji i bilansowaniu zanieczyszczeń; (ii) dotyczące analiz izotopowych i geochemicznomineralogicznych zanieczyszczeń atmosferycznych (pyłowych i gazowych oraz ładunków wnoszonych
przez opad atmosferyczny) (np. Górka i in., 2017; Górka i in., 2018; Górka i in., 2020) – z wynikami
i wnioskami z nich płynącymi studenci mogą się zapoznać np. na przedmiotach Identyfikacja
i bilansowanie zanieczyszczeń, Zanieczyszczenia atmosfery, Spektrometria mas i techniki izotopowe.
Rozwój laboratoriów do analiz geochemicznych i geośrodowiskowych oraz duże doświadczenie
prowadzących zajęcia zdobyte w laboratoriach zagranicznych pozwalają zaznajomić studentów
kierunku Ochrona środowiska z najnowszymi technikami badań oraz przekazać im wiedzę
teoretyczną i praktyczną na temat planowania własnych badań. Badania z pogranicza geologii
gospodarczej i złożowej w powiazaniu z wpływem inwestycji przemysłowych na przyrodę
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nieożywioną (Chmielewski i in., 2017; Tchorz-Trzeciakiewicz i Solecki, 2018) oraz liczne opracowania
branżowe i eksperckie pozwalają prowadzić zajęcia silnie powiązane z środowiskiem gospodarczonaukowym np. Geologia gospodarcza, Gospodarowanie surowcami naturalnymi i odpadami czy
Technologie podstawowe wpływające na środowisko.
Badania naukowe realizowane w Instytucie Geografii i Rozwoju Regionalnego w szerokim zakresie
obejmują kwestie związane z ochroną środowiska, dając tym samym studentom kierunku Ochrona
Środowiska możliwość wyboru różnorodnej tematyki badań i możliwości rozwoju naukowego
i zawodowego zgodnie z ich zainteresowaniami. Działalność naukowa pracowników IGRR nie skupia
się jedynie na badaniach podstawowych, wskazuje także na możliwości aplikacyjne i możliwość
współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.
Do głównych kierunków badań, jakie są realizowane w IGRR należą:
 modelowanie emisji i transportu zanieczyszczeń oraz bioalergenów z zastosowaniem
nowoczesnych modeli numerycznych, w tym modelu Weather Research and Forecasting coupled
with Chemistry (WRF-Chem) oraz modelu EMEP;
 prognozowanie jakości powietrza i warunków biometeorologicznych jako system wspierania
decyzji środowiskowych (http://powietrze.uni.wroc.pl, http://prognozy.uni.roc.pl);
 ocena wpływu warunków meteorologicznych na jakość powietrza;
 zmiany klimatu i adaptacje do zmian klimatu;
 erozja gleb i utworów pokrywowych w różnych skalach czasowych, zachodzące pod wpływem
zmian klimatu, zmieniającego się użytkowania terenu, gospodarki leśnej, ruchu turystycznego oraz
sportów i rekreacji zimowej, w szczególności na ziemi kłodzkiej i w Karkonoszach;
 zagrożenia i ochrona walorów krajobrazu kulturowego, w szczególności w regionie dolnośląskim;
 trwałość antropogenicznych zmian środowiska w rzeźbie terenu i zbiorowiskach roślinnych;
 usługi ekosystemowe na obszarach zurbanizowanych i wprowadzanie na tych obszarach
systemów Smart City i Smart Parks;
 systemy przyrodnicze miast i ich wpływ na krajobraz, retencję, klimat oraz wszystkie elementy
ekosystemu miejskiego. Analizie poddawana jest struktura zielonej infrastruktury i możliwości jej
aplikacji w procesie planowania przestrzennego w systemie miast współczesnych i miast
przyszłości;
 ochrona abiotycznych elementów środowiska i ich waloryzacja, w tym pod kątem turystyki
zrównoważonej i geoturystyki;
 wykorzystanie systemów informacji geograficznej, analizy przestrzenne, modelowanie
przestrzenne, prognozowanie, geostatystyka, złożone analizy środowiskowe (w tym badanie
zmian w długich okresach, także historycznych) z wykorzystaniem GIS, geowizualizacja;
 rozwój metod i technologii pomiarowych na bazie nowoczesnej aparatury i bezzałogowych
statków powietrznych, przetwarzanie i interpretacja wyników, poszukiwanie nowych pól
eksploatacji urządzeń i metod pomiarowych oraz możliwości ich wykorzystania w ochronie
środowiska;
 obieg zanieczyszczeń w glebach i osadach oraz antropogeniczne czynniki kształtujące ten proces
w rezultacie działalności człowieka (aktywność górniczo-przemysłowa, komunalna oraz
transportowa i rolnicza). Badania oparte są głównie na analizie zawartości pierwiastków
śladowych, które są potencjalnie toksyczne (m.in. Cd, Zn, Pb, Fe, As), w połączeniu z określeniem
podstawowych cech fizycznych i chemicznych gleb i osadów;
 wpływ działalności górniczej i hutniczej na ładunek i procesy kształtujące zanieczyszczenie wód
powierzchniowych i podziemnych pierwiastkami śladowymi ze szczególnym uwzględnieniem
arsenu;
 zastosowanie metod dendrochronologicznych w detekcji zanieczyszczeń obszarów
zdegradowanych i poddanych silnej antropopresji oraz w rekonstrukcji ekstremalnych zmian
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środowiska przyrodniczego w ciągu ostatniego 1000 lat w wybranych obszarach górskich,
subpolarnych i polarnych (Sudety, północna Kanada, Azja Centralna, Spitsbergen).
Szeroki zakres tematyczny, realizowane projekty naukowe i aplikacyjne, współpraca z wiodącymi
jednostkami w kraju i Europie daje studentom kierunku Ochrona Środowiska możliwość poszerzania
wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony środowiska. Szeroko rozumiane badania zmian rzeźby
terenu i czynników je wywołujących (Parzóch i Migoń, 2015; Malik i in., 2017; Migoń i Latocha, 2018;
Migoń i in., 2020) mają odzwierciedlenie w prowadzonych zajęciach m.in. Geomorfologia,
Inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej, Zastosowania geomorfologii w ochronie środowiska,
Naturalne i antropogeniczne zmiany ukształtowania terenu. Badania dotyczące jakości
i zanieczyszczenia gleb (Skurzyński i in., 2019; Stachnik i in., 2020) pozwalają na samorozwój i lepsze
prowadzenie przedmiotów kierunkowych np. Gleboznawstwo, Gleboznawstwo - ćw. terenowe.
Nowoczesne techniki opracowywania i analizy danych przestrzennych (GIS) oraz nowoczesnej
kartografii zgłębiane w badaniach pracowników IGRR (Niedzielski i in., 2016; Wałaszek i in., 2017;
Niedzielski i in., 2018; Ojrzyńska i in., 2020) mają pozytywny oddźwięk w kierunkowych przedmiotach
na kierunku Ochrona środowiska jak: Matematyka w naukach przyrodniczych, Wstęp do kartografii,
Analizy przestrzenne w ochronie środowiska (GIS).
Wchodzący w strukturę IGRR Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery UWr (ZKiOA) ma wieloletnie
doświadczenie w dziedzinie analizy jakości powietrza i modelowania dyspersji zanieczyszczeń
powietrza. ZKiOA UWr uczestniczył w wielu projektach związanych z analizami środowiskowymi,
w tym w modelowaniu i monitorowaniu procesów atmosferycznych, ocenach oddziaływania
na środowisko i zdrowie, ufundowanych przez zasoby europejskie i krajowe (np. ACCENT,
Departament ds. Projektów Środowiska, Food and Rural Affairs UK, Instrument finansowy LIFE, NCN).
W ciągu ostatnich pięciu lat Zespół opublikował około 140 artykułów w recenzowanych czasopismach
JCR (Journal Citation Reports). Ważną częścią prac badawczych (ZKiOA) jest modelowanie emisji
i transportu zanieczyszczeń z zastosowaniem nowoczesnych modeli numerycznych, w tym modelu
Weather Research and Forecasting coupled with Chemistry (WRF-Chem) oraz modelu EMEP. Prace
te wspierają m.in. działania Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ)/Regionalnego
Wydziału monitoringu środowiska we Wrocławiu, Urzędu Miasta we Wrocławiu i Instytutu Rozwoju
Terytorialnego w zakresie zarządzania jakością powietrza (w tym wdrażanie Uchwał
Antysmogowych). W latach 2013-2017 podczas realizacji projektu LIFE-APIS/PL opracowany został
system prognoz jakości powietrza i warunków biometeorologicznych. System ten pracuje w sposób
operacyjny i udostępnia prognozy dla obszaru Dolnego Śląska. Jest on publicznie dostępny na stronie
www http://powietrze.uni.wroc.pl. System w dalszym ciągu jest rozbudowywany o nowe
komponenty, m. in. prognozy kombinowane (ensemble, w tym włączenie modelu EMEP do systemu:
Werner i in. 2018), asymilację danych (Werner i in., 2019; Rohm i in., 2019), prognozy stężeń
bioalergenów (Grewling i in., 2019) czy modelowanie zjawisk ekstremalnych (Pilguj i in., 2019). Wiele
z tych prac jest realizowanych we współpracy z najlepszymi ośrodkami zagranicznymi, m.in.
Norwegian Meteorological Institute (rozbudowa systemu o model EMEP) czy NOAA (asymilacja
danych w modelu WRF i WRF-Chem). Stało się to podstawą do złożenia nowego wniosku w ramach
środków Programu UE LIFE. Projekt LIFE-MAPPINAIR/PL realizowany jest od 2019 r. i w oparciu
o wcześniejsze rozwiązania pozwolił już na wdrożenie prognoz jakości powietrza dla całej Polski
http://prognozy.uni.wroc.pl. Kolejnym, niezwykle istotnym obszarem badań ZKiOA UWr jest
wykorzystanie badań teledetekcyjnych w określeniu dynamiki warstwy granicznej atmosfery i oceny
wpływu parametrów meteorologicznych na jakość powietrza (Kryza i in., 2015). Szeroko prowadzone
badania z zakresu meteorologii, klimatologii, modelowania zanieczyszczeń atmosferycznych
pozwalają kadrze ZKiOA na prowadzenie na najwyższym poziomie takich przedmiotów jak m.in.:
Meteorologia i klimatologia, Analiza środowiska atmosferycznego i wodnego, Modelowanie
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza.
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ZKiOA UWr dzięki kompleksowemu, interdyscyplinarnemu podejściu do realizowanych badań,
integracji wiedzy naukowej i działań aplikacyjnych został nagrodzony Polską Nagrodą Innowacyjności
2015 oraz Nagrodą EuroSymbol 2017 przyznaną przez Redakcję „Monitora Biznesu”, niezależnego
dodatku do „Rzeczypospolitej” oraz „Monitora Rynkowego”, niezależnego dodatku do „Dziennika
Gazety Prawnej”. Badania realizowane przez ZKiOA są wspierane również przez gminę Wrocław –
Zakład uzyskał wsparcie na zakup m.in. elektrycznego auta, stanowiącego podstawę mobilnej stacji
pomiarowej oraz bezzałogowego statku powietrznego (drona) z nowatorską głowicą środowiskową,
który pozwala m.in. na określenie wysokorozdzielczych profili pionowych stężeń aerozolu.
Współpraca z biznesem pozwoliła w ostatnich latach opatentować rozwiązanie związane z pomiarami
jakości powietrza: PL234716 B1 - Bezzałogowy statek powietrzny z różnicowym miernikiem
zanieczyszczeń powietrza” zgłoszonego pod nr P.429448.
W obu partycypujących w procesie naukowo-dydaktycznym na Ochronie środowiska instytutach (IBŚ
i IGM) oraz KEBOŚ, Ogrodzie botanicznym i Muzeum Przyrodniczym wchodzących w skład WNB
prowadzone są badania naukowe na wysokim światowym poziomie. WNB aktywnie uczestniczy
w naukowej współpracy z innymi ośrodkami w kraju i za granicą, a wiele z realizowanych projektów
badawczych ma charakter tak krajowy, jak i międzynarodowy. WNB dysponuje zarówno unikatowymi
zbiorami muzealnymi, kolekcjami czy własnym ogrodem botanicznym o niemal 200-letniej historii,
jak i nowoczesnym zapleczem aparaturowym i narzędziami badawczymi wykorzystywanymi
w działalności naukowej oraz opartej na niej działalności dydaktycznej. Wchodzące w skład WNB
pracownie i laboratoria wyposażone są w specjalistyczny sprzęt analityczny (mikroskopy świetlne
z kontrastem fazowym, mikroskopy stereoskopowe, spektroskopy absorbcji atomowej (ASA),
mineralizatory, analizatory elementarne, aparaturę laboratoryjną do badań genetycznych, biologii
molekularnej, biochemii i biologii komórki) służące nie tylko działalności naukowej, ale opartej
na wiedzy i doświadczeniu badaczy działalności dydaktyczno-edukacyjnej.
Badania naukowe realizowane w Instytucie Biologii Środowiskowej są wielowątkowe, jednakże
koncentrują się w szczególności nad:
 zróżnicowaniem i strukturą zbiorowisk roślinnych oraz zespołów fauny kręgowej
i bezkręgowej;
 rozmieszczeniem, biologią, ekologią i taksonomią wybranych grup świata zwierzęcego
i roślinnego;
 badaniami nad filogenezą, systematyką i zoogeografią zwierząt bezkręgowych, głównie owadów;
 ewolucją morfologii kręgowców i bezkręgowców, ze szczególnym uwzględnieniem gametogenezy,
dymorfizmu płciowego i morfologii stadiów przedimaginalnych;
 etologią i neurobiologią kręgowców;
 zróżnicowaniem i paleoekologią euroazjatyckiej fauny czwarto- i trzeciorzędowej;
 ochroną przyrody w aspekcie gatunkowym i ekosystemalnym.
Szerokie i wieloaspektowe podejście do tematyki flory i fauny (od badań systematycznych
do ewolucyjnych) oraz ochrony przyrody, poparte renomowanymi publikacjami z listy JCR
i projektami badawczymi, umożliwiają w konsekwencji przedstawienie studentom kierunku Ochrona
środowiska szerokiego i wielowątkowego spojrzenia na specyfikę i zróżnicowanie przyrody ożywionej
(flory i fauny), a przede wszystkim jej ochrony i wzajemnych relacji pomiędzy gatunkami
a środowiskiem. Badania naukowe prowadzone w IBŚ (np. Bodył 2017; Bodył 2018; Gottfried i in.,
2019) pozwalają prowadzącym zajęcia, w myśl przyświecającej idei stopniowania wiedzy, wzbogacać
treści przedmiotów: Biologia z elementami ewolucjonizmu oraz Biologia zwierząt. Badania z zakresu
systematyki, rozmieszczenia i zagrożeń wybranych grup świata roślinnego (np. Dajdok i in., 2017;
Szczęśniak i in., 2019; Jakubska-Busse i in., 2020) znajdują odzwierciedlenie w prowadzonych
przedmiotach Różnorodność biologiczna - flora Polski i Gatunki chronione, a wybranych grup świata
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zwierzęcego (np. Kadej i in., 2018; Gottfried i in., 2019; Hałupka i in., 2020) w przedmiotach
Różnorodność biologiczna - fauna Polski, Gatunki chronione. Wieloaspektowe spojrzenie badawcze
na problemy środowiskowe (np. Kadej i in., 2016; Kadej i in., 2017) pozwala pracownikom naukowodydaktycznym na kompleksowe przekazywanie wiedzy w ramach przedmiotów Zarządzanie
bioróżnorodnością, Wpływ inwestycji na bioróżnorodność – ocena i waloryzacja I, Wpływ inwestycji
na bioróżnorodność – ocena i waloryzacja II.
Badania naukowe realizowane w Katedrze Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska skupiają
się wokół:
 poznawania i matematycznego opisu zjawisk i procesów ekologicznych oraz biogeochemicznych;
 zagadnień związanych z chemiczną ekologią roślin wodnych i lądowych oraz biogeochemią
pierwiastków śladowych;
 badań związanych z bioindykacją zanieczyszczeń chemicznych środowiska;
 oceną przydatności roślin jako bioindykatorów;
 oceną wpływu właściwości chemicznych podłoża terenów naturalnych i skażonych na organizmy
żywe;
 badaniem wpływu metali śladowych i związków organicznych na rośliny, a także możliwościami
wykorzystania roślin w bioremediacji.
Pracownicy KEBOŚ specjalizują się w badaniach terenowych, realizowanych w różnorodnych
zurbanizowanych i przemysłowych regionach, a także na obszarach naturalnych i chronionych, które
uzupełniane są analizami laboratoryjnymi i doświadczeniami prowadzonymi w kontrolowanych
warunkach. Przedmiotem zainteresowania pracowników i doktorantów KEBOŚ są zarówno pospolite,
jak i rzadkie oraz chronione gatunki roślin, a także całe ekosystemy - m.in. torfowiska, lasy, zbiorniki
wodne (Kosior i in., 2017; Wojtuń i in., 2018). Powiązania powyższych tematów można obserwować
w wysokiej jakości dydaktyce prowadzonej na kierunku Ochrona środowiska zarówno
w przedmiotach na studiach I stopnia np. Ekologia ogólna, Podstawy biogeochemii (z WNZKŚ),
Ekosystemy lądowe, Ekologia krajobrazu, jak i w przedmiocie o bardziej praktycznym podejściu
(np. Łojko i in., 2015; Klink i in., 2016; Polechońska i in., 2017) Monitoring środowiska III.
Badania dotyczące ekologicznych podstaw ochrony gatunków rzadkich i zagrożonych wyginięciem
a także działania w zakresie ochrony środowiska w zagrożonych i ekstremalnych ekosystemach
są prowadzone m.in. w Karkonoskim Parku Narodowym, na Spitsbergenie, w Islandii. Katedra
współpracuje ze specjalistami m.in. fitosocjologami, gleboznawcami, geografami, ornitologami,
entomologami, inżynierami, prowadząc interdyscyplinarne projekty badawcze. Konsekwencją tych
badań było wiele publikacji (np. Kosior et al., 2017; Wojtuń i in., 2018; Stefańska-Krzaczek i in., 2019;
Klink i in., 2019) a wiedza i umiejętności przekazywane są studentom Ochrony środowiska
na II stopniu studiów na zajęciach z: Ekotoksykologii w praktyce, Biologicznej ocenie jakości wód
powierzchniowych (z WNZKŚ), Biogeochemii stosowanej (z WNZKŚ).
Pracownicy KEBOŚ, dzięki wyspecjalizowanej wiedzy ugruntowanej publikacjami JCR i wieloma
grantami badawczymi, w szerokim stopniu uczestniczą w procesie dydaktycznym na kierunku
Ochrona środowiska, w umiejętny sposób łącząc pasję naukową z przekazywaniem wiedzy młodszym
adeptom nauki.
Ogród Botaniczny jako jednostka Uniwersytetu Wrocławskiego został założony w roku 1811, obecnie
obejmuje 7,4 ha i znajduje się w nim około 7,5 tysiąca gatunków roślin (licząc różne ich odmiany
liczba ta sięga 11,5 tysiąca). Ogród Botaniczny obejmuje dziewięć wyodrębnionych działów, z których
do celów naukowo-dydaktycznych na kierunku Ochrona środowiska regularnie wykorzystywane
są cztery:
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 Dydaktyka i morfologia roślin - zgromadzono tu ekspozycję gatunków, które ilustrują m.in.
wybrane zagadnienia z zakresu biologii i morfologii, ekologii i geografii roślin, pozwalające poznać
budowę kwiatów i sposoby ich zapylania, typy owoców i sposoby rozsiewania nasion, różne typy
kwiatostanów, pędów, liści, korzeni oraz formy życiowe roślin;
 Systematyka - zajmuje powierzchnię ok. 2 ha, w centralnej części wrocławskiego Ogrodu
Botanicznego. Zgromadzono tu rośliny zielne oraz drzewa, krzewy i krzewinki mogące się rozwijać
i zimować w warunkach klimatycznych Polski;
 Arboretum - dział utrzymany w charakterze parku spacerowego. Rosną tu zarówno rodzime jak
i obce gatunki drzew i krzewów;
 Alpinarium - znajduje się tu około 1500 gatunków i odmian uprawnych roślin skalnych.
Tu znajduje się także zbudowany w 1856 przekrój geologiczny wałbrzyskich złóż węgla
kamiennego, przedzielonych osadami piaskowców i łupków. W ekspozycję tę wkomponowano
skamieniałe odciski wymarłych roślin i skamieniałe pnie drzew.
W Ogrodzie Botanicznym, studenci (w tym studenci kierunku Ochrona środowiska) mogą również
korzystać z kolekcji specjalistycznych:
 Rośliny wodne, błotne i akwariowe - znajduje się tu jedna z największych na świecie (licząca ponad
250 taksonów) kolekcja subtropikalnych i tropikalnych roślin wodnych i błotnych;
 Rośliny szklarniowe - wrocławska kolekcja szklarniowa liczy ogółem blisko 5000 taksonów i należy
do najbogatszych w Polsce;
 Pnącza - największa w Europie kolekcja dzikich gatunków pnączy zimujących w gruncie oraz
odmiany ogrodnicze i gatunki jednoroczne roślin pnących;
 Gruntowe rośliny ozdobne - dział położony w zachodniej części Ogrodu, został utworzony w latach
60. XX w. z myślą o propagowaniu dekoracyjnych roślin ogrodniczych. Podziwiać tu można kolejno
zakwitające byliny, liczącą 30 odmian kolekcję hiacyntów, 80 odmian narcyzów a także kolekcje
kosaćców, piwonii i liliowców;
 Panorama natury - stała wystawa prezentująca wszystkie ery oraz okresy wchodzące w ich skład.
Lewa strona wystawy to ekspozycja skał i minerałów Dolnego Śląska. Głównym elementem prawej
strony wystawy jest panoramiczny obraz o rozmiarach 36 x 2 m, dzieło znanego wrocławskiego
artysty malarza Janusza Merkla, w realistyczny sposób przedstawiające rozwój życia na Ziemi
od kambru do czwartorzędu.
Ogród Botaniczny we Wrocławiu prowadzi ponadto dziewięć Kolekcji Narodowych, czyli
najbogatszych, odpowiednio udokumentowanych, wzorcowo oznaczonych i prowadzonych przez
specjalistów systematycznych kolekcji roślinnych o charakterze priorytetowym w skali kraju. Przy
Ogrodzie Botanicznym znajdują się dwie specjalistyczne pracownie oraz siedziba Polish Vegetation
database (PVD), która jest częścią europejskiej (EVA) i światowej (GIVD) sieci informacji
o bioróżnorodności. Problematyka Pracowni Ekologii Roślinności będącej częścią Ogrodu
Botanicznego skupia się na zagadnieniach związanych z ekoinformatyką, ekologią i zróżnicowaniem
roślinności w różnych skalach czasowych i przestrzennych szczególnie na zróżnicowaniu lokalnym
i regionalnym roślinności Polski. Jej działalność wiąże się przede wszystkim z wykorzystaniem
zasobów i rozwojem narodowej, funkcjonującej już od 13 lat, bazy danych o roślinności. Szerokie
holistyczne spojrzenie na te część przyrody ożywionej i zaangażowanie w projekty badawcze
i badania naukowe (np. Swacha i in., 2016; Stefańska-Krzaczek i in., 2018; Stefańska-Krzaczek i in.,
2019, Večeřa i in., 2019) pozwala pracowników naukowo-dydaktycznym w przekazywaniu studentom
kierunku Ochrona środowiska wiedzy i umiejętności na jak najwyższym poziomie m.in.
z przedmiotów Biologia roślin i grzybów, Siedliska Natura 2000 czy Wpływ inwestycji
na bioróżnorodność – ocena i waloryzacja II. Pracownicy Pracowni Kultur Tkankowych natomiast
od wielu już lat zajmują się hodowlami tkankowymi zagrożonych gatunków roślin naczyniowych
Polski dla zachowania ich zasobów genowych dla przyszłych pokoleń (Kruk i in., 2015; Kromer i in.,
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2016; Wróblewska i in., 2019), a swoją wiedzę płynącą z badań naukowych wykorzystują
na przedmiotach Hodowle komórek roślinnych oraz Biotechnologia zachowawcza.
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego powstało w 1814 r z połączenia niegdysiejszych
muzeów: zoologicznego, botanicznego oraz zielnika, czyli herbarium – placówek, które pierwotnie
funkcjonowały w Uniwersytecie jako jednostki samodzielne lub afiliowane przy instytutach. Muzeum
Przyrodnicze umożliwia studentom kierunku Ochrona środowiska bezpośredni kontakt
z przechowywanymi zbiorami, także dzięki stałym wystawom:
 Świat roślin - jest to jedyna w Polsce tak dużych rozmiarów stała wystawa botaniczna i w całości
opierająca się na zbiorach z Zielnika Muzeum Przyrodniczego UWr. Prezentowanych jest na niej
blisko 500 gatunków roślin należących do wszystkich grup systematycznych, z niemal wszystkich
regionów geograficznych kuli ziemskiej. Na wystawie odpowiednio oznakowane są gatunki
chronione w Polsce oraz zagrożone wymarciem;
 Świat Zwierząt – wystawa obejmująca ponad 1500 eksponatów, ilustruje różnorodność świata
zwierząt, a jej podstawowym zadaniem jest właśnie szeroko pojęta edukacja przyrodnicza.
Ekspozycja utrzymana jest w układzie systematycznym. Najliczniej reprezentowane są ptaki,
muszle mięczaków oraz owady. Na wystawie pokazano 448 gatunków ptaków, reprezentujących
137 rodzin, a więc większość istniejących obecnie na Ziemi, począwszy od wielkich strusi
po najmniejszych przedstawicieli tej grupy – kolibry;
 Owady i człowiek - wystawa przedstawia relacje między człowiekiem a owadami, uzupełnione
o wybrane zagadnienia i zjawiska charakterystyczne dla tych zwierząt. Jeden z działów wystawy
poświęcony jest gatunkom owadów szkodliwych z punktu widzenia człowieka. Najbardziej znane
i uciążliwe dla człowieka owady, żerujące na uprawach należą do wielu rzędów i rodzin.
Najczęściej są to chrząszcze, motyle i błonkówki, rzadziej muchówki czy prostoskrzydłe (m.in.
rzadko obecnie spotykana w Polsce szarańcza wędrowna). Drugi dział wystawy jest poświęcony
owadom, których działalność człowiek wykorzystuje (np. w walce z owadami żerującymi
na roślinach uprawowych, w przetwarzaniu substancji organicznych czy też w zapylaniu kwiatów
roślin uprawnych);
 Układ kostny kręgowców – ta wystawa ilustruje zależności między budową ciała kręgowców
i funkcjonowaniem szkieletu, oferując także możliwość zobaczenia z bliska szkieletów zwierząt
niedawno stosunkowo wymarłych wskutek presji gatunku ludzkiego.
Muzeum Przyrodnicze jest samodzielną, wielodyscyplinarną placówką badawczą (w obrębie WNB)
grupującą specjalistów z zakresu większości dziedzin taksonomii i ekologii ekosystemów. Badania
naukowe pracowników Muzeum Przyrodniczego (poparte uznanymi międzynarodowymi publikacjami
i projektami badawczymi) wpisują się idealnie w ramy stawiane kadrze prowadzącej zajęcia
dydaktycznej na ocenianym kierunku (np. Świerkosz i in., 2017; Verheyen i in., 2017; Zellweger i in.,
2020), tj. jedynie wysoka jakość własnych badań naukowych, pozwala na kontakt ze światową
czołówką w danej dziedzinie/dyscyplinach, co finalnie przekłada się na wysokiej jakości proces
dydaktyczny np. w przedmiotach jak: Zagrożenia cywilizacyjne, Minimalizacja, kompensacja
i monitoring przyrodniczy oraz Ochrona przyrody.
W Instytucie Genetyki i Mikrobiologii (IGM) Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudnionych jest ogółem
42 pracowników, w tym 31 pracowników naukowo-dydaktycznych (9 samodzielnych), 2 starszych
wykładowców oraz 9 pracowników nie będących nauczycielami akademickimi. W skład struktury IGM
wchodzi 6 zakładów naukowo-dydaktycznych prowadzących badania naukowe we współpracy
z licznymi krajowymi i zagranicznymi zespołami badawczymi. Prowadzone badania naukowe łączą
aspekty nauki podstawowej i praktycznej. Główne nurty badawcze poszczególnych zakładów to:
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 charakterystyka genetyczna i biologiczna bakteriofagów aktywnych wobec wielolekoopornych
szczepów klinicznych pałeczek Gram ujemnych, charakterystyka preparatów przeciwbakteryjnych,
w tym enzymów pochodzenia fagowego;
 terenowe i laboratoryjne badania nad biologią i ekologią hematofagicznych stawonogów
(komarów i kleszczy) ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w przenoszeniu patogennych
drobnoustrojów, zintegrowana kontrola liczebności stawonogów oparta na przyjaznych dla
środowiska metodach biologicznych, izolacja mikroorganizmów środowiskowych (bakterii
i grzybów) i ich selekcja w kierunku przydatności do biokontrolii, mapowanie miejsc i oceny
produktywności miejsc rozwojowych oraz występowania komarów oraz mapowanie
rozprzestrzenienia kleszczy;
 badania udziału struktur powierzchniowych pałeczek Gram-ujemnych ze szczególnym
uwzględnieniem roli lipopolisacharydu (LPS), otoczek oraz białek błony zewnętrznej (OMP)
w warunkowaniu poziomu ich wrażliwości na bakteriobójcze działanie białek układu dopełniacza
oraz udziału lizozymu; badania roli kwasu sjalowego w generowaniu oporności komórek bakterii
na działanie surowicy oraz roli biocydów w generowaniu oporności bakterii na środki
dezynfekcyjne i antybiotyki, zagadnienia nowoczesnej identyfikacji bakterii, prace z zakresu
mikrobiologii środowiskowej, charakterystyka nanocząstek srebra jako czynników przeciwbakteryjnych;
 genetyka i biologia molekularna drożdży Saccharomyces cerevisiae, badanie biologicznej
aktywności (cytotoksyczność i genotoksyczność) nowych, potencjalnych fungicydów
i cytostatyków, badanie 3–bromopirogronian w aspekcie wykorzystania w terapii infekcji
grzybiczych i chorób nowotworowych, speleomykologia obiektów podziemnych i aeromykologia;
 badania nad biologią i taksonomią pasożytów kręgowców, rola gryzoni i drapieżników jako
żywicieli rezerwuarowych i pośrednich pasożytów oraz patogenów.
Realizowana tematyka obejmuje zarówno badania prowadzone w terenie (pobieranie prób
środowiskowych, mapowanie potencjalnych zagrożeń zdrowotnych) jak i w laboratorium (prace
eksperymentalne biologii molekularnej i genetyki), z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury
badawczej, stwarzając warunki do realizacji prac o zróżnicowanej tematyce. O wysokim poziomie
prowadzonych w IGM prac świadczy duży odsetek prac naukowych publikowanych w czasopismach
JCR, jak również liczba przyznanych i realizowanych grantów badawczych. Warta podkreślenia jest
również wieloletnia współpraca Zakładu Ekologii Drobnoustrojów i Ochrony Środowiska z Urzędem
Miejskim Wrocławia (Wydział Środowiska i Rolnictwa) w realizacji projektów wdrożeniowych
(w latach 2015-2020 zrealizowano 6 takich projektów). Badania naukowe nad drobnoustrojami (Król
i in., 2016; Kiewra i in., 2018, Szczepańska in., 2018, Szczepańska i in., 2020) przekładają się na treści
prowadzone w ramach kursu Biologia drobnoustrojów. Ponadto, wieloletnie doświadczenie
naukowo-badawcze nad patogenami i wektorami (Rydzanicz i in., 2016; Rydzanicz i in., 2019)
ma przełożenie na powiazanie książkowej wiedzy z praktycznymi umiejętnościami i wiedzą terenową
w ramach przedmiotu Środowiskowe zagrożenia zdrowia.
Studenci przygotowujący prace dyplomowe w MSOŚ, zwłaszcza prace magisterskie, aktywnie
włączają się w realizację wybranych tematów badawczych z obu wydziałów (WNZKŚ i WNB) pod
kierunkiem swoich promotorów, co często kończy się wspólnymi publikacjami w czasopismach
naukowych. Również zdolniejsi studenci niższych lat, chętni do podejmowania dodatkowych wyzwań,
zapraszani są przez pracowników obu wydziałów do współpracy przy istniejących projektach
badawczych. Współpraca ta jest później często kontynuowana w ramach prac dyplomowych,
ma zwykle charakter indywidualny i prowadzona jest niezależnie od działalności kół naukowych.
Szczegółowy opis osiągnięć studentów kierunku Ochrona środowiska znajduje się w Kryterium 4.
Jako reprezentatywne prace WNZKŚ (pracownicy WNZKŚ pogrubione) opublikowane w tym okresie
można wskazać:
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Drzeniecka-Osiadacz A., Krynicka J., Malkiewicz M., Klaczak K. & Migała K. (2015): Statistical
modelling of the main features of the Artemisia pollen season in Wrocław, Poland, during the
2002–2011 time period. Theor Appl Climatol 119, 419–432
Duszyński F., Migoń P.; (2015): Boulder aprons indicate long-term gradual and non-catastrophic
evolution of cliffed escarpments, Stołowe Mts, Poland Geomorphology. - Vol. 250 (2015), s. 6377
Awdankiewicz M., Raprich V., Míková J. (2016): Magmatic evolution of compositionally
heterogeonous monogenetic Cenozoic Strzelin Volcanic Field (Fore-Sudetic Block, SW Poland).
Journal of Geosciences 61: 425-450
Janc K.; (2016) A global approach to the spatial diversity and dynamics of Internet domains.
Geographical Review. - Vol. 106, nr 4 s. 567-587
Niedzielski T., Witek M., Spallek W.; (2016) Observing river stages using unmanned aerial
vehicles. Hydrology and Earth System Sciences. - Vol. 20, iss. 8, s. 3193-3205.
Kierczak J., Pędziwiatr A., Waroszewski J., Modelska M. (2016): Mobility of Ni, Cr and Co
in serpentine soils derived on various ultrabasic bedrocks under temperate climate. Geoderma
268: 78-91
Tchorz-Trzeciakiewicz D.E., Kłos M. (2017): Factors affecting atmospheric radon concentration,
human health. Science of the Total Environment 584-585: 911-920
Górka M., Skrzypek G., Hałas S., Jędrysek M.O. (2017): Multi-seasonal pattern in 5-year record
of stable H, O and S isotope compositions of precipitation (Wrocław, SW Poland). Atmospheric
Environment 158: 197-210
Kryza M., Wałaszek K., Ojrzyńska H., Szymanowski M., Werner M, Dore A. J.; (2017) Highresolution dynamical downscaling of ERA-Interim using the WRF regional climate model for the
area of Poland. Part 1: Model configuration and statistical evaluation for the 1981-2010 period;
Pure and Applied Geophysics. – Vol. 174, iss. 2, s. 511-526
Owczarek P., Opała-Owczarek M., Rahmonov O., Mendecki M.; (2017) 100 years of earthquakes
in the Pamir region as recorded in juniper wood: a case study of Tajikistan. Journal of Asian
Earth Sciences. - Vol. 138, s. 173-185
Strzelecki M.C.; (2017) The variability and controls of rock strength along rocky coasts of central
Spitsbergen, High Arctic; Geomorphology. - Vol. 293, part B, s. 321-330
Opała-Owczarek M., Pirożnikow E., Owczarek P., Szymański W., Luks B., Kępski D., Szymanowski
M., Wojtuń B., Migała K.; (2018) The influence of abiotic factors on the growth of two vascular
plant species (Saxifraga oppositifolia and Salix polaris) in the High Arctic; Catena. – Vol. 163,
s. 219–232
Werner M., Kryza M, Wind P.; (2018) High resolution application of the EMEP MSC-W model
over Eastern Europe – Analysis of the EMEP4PL results; Atmospheric Research. – Vol. 212,
s. 6–22
Staśko S. and Buczyński S. (2018): Drought and its effects on spring discharge regimes in Poland
and Germany during the 2015 drought. Hydrological Sciences Journal 63: 741-751
Słodczyk E., Pietranik A., Glynn S., Wiedenbeck M., Breitkreuz C., Dhuime B. (2018): Contrasting
sources of Late Paleozoic rhyolite magma in the Polish Lowlands: evidence from U-Pb ages and
Hf and O isotope composition in zircon. International Journal of Earth Sciences, 107: 2065-2081
Ciężka M.M., Górka M., Modelska M., Tyszka R., Samecka-Cymerman A., Lewińska A., Łubek A.,
Widory D. (2018): The coupled study of metal concentrations and electron paramagnetic
resonance (EPR) of lichens (Hypogymnia physodes) from the Świętokrzyski National Park—
environmental implications. Environmental Science and Pollution Research, 25: 25348–25362
Świerczewska-Gładysz E., Jurkowska A., Niedźwiedzki R. (2019): New data about the Turonian–
Coniacian sponge assemblage from Central Europe. Cretaceous Research 94: 229-258
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Myśków E., Błaś M., Sobik M., Godek M., Owczarek P.; (2019) The effect of pollutant fog
deposition on the wood anatomy of subalpine Norway spruce. European Journal of Forest
Research. – Vol. 138 Iss. 2 (2019), s. 187–201
Skurzyński J., Jary Z., Raczyk J., Moska P., Korabiewski B., Ryzner K., Krawczyk M.; (2019)
Geochemical characterization of the Latew Pleistocene loess-palaeosol sequence in Tyszowce
(Sokal Plateau-Ridge, SE Poland). Quaternary International. – Vol. 502, Part A, s. 108–118
Szczepański J., Turniak K., Anczkiewicz R., Gleichner P. (2020): Dating of detrital zircons and
tracing the provenance of quartzites from the Bystrzyckie Mts: implications for the tectonic
setting of the Early Palaeozoic sedimentary basin developed on the Gondwana margin.
International Journal of Earth Sciences (Geol Rundsch) 109:2049–2079
Migoń P., Jancewicz K., Kasprzak M.; (2020) Inherited periglacial geomorphology of a basalt hill
in the Sudetes, Central Europe: Insights from LiDAR-aided landform mapping. Permafrost and
Periglacial Processes – Vol. 31 Iss. 4 s. 587–597
Puziewicz J., Matusiak-Małek M., Ntaflos T., Grégoire M., Kaczmarek M.-A. Aulbach S., Ziobro
M., Kukuła A. (2020): Three major types of subcontinental lithospheric mantle beneath the
Variscan orogen in Europe. Lithos 362-363:105467
Stachnik Ł., Korabiewski B., Raczyk J., Łopuch M., Wieczorek I.; (2020) Arsenic pollution
in Quaternary sediments and water near a former gold mine. Scientific Reports. – Vol. 10
Id 18458.
Potysz A., Bartz W., Zboińska K., Schmidt F., Lenz M. (2020): Deterioration of sandstones:
Insights from experimental weathering in acidic, neutral and biotic solutions with
Acidithiobacillus thiooxidans. Construction and Building Materials 246:118474

W latach 2015-2020 pracownicy WNB oraz współpracujący z nimi doktoranci i studenci opublikowali
318 prac w recenzowanych czasopismach z listy filadelfijskiej, 141 artykułów bez IF, 20 monografii
naukowych i 20 rozdziałów w monografiach. Listy publikacji pracowników, doktorantów i studentów
WNB UWr z lat 2015-2020 zawierają załączniki I.4. 2-5b (Kryterium 4). Jako reprezentatywne prace
WNB (pracownicy WNB pogrubione) opublikowane w tym okresie można wskazać:










Wróblewska K., Szumny A., Żarowska B., Kromer K., Dębicz R., Saskia F. (2019) Impact
of mulching on growth essential oil composition and its biological activity in Monarda didyma L.,
Industrial Crops and Products, 129, 299-308
Raduła M.W., Szymura T.H., Szymura M., Swacha G., Kącki Z. (2020) Effect of environmental
gradients, habitat continuity and spatial structure on vascular plant species richness in seminatural grasslands, AGRICULTURE ECOSYSTEMS & ENVIRONMENT, 300, 1-11
Czarniecka-Wiera M., Szymura T.H., Kącki Z., (2020) Understanding the importance of spatial
scale in the patterns of grassland invasions, SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT, 727, 1-9
Zellweger F.Z. et al., Reczyńska K., Świerkosz K., (2020) Forest microclimate dynamics drive
plant responses to warming, Science, 368, 6492, 772-775
Więcław H., Šumberová , Bosiacka , Hrivnák R.H., Dajdok Z., Mesterházy A.M., Minuzzo Ch.M.,
Martinetto, Koopman (2019), Ecology, threats and conservation status of Carex buekii
(Cyperaceae) in Central Europe, Scientific Reports, 9, 1, 1-12
Ignaczak M., Postawa T., Lesiński G., Gottfried I., (2019) The role of autumnal swarming
behaviour and ambient air temperature in the variation of body mass in temperate bat species,
HYSTRIX-Italian Journal of Mammalogy, 30, 1, 65-75
Večeřa M. et al; Kącki Z., Swacha G. (2019) Alpha diversity of vascular plants in European forests
Journal of Biogeography, 46, 9, 1919-1935
Dufresnes et al; Kolenda K. (2019) Phylogeography of a cryptic speciation continuum in Eurasian
spadefoot toads (Pelobates), MOLECULAR ECOLOGY, 28, 13, 3257-3270
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González G.D.L., Baláž, Solský S.M., Thumsová T.B., Kolenda K.K., Najbar , Kautman , Chajma
Ch.P., Vojar V.J., Najbar (2019 Recent Findings of Potentially Lethal Salamander Fungus
Batrachochytrium salamandrivorans, Emerging Infectious Diseases, 25, 7, 1416-1418
Ledwoń M., Neubauer G., Żmuda A., Flis A. (2019) Interaction between parent body condition
and sex affects offspring desertion in response to acute stress, JOURNAL OF ORNITHOLOGY, 160,
2, 417–428
Rozenblut-Kościsty B., Ogielska M., Hahn J., Kleemann D., Kossakowski R., Tamschick S.,
Schöning C., Krüger V., Lutz A., Lymberakis I., Kloas W., Stöck M. (2019) Impacts of the synthetic
androgen trenbolone on gonad differentiation and development – comparisons between three
deeply diverged anuran families, Scientific Reports, 9, 1-15
Dedukh D., Riumin S., Chmielewska M., Rozenblut-Kościsty B., Kolenda K., Kaźmierczak M.,
Dudzik A, Ogielska M., Krasikova (2020) Micronuclei in germ cells of hybrid frogs from
Pelophylax esculentus complex contain gradually eliminated chromosomes, Scientific Reports,
10, 1, 1-13
Wilczyński et al; Marciszak A., (2020) Late Glacial and Holocene paleoecology and
paleoenvironmental changes in the northern Carpathians foreland: The Żarska Cave (southern
Poland) case study, The Holocene, 30, 6, 905-922
Picin A. et al; Marciszak A., (2020) New perspectives on Neanderthal dispersal and turnover
from Stajnia Cave (Poland)Scientific Reports, 10, 1, 1-12
Kolon M.K., Kopeć M.S., Wojtuń B., Samecka-Cymerman A., Mróz L., Wąsowicz P., Rajsz A.,
Kempers A.J., (2020) Sanionia uncinata, Racomitrium lanuginosum and Salix herbacea
as ecological indicators of metals in Iceland, ECOLOGICAL INDICATORS, 112, 1-8
Borczyk B., Skawiński (2019) Tracking down the lizards from Gravenhorst's collection at the
University of Wrocław: type specimens of Callopistes maculatus Gravenhorst, 1838 and three
Liolaemus species rediscovered, PeerJ, 7, 1-33
Gottfried I., Gottfried T., Zając (2019), Bats use larval galleries of the endangered beetle
Cerambyx cerdo as hibernation sites, Mammalian Biology, 95, 31-34
Klink A., Polechońska L., Dambiec M., Bienkowski P., Klink J., Salamacha Z. (2019) The influence
of an electric field on growth and trace metal content in aquatic plants, International Journal
of Phytoremediation, 21, 3, 246-250
Stefańska-Krzaczek E., Staniaszek-Kik M., Szczepańska K., Szymura T.H. (2019), Species diversity
patterns in managed Scots pine stands in ancient forest sites, PLoS One, 14, 7, 1-21.

Potwierdzeniem wysokiej jakość badań prowadzonych w WNZOKŚ są liczne projekty finansowane
przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Unię Europejską. W latach 2015-2020 pracownicy WNZKŚ
realizowali 70 projektów NCN (w tym granty typu OPUS, SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA,
UWERTURA, FUGA) oraz 1 grant LIFE i 1 projekt HomingPlus. W tym kadra kierunku Ochrona
Środowiska uczestniczyła w łącznie w 20 projektach (2 granty PRELUDIUM, 3 granty SONATA,
10 grantów OPUS, 2 granty MINIATURA, 1 grant UWERTURA, 2 granty EU LIFE i 1 grant Homing PLUS)
projektach na łączną kwotę blisko 6 mln zł i około 3 mln EUR. Szczegółowe zestawienie informacji
o udziale kadry kierunku Ochrona środowiska w projektach badawczych znajduje się w Kryterium
4 (Zal_I_4_17). Jako reprezentatywne granty realizowane w tym okresie można wskazać:





Gregory D. Hoke NCN OPUS0 6.07.2020 / 05.07.2022 Chronologia i tempo pogłębiania doliny
w Sudetach i Tatrach wyznaczone na podstawie datowania nuklidami kosmogenicznymi wieku
pogrzebania osadów jaskiniowych 994 195 zł
Anna Potysz NCN SONATA 04.11.2019 /03.10.2022 - Czynniki warunkujące stabilność żużli:
jednofazowe i wielofazowe podejście eksperymentalne 998 600 zł
Jacek Szczepański NCN OPUS12.02.2016 /11.02.2020 Recykling przedwaryscyjskiej skorupy
kontynentalnej w trakcie orogenezy waryscyjskiej na przykładzie kompleksów krystalicznych
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pasma Kamieńca Ząbkowickiego oraz metamorfiku Doboszowic (Sudety Środkowe, Masyw
Czeski). 675 040 zł
Anna PotyszNCN FUGA 01.11.2016 /31.10.2019 Odtwarzanie procesów biowietrzenia odpadów
hutniczych z produkcji miedzi 601 420 zł
Dagmara Tchorz-Trzeciakiewicz MINIATURA 13.09.2017 - 12.09.2019 - Potencjał radonowy
terenu, a wielkość promieniowania gamma 49 500 zł
Magdalena Matusiak-Małek NCN OPUS 1209.08.2017 / 08.08.2020Płaszcz litosferyczny pod
północną Europą: porównanie skał litosferycznego płaszcza Ziemi z wybranych obszarów
działania orogenezy kaledońskiej do skał płaszcza podściałającego kraton północnoatlantycki
i wschodnioeuropejski 475 360 zł
Aleksandra Kolanek UMO-2019/35/N/ST10/0027925.06.2020 /24.06.2022 Ocena wpływu
czynników naturalnych oraz antropogenicznych na prawdopodobieństwo występowania zdarzeń
pożarowych w polskich lasach; 113 100 zł
Marek Jaskólski GROZAUMO-2018/29/N/ST10/0194718.02.2019 /17.02.2022 Wpływ
wywołanych zmianami klimatu geozagrożeń na środowiska wybrzeży grenlandzkich - studium
Zatoki Disko, zachodnia Grenlandia 210 000 zł
Krzysztof Migała UMO-2017/27/B/ST10/0126931.10.2018 /30.10.2021 Rekonstrukcje i projekcje
warunków hydro-klimatycznych południowego Spitsbergenu 151 620zł
Zdzisław Jary UMO-2017/27/B/ST10/0185413.07.2018 /12.07.2021 Gwałtowne ochłodzenia
w trakcie ostatniego zlodowacenia w centralnej części Europejskiego Pasa Lessowego – w Polsce
i w zachodniej części Ukrainy; 598 200 zł
Maciej Kryza UMO-2017/25/B/ST10/0104115.01.2018 /14.01.2021 Poprawa wyników
modelowania jakości powietrza przez zastosowanie metod ensemble (PoLand Air Quality
Ensemble – PLAQE 452 780 zł
Piotr Migoń2 015/19/B/ST10/0282103.10.2016 /02.10.2021 Rozdzielenie efektów tektoniki
i erozji w poligenetycznej rzeźbie Sudetów przy wykorzystaniu narzędzi geomorfometrycznych;
388 600 zł
Anetta Drzeniecka-Osiadacz LIFE12 ENV/PL/0000562013.10.01 /2017.09.30 System prognoz
stężeń zanieczyszczeń powietrza i warunków biometeorologicznych jako element oceny jakości
życia; 1 049 024 EUR
Anetta Drzeniecka-Osiadacz 01.04.2019 – 31.03.2023 Czy wiesz czym oddychasz? Kampania
informacyjno-edukacyjna na rzecz czystszego powietrza LIFE-MAPPINGAIR/PL" 1924098, 00
EUR

W latach 2015-2020 pracownicy WNB realizowali 54 projekty NCN (w tym granty typu OPUS,
SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA, UWERTURA, FUGA) na łączną kwotę 22 853 878,26 zł, w tym
pracownicy partycypujący w MSOŚ byli kierownikami w 6. Jako reprezentatywne granty realizowane
w tym okresie można wskazać:
 Marciszak Adrian 3.03.2016-2.03.2018 Historia ewolucji niedźwiedzia brunatnego Ursus arctos
Linnaeus, 1758 w Europie centralnej kluczem do współczesnej ochrony gatunku NCN SONATA
310 800 zł
 Stefańska-Krzaczek Ewa 22.11.2019-21.11.2020 Znaczenie wysp starodrzewów dębowych
dla różnorodności gospodarczych borów sosnowych NCN MINIATURA 6 490 zł
 Attila Lengyel (kierownik projektu), Zygmunt Kącki (partner naukowy), 2017.10.01- 2018.09.30
Patterns of ecosystem vulnerability in grassland vegetation - variation in functional composition,
diversity and redundancy NCN POLONEZ 368 832.00 zł
 Bugla-Płoskońska 2017.08.10 - 2020.08.09 Otrzymywanie nowych światłoczułych
nanokompozytów na bazie tlenku grafitu oraz ich oddziaływanie NCN OPUS 360500,00 zł
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 Stefaniak Krzysztof 2018.01.24 - 2021.01.25 Życie i śmierć wymarłego nosorożca z zachodniej
Polski w świetle interdyscyplinarnych badań paleośrodowiskowych NCN OPUS 796197,00 zł
 Drulis-Kawa 2018.04.13 - 2021.04.12 Struktura i funkcja anty-wiruletnych enzymów fagowych
aktywnych wobec patogenów z grupy ESKAPE NCN HARMONIA 1474200,00 zł
 Hałupka Lucyna 2018.07.26 - 2020.07.25 Wpływ zmian klimatycznych na produktywność populacji
ptaków: meta-analiza NCN OPUS 104249,76 zł
 Pawłowski Bogusław 2018.08.03 - 2021.08.02 Poziom maskulinizacji jako sygnał potencjału
antyoksydacyjnego u mężczyzn NCN OPUS 1176720,00 zł
 Biedroń Magdalena 2019.10.01 - 2020.09.30 Regulacja różnicowania systemu przewodzącego
w pędzie kwiatostanowym Arabidopsis thaliana NCN ETIUDA 133352,00 zł
 Szymura Tomasz 2020.07.20 - 2023.07.19 Przestrzenne zróżnicowanie bogactwa gatunkowego
roślin naczyniowych Polski - Wzorce, czynniki sprawcze i przewidywane zmiany NCN OPUS
837300,00 zł
 Kolenda Krzysztof 2019.07.26 - 2022.07.25 Stabilność struktury populacji i systemów
genetycznych żab zielonych kompleksu Pelophylax esculentus NCN PRELUDIUM 210000,00.
Prowadzone w WNZKŚ i WNB badania naukowe mają kluczowy wpływ na jakość kształcenia
na kierunku Ochrona środowiska prowadzonym przez MSOŚ. Tylko bowiem nauczyciele akademiccy
aktywnie uczestniczący w bieżących programach badawczych dysponują odpowiednio aktualną
wiedzą, by wykształceni przez nich absolwenci uzyskali specjalistyczną i odpowiednio pogłębioną
wiedzę, zaawansowane umiejętności a przede wszystkim specyficzne kompetencje badawcze
niezbędne do podjęcia działalności naukowej i kontynuowania kształcenia tak na III poziomie
kształcenia w odpowiednim kolegium Szkoły doktorskiej UWr na współprowadzących wydziałach, jak
i podejmowania wyzwań na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Dodatkowo pojawiające
się nieustannie w pracy badawczej nowe pomysły indywidualne lub rozwiązania wypracowywane
w grupach i konsorcjach badawczych są doskonałym narzędziem w doskonaleniu procesu
dydaktycznego i przekazywania wiedzy jak i wpajania przyszłym absolwentom Ochrony środowiska
kompetencji miękkich i umiejętności pracy w grupie.
Koncepcja i cele kształcenia na kierunku Ochrona środowiska są zgodne z potrzebami otoczenia
społeczno-gospodarczego. UWr jest jednym z licznych ośrodków akademickich w Polsce kształcących
przyszłych absolwentów kierunku Ochrona środowiska na obu poziomach studiów, jednakże
na uwagę zasługuje fakt, że na 26 ocenianych kierunków/uczelni w 2020 w Rankingu Perspektywy
zajmuje ex aequo z UG 5 miejsce, notując w stosunku do roku 2019 progres o 7 pozycji. Kierunek ten
prowadzony na MSOŚ UWr nie jest kierunkiem przypadkowym, powstałym pod wpływem impulsu
czy trendów medialnych, a jego prawie 30-letnia tradycja na UWr i doświadczenia pracowników
naukowo-dydaktycznych WNB i WNZKŚ są gwarantem wysokiej jakości nauczania w myśl maksymy
„Noblesse oblige”. Absolwenci kierunku (obu specjalności tj. AŚ i OOŚ) pomimo dynamicznie
zmieniającego się rynku pracy, dzięki wiedzy podstawowej, umiejętnościom praktycznym i nabytym
kontaktom zawodowym (m.in. po praktykach/stażach) nadal znajdują się w grupie poszukiwanych
kandydatów na stanowiska pracy związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska.
MSOŚ monitoruje potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego przez utrzymywanie bezpośrednich
kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami badawczo-rozwojowymi, parkami
krajobrazowymi/ narodowymi przez swoich pracowników naukowo-dydaktycznych jak i przez Rady
Przedsiębiorców i Pracodawców, istniejące przy WNZKŚ i WNB a skupiające potencjalnych istotnych
przyszłych pracodawców absolwentów kierunku Ochrona środowiska. Cały proces dostosowywania
programu i planów studiów na studiach I i II stopnia kierunku Ochrona środowiska podlegał
weryfikacji/opiniowaniu na wszystkich w/w szczeblach wewnętrznego systemu zarządzania jakością
kształcenia. Zmiany programowe wprowadzone w roku 2013/2014 były również przeprowadzone
na podstawie opinii zewnętrznych interesariuszy, tj. oczekiwań pracodawców w dobie zmieniającego

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

30

się rynku pracy. Lista interesariuszy zewnętrznych (potencjalnych pracodawców dla absolwentów
kierunku Ochrona środowiska UWr):
1.
2.
3.
4.
5.

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych;
Karkonoski Park Narodowy;
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu;
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu;
Centrum Badań Jakości Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością w Lublinie – Grupa
Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A.;
6. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu;
7. Park Narodowy Gór Stołowych (Zal_I_1_4).
Dodatkowe korekty planu/programu studiów, które następowały w latach następnych wynikały
zarówno z realnego zapotrzebowania i inicjatyw na poziome UWr, jak i głosów jakie kierowali
potencjalni pracodawcy podczas nieformalnych spotkań pracowników naukowo-badawczych
z powyższymi instytucji lub głosów studenckich po odbyciu praktyk/staży w instytucjach (Zal_I_1_7).
Ponadto głosem doradczym dla kierunku są interesariusze zewnętrzni skupieni przy obu wydziałach
prowadzących MSOŚ w postaci Rady przedsiębiorców i pracodawców przy WNZKŚ (Zal_I_1_5) oraz
Rady Interesariuszy przy WNB (Zal_I_1_6).
Kształcenie studentów Ochrony środowiska na studiach I stopnia oparte jest na schemacie
przekazywania wiedzy poczynając od treści ogólnych do coraz ich większego uszczegółowienia. Stąd
plan studiów, powstały w oparciu o wiedzę i doświadczenie zarówno pracowników naukowodydaktycznych jak i interesariuszy, jest tak skonstruowany, aby przedmiotowe efekty uczenia się
w pierwszej kolejności odzwierciedlały i pokrywały ogólne kierunkowe efekty uczenia się. Ta idea
przyświeca całemu kształceniu na kierunku Ochrona środowiska prowadzonym na MSOŚ, aby
stopniować skomplikowanie problemu w ramach przyswajania podstaw wiedzy/umiejętności
z danego zagadnienia do coraz szerszego postrzegania zjawiska/problemu wraz z nabywanym
doświadczeniem.
Przyjętą koncepcję i cele kształcenia na I stopniu kierunku Ochrona środowiska odzwierciedlają
kierunkowe efekty uczenia się. Aktualnie obowiązujące na studiach I stopnia Ochrony środowiska
efekty kierunkowe zostały ustalone Uchwałą nr 133/2019 Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r.
(Zal_I_2_1) w załączniku nr 110 (Zal_I_2_2, str. 231-245). Katalog kierunkowych efektów uczenia
na studiach I stopnia zawiera 23 efekty w kategorii wiedzy, 11 efektów w kategorii umiejętności
i 7 efektów w kategorii kompetencji społecznych (Zal_III_2_1).
W myśl przedstawionej koncepcji przekazywania wiedzy od ogółu do szczegółu i stopniowania wiedzy
cząstkowej, aby finalnie przekazać spójną wizję i holistyczne spojrzenie na środowisko, dla osiągnięcia
celów kształcenia na studiach I stopnia kierunku Ochrona środowiska kluczowe jest:

 zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu biologii, chemii, geografii, geologii - obiegów kluczowych
pierwiastków pomiędzy sferami oraz zrozumienie mechanizmów funkcjonujących w powiązanej
ze sobą przyrodzie, w tym zagrożeń dla środowiska naturalnego występujące na poziomie
lokalnym, regionalnym i globalnym (K_W01, K_W02, K_W03, K_W04, K_W17, K_U04, K_U07,
K_U08, K_K04, K_K05);
 zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie nauk biologiczno – matematyczno – fizyczno chemicznych i podstaw przyrodniczych dotyczących ochrony środowiska, w tym stosowania
(samodzielnie lub z pomocą opiekuna naukowego) podstawowych technik pomiarowych,
analitycznych, socjologicznych i filozoficznych użytecznych w ochronie środowiska a finalnie
interpretację i prezentację ustną lub pisemną uzyskanych wyników (K_W07, K_W08, K_W11,
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K_W12, K_W14, K_W22, K_U01, K_U02, K_U03, K_U05, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10,
K_U11_K_K01, K_K02, K_K03);
 ukształtowanie właściwych postaw, obejmujących: przestrzeganie etycznych i prawnych aspektów
działalności naukowej (K_W18, K_W22, K_U10, K_K05, K_K07); stosowanie zasad bhp (K_W21,
K_K06); umiejętności komunikowania się i pracy w zespole (K_K02) oraz zasad rozsądnego
gospodarowania zasobami przyrody w tym zasad finansowania działań z zakresu ochrony
środowiska, przepisów prawnych i instrumentów ekonomicznych w ochronie środowiska (K_W23,
K_U10);
 opanowanie umiejętności holistycznego pojmowania środowiska w tym zasobów przyrody dla
życia człowieka i funkcjonowania społeczeństwa oraz wzajemnych relacji między zdrowiem
człowieka, warunkami ekonomicznymi i kulturą z jednej strony a środowiskiem przyrodniczym
z drugiej (K_W05, K_W06, K_W09, K_W10, K_W13, K_W15, K_W16, K_W17, K_W18, K_W19,
K_W20, K_U10).
Katalog kierunkowych efektów uczenia na studiach II stopnia zawiera 16 efektów w kategorii wiedzy,
8 efektów w kategorii umiejętności i 6 efektów w kategorii kompetencji społecznych (Zal_III_2_1).
Stopień ukierunkowania i uszczegółowienia poruszanych na II stopniu kierunku Ochrona środowiska
problemów jest dużo wyższy, stąd dla osiągnięcia celów kształcenia na studiach II stopnia kluczowe
jest:

 pogłębienie wiedzy na temat wielorakich związków między poszczególnymi elementami











środowiska naturalnego i antropogenicznego w tym między aspektami społeczno-gospodarczymi
państwa (w skali międzynarodowej) a polityką ekologiczną oraz charakteryzowania aktualnych
problemów środowiskowych w różnej skali przestrzennej (K_W01, K_W07, K_W08, K_W09,
K_W11, K_K03, K_K05);
pogłębionej wiedzy i umiejętności wykorzystywania nauk matematyczno – fizyczno – chemicznych
w rozwiązywaniu problemów środowiskowych oraz wykorzystywania zjawisk biologiczno –
chemicznych, w tym procesów przemian substancji w środowisku z udziałem organizmów żywych,
m.in. do własnej weryfikacji naukowych informacji z obiegowymi informacjami w zakresie ochrony
środowiska dotyczące np. zmian klimatycznych, GMO (K_W05, K_W06, K_U05, K_U06);
pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie przeprowadzania samodzielnie i prawidłowo
wykonywanych nieskomplikowanych badań w zakresie ochrony środowiska, wykorzystywania
nowoczesnych technik zdobywania informacji (Internet, GIS) a następnie opisywania i interpretacji
wyników badań własnych z wykorzystaniem odpowiednich modeli środowiskowych i narzędzi
statystycznych w ochronie środowiska (K_W02, K_W03, K_W04, K_W10, K_W15, K_U01, K-U02,
K_U03, K_U04, K_U05);
zdobycie rozszerzonej wiedzy na temat instrumentów badawczych z zakresu nauk przyrodniczych
i społecznych stosowanych w ochronie środowiska oraz wiedzy na temat systemów finansowania
prac badawczych, a także mechanizmów i procedur administracyjnych w zakresie finansowania
ochrony środowiska (K_W12, K_W13);
zdobycie rozszerzonej wiedzy i umiejętności tworzenia poprawnej dokumentacji przy
opracowaniach dotyczących ochrony środowiska w zakresie zbierania, opracowywania wyników
badań własnych i ich interpretacji oraz wykorzystywania nowoczesnych środków technicznych w
tym audiowizualnych do prezentacji zagadnień naukowych (K_W10, K_W15, K_U04, K_U05,
K_U07);
ukształtowanie właściwych postaw, obejmujących: dążenie do stałego poszerzania swojej wiedzy
i umiejętności pracy w grupie, respektując zasady priorytetów działań (K_K01, K_K02); rozwój
świadomości w kwestii potrzeby komunikacji społecznej w zakresie rozwiązywania problemów
środowiskowych (K_K03); przestrzeganie zasad rzetelności, bezpieczeństwa i etyki w działalności
naukowej (K_K04); propagowanie wprowadzania nowych technologii w ochronie środowiska,
które firmuje własną aktywnością na tym polu, m.in. planując własną karierę zawodową (w tym

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

32

działalność gospodarczą) uwzględniając potrzebę respektowania zasady zrównoważonego
rozwoju (K_W14, K_W16, K_K05, K_K06, K_U08).
Przyjęte dla kierunku Ochrona środowiska efekty uczenia się są zgodne z charakterystykami drugiego
stopnia efektów uczenia się dla kwalifikacji odpowiednio na poziomie 6 (studia I stopnia) i 7 (studia II
stopnia) Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK), określonymi dla studiów o profilu ogólnoakademickim
(Zal_III_2_1 – matryce pokrycia). W szczególności zakłada się opanowanie języka obcego
na wymaganym poziomie biegłości, tj. B2 na studiach I stopnia i B2+ na studiach II stopnia,
z uwzględnieniem słownictwa specjalistycznego z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Ponadto na studiach II stopnia specjalność Analityka środowiskowa, jedno z przedmiotowych
seminariów Problematyka nauk analitycznych prowadzone jest w języku angielskim, w celu
ugruntowania posługiwaniem się specjalistycznym słownictwem z poziomu B2+.
Zgodnie z przyjętą koncepcją kształcenia, kluczowe efekty wiążą się z nabywaniem przez studentów
kompetencji badawczych warunkujących właściwe przygotowanie do podjęcia działalności naukowej
w obszarze szeroko rozumianej ochrony środowiska. Jednocześnie zakładane efekty uczenia się są
swoiste dla kierunku Ochrona środowiska prowadzonego na MSOŚ UWr, odzwierciedlając wiodącą
problematykę badań naukowych z zakresu ochrony środowiska realizowanych na obu prowadzących
MSOŚ wydziałach tj. WNZKŚ i WNB.
Uszczegółowienie efektów uczenia się następuje na poziomie poszczególnych zajęć (Zal_III_2_1 –
sylabusy przedmiotów). Taki hierarchiczny opis umożliwia funkcjonowanie skutecznego systemu ich
weryfikacji poprzez systematyczną kontrolę i ocenę osiągnięć studentów na bieżąco w trakcie
realizacji zajęć przewidzianych w programie studiów. Odniesienie przedmiotowych efektów uczenia
się do efektów kierunkowych obrazują stosowne matryce pokrycia (Zal_III_2_1). Szczegóły dotyczące
tych zagadnień przedstawiono w Kryterium 2.
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Kryterium 2. Realizacja programu studiów: treści programowe, harmonogram realizacji programu
studiów oraz formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja
procesu nauczania i uczenia się

Kształcenie na kierunku Ochrona środowiska odbywa się według programów studiów I i II stopnia
(Zal_III_2_1), zatwierdzonych, w formie zaktualizowanej do nowych regulacji prawnych, Uchwałą
nr 133/2019 Senatu UWr z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla kierunków
prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_1, Zal_I_2_2). Programy te zostały
zaktualizowane Uchwałą 73/2020 Senatu UWr z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającą uchwałę
w sprawie programów studiów dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim
(Zal_I_2_3, Zal_I_2_4). Do końca roku akademickiego 2018/2019 kształcenie prowadzone było
w oparciu o programy studiów I i II stopnia, których kierunkowe efekty kształcenia zatwierdzone
zostały zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2011 r.
w sprawie Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego Uchwałą Senatu Uniwersytetu
Wrocławskiego nr 54/2012 z dnia 20 września 2012 w sprawie efektów kształcenia dla kierunków
studiów prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim. Aktualnie obowiązujące programy
opracowano zgodnie z wytycznymi sformułowanymi w Uchwale nr 149/2016 Senatu UWr z dnia 21
grudnia 2016 r. (Zal_I_2_5), Zarządzeniem nr 21/2019 Rektora UWr z dnia 29 marca 2019 r.
zmieniającym Zarządzenie nr 31/2017 Rektora UWr z dnia 13 marca 2017 r. wprowadzającym zasady
projektowania, przyjmowania i uruchamiania programów kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim
(Zal_I_2_6, Zal_I_2_7).
Informacje na temat programów studiów I i II stopnia kierunku Ochrona środowiska są publicznie
dostępne w postaci opisów efektów uczenia się, treści programowych, sylwetek absolwenta, zasad
rekrutacji oraz kart przedmiotów (sylabusów) na stronie Międzywydziałowego Studium Ochrony
Środowiska
w
zakładce
Studia
(https://msos.uwr.edu.pl/studia-pierwszego-stopnia/,
https://msos.uwr.edu.pl/studia-drugiego-stopnia/ ).
Program studiów I stopnia na kierunku Ochrona środowiska (Zal_III_2_1) obrazuje koncepcję
studiów sformułowaną w Kryterium 1, jest jednolity i przewiduje konsekwentną sekwencję treści
programowych (pojedynczą ścieżkę dydaktyczną uzupełnioną o zróżnicowanie fakultatywne)
umożliwiającą pełną realizację założeń programowych i uzyskanie zakładanych efektów uczenia się.
Przykładowe powiązania treści programowych przedmiotów z efektami uczenia się przedstawiono
w załączniku Zal_I_2_11. W pierwszych 2 semestrach program zakłada realizację przedmiotów
kluczowych z punktu widzenia narzędzi stosowanych w naukach o Ziemi i środowisku oraz naukach
biologicznych: Chemia I, Chemia II, Matematyka w naukach przyrodniczych, Fizyka, Wstęp
do kartografii, Techniki elektroanalityczne, Instrumenty prawne w ochronie środowiska. Przedmioty
te przewidują realizację zarówno wykładów i ćwiczeń oraz laboratoriów (przykładowe kierunkowe
efekty uczenia się: K_W01, K_W03, K_W04, K_W06, K_W07, K_W08, K_W09, K_W10, K_W12,
K_W14, K_W16, K_W20, K_W21, K_W22, K_U01, K_U02, K_U03, K_U06, K_U07, K_U09, K_U10,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K04, K_K06, K_K07). Podczas pierwszych 3 semestrów studenci otrzymują
również stopniowo podstawowy zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji obejmujących treści
bazowe dla reprezentowanych dyscyplin w przedmiotach: Zagrożenia cywilizacyjne, Ekologia ogólna,
Biologia z elementami ewolucjonizmu, Podstaw biogeochemii, Geologia dynamiczna, Meteorologia
i klimatologia, Geologia gospodarcza, Biologia zwierząt, Dzieje życia na Ziemi, Biologia roślin
i grzybów, Geomorfologia, Hydrologia (przykładowe kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W02,
K_W06, K_W05, K_W13, K_W17, K_W18, K_W19, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U08, K_K03,
K_K04, K_K05). Od 3 semestru następuje zwiększenie udziału przedmiotów o treściach
specjalistycznych (np. Gleboznawstwo, Monitoring środowiska, Różnorodność biologiczna czy
Geochemia środowiska) z naciskiem na przedmioty wykorzystujące podczas realizacji samodzielną
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pracę studenta (np. zajęcia o charakterze seminariów czy obejmujących realizację ćwiczeń
projektowych) (przykładowe efekty uczenia się: K_W02, K_W06, K_W07, K_W08, K_W14, K_W16,
K_U01, K_U04, K_U07, K_U08, K_U09, K_U10, K_U11, K_K01, K_K02, K_K05). Zapoznają one
studentów z zagadnieniami powiązanymi z wiodącymi obszarami działalności WNZKS i WNB,
ułatwiając świadomy wybór problematyki pracy licencjackiej na ostatnim roku studiów i zapewniając
jednocześnie niezbędne podstawy merytoryczne do jej przygotowywania. Na 3 semestrze studiów
studenci realizują również obszerny kurs Analizy przestrzenne w ochronie środowiska (GIS),
dostarczający im zaawansowanych umiejętności korzystania z narzędzi do prezentacji
kartograficznych (efekty uczenia się: K_W12, K_W14, K_U03, K_U06, K_U07, K_K01). Bardzo ważną
częścią programu studiów I stopnia są również ćwiczenia terenowe - Geologia dynamiczna,
Ekosystemy lądowe, Geomorfologia, Hydrologia czy Technologie w ochronie środowiska. Kładą one
szczególny nacisk na pozyskiwanie kompetencji praktycznych, uczą samodzielnej pracy
w odpowiedzialności za siebie i innych oraz pozwalają studentom na naukę w kontakcie z żywą
przyrodą i realną rzeczywistością technologiczną wpływającą na środowisko (przykładowe efekty
uczenia się: K_W01, K_W04, K_W06, K_W10, K_U01, K_U03, K_U05, K_K02, K_K04, K_K06).
Program studiów I stopnia nie przewiduje formalnych specjalności, ale studenci mają możliwości
indywidualizowania ścieżki kształcenia – zgodnie z własnymi zainteresowaniami lub potrzebami
wynikającymi z określonej problematyki pracy dyplomowej – poprzez wybór zajęć fakultatywnych.
W semestrach od 2 do 5 studenci realizują przedmioty z szerokiej puli przedmiotów fakultatywnych,
w których skład wchodzą różnorodne kursy, które podnoszą zakres umiejętności prezentacji pracy
własnej np. Zasady pisania dyplomowych i naukowych prac przyrodniczych (efekty uczenia się:
K_W01, K_W03, K_W06, K_W10, K_U01, K_U04, K_U11, K_K01, K_K03, K_K07), podnoszenie
kompetencji laboratoryjnych np. Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym (efekty uczenia się:
K_W01, K_W02, K_W21, K_U01, K_K01) lub obejmują treści wysoko specjalistyczne, powiązane
z badaniami naukowymi np. Gospodarka wodna i zarządzanie zasobami wodnymi, Ewolucja
kręgowców, Porosty jako biowskaźniki stanu środowiska (przykładowe efekty uczenia się: K_W01,
K_W02, K_W03, K_W04, K_W07, K_W08, K_W10, K_U01, K_U03, K_U04, K_K03, K_K05). Należy
jednak zaznaczyć, że w praktyce uruchamia się w danym semestrze tylko te spośród proponowanych
zajęć fakultatywnych, których realizację zadeklarowała dostateczna liczba studentów.
W 4 semestrze studiów realizowane są praktyki zawodowe w wymiarze 160 godzin (8 ECTS), których
miejsce realizacji pozostaje do decyzji studenta w zależności od jego predyspozycji i planów
zawodowych. Mogą się one odbywać w jednostkach gospodarczych, urzędach i instytucjach
publicznych, jednostkach naukowo-badawczych i laboratoriach, które realizują działalność zgodną
z profilem studiów (np. wydziały ochrony środowiska urzędów gmin, powiatów, sejmików
samorządowych, instytuty naukowe, parki krajobrazowe, parki narodowe, itp.). Szczegółową
charakterystykę instytucji, w których odbywały się praktyki zawodowe w latach akademickich
2015/2026 – 2019/2020 zawiera kryterium 6. Realizacja praktyki zawodowej może odbywać się
również w formie obozu naukowego, udziału w pracach koła naukowego lub uczestnictwa
w terenowych badaniach naukowych. Celem odbycia praktyk zawodowych jest realizacja efektów
uczenia się związanych z aktywnością zawodową w tym m.in.:




zapoznanie się z celami, przedmiotem i organizacją pracy w zakresie ochrony środowiska
(kierunkowe efekty uczenia się: K_W20, K_W21, K_U04, K_K01, K_K02, K_K06, K_K07);
nabycie praktycznych umiejętności w wykonywaniu codziennych rutynowych obowiązków,
związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, realizowaną w danej instytucji
(np. w laboratoriach nabycie umiejętności diagnostycznych). Zdobywanie nowych doświadczeń
podczas realizacji określonych projektów. Wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej w trakcie
studiów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w pracy związanej z działalnością określonych
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instytucji (kierunkowe efekty uczenia się: K_W14, K_W15, K_W19, K_U01, K_U02, K_U05,
K_K02, K_K06, K_K07);
zapoznanie się z bieżącą korespondencją (nabycie umiejętności odpowiedzi na pisma).
Komunikacja z interesantami instytucji (kierunkowe efekty uczenia się: K_U06, K_U10, K_U11,
K_K01, K_K02, K_K03, K_K07);
doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej, pracy zespołowej, efektywnego
zarządzania czasem, odpowiedzialności za powierzone zadania (kierunkowe efekty uczenia się:
K_K02, K_K06, K_K07);
konfrontacja wiedzy teoretycznej z wymogami instytucji funkcjonujących na rynku pracy.
Poznanie własnych możliwości na rynku pracy, nawiązanie kontaktów zawodowych,
umożliwiających wykorzystanie ich w momencie poszukiwania pracy (kierunkowe efekty uczenia
się: K_W20, K_K01, K_K02, K_K03).

Zasady, formę i tryb zaliczenia praktyki zawodowej określa Regulamin studenckich praktyk
zawodowych ciągłych dla studentów kierunku Ochrona Środowiska wraz z załącznikami (Zal_I_2_8).
Regulamin został wprowadzony na podstawie § 1.2 Zarządzenia Nr 115/2013 (z późn. zm.) Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie organizacji praktyk przewidzianych
w programach kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_9, Zal_I_2_10). Praktyki
zawodowe realizowane są w trybie ciągłym w miesiącach letnich, od lipca do września, po II roku
studiów i trwają 4 tygodnie (20 dni roboczych). Praktyki zawodowe muszą być ukończone 2 tygodnie
przed zakończeniem IV semestru studiów (najpóźniej do 15 września). W uzasadnionych przypadkach
student może realizować praktykę w innych terminach, pod warunkiem uzyskania pisemnej zgody
Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych. Praktyki zawodowe mogą odbywać się na terenie całego
kraju lub za granicą. Student we własnym zakresie podejmuje starania o realizację praktyki
zawodowej. Może również skorzystać z propozycji i sugestii przedłożonych przez Opiekuna Praktyk
Zawodowych z ramienia Uczelni, który sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem praktyk
zawodowych. Student odbywa praktykę na podstawie umowy zawartej przez Uczelnię z zakładem
pracy, a kierowany jest na nią przez Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych. Skierowanie na praktykę
zawodową oraz umowę o współpracy wystawiają pracownicy Dziekanatu. Aby uzyskać powyższe
dokumenty, student w ustalonym terminie (najpóźniej do 30 kwietnia bieżącego roku) musi
dostarczyć Opiekunowi Praktyk Zawodowych wypełnioną i podpisaną deklarację przyjęcia
na praktykę (Zal_I_2_8). Przed rozpoczęciem praktyki student zobowiązany jest do ubezpieczenia
się od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej na czas jej trwania.
Warunkiem zaliczenia praktyki zawodowej jest odbycie praktyki w pełnym wymiarze oraz
dostarczenie do Opiekuna Praktyk z ramienia Uczelni Karty Praktyki Zawodowej (Zal_I_2_8)
z potwierdzonym terminem rozpoczęcia praktyki, wykonywanymi czynnościami w zestawieniach
jednodniowych oraz oceną wystawioną przez Opiekuna jednostki przyjmującej. Opiekun Praktyk
z ramienia Uczelni zalicza praktykę zawodową, wpisując zaliczenie oraz podpisując zaświadczenie
o odbyciu praktyki (Zal_I_2_8) na podstawie złożonej dokumentacji. Karty Praktyk Zawodowych
przechowywane są w aktach studentów do końca studiów, a następnie archiwizowane. Opiekunami
praktyk ze strony instytucji przyjmujących są doświadczeni pracownicy, którzy są w stanie zapewnić
nadzór nad praktykami, realizację celów praktyk i prawidłowo zweryfikować uzyskane przez
studentów efekty uczenia się. Karty Praktyki Zawodowej są regularnie przeglądane przez Zespół
ds. Oceny Jakości Kształcenia w celu oceny realizacji celów praktyk w danym roku, wprowadzenia
zmian w ofercie instytucji przyjmujących oraz odpowiedniego doboru opiekunów praktyk.
Zwieńczeniem studiów I stopnia jest praca dyplomowa i egzamin dyplomowy. Praca dyplomowa
realizowana pod nadzorem opiekuna naukowego finalizowana jest w ramach pracowni dyplomowej
w trakcie 6 semestru, natomiast wybór realizowanego tematu dokonywany jest na początku
semestru 5 z szerokiej puli proponowanych zagadnień. Wsparciem dla realizacji pracy dyplomowej
jest seminarium dyplomowe Problematyka ochrony środowiska, podczas którego studenci prezentują
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wyniki pracy własnej. Formuła seminarium kształtuje jednocześnie zespół kompetencji
przygotowujących do podjęcia działalności naukowej m.in. umiejętność wyszukiwania potrzebnych
informacji oraz właściwego korzystania ze źródeł, prezentowania w sposób przystępny wybranych
zagadnień i wyników prac, krytycznej oceny wyników własnych i literaturowych, rzeczowej
argumentacji oraz prowadzenia dyskusji naukowej (kierunkowe efekty uczenia się: K_W11, K_W18,
K_W22, K_U04, K_U06, K_U09, K_U11, K_K02, K_K03).
Praca dyplomowa na studiach I stopnia może mieć charakter doświadczalny (empiryczny,
projektowy), bądź przeglądowy (literaturowy). W praktyce, ze względu na ograniczony wymiar czasu
przewidzianego na wykonanie, znacznie częściej realizowane są prace drugiego typu, w związku z tym
metodyka prac dyplomowych nawiązuje przede wszystkim do umiejętności przygotowujących
do prowadzenia badań naukowych np.: opracowania problemu zawartego w temacie pracy w formie
pisemnej (kierunkowe efekty uczenia się: K_W22, K_U09, K_U11, K_K03), wyszukiwania
i wykorzystywania publikacji źródłowych, w tym internetowych (kierunkowy efekt uczenia
się K_U03), poprawnego wnioskowania na podstawie danych z różnych źródeł (kierunkowy efekt
uczenia się K_U09), wykorzystania podstawowego oprogramowania komputerowego do analizy
danych i wizualizacji wyników (kierunkowe efekty uczenia się: K_U06, K_U11, K_K01), wykazania
źródeł pochodzenia informacji przedstawionych w pracy (kierunkowy efekt uczenia się K_W22).
Tematyka prac dyplomowych na studiach I stopnia obejmuje bardzo zróżnicowany zakres zagadnień
obejmujących tematykę dwóch dyscyplin naukowych. Proponowane tematy prac dyplomowych
na studiach I stopnia dostępne są dla studentów na stronie www MSOŚ
(https://msos.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Tematy-prac-licencjackich20202021.pdf).
Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia ma formę pisemną i jest przeprowadzany wspólnie
dla wszystkich dyplomantów, którzy spełnili pozostałe 2 warunki dyplomowania. Egzamin sprawdza
najważniejsze kierunkowe efekty uczenia, przede wszystkim w zakresie wiedzy i częściowo także
umiejętności (w tym także z zakresu przygotowania do pracy badawczej). Szczegóły formalne procesu
dyplomowania opisano w Kryterium 3.
Program studiów I stopnia zawiera ponadto obowiązkowe Szkolenie wstępne z zakresu bhp i ochrony
przeciwpożarowej (realizowane w formie e-learningu), zajęcia z wychowania fizycznego
(w obowiązującym wymiarze 60 godz.), lektorat języka obcego (w wymiarze 120 godz.) a także
przedmiot Metodologia prawa poruszający problemy ochrony własności intelektualnej,
uwarunkowań prawnych i etycznych związanych z działalnością naukową i dydaktyczną oraz
zagadnienia z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania jakością (kierunkowe efekty uczenia
się: K_W16, K_W18, K_W19, K_W23, K_U10, K_K04, K_K05).
Program studiów na studiach II stopnia Ochrona Środowiska przewiduje kształcenie w dwóch
odrębnych ścieżkach reprezentowanych przez dwie formalne specjalności: Ocena oddziaływania
na środowisko (OOŚ) oraz Analityka środowiskowa (AŚ). Obie specjalności realizowane są z użyciem
zaawansowanych przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych powiązanych z badaniami
naukowymi prowadzonymi na WNZKŚ i WNB. Programy studiów II stopnia (Zal_III_2_1) przewidują
jedynie 5 przedmiotów przekazujących treści w zakresie prawa w ochronie środowiska oraz technik
i metod badawczych (Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń, Statystyka w naukach
przyrodniczych, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Interpretacja i opracowanie danych
środowiskowych, Prawo ochrony środowiska – wybrane zagadnienia), które realizowane są przez
studentów obu specjalności (przykładowe kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03,
K_W04, K_W05, K_W07, K_W08, K_W10, K_W12, K_W13, K_W16, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04,
K_U05, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K03, K_K05, K_K06). Pozostałe przedmioty reprezentują
specjalistyczne treści kształcenia odpowiednie dla poszczególnych specjalności.
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Program studiów specjalności Ocena oddziaływania na środowisko (Zal_III_2_1) przewiduje (poza
przedmiotami obligatoryjnymi dla obu specjalności) realizację przedmiotów obligatoryjnych oraz
fakultatywnych w ramach specjalności.
Przedmioty obowiązkowe w ramach specjalności OOŚ mają przekazać studentom zaawansowaną
wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na wykonywanie ocen i analiz środowiskowych
różnego typu z zachowaniem umiejętności weryfikowania stanu środowiska w ujęciu
interdyscyplinarnym (w zakresie przyrody ożywionej i nieożywionej) w przyszłej pracy zawodowej
i badaniach naukowych np. Analiza i wizualizacja danych przestrzennych, Procedury postępowania
OOS i metodologia opracowywania raportów, Ocena stanu środowiska gruntowo-wodnego, Wpływ
inwestycji na bioróżnorodność – ocena i waloryzacja, Inwentaryzacja obiektów przyrody nieożywionej
(kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W07, K_W08, K_W09, K_W11, K_W13, K_W16, K_U01,
K_U02, K_U03, K_U04, K_K01, K_K02, K_K03) jak również umożliwić im aktywne uczestniczenie
w badaniach naukowych np. Metodyka oznaczeń zanieczyszczeń środowiska, Naturalne
i antropogeniczne zmiany ukształtowania terenu (kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W08,
K_W09, K_W11, K_U01, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_K01, K_K03). Przedmioty te w większości
są mocno powiązane z badaniami naukowymi prowadzonymi na obu wydziałach. W programie
kształcenia tej specjalności duży nacisk położony został na wykonywanie dokumentacji oraz analiz
trenowych stąd w programie studiów obecność zajęć terenowych np. Gatunki chronione czy Siedliska
Natura 2000 (kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W02, K_W03, K_W07, K_W08, K_W11,
K_U01, K_U02, K_U04, K_U05, K_K01, K_K03). Istotność roli procedury ocen i waloryzacji
przyrodniczej jako narzędzia realizacji zasad zrównoważonego rozwoju w sposób zgodny
z obowiązującym prawem przekazywana jest z kolei podczas zajęć obejmujących zagadnienia prawne
i finansowe np. Prawo w ochronie środowiska oraz Zarządzanie i finansowanie w gospodarowaniu
środowiskiem (kierunkowe efekty uczenia się: K_W01, K_W04, K_W07, K_W13, K_W15, K_W16,
K_U01, K_U03, K_U05, K_U06, K_U08, K_K01, K_K02, K_K06).
Program studiów specjalności OOŚ uzupełniają przedmiot fakultatywne pogłębiające kompetencje
specjalistyczne i badawcze. Przedmioty fakultatywne wybierane są na zasadach dowolności
z czterech modułów: botanicznego (np. Storczykowate – wymieranie i możliwość ochrony, Szata
roślinna Dolnego Śląska), zoologicznego np. (Ekologia i ochrona owadów, Ekologia i ochrona ptaków),
geologicznego (np. Charakterystyka złóż antropogenicznych, Oceny wpływu górnictwa na zasoby
wodne) i geograficznego (np. Degradacja, ochrona i rekultywacja gleb, Podstawy fizjografii
urbanistycznej). Zasoby przedmiotów fakultatywnych mają charakter otwarty, w każdym roku
akademickich ich zawartość może być poszerzana o nowe propozycje lub przedmioty mogą być
usuwane (Zal_III_2_1).
Program studiów specjalności Analityka środowiskowa (Zal_III_2_1) również przewiduje (poza
przedmiotami obligatoryjnymi dla obu specjalności) realizację przedmiotów obligatoryjnych oraz
fakultatywnych w ramach specjalności.
Przedmioty obowiązkowe w ramach specjalności AŚ mają przekazać studentom zaawansowaną
wiedzę, umiejętności i kompetencje pozwalające na pobór w terenie prób środowiskowych
np. Metody poboru prób środowiskowych, Metody pomiaru radioaktywności (kierunkowe efekty
uczenia się: K_W01, K_W02, K_W09, K_W12, K_W14, K_U02, K_U04, K_K02, K_K04) wykonywania
w laboratorium szeroko rozumianych badań fizyko-chemicznych i biologicznych pozwalających ocenić
stan badanego elementu środowiska i odnieść je do obowiązujących norm i przepisów np. Podstawy
analityki laboratoryjnej, Metody kolorymetryczne, Ekotoksykologia w praktyce, Biologiczna ocena
jakości wód powierzchniowych, Środowiskowe zagrożenia zdrowia (kierunkowe efekty uczenia
się: K_W01, K_W06, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U07, K_K01, K_K02, K_K06) oraz posługiwanie
się nowoczesnymi laboratoryjnymi technikami badawczymi, indywidualnie i w zespole, rozumiejąc
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potrzebę ciągłego samokształcenia w związku z rozwojem technologii analityczno-pomiarowych
np. Spektrometria mas i techniki izotopowe, Metody chromatograficzne, Metody emisyjne
i absorpcyjne (kierunkowe efekty uczenia się: K_W02, K_W05, K_W11, K_W12, K_W13, K_W14,
K_U02, K_U04, K_U05, K_U07, K_K01, K_K05).
Program studiów specjalności AŚ uzupełniają przedmioty fakultatywne pogłębiające kompetencje
specjalistyczne i badawcze w zakresie przede wszystkim specjalistycznych treści związanych
z badaniami naukowymi realizowanymi przez kadrę obu wydziałów. Przedmioty fakultatywne
wybierane są na zasadach dowolności z tzw. modułu analitycznego (np. Modelowanie
rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza, Instrumentalne metody mineralogiczno-geochemiczne
w badaniach środowiska naturalnego, Analiza parametrów migracji zanieczyszczeń w wodach
podziemnych, Dendrochronologia - metoda oceny zmian środowiskowych, Palinologia stosowana).
Ze względu na często bardzo zaawansowany charakter treści nauczania w ramach przedmiotów
fakultatywnych, część z nich może być wybierana przez studentów na wyższych semestrach studiów,
kiedy uzyskają już oni wiedzę i kompetencje pozwalające na ich efektywną realizację. Zasoby
przedmiotów fakultatywnych mają charakter otwarty i reprezentują obie dyscypliny, w każdym roku
akademickim ich zawartość może być poszerzana o nowe propozycje a przedmioty nieaktualne mogą
zostać wycofane. Należy podkreślić, że treści programowe, efekty uczenia się, sposoby realizacji
i weryfikacji efektów uczenia się zawarte w sylabusach studiów I i II stopnia są na bieżąco
monitorowane przez Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia. W efekcie czego, przykładowo w latach
akademickich 2019/2020 i 2020/2021, wprowadzone zostały zmiany w programie. Zmiany
te zrealizowane są zarówno na wniosek studentów oraz prowadzących jak i w wyniku zmian
formalnych (patrz Kryterium 10).
Program studiów II stopnia zawiera ponadto obowiązkowe Szkolenie wstępne z zakresu bhp i ochrony
przeciwpożarowej (realizowane w formie e-learningu) oraz lektorat języka obcego (w wymiarze
60 godz.) (kierunkowe efekty uczenia się: K_W14, K_U05, K_K04).
Programy kształcenia studiów II stopnia na specjalnościach Ocena oddziaływania na środowisko oraz
Analityka środowiskowa nie przewidują praktyk zawodowych ani zajęć z wychowania fizycznego.
Studia II stopnia dla obu specjalności kończą się realizacją pracy dyplomowej oraz egzaminem
dyplomowym, stąd w programie obecne są również seminaria dyplomowe (na 2, 3 i 4 semestrze)
oraz pracownie magisterskie (na 1, 2, 3 i 4 semestrze). Zajęcia te, poza wsparciem pracy dyplomowej,
pozwalają na rozwijanie kompetencji w zakresie samodzielności prezentacji badań i analiz własnych,
co przygotowują do podjęcia działalności naukowej. W ramach studiów II stopnia składnikami
procesu dyplomowania są: zaliczenie wszystkich przedmiotów (modułów zajęć) przewidzianych
w programie studiów II stopnia, złożenie pracy dyplomowej i jej pozytywna ocena przez promotora
oraz recenzenta oraz zdanie egzaminu dyplomowego. Praca dyplomowa na studiach II stopnia
powinna mieć charakter badawczy, tj. musi zawierać rezultat badań własnych studenta (pod
kierunkiem promotora) zmierzających do rozwiązania określonego w temacie problemu naukowego.
Praca dyplomowa na II poziomie studiów musi zawierać: jasno i jednoznacznie sformułowany cel,
zakres i przedmiot pracy oraz tezy badawcze (nawiązanie do kierunkowych efektów uczenia
się K_W15, K_U04), analizę literatury przedmiotu wraz z krytycznym odniesieniem (dyskusją)
(K_U05), wskazanie zastosowanych metod i technik (K_W12), przyjęcie określonego aparatu
definicyjnego (K_W12, K_W15), przedstawienie źródeł pochodzenia danych oraz drogi postępowania
dla osiągnięcia celu (K_W15, K_U01, K_U04, K_U05, K_U06), przedstawienie wyników badań oraz
ich krytyczną interpretację (K_W09, K_W10, K_W12, K_U02, K_U03, K_U04, K_U05, K_U06, K_U07),
podsumowanie i wnioski końcowe (K_W10, K_U05), streszczenie pracy w języku angielskim (K_U05).
Tematyka prac dyplomowych na studiach II stopnia jest zróżnicowana, obejmuje obie dyscypliny
naukowe i jest zależna przede wszystkim od wybranej specjalności, chociaż możliwe są również prace
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łączące w sobie zagadnienia na pograniczu różnych specjalności. W każdym przypadku tematyka prac
nawiązuje do zakresu pracy badawczej prowadzonej przez promotorów i jest możliwa do realizacji
przy wykorzystaniu bazy laboratoryjnej WNZKŚ i WNB (lub poza nim, o ile promotor dysponuje
środkami na przeprowadzenie badań w innym ośrodku). Proponowane tematy prac dyplomowych
na studiach II stopnia dostępne są dla studentów na stronie www MSOŚ
(https://msos.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Tematy-prac-mgr-AS-20202021.pdf specjalność AŚ, https://msos.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Tematy-prac-mgrOOS-20202021.pdf - specjalność OOŚ)
Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia ma formę ustną i jest przeprowadzany indywidualnie
dla każdego dyplomanta, który spełnił pozostałe 2 warunki dyplomowania. Egzamin sprawdza
najważniejsze kierunkowe efekty uczenia się, przede wszystkim w zakresie umiejętności
i kompetencji badawczych a także w zakresie pogłębionej wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem
realizowanej specjalności. Szczegóły formalne procesu dyplomowania opisano w Kryterium 3.
Zajęcia tworzące program studiów I i II stopnia kierunku Ochrona środowiska pozwalają uzyskiwać
wszystkie zakładane dla kierunku efekty uczenia się (patrz macierze pokrycia efektów kierunkowych
przez efekty przedmiotowe w Zal_III_2_1. Rozwinięcie kierunkowych efektów uczenia się
w poszczególne efekty przedmiotowe oraz treści nauczania zobrazowane są w sylabusach
poszczególnych przedmiotów (Zal_III_2_1). W Zal_III_2_1 przedstawiono przykładowe szczegółowe
powiązania treści kształcenia z przedmiotowymi i kierunkowymi efektami uczenia się.
Realizowane programy zapewniają w szczególności właściwe przygotowanie studentów do podjęcia
działalności naukowej w obszarze ochrony środowiska (na studiach I stopnia) i umożliwiają wdrożenie
studentów do prowadzenia badań naukowych (na studiach II stopnia) poprzez wykształcenie
podstawowych kompetencji badawczych, związanych z umiejętnościami formułowania i analizowania
problemów, doboru właściwych metod i narzędzi badawczych do ich rozwiązania, dogłębnej analizy
danych i interpretacji otrzymanych wyników, uogólniania obserwowanych prawidłowości
i wyciągania uzasadnionych wniosków oraz opracowania i prezentacji ustnej i pisemnej omawianych
zagadnień. Szczególną rolę w tym względzie odgrywa proces dyplomowania. Regularnie
aktualizowane i uzupełniane tematy oferowanych prac dyplomowych nawiązują do problematyki
badań aktualnie realizowanych na obu wydziałach prowadzących MSOŚ. Studenci przygotowują
prace dyplomowe w jednym z instytutów, katedr lub zakładów naukowych WNZKŚ i WNB, biorąc
udział w jego życiu naukowym. Studenci kierunku, studiów I i II stopnia, mają możliwość
uczestniczenia w odczytach i seminariach naukowych realizowanych w poszczególnych jednostkach
organizacyjnych. Warto przy tym podkreślić, że prace dyplomowe na studiach II stopnia bardzo
rzadko wykorzystują wyłącznie dane archiwalne (tak jest często na studiach I stopnia). Prace
dyplomowe magisterskie opierają się na samodzielnie wykonanych badaniach naukowych, których
forma i zakres zależą od decyzji opiekuna pracy i są powiązane z prowadzonymi przez niego aktualnie
badaniami naukowymi (często finansowanymi w ramach grantów badawczych). Niejednokrotnie
również badania naukowe realizowane w ramach prac magisterskich są publikowane w czasopismach
naukowych (patrz Kryterium 4). Szczegółowo kompetencje kadry opisano i wykazano jej powiązania
z kształceniem na kierunku Ochrona środowiska w Kryteriach 1 i 4.
Studia I i II stopnia na kierunku Ochrona środowiska trwają odpowiednio 6 i 4 semestry, a liczba
punktów ECTS wymaganych do ich ukończenia i uzyskania kwalifikacji wynosi 180 i 120. Wymiar
godzinowy zajęć, zróżnicowane formy ich realizacji oraz proporcje liczby godzin zajęć realizowanych
w poszczególnych formach dobrano stosownie do przyjętych treści programowych. Również
przewidywany całkowity nakład pracy studenta związany z zaliczaniem poszczególnych zajęć,
mierzony liczbą przypisanych punktów ECTS, został oszacowany tak, aby umożliwić nabycie przez
studentów wszystkich określonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się.
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Ze względu na realizację zakładanych efektów uczenia się, plan studiów I stopnia (Zal_III_2_1)
przewiduje 2200 godzin zajęć dydaktycznych, a plan studiów II stopnia 979 na specjalności Analityka
środowiskowa oraz 996 na specjalności Ocena oddziaływania na środowisko. W przypadku studiów I
stopnia rozbieżność pomiędzy średnią liczbą zaplanowanych godzin zapisaną w systemie POLon
(2284 godzin), a programem studiów związana jest z indywidualnymi wyborami przez studentów
przedmiotów z puli przedmiotów uzupełniających. Z kolei rozbieżność pomiędzy liczbą godzin,
zapisaną w systemie POLon, a planem studiów II stopnia (987 godzin) wynika z nieuruchomienia
w roku akademickim 2019/2020 specjalności Ocena odziaływania na środowisko, a 2020/2021 –
specjalności Analityka środowiskowa.
W planie studiów I stopnia 1572 godziny przypadają na przedmioty obowiązkowe, a na zajęcia do
wyboru 628 godzin. Z kolei w planie studiów II stopnia na specjalnościach Analityka środowiskowa
i Ocena oddziaływania na środowisko na przedmioty obligatoryjne przypada kolejno 609 i 659 godzin,
a na przedmioty do wyboru 370 i 337 godzin. Program studiów I stopnia umożliwia wybór zajęć
za co najmniej 55 ECTS, co stanowi 31% liczby punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji.
Na studiach II stopnia natomiast możliwy jest wybór zajęć za co najmniej 62 ECTS,
co stanowi około 52% liczby punktów ECTS wymaganych do ich ukończenia. Zgodnie
z obowiązującymi regulacjami, plany studiów na kierunku Ochrona środowiska uwzględniają również
przedmioty realizujące treści z dziedziny nauk humanistycznych lub społecznych w wymiarze
65 godzin (6 punktów ECTS) na studiach I stopnia (Metodologia prawa i Instrumenty prawne
w ochronie środowiska) oraz 50 godzin (5 punktów ECTS) na studiach II stopnia (Prawo ochrony
środowiska – wybrane zagadnienia), zajęcia z wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin
(0 punktów ECTS) na studiach I stopnia oraz zajęcia kształcące w zakresie znajomości języka obcego
w wymiarze 180 godzin (12 punktów ECTS) na I stopniu oraz 60 godzin (4 punkty ECTS) na II stopniu.
Na studiach I i II stopnia (Zal_III_2_1) w ramach zajęć wymagających bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego i studenta, studenci uzyskują odpowiednio 172 i 120 punktów ECTS.
W przypadku studiów I stopnia 8 punktów ECTS studenci uzyskują w wyniku realizacji 160 godzin
przedmiotu Praktyki zawodowe (semestr 4), który nie wymaga bezpośredniego udziału nauczyciela
akademickiego ze względu na opiekę sprawowaną przez pracownika zakładu pracy przyjmującego
studenta. Natomiast na studiach II stopnia wszystkie przedmioty wymagają bezpośredniego udziału
nauczyciela akademickiego, zgodnie z wymiarem godzinowym określonym w planie studiów.
Jedynymi bezwymiarowymi składnikami planu są przedmioty związane z przygotowaniem pracy
dyplomowej i egzaminu dyplomowego:
- Przygotowanie pracy dyplomowej (praca i egzamin dyplomowy) na studiach I stopnia, który został
wyceniony na 10 punktów ECTS (6% wymaganych punktów ECTS);
- Techniki badawcze w ochronie środowiska (pracownia magisterska) (semestr 1 i 2, łącznie 6 ECTS),
Przygotowanie pracy dyplomowej (pracownia magisterska) (semestr 3, 10 ECTS) oraz Przygotowanie
pracy dyplomowej (praca magisterska) (semestr 4, 20 ECTS) na obu specjalnościach studiów II
stopnia, które zostały łącznie wycenione na 36 punktów ECTS (30% wymaganych punktów ECTS).
Kształcenie kompetencji językowych na kierunku Ochrona środowiska odbywa się w oparciu
o Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego nr 42/2020 z dnia 3 kwietnia 2020 roku, które
wprowadza zasady nauczania nowożytnych języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_2_12). Student
może wybrać naukę jednego spośród sześciu głównych języków nowożytnych, czyli angielskiego,
niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, jednak ze względu
na powszechne użycie w naukach przyrodniczych, studenci najczęściej wybierają język angielski.
Umiejętność posługiwania się studentów Ochrony środowiska językiem angielskim przynajmniej
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w stopniu umożliwiającym czytanie publikacji naukowych jest konieczne podczas przygotowywania
prac dyplomowych. Na studiach I stopnia lektorat wybranego języka obcego rozpoczyna
się od semestru trzeciego i trwa do osiągnięcia biegłości językowej zgodnej z wymogami określonymi
dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, a na studiach II stopnia
- w semestrze drugim i prowadzi do uzyskania umiejętności językowych na poziomie B2+
Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W ramach studiów I stopnia przysługuje
studentowi limit 180 godzin na naukę wybranego języka, a po zdaniu egzaminu za osiągnięcie
wymaganych umiejętności na poziomie B2 otrzymuje on 12 punktów ECTS. Z kolei na studiach II
stopnia przysługuje limit 60 godzin lektoratu, a po zdaniu egzaminu na poziomie B2+ student
otrzymuje 4 punkty ECTS. Studenci Ochrony środowiska zobowiązani są do zaliczenia lektoratu
i zdania egzaminu końcowego w semestrze szóstym studiów I stopnia oraz w semestrze drugim
studiów II stopnia. Studenci studiów I stopnia zobowiązani są do przystąpienia do testu
kwalifikacyjnego z wybranego języka i rozpoczynają naukę od poziomu nie niższego niż poziom B1,
aby w ramach przysługujących im godzin na lektorat móc ukończyć naukę na wymaganym poziomie
B2. Studenci, którzy na teście kwalifikacyjnym zakwalifikują się na poziom wyższy niż B2, mogą
przystąpić do egzaminu końcowego w wyznaczonym terminie bez konieczności uczęszczania
na lektorat. Również studenci studiów I oraz II stopnia, którzy przedstawią międzynarodowy
certyfikat językowy lub inny dokument potwierdzający umiejętności językowe, na poziomie
odpowiednio B2 oraz C1 lub C2 mogą uzyskać ocenę z egzaminu końcowego bez konieczności
uczęszczania na lektorat. Wykaz honorowanych certyfikatów międzynarodowych i dokumentów
potwierdzających kompetencje językowe jest zamieszczony na stronie Studium Praktycznej Nauki
Języków Obcych UWr (www.spnjo.uni.wroc.pl). Pojawiający się w ten sposób niewykorzystany limit
bezpłatnych godzin na studiach I stopnia, może być wykorzystany na naukę języka innego niż
obowiązkowy. Po wykorzystaniu limitu bezpłatnych godzin, studenci mogą odpłatnie kontynuować
naukę wybranego języka obowiązkowego. Dodatkowym elementem doskonalenia kompetencji
językowych jest obowiązkowe na studiach II stopnia (specjalność Analityka środowiskowa)
anglojęzyczne seminarium Problematyka nauk analitycznych (w języku angielskim), które pozwala na
wykształcenie umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym oraz umiejętności
prezentowania i dyskusji wyników badań (K_U05). Poza formalną ofertą nauczania w języku
angielskim, dobrą praktyką kadry dydaktycznej jest prezentacja terminologii związanej
z poszczególnymi dziedzinami w języku angielskim podczas zajęć w języku polskim oraz wymaganie
pracy z literaturą obcojęzyczną (najczęściej artykułami naukowymi z listy JCR podczas realizacji
np. prac dyplomowych czy seminariów).
Zajęcia wychowania fizycznego na kierunku Ochrona środowiska, zgodnie z Zarządzeniem Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego nr 128/2020 z dnia 29 września 2020 roku, które wprowadza regulamin
organizacji zajęć i zaliczeń wychowania fizycznego w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_13),
organizuje i prowadzi Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu na podstawie
harmonogramu zajęć ustalanego przez jego Kierownika do dnia 30 czerwca, na kolejny rok
akademicki. Zajęcia odbywają się w całkowitym wymiarze 60 godzin dydaktycznych w trakcie
semestru czwartego i piątego studiów I stopnia (po 30 godzin na semestr). Studenci mają możliwość
wyboru aktywności sportowych spośród nieodpłatnych lub częściowo płatnych zajęć podstawowych
(np. zajęcia w obiektach UWr, pływanie, tenis, wioślarstwo), płatnych weekendowych zajęć
wyjazdowych (np. narciarstwo, turystyka rowerowa lub piesza) oraz obozów sportowo-rekreacyjnych
(np. kajakowe, jeździeckie i fitness). Studenci zakwalifikowani przez nauczycieli prowadzących
treningi sekcji mogą uczęszczać nieodpłatnie na zajęcia sekcji sportowych. Studenci z częściowymi
ograniczeniami zdrowotnymi mogą uczestniczyć w nieodpłatnych zajęciach rehabilitacyjnych. Z kolei
dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie z ćwiczeń ruchowych, realizujących nauczanie
zdalne oraz będących w izolacji lub na kwarantannie prowadzone są zajęcia teoretyczne realizowane
w formie online np. gry umysłowe. Zapisy na zajęcia WF odbywają się wyłącznie drogą elektroniczną
w terminie podstawowym oraz w czasie korekt zapisów. Harmonogram rejestracji zamieszczany jest
na stronie internetowej Centrum tydzień przed rozpoczęciem zapisów. W semestrze zimowym
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studentowi przysługuje prawo do zapisania się tylko na jeden rodzaj zajęć, a w semestrze letnim
na jeden rodzaj zajęć oraz dodatkowo na jeden obóz sportowo-rekreacyjny. Zmiana rodzaju zajęć
możliwa jest tylko w czasie korekt podczas zapisów elektronicznych. Zaliczenie zajęć stacjonarnych
WF potwierdza ocena wpisana zgodnie z zasadami dokumentacji przebiegu studiów. Ocena wliczana
jest do średniej w semestrze jej uzyskania.
W celu osiągnięcia przez studentów wszystkich zakładanych efektów uczenia się z kategorii wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, w procesie kształcenia na studiach I i II stopnia na kierunku
Ochrona środowiska, wykorzystuje się różnorodne metody nauczania, obejmujące zarówno
tradycyjne metody podające i praktyczne, jak i metody problemowe i aktywizujące. W zależności
od przekazywanych treści i zakładanych efektów uczenia się w procesie kształcenia wykorzystuje się
następujące metody nauczania:
 wykłady informacyjne (służące do przekazywania usystematyzowanej wiedzy z określonej
dziedziny i definiowania związanych z nią pojęć np. w ramach przedmiotów Ekologia ogólna
i Podstawy biogeochemii), wykłady monograficzne (służące do przedstawienia treści
specjalistycznych i wybranych zagadnień badawczych z różnych punktów widzenia np. w ramach
przedmiotu Inwazje roślin), wykłady problemowe (poświęcone omówieniu jakiegoś problemu oraz
sposobów jego rozwiązania, są one elementem większości wykładów kursowych) oraz wykłady
konwersatoryjne (nakłaniające studentów do dyskusji na temat omawianych problemów
np. w trakcie zajęć laboratoryjnych);
 ćwiczenia problemowe (służące rozwiązywaniu konkretnych zadań i problemów, a jednocześnie
doskonalące sprawność w posługiwaniu się aparatem matematycznym, np. w ramach przedmiotu
Matematyka dla przyrodników), dyskusyjne (wymagające przygotowania się do dyskusji,
prezentacji własnych opinii np. Minimalizacja, kompensacja i monitoring przyrodniczy) oraz
projektowe (wymagające samodzielnego zdobywania informacji, ich opracowania i wykorzystania
np. w ramach ćwiczeń Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń oraz Interpretacja
i opracowanie danych środowiskowych);
 lektoraty (specyficzna forma ćwiczeń praktycznych wykorzystywana do nauki języka obcego
i zorientowana na wykształcenie i doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku
obcym);
 seminaria, które wymagają od studenta samodzielnego opracowania zagadnienia, jego prezentacji
a następnie umiejętnej dyskusji;
 pracownie i laboratoria na poziomie podstawowym (polegające na wykonaniu zadania
na podstawie instrukcji, np. ćwiczenia laboratoryjne z Fizyki), zaawansowanym (polegające
na zapoznaniu się z urządzeniem lub aparaturą i wykonaniu pomiaru zgodnie ze wskazanym
do osiągnięcia celem np. w ramach przedmiotu Metody kolorymetryczne) oraz specjalistycznym
(polegające na zaplanowaniu badań na podstawie przestudiowanej literatury, wykonaniu ich przy
użyciu odpowiednich metod i narzędzi oraz interpretacji wyników, np. pracownia magisterska
Techniki badawcze w ochronie środowiska);
 ćwiczenia terenowe.
W trakcie całych studiów, zarówno I jak i II stopnia poglądowe, problemowe i aktywne metody
kształcenia przeważają nad metodami podającymi (wykładowymi). Nawet w przypadku tych
ostatnich, regułą jest łączenie treści przekazywanych werbalnie z prezentacjami komputerowymi
(wszystkie sale dydaktyczne są wyposażone w rzutniki multimedialne). Kształcenie na kierunku
Ochrona środowiska kładzie nacisk na interakcję ze studentami i ich aktywizowanie. Stąd dominujący
udział metod nauczania opartych na rozwiązywaniu problemów i działaniu praktycznym, które
angażują studentów w trakcie zajęć, a zarazem mobilizują ich do samodzielnego uczenia się
w ramach pracy własnej.
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Wiele przedmiotów realizuje efekty uczenia się z zakresu umiejętności praktycznych, przy
wykorzystaniu metod problemowych i aktywnych, które stymulują studentów do samodzielności
i aktywnego udziału w procesie uczenia się. Przykładowo na studiach I stopnia w ramach przedmiotu
Geologia dynamiczna studenci otrzymują zadania polegające na samodzielnym opisywaniu
i rozpoznawaniu skał i minerałów (K_U08, K_U09), w ramach przedmiotu Biologia roślin i grzybów
samodzielnie wykonują różne preparaty mikroskopowe (K_U01), a w ramach przedmiotu
Gleboznawstwo przeprowadzają samodzielnie laboratoryjne oznaczenia podstawowych właściwości
gleb i interpretują ich wyniki (K_U05, K_U09). Pracownie, laboratoria oraz ćwiczenia kameralne
sprzyjają dodatkowo wyrobieniu umiejętności organizowania pracy własnej i grupowej.
Wykorzystywanie na wielu zajęciach metod praktycznych i problemowych jest szczególnie istotne
z punktu widzenia właściwego przygotowania studentów do udziału w działalności naukowej poprzez
wykształcenie podstawowych kompetencji badawczych, obejmujących formułowanie i analizę
problemów, dobór właściwych metod i narzędzi badawczych do ich rozwiązania, opracowanie
wyników badań oraz ich prezentację.
Aktywne i problemowe metody kształcenia są przede wszystkim podstawą ćwiczeń terenowych,
które realizują istotną część kierunkowych efektów uczenia się i kształtują przede wszystkim
umiejętność samodzielnego przeprowadzania pomiarów w terenie i interpretacji ich wyników
(I stopień: K_U01, K_U09; II stopień: K_U02, K_U03). Ponadto poszczególne ćwiczenia terenowe
umożliwiają nabycie bardziej szczegółowych umiejętności, np. w ramach ćwiczeń terenowych
Ekosystemy lądowe (I stopień) – umiejętności rozpoznawania pospolitych oraz chronionych gatunków
roślin (K_U08), a w ramach ćwiczeń terenowych z Metod poboru prób środowiskowych oraz
Środowiskowych zagrożeń zdrowia (II stopień) – umiejętności przygotowywania poprawnej
dokumentacji prowadzonych badań terenowych i poboru prób (K_U04). Ćwiczenia terenowe
realizują ponadto w dużym stopniu efekty uczenia się w zakresie kompetencji społecznych. Dotyczy
to przede wszystkim przygotowania do pracy w zespole oraz umiejętności pracy przy zachowaniu
zasad BHP (I stopień: K_K02, K_K06; II stopień: K_K02, K_K04). Istotnym elementem planu studiów
obu stopni są zajęcia seminaryjne, które wymagają od studentów samodzielnego opracowania
wybranego zagadnienia i jego prezentacji. Formuła seminariów na studiach I stopnia Problematyka
nauk przyrodniczych i Problematyka ochrony środowiska kształtuje zespół kompetencji
przygotowujących do podjęcia działalności naukowej (K_U03, K_U11, K_K03), a na studiach II stopnia
(Analityka środowiskowa i Problematyka nauk środowiskowych) – do samodzielnego prowadzenia
badań (K_U01, K_U04, K_U05, K_U07, K_K01). Kształtują one m.in. umiejętność wyszukiwania
potrzebnych informacji oraz właściwego korzystania ze źródeł, prezentowania w sposób przystępny
wybranych zagadnień i wyników prac, krytycznej oceny wyników własnych i literaturowych,
rzeczowej argumentacji oraz prowadzenia dyskusji naukowej.
Plany studiów I i II stopnia obejmują takie same formy zajęć, ale istotne różnice zaznaczają się w ich
udziale. W planie studiów II stopnia wyraźnie widoczny jest relatywny wzrost wymiaru godzinowego
seminariów (około 3% ogólnego wymiaru godzin na I stopniu i około 9% na studiach II stopnia) oraz
w zależności od specjalności, wymiaru ćwiczeń lub laboratoriów. Na studiach obu stopni wykłady
stanowią od 34% (specjalność Ocena oddziaływania na środowisko) do około 40% (I stopień
i II stopień, specjalność Analityka środowiskowa) wymiaru godzin obligatoryjnych. W ogólnej puli
godzin obligatoryjnych na studiach I stopnia 22% stanowią ćwiczenia, 20% laboratoria i 16%
ćwiczenia terenowe. Natomiast na studiach II stopnia na specjalności Analityka środowiskowa
ćwiczenia stanowią 27% wymiaru godzin obligatoryjnych, laboratoria – 24%, ćwiczenia terenowe –
9%, a na specjalności Ocena oddziaływania na środowisko ćwiczenia stanowią 42% wymiaru godzin
obligatoryjnych, laboratoria – 11% i ćwiczenia terenowe – 13%.
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Programy studiów Ochrony środowiska I i II stopnia umożliwiają wybór zajęć w wymiarze
odpowiednio 31% oraz 54% (specjalność Analityka środowiskowa) i 52% (specjalność Ocena
oddziaływania na środowisko) całkowitej liczby punktów ECTS wymaganej do ich ukończenia.
Bardzo ważnym elementem indywidualizacji kształcenia jest swobodny wybór przez studentów
tematu pracy dyplomowej. W związku z tym, że kierunek realizowany jest w ramach dwóch dyscyplin,
a na studiach II stopnia ponadto w ramach dwóch specjalności, wybór ten jest naprawdę bardzo
szeroki (patrz realizowane – Zal_III_2_7 i proponowane tematy prac dyplomowych Zal_I_3_9,
Zal_I_3_10).
Niezależnie od tego, studenci kierunku mają szereg dodatkowych możliwości dostosowania ścieżki
kształcenia do własnych zainteresowań naukowych lub innych szczególnych potrzeb dydaktycznych.
Zgodnie z obowiązującym Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Załącznikami
do Regulaminu Studiów MSOŚ (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15), student może, po zaopiniowaniu przez
Dyrektora MSOŚ i akceptacji dziekana indywidualizować program studiów poprzez dobór
przedmiotów składających się na wymaganą liczbę punktów ECTS. W praktyce oznacza to możliwość
realizacji zajęć alternatywnych wobec tych przewidzianych w programie studiów, o ile obejmują one
podobny zakres treści merytorycznych i zapewniają osiągnięcie porównywalnych efektów uczenia się.
Decyzje w tym zakresie podejmuje dziekan na wniosek zainteresowanego studenta. Za zgodą
dziekana (po zaopiniowaniu przez Dyrektora MSOŚ) można również, bez ponoszenia żadnych opłat,
wzbogacić realizowany program studiów o przedmioty z oferty innych kierunków prowadzonych
na WNZKŚ oraz WNB, innych wydziałów UWr lub innych uczelni. Dodatkowo zrealizowane zajęcia
mogą być traktowane jako integralna część studiów albo jako przedmioty ponadprogramowe – w tym
drugim przypadku punkty ECTS i oceny uzyskane w wyniku ich zaliczenia nie są brane pod uwagę przy
rozliczeniu przebiegu studiów. Każde takie zajęcia natomiast odnotowuje się w suplemencie
do dyplomu.
Studenci studiów II stopnia, których program nie zawiera obowiązkowych praktyk zawodowych,
mogą tego typu praktyki odbyć dobrowolnie. Zasady odbywania tego typu aktywności zawarte
są w odpowiednich Komunikatach Rektora (Zal_I_2_16, Zal._I_2_17). Odbycie tego typu praktyk
również odnotowywane jest w suplemencie do dyplomu.
Regulamin studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15) umożliwia również
uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie
wyższym (uznawanie punktów ECTS i ocen). Elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy
zajęć) raz zaliczone w ramach danego toku studiów (również zrealizowane na innych kierunkach
i uczelniach) nie podlegają ponownemu zaliczeniu. Uznawanie punktów ECTS i ocen odbywa się
na pisemny wniosek studenta kierowany do Dyrektora MSOŚ. Uznawanie ocen jest możliwe tylko
w ramach danego poziomu studiów (I lub II), pomiędzy tymi samymi lub różnymi kierunkami
studiów.
Elementem indywidualizacji ścieżki kształcenia jest również możliwość odbycia części studiów (jeden
lub dwa semestry) w ramach krajowych lub międzynarodowych programów wymiany studentów,
np. programów MOST lub Erasmus+ czy umów bilateralnych uczelni i wydziałów. Taka forma
realizacji zajęć jest możliwa po uzgodnieniu i akceptacji przez dziekana planu zajęć przewidzianych
do realizacji w uczelni partnerskiej. W uzasadnionych przypadkach studentom kierunku Ochrona
środowiska umożliwia się również eksternistyczne zaliczanie niektórych zajęć. Wniosek w tej sprawie
wymaga opinii prowadzącego zajęcia i Dyrektora MSOŚ, potwierdzającej ustalenie ze studentem
szczególnych warunków zaliczenia. Przesłankami dla podjęcia pozytywnej decyzji przez dziekana jest

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

45

m.in. studiowanie na dwóch kierunkach jednocześnie, konieczność podjęcia pracy zarobkowej,
sytuacja rodzinna, problemy zdrowotne czy stwierdzona niepełnosprawność.
Specjalne prawa w zakresie dostosowywania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb
przysługują studentom ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Regulamin studiów (Zal_I_2_14,
Zal_I_2_15) przewiduje dla takich osób, poza wspomnianym już ITS, ułatwienia w studiowaniu, m.in.
w formie indywidualnej organizacji studiów, szczególne warunków uczestnictwa w zajęciach oraz
indywidualne formy i terminy ich zaliczania, pomoc w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych
i sprzętu niezbędnego do studiowania, używania na zajęciach środków wspomagających proces
uczenia się, np. urządzeń rejestrujących, indywidualnych konsultacji, indywidualnego lektoratu języka
obcego objętego programem studiów a w uzasadnionych przypadkach także indywidualnych zajęć
czy indywidualnego asystenta lub opiekuna. Zakres udzielanego wsparcia zależy od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. Diagnozowaniem potrzeb studentów UWr w tym zakresie, organizowaniem
stosownych form wsparcia i nadzorem nad ich realizacją zajmuje się uczelniany Zespół ds. Obsługi
Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością (https://uni.wroc.pl/studenci-i-doktoranciniepelnosprawni/). Obecnie na kierunku Ochrona środowiska studiują dwie osoby ze stwierdzoną
formalnie niepełnosprawnością. Pobierają one stypendium, które przysługuje studentom
z niepełnosprawnością, ale nie wnioskowały o dodatkowe wsparcie lub indywidualizację toku
nauczania. Należy podkreślić, że takie przypadki zdarzają się dość często, kiedy studenci z różnych
indywidualnych przyczyn, nie zgłaszają formalnie swojej niepełnosprawności. Szczególnie dotyczy
to niepełnosprawności w zakresie intelektualnym np. zaburzenia ze spektrum autyzmu. W takich
sytuacjach władze wydziałów i instytutów (często na wniosek prowadzących lub samych studentów)
podejmują starania o nieformalną indywidualizację toku nauczania oraz wsparcie tego typu
studentów.
Zgodnie z Uchwałą Nr 94/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie
Regulaminu studiów w UWr (Zal_I_2_14) rok akademicki obejmuje 2 semestry studiów i rozpoczyna
się 1 października, a kończy 30 września. Zajęcia w semestrze trwają 15 tygodni. Szczegółowa
organizacja roku akademickiego jest corocznie ustalana przez Rektora w porozumieniu
z samorządem studenckim i przekazywana Komunikatem Rektora (Zal_I_2_18).
Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego określana jest Zarządzeniem Dziekana Wydziału
Nauk Biologicznych (Zal_I_2_19) oraz Zarządzeniem Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska (Zal_I_2_20) liczebność grup studenckich – zgodne z Zarządzeniem Rektora (Zal_I_2_21).
Według Zarządzenia Dziekana WNB w bieżącym roku akademickim liczebność grup na ćwiczeniach,
laboratoriach i ćwiczeniach terenowych wynosi minimum 8 osób, konwersatoriach i seminariach –
minimum 12 osób, a wykładach i zajęciach do wyboru – 10 osób. Z kolei zgodnie z Zarządzeniem
Dziekana WNOKŚ liczebność w trakcie ćwiczeń laboratoryjnych, kameralnych i terenowych oraz
seminariów i konwersatoriów powinna wynosić 8 – 15 osób a na zajęciach do wyboru – minimum
15 osób.
Organizacja procesu kształcenia na MSOŚ w każdym roku akademickim obejmuje następujące etapy:
A. W skali całego roku akademickiego:
1. Wstępny wybór zajęć fakultatywnych na drodze mailowego kontaktu ze starostami
poszczególnych lat do końca maja każdego roku akademickiego (z wyjątkiem semestru 1 studiów
I i II stopnia - tu deklaracje zbierane są na początku października). Student zobowiązany jest
zaliczyć wszystkie zadeklarowane przedmioty/moduły, które w momencie wyboru stają się dla
niego obligatoryjnymi. Jeśli student nie dokona wyboru modułu zajęć w określonym trybie i czasie,

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

46

wówczas Dyrektor MSOŚ wskazuje moduł zajęć do realizacji. W momencie wskazania modułu
zajęć staje się on dla studenta obligatoryjny (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15).
2.

Opracowanie dla poszczególnych lat studiów: szczegółowej organizacji roku akademickiego, list
grup (w tym także dla modułów fakultatywnych), szczegółowego programu studiów z obsadą
kadrową (połowa września).

B. W skali poszczególnych semestrów:
1.

Przekazanie studentom kompletnych informacji za pośrednictwem strony internetowej MSOŚ,
poczty elektronicznej (na adres starostów poszczególnych roczników) oraz przez
wprowadzenie danych do systemu USOS; informacje, które przekazywane są, zgodnie
z Regulaminem studiów (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15, Zal_I_2_21) na 7 dni przed rozpoczęciem
semestru dotyczą:
- podziału na grupy ćwiczeniowe, który na I roku studiów I i II stopnia jest ustalany przez
pracownika dziekanatu MSOŚ, a na pozostałych latach jest koordynowany przez starostów lat
w porozumieniu z dziekanatem MSOŚ;
- semestralny harmonogram zajęć opracowywany na podstawie podziału na grupy
i przydziałów zajęć dydaktycznych.

2.

Ewentualne korekty rozkładu zajęć na wniosek prowadzących lub starostów poszczególnych
lat, a także korekty składu grup ćwiczeniowych (przed rozpoczęciem zajęć w semestrze).

3.

Ewentualne zmiany w składach grup ćwiczeniowych (tylko studenci II roku i kolejnych lat),
na wniosek studenta skierowany do akceptacji przez Dyrektora MSOŚ i po uzyskaniu zgody
prowadzącego zajęcia w grupie, którą chce opuścić i w której chce uczestniczyć. Student może
zmienić grupę ćwiczeniową w ciągu 2 tygodni od rozpoczęcia zajęć. Natomiast w przypadku
zajęć terenowych nie później niż miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych
w semestrze, po którym odbywają się ćwiczenia terenowe lub na miesiąc przed rozpoczęciem
zajęć terenowych odbywających się w trakcie danego semestru (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15).

Obciążenia dydaktyczne studentów i związany z nimi całkowity nakład pracy przewidziany
na opanowanie efektów uczenia się koniecznych do uzyskania kwalifikacji jest w miarę równomiernie
rozłożony na cały okres trwania studiów. Plany studiów zakładają bowiem uzyskanie od 28 do 32
punktów ECTS w poszczególnych semestrach. Większość zajęć odbywa się według ustalonego na cały
semestr cyklu tygodniowego, co zapewnia stałe obciążenia dydaktyczne w trakcie semestru.
W związku z tym wykłady o niskim wymiarze godzinowym (np. Monitoring środowiska I i Monitoring
środowiska III) są planowane w harmonogramie zajęć wymiennie.
Zajęcia regularne dla studentów I i II stopnia Ochrony środowiska planuje się z reguły w godzinach
8-18, z zachowaniem przerw regeneracyjnych, ale unikając zbędnych „okienek”. Zajęcia planowane
są tak, że większość odbywa się w godzinach przed- i okołopołudniowych. Pewną niedogodnością
dla studentów kierunku Ochrona środowiska jest konieczność realizacji zajęć w kilku różnych
budynkach Wydziału Nauk Biologicznych oraz Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
(Zal_III_2_6). W związku z tym, w miarę możliwości, w poszczególnych dniach tygodnia planuje
się zajęcia tylko w jednej części miasta. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, planuje się dłuższe
przerwy umożliwiające studentom przemieszczenie się pomiędzy budynkami. Liczba godzin zajęć
w tygodniu nie przekracza 30 (Zal_I_2_14, Zal_I_2_21), co zapewnia studentom czas na pracę własną
oraz możliwość rozwoju zainteresowań np. przez pracę w kołach naukowych.
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Zgodnie z ustalaną przez Rektora UWr organizacją roku akademickiego (Zal_I_2_18), sesje
egzaminacyjne po zakończeniu każdego semestru trwają minimum dwa tygodnie, co umożliwia
przeprowadzenie wszystkich planowych egzaminów. Zgodnie z Regulaminem studiów w UWr
(Zal_I_2_14), liczba egzaminów w poszczególnych semestrach studiów I stopnia waha się od 3 do 5
w sesji, a na studiach II stopnia – od 2 do 3 w sesji. Liczba egzaminów jest natomiast ograniczona
na latach dyplomowych obu stopni, ze względu na egzaminy dyplomowe. Praktykuje się uzgadnianie
ze studentami, z odpowiednim wyprzedzeniem, dogodnych dla nich terminów egzaminów. Studenci
mogą również wystąpić do egzaminatora o przeprowadzenie egzaminu w terminie przed
rozpoczęciem zasadniczej sesji egzaminacyjnej. Egzaminator, po wyrażeniu pozytywnej opinii co do
możliwości przeprowadzenia egzaminu w terminie wcześniejszym, kieruje pisemny wniosek
o wcześniejsze przeprowadzenie egzaminu do Dziekana WNB lub WNZKŚ wraz z podaniem terminu
i miejsca egzaminu; nazwisk i numerów albumu studentów których egzamin dotyczy, lub
z zaznaczeniem, że egzamin obejmuje cały rok / specjalność. Wniosek musi zostać zaopiniowany
przez Dyrektora MSOŚ. Wcześniejszy termin egzaminu jest traktowany jako egzamin podstawowy
(tzw. pierwszy termin), lub drugi, jeśli dwa regulaminowe terminy egzaminu zostaną przeprowadzone
przed rozpoczęciem zasadniczej sesji egzaminacyjnej (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15, Zal_I_2_21).
Co do zasady, organizuje się nie więcej niż jeden egzamin dziennie, ale zazwyczaj egzaminy są
rozplanowane równomiernie w trakcie sesji. Dodatkowo przewidziane są przynajmniej tygodniowe
sesje poprawkowe. Zachowuje się co najmniej tygodniowy odstęp czasowy pomiędzy podstawowym
i poprawkowym terminem egzaminu. Student jest informowany o uzyskanych wynikach egzaminów
bez zbędnej zwłoki i w sposób jednoznacznie określający uzyskaną ocenę. Student ma prawo
do przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym przez egzaminatora.
Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane przez rok od daty egzaminu. Uzyskane przez
studentów oceny wpisuje się w elektronicznym protokole dostępnym w Uczelnianym Systemie
Obsługi Studentów (USOS), który pełni rolę wirtualnego dziekanatu. Student kwestionujący
prawidłowość przeprowadzenia egzaminu może najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia
ogłoszenia wyników zgłosić u dziekana zawierający uzasadnienie wniosek o dopuszczenie
do egzaminu komisyjnego. W przypadku stwierdzenia zasadności wniosku dziekan zarządza
w odniesieniu do egzaminu pisemnego - komisyjne zweryfikowanie pracy lub egzamin komisyjny,
a w odniesieniu do egzaminu ustnego - ustny egzamin komisyjny. Komisję egzaminacyjną wyznacza
dziekan, a w jej skład wchodzą: dziekan jako przewodniczący, egzaminator oraz drugi specjalista
z modułu zajęć lub modułu zajęć pokrewnego. Na wniosek studenta w skład komisji wchodzi
wskazany przez niego nauczyciel akademicki lub przedstawiciel samorządu studentów. Egzamin
komisyjny powinien odbyć się w ciągu 7 dni od złożenia wniosku, jednak nie wcześniej niż przed
upływem 3 dni od poinformowania studenta o dopuszczeniu do egzaminu komisyjnego.
Warunkiem zaliczenia semestru jest zaliczenie przedmiotów przewidzianych w semestralnym planie
studiów, a warunkowe zezwolenie na kontynuowanie studiów na następnym semestrze może zostać
wydane w przypadku, kiedy w danym okresie rozliczeniowym deficyt punktów ECTS wynosi
nie więcej niż 10 punktów. Sumaryczny deficyt punktów ECTS w toku studiów ustala się na poziomie
do 15 punktów kredytowych. Minimalna liczba punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby
otrzymać zgodę na powtórny wpis na ten sam semestr wynosi 50% z ogólnej liczby punktów
przypisanych do danego semestru studiów. W sytuacji, kiedy student nie zaliczył przedmiotu (nie
uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS) w rozliczeniu rocznym, a nie ma możliwości zaliczenia go
w roku następnym ze względu na różnice wynikające z aktualnego programu studiów, Dyrektor MSOŚ
w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach może wyrazić zgodę i wskazać realizację innego
przedmiotu w zakresie brakującej liczby punktów ECTS. Student posiadający sumaryczny deficyt
punktowy na poziomie 16 punktów i więcej jest kierowany do powtarzania i nie przysługuje mu
prawo do kontynuowania studiów na następnym semestrze (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15).
Sytuacja epidemiczna, która wystąpiła w marcu 2019 r w związku z COVID-19 spowodowała zmiany
związane głównie z trybem nauczania. W związku z tym, zajęcia na kierunku Ochrona środowiska
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musiały zostać dopasowane do ogólnokrajowych zaleceń, które w początkowym okresie trwania
epidemii nakazały przejście całkowicie w tryb zdalny. Władze uczelni i wydziałów szybko zareagowały
na nową sytuację wydając odpowiednie regulacje (Zal_I_2_22, Zal_I_2_22a, Zal_I_2_23, Zal_I_2_24).
W marcu, kwietniu i maju 2020 r. ukazały się odpowiednio zarządzenia Dziekana Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska: nr 5/2020 w sprawie szczegółowych zasady organizacji procesu
dydaktycznego w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (Zal_I_2_25),
nr 6/2020 w sprawie realizacji procesu dydaktycznego na WNZKŚ w okresie ograniczeń związanych
z COVID-19 (Zal_I_2_26) oraz nr 7/2020 w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego
2019/2020 na studiach I i II stopnia oraz studiach doktoranckich (Zal_I_2_27). Natomiast w maju
2020 r. zostało opublikowane zarządzenie nr 2/2020 Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych
w sprawie organizacji roku akademickiego 2019/2020 i warunków jego zakończenia na Wydziale
Nauk Biologicznych w odniesieniu do zarządzenia nr 62/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie warunków zakończenia roku akademickiego 2019/2020 na studiach,
studiach podyplomowych oraz w kształceniu doktorantów oraz zarządzenia nr 63/2020 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Wrocławskiego w okresie od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 31 lipca 2020 r (Zal_I_2_28).
Na podstawie ww. zarządzeń, ze względów bezpieczeństwa, wszystkie wykłady, seminaria, część
ćwiczeń odbywała się w formie zdalnej. W konsultacji z prowadzącymi zajęcia, Dyrektorem MSOŚ
oraz dyrektorami ds. dydaktycznych odpowiednich instytutów podjęto decyzję, że ze względów
bezpieczeństwa nie odbędą się zajęcia przewidziane w programie studiów Ochrony środowiska I
stopnia na 2 semestrze: Ekosystemy lądowe (ćwiczenia terenowe) za 3 ECTS oraz przedmioty
z semestru 4: Analiza środowiska atmosferycznego i wodnego (ćwiczenia terenowe) za 3 ECTS,
Gleboznawstwo (wykład i laboratorium) za 4 ECTS, Gleboznawstwo - ćwiczenia terenowe za 1 ECTS razem 8 ECTS. Zajęcia te będą zrealizowane w semestrze letnim 2020/2021. Jedna studentka
poprosiła również o możliwość realizacji praktyki zawodowej w semestrze letnim 2020/2021
a jej prośba spotkała się z akceptacją. Pozostałe praktyki odbyły się w trybie zdalnym lub
stacjonarnym bez przeszkód. Przedmioty, które były trudne do przeprowadzenia jedynie w formie
zdalnej, a wymagały bezpośredniego kontaktu np. z okazem, preparatem, odczynnikami były
realizowane we wrześniu 2020 r., w obowiązującym reżimie sanitarnym. Grupy były małe,
zachowywano odległość między uczestnikami zajęć, a zajęcia odbywały się w salach odpowiednio
przygotowanych zgodnie z reżimem sanitarnym (patrz Kryterium 6). Zajęcia były „zblokowane” tak
aby, zrealizować materiał, który wymagał kontaktu i nadzoru prowadzącego zajęcia, do takich
przedmiotów należały: Biologia zwierząt, Różnorodność biologiczna- fauna Polski, Różnorodność
biologiczna- flora Polski, Środowiskowe zagrożenia zdrowia, Metody kolorymetryczne
(https://msos.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/zajecia-na-WNB-wrzesien-2020.pdf).
W przypadku zajęć z Różnorodności biologicznej – flora Polski, aby minimalizować zagrożenie
częściowo udało się przenieść zajęcia do Ogrodu Botanicznego UWr. Zajęcia laboratoryjne
realizowane przez Wydział Chemii również zostały przeprowadzone w formie częściowo zdalnej (np.
część obliczeniowa do zadań) oraz w formie stacjonarnej- zblokowanej we wrześniu 2020 r. Zajęcia
takie jak Techniki elektroanalityczne oraz Chemia 2 zostały przeprowadzone w pełnym reżimie
sanitarnym
(https://msos.uwr.edu.pl/wp-content/uploads/sites/4/2020/11/Ochrona-Srodowiska1.pdf). Dyplomowanie w semestrze letnim 2019/2020 przeprowadzono inaczej na studiach I i II
stopnia. Studenci studiów I stopnia przystępowali do egzaminu w sposób tradycyjny. Mieli możliwość
złożyć wymagane dokumenty w procesie dyplomowania (m.in. pracę dyplomową) osobiście,
za pomocą pełnomocnika lub drogą pocztową. Egzamin dyplomowy w formie testu dla całego
rocznika odbywał się w specjalnie przygotowanej sali w reżimie sanitarnym. O wszystkich
procedurach bezpieczeństwa studenci byli informowani przez komisję do przeprowadzenia egzaminu
licencjackiego. Egzaminy dyplomowe na studiach II stopnia w semestrze letnim 2019/2020 odbywały
się w formie całkowicie zdalnej. Wszyscy dyplomaci realizowali pracę w instytutach WNB, dlatego
podlegali oni “Instrukcji w sprawie postępowania w przypadku zdalnego trybu egzaminu
dyplomowego”
(https://www.biologia.uni.wroc.pl/images/upload/Zarządzenie%20Nr%206%20
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Dziekana%20WNB%20procedura_%20egzamin%20dyplomowy%20w%20formie%20zdalnej%20%284
%29.pdf). Egzaminy odbyły się bezproblemowo, zostały sporządzone odpowiednie protokoły
w formie tradycyjnej. Uczestnicy podkreślali przyjazność oraz bezpieczeństwo i komfort takiej formy
przeprowadzenia egzaminu dyplomowego.
Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/2021, w związku z przedłużeniem stanu epidemii,
realizowana jest zgodnie z regulacjami wewnętrznymi uczelni dostosowanymi do nowego roku
akademickiego. We wrześniu 2020 r. ukazały się zarządzenia Rektora UWr: zarządzenie nr 116/2020
z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu Wrocławskiego w związku
z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (Zal_I_2_29) oraz zarządzenie nr 118/2020 z dnia
7 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Zasad kształcenia na odległość w Uniwersytecie
Wrocławskim (Zal_I_2_30). Następnie na podstawie ww. zarządzeń Rektora UWr wprowadzono
regulacje na Wydziale Nauk Biologicznych i Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
tj. zarządzenie nr 8/2020 Dziekana WNB w sprawie wprowadzenia procedury kształcenia na odległość
(Zal_I_2_31) i zarządzenie Nr 9/2020 Dziekana WNB w sprawie funkcjonowania Wydziału Nauk
Biologicznych w roku akad. 2020/21 w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID (Zal_I_2_32)
oraz zarządzenie nr 15/2020 Dziekana Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr w
sprawie szczegółowych zasad organizacji procesu dydaktycznego i kształcenia na odległość na WNZKŚ
w okresie ograniczeń związanych z COVID-19 oraz załącznik do zarządzenia nr 15/2020 (Zal_I_2_33,
Zal_I_2_34).
W odniesieniu do ww. aktów prawnych zaplanowano organizację zajęć w semestrze zimowym
2020/2021: lektoraty języków obcych oraz wykłady w formie zdalnej poza wykładem pn.
Matematyka w naukach przyrodniczych – część prowadzona przez pracownika Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska. Seminaria, konwersatoria, ćwiczenia, ćwiczenia terenowe,
laboratoria prowadzone przez pracowników Wydziału Nauk Biologicznych i Wydziału Chemii zostały
zaplanowane w formie stacjonarnej, poza ćwiczeniami z przedmiotu Biologia roślin i grzybów, które
od początku roku akad. odbywają się w formie zdalnej. Ćwiczenia, ćwiczenia terenowe, laboratoria
prowadzone przez pracowników WNZKŚ zostały zaplanowane w formie stacjonarnej, natomiast
seminaria i konwersatorium w formie zdalnej. Metodyka oznaczania zanieczyszczeń środowiska część zajęć laboratoryjnych zaplanowano w formie hybrydowej, część w formie stacjonarnej.
Interpretacja i opracowanie danych środowiskowych – część ćwiczeń w formie zdalnej (pracownik
Wydziału o Ziemi i Kształtowania Środowiska), część w formie stacjonarnej (pracownik Wydziału
Nauk Biologicznych). W październiku i listopadzie 2020 r. ukazały się odpowiednio komunikaty
Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego: z dnia 9 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki
i innych aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem
SARS-Cov-2) (Zal_I_2_35), z dnia 19 października 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych
aktywności Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2
(Zal_I_2_36), z dnia 6 listopada 2020 r. w sprawie organizacji dydaktyki i innych aktywności
Uniwersytetu Wrocławskiego w okresie zwiększonej liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2
(Zal_I_2_37). W związku z ww. komunikatami Rektora UWr odnośnie prowadzenia zajęć
dydaktycznych wszystkie zajęcia zostały przeniesione do formy zdalnej z wyjątkiem zajęć
praktycznych tj. laboratoriów, ćwiczeń terenowych, pracowni magisterskich. Prowadzący zajęcia
praktyczne informowali studentów o ewentualnej zmianie na formę zdalną lub utrzymaniu
stacjonarnej formy prowadzenia zajęć dydaktycznych. Obecnie w formie stacjonarnej lub mieszanej
(stacjonarna i/lub zdalna) realizowane są: 1 rok I stopień – Chemia 1 laboratorium - tylko zajęcia,
które wymagają przeprowadzenia eksperymentów, podsumowanie i zaliczenie najprawdopodobniej
odbędzie się w wersji online; 2 rok I stopień – Chemia 3 laboratorium, Hydrologia ćwiczenia
terenowe, Analizy przestrzenne w ochronie środowiska (GIS) laboratorium Technologie w ochronie
środowiska ćwiczenia terenowe; 3 rok I stopień – Biologia drobnoustrojów laboratorium; 1 rok II
stopień – Statystyka w naukach przyrodniczych – część ćwiczeń w formie stacjonarnej w Instytucie
Nauk Geologicznych, Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń - część ćwiczeń w formie
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stacjonarnej w Instytucie Nauk Geologicznych, Metodyka oznaczania zanieczyszczeń środowiska
laboratorium; 2 rok II stopień – Instrumentalne metody mineralogiczno-geochemiczne w badaniach
środowiska naturalnego laboratorium, Metody chromatograficzne laboratorium, Spektrometria mas
i techniki izotopowe laboratorium. Zachowanie części zajęć w formie stacjonarnej wynika
z konieczności realizacji efektów uczenia się.
W momencie pisania raportu samoceny nie wiemy, jak będą wyglądać zalecenia władz uczelni na
kolejny rok kalendarzowy i kolejny semestr, chcemy jednak zaznaczyć, że władze MSOŚ, prowadzący
zajęcia oraz obsługa administracyjna w sposób ciągły reagują na sygnały od pracowników i studentów
w kwestii formy realizacji zajęć i weryfikacji efektów uczenia i dbają o to, aby efekty uczenia się
zostały w pełni zrealizowane.
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Kryterium 3. Przyjęcie na studia, weryfikacja osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się,
zaliczanie poszczególnych semestrów i lat oraz dyplomowanie

Interdyscyplinarne studia Ochrony środowiska prowadzone przez Międzywydziałowe Studium
Ochrony Środowiska (MSOŚ) Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_3_1) mają na celu wykształcenie
absolwenta, który będzie potrafił odpowiedzialnie i prawidłowo gospodarować zasobami przyrody
ożywionej i nieożywionej, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, przy zachowaniu równowagi
i spójności między racjami ekologicznymi, ekonomicznymi i społecznymi w oparciu o prawo i politykę
w zakresie ochrony środowiska. Studia w umiejętny sposób łączą wiedzę, umiejętności i kompetencje
społeczne z zakresu nauk przyrody ożywionej (przekazywane i gwarantowane przez kadrę naukowodydaktyczną Wydziału Nauk Biologicznych) i nieożywionej (przekazywane i gwarantowane przez
kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska). Kształcenie jest
ukierunkowane na zwiększenie umiejętności w zakresie samodzielnego rozwiązywania problemów,
kompetencji społecznych, przygotowania do realizacji badań zespołowych i interdyscyplinarnych,
co jest niezbędne do podjęcia zatrudnienia na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.
Oferta edukacyjna studiów I i II stopnia Ochrony środowiska jest skierowana do absolwentów szkół
średnich (studia I stopnia) i absolwentów studiów I stopnia szkół wyższych (studia II stopnia),
o zainteresowaniach przyrodniczych chcących związać swoją przyszłość zawodową z pracą na rzecz
ochrony środowiska, w tym z: ochroną przyrody, monitorowaniem i/lub oceną stanu środowiska,
rekultywacją środowiska zdegradowanego, wykorzystaniem narzędzi prawnych i ekonomicznych
w ochronie środowiska, podejmowanych w warunkach ostrej konkurencji na rynku pracy.
Przyjęcie na studia na kierunku Ochrona środowiska odbywa się poprzez rekrutację lub w drodze
przeniesienia z innego kierunku w ramach UWr albo z innej uczelni (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15). Warunki
i tryb rekrutacji na studia rozpoczynające się w danym roku akademickim oraz kryteria kwalifikacji na
poszczególne kierunki studiów na UWr określają z ponad rocznym wyprzedzeniem stosowne uchwały
Senatu UWr, biorąc pod uwagę propozycje wypracowane wcześniej i formalnie przyjęte
na wydziałach.
Obecnie, w zakresie przyjęć na studia, stosuje się odrębne zasady wobec obywateli polskich
(Zal_I_3_2) oraz obcokrajowców (Zal_I_3_3), a także zasady przyjmowania bez postępowania
kwalifikacyjnego laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów
ogólnopolskich (Zal_I_3_4). Informacje o obowiązujących warunkach rekrutacji, szczegółowym
harmonogramie oraz wymaganych od kandydatów dokumentach udostępniane są na stronie
internetowej http://www.rekrutacja.uni.wroc.pl. Przyjęte zasady zapewniają wszystkim kandydatom
równie szanse w podjęciu studiów na kierunku, a jednocześnie są na tyle proste i jasno
sformułowane, że nie powinny budzić wątpliwości kandydatów. Dodatkowo Rektor UWr zatwierdza
limity przyjęć dla różnych grup kandydatów na I i II stopień studiów (Zal_I_3_5). Nad prawidłowym
przebiegiem rekrutacji czuwa Międzywydziałowa komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia rekrutacji
powołana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_3_6). Wydziały oraz MSOŚ prowadzą
politykę promocyjną w zakresie rekrutacji obejmującą m.in. organizację drzwi otwartych, wydawanie
ulotek informacyjnych, umieszczanie informacji rekrutacyjnych w mediach społecznościowych oraz
stronach www Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziałów oraz stronie Studium.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Ochrona środowiska I stopnia bierze się pod uwagę:
 wyniki egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przedmiotów, w zakresie nauk przyrodniczych
i ścisłych (biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka) oraz
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nowożytnego języka obcego, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników przeliczeniowych
(Zal_I_3_2);
 wyniki kandydatów ze starą maturą lub maturą międzynarodową przelicza się według
ogólnouczelnianych zasad zapewniających porównywalność z wynikami nowej matury;
 laureaci wybranych olimpiad i konkursów tematycznych otrzymują maksymalną liczbę punktów
rekrutacyjnych, co gwarantuje im przyjęcie pod warunkiem uruchomienia kierunku.
W przypadku rekrutacji obcokrajowców (Zal_I_3_3) kandydaci na studia prowadzone w języku
polskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka
polskiego na poziomie minimum B1 a kandydaci na programy studiów prowadzone w języku
angielskim zobowiązani są do przedstawienia zaświadczenia potwierdzającego znajomość języka
angielskiego na poziomie minimum B2 w skali Rady Europy. Ponadto prowadzona jest rozmowa
kwalifikacyjna sprawdzająca predyspozycje kandydata do podjęcia studiów danego stopnia.
Na podstawie liczby uzyskanych punktów rekrutacyjnych sporządza się odrębne listy rankingowe
i przyjmuje kandydatów do wypełnienia limitów ustalonych dla poszczególnych stopni i specjalizacji.
W roku 2020/2021 na kierunku Ochrona środowiska limit na I stopniu wynosił 60 miejsc (Zal_I_3_5).
O przyjęcie na kierunek Ochrona środowiska II stopnia mogą ubiegać się − zgodnie z filozofią
systemu bolońskiego – absolwenci dowolnego kierunku studiów pierwszego stopnia, drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich. Podstawą rekrutacji wszystkich grup kandydatów jest
posiadanie odpowiednich kwalifikacji (Zal_I_3_2, Zal_I_3_3).
Osoba ubiegająca się o przyjęcie na studia drugiego stopnia musi posiadać:
 kwalifikacje pierwszego stopnia potwierdzone dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia
z kierunków studiów z dziedziny: nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych,
lub nauk rolniczych, a także kompetencje niezbędne do podjęcia kształcenia
na studiach drugiego stopnia tego kierunku studiów. Podstawą sporządzenia listy rankingowej dla
absolwentów kierunków studiów z wymienionych dziedzin wiedzy jest ocena na dyplomie studiów
pierwszego stopnia;
 absolwenci kierunków studiów z innych dziedzin nauki/sztuki przystępują do rozmowy
kwalifikacyjnej
z
zagadnień/pytań
opublikowanych
na
stronie
internetowej
https://msos.uwr.edu.pl/studia-pierwszego-stopnia/ (Zal_I_3_7). Rozmowa kwalifikacyjna ceniana
jest w skali od 2 do 5. Do zaliczenia rozmowy wymagane jest uzyskanie co najmniej oceny
dostatecznej (3,0);
 osoby posiadające dyplom uzyskany za granicą przystępują do rozmowy kwalifikacyjnej
sprawdzającej predyspozycje kandydata do podjęcia studiów drugiego stopnia Ochrony
środowiska (zainteresowania związane z dziedziną, orientacja w literaturze, czasopismach
branżowych itp.). Rozmowa kwalifikacyjna oceniana jest w skali od 2 do 5. Do zaliczenia rozmowy
wymagane jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej (3,0). Na podstawie wyniku rozmowy
kwalifikacyjnej tworzona jest lista rankingowa kandydatów, których kwalifikuje się do wypełnienia
obowiązującego limitu przyjęć.
Kształcenie studentów II stopnia kierunku Ochrona środowiska oparte jest na elementach wspólnych
programu dla całego II stopnia oraz wybranych i nakierunkowanych na dwie odrębne programowo
specjalności: Analityka środowiskowa i Ocena oddziaływania na środowisko. Limity uczestników
zajęć w grupach (minimalna liczebność grupy), w tym minimalna liczba osób na specjalności
są wprowadzane zarządzeniem dziekana WNB i WNZKS (Zal_I_2_19, Zal_I_2_20), zgodnie
z Załącznikiem do Regulaminu Studiów dla kierunku Ochrona Środowiska (Zal_I_2_15). Specjalności
Analityka środowiskowa i Ocena oddziaływania na środowisko zostają uruchomione, gdy zgłosi
się na każdą z nich co najmniej 12 kandydatów (limity na rok 2020/21 zostały określone
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w zarządzeniu 52/2020 – Zal_I_3_5). Ze względu na mniejszą liczbę kandydatów na studia
w ostatnich latach często uruchomiana jest tylko jedna specjalność.
Warunki i tryb uznawania osiągnięć studenta w trakcie studiów na innym kierunku na UWr lub na
innej uczelni, w tym uczelni zagranicznej, zostały określone w Regulaminie studiów (Zal_I_2_14,
Zal_I_2_15). Przeniesienie na kierunek Ochrona środowiska w ramach UWr lub z innej uczelni
wymaga zgody Dziekana WNB lub WNZKŚ, po zasięgnięciu opinii Dyrektora MSOŚ i co do zasady
możliwe jest po zaliczeniu co najmniej dwu semestrów realizowanych studiów. W sytuacjach
wyjątkowych dopuszcza się zmianę uczelni po zaliczeniu jedynie pierwszego semestru. Rozpatrując
wniosek studenta, dziekan – po zasięgnięciu opinii Dyrektora MSOŚ, a także uzupełniająco dyrektora
ds. dydaktycznych (odpowiedniego Instytutu) lub prowadzącego zajęcia – dokonuje analizy
merytorycznej dotychczasowych osiągnięć studenta pod kątem treści programowych oraz efektów
uczenia się nabytych w ramach zrealizowanych zajęć i ich zbieżności z treściami i efektami
zakładanymi dla zajęć obecnych w programach Ochrony środowiska. Na tej podstawie decyduje
o zaliczeniu wybranych przedmiotów (wraz z odpowiadającymi im punktami ECTS), a także określa
semestr, na który student zostaje wpisany, oraz zakres i termin wyrównania ewentualnych różnic
programowych.
Zasady dotyczące zaliczania etapów studiów, w tym przede wszystkim procesu dyplomowania
są zgodne z ogólnymi wymaganiami zawartymi w Regulaminie studiów UWr (Zal_I_2_14)
i ze szczegółowymi regulacjami przyjętymi dla Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska
(Zal_I_2_15).
Ukończenie studiów I stopnia kierunku Ochrona środowiska wymaga od roku akademickiego
2013/2014 realizacji pracy dyplomowej (Zal_I_3_8) oraz zdania pisemnego egzaminu dyplomowego.
Ukończenie studiów II stopnia kierunku Ochrona Środowiska wymaga realizacji pracy dyplomowej
(magisterskiej) oraz zdania egzaminu dyplomowego (magisterskiego). Warunkiem dopuszczenia
studenta do egzaminu dyplomowego na studiach I i II stopnia jest zaliczenie wszystkich przedmiotów
obowiązkowych objętych programem studiów oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS
(co najmniej 180 punktów ECTS na studiach I stopnia i 120 punktów ECTS na studiach II stopnia),
a także uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny z pracy dyplomowej.
Egzamin dyplomowy (licencjacki) na studiach I stopnia (test kompetencji) ma formę pisemną.
Warunki przeprowadzenia egzaminu określają zasady ukończenia studiów I stopnia na MSOŚ
zamieszczone na stronie MSOŚ https://msos.uwr.edu.pl/studia-pierwszego-stopnia/. Egzamin
przeprowadza komisja powołana przez Dziekanów WNB i WNZKŚ. Przewodniczącym komisji
w przypadku studiów I i II stopnia jest samodzielny pracownik nauki. Egzamin dyplomowy na studiach
I stopnia odbywa się w terminach ustalonych przez Dziekanów WNB i WNZKŚ, a w przypadku, gdy
członek komisji nie może uczestniczyć w egzaminie dyplomowym, Dziekani WNB i WNZKŚ wyznaczają
w zastępstwie inną osobę. Studenci studiów I stopnia przygotowują prace licencjackie nie później niż
na szóstym (ostatnim) semestrze studiów, wcześniej wybierając interesujący ich temat i uzgadniają
z promotorem charakter i szczegółowy zakres pracy. Tematy oferowanych prac dyplomowych zawsze
nawiązujące do problematyki kierunku Ochrona środowiska i badań prowadzonych na Wydziale Nauk
Biologicznych czy Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska są regularnie aktualizowane,
uzupełniane i podawane do wiadomości studentów kierunku na stronie internetowej MSOŚ
w zakładce “Zasady ukończenia studiów I stopnia (licencjackich)”. Aktualna oferta tematów prac
licencjackich i magisterskich dla obu specjalizacji prezentowana jest na stronach MSOŚ
https://msos.uwr.edu.pl/ukonczenie-licencjatu/;
https://msos.uwr.edu.pl/studia-magisterskie/
(Zal_I_3_9, Zal_I_3_10). Praca licencjacka stanowi przygotowanie do prowadzenia badań i może mieć
charakter teoretyczny lub praktyczny i powinna zawierać: wyraźne określenie problemu badawczego,
odniesienie do podstawowej literatury przedmiotu, opis sposobu rozwiązania problemu
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(zastosowane metody, techniki, narzędzia badawcze). Przygotowanie pracy licencjackiej powinno
ukształtować umiejętności: samodzielnego i krytycznego studiowania literatury, diagnozowania
i oceny problemów badawczych, identyfikacji i analizowania obserwowanych zjawisk przyrodniczych,
zwłaszcza tych, z którymi absolwent będzie miał do czynienia w praktyce, posługiwania się nabytą
w czasie studiów wiedzą i wykorzystania jej w teorii i praktyce, prowadzenia logicznego toku
wywodów, posługiwania się zrozumiałym i precyzyjnym językiem naukowym.
Na studiach II stopnia warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich
przedmiotów wymaganych programem studiów i uzyskanie liczby punktów zaliczeniowych ECTS
określonych w programie studiów (120 punktów), uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
oraz złożenie wszystkich wymaganych dokumentów. Egzamin dyplomowy na studiach II stopnia
ma formę ustną i przeprowadza go komisja powołana przez Dziekanów WNB i WNZKŚ. Członkami
komisji są opiekun pracy oraz recenzent.
Praca magisterska jest pracą badawczą i musi zawierać jasno i jednoznacznie sformułowany cel,
zakres i przedmiot pracy, analizę literatury przedmiotu, zakres i przedmiot pracy, uzasadnienie
podjęcia badań w tym zakresie, dyskusję nad badaniami w przedmiotowym zakresie, podsumowanie
i wnioski końcowe. W pracy magisterskiej student powinien wykazać się umiejętnością: stosowania
metod właściwych dla swojego zakresu kształcenia, znajomością źródeł i literatury przedmiotu
w zakresie opracowywanego tematu, umiejętnością właściwego skomponowania pracy, logicznej
argumentacji i prawidłowego wyciągania wniosków, ścisłego formułowania sądów. Przygotowanie
pracy magisterskiej odbywa się m. in. w ramach pracowni magisterskiej, seminarium magisterskiego
oraz pracy własnej pod nadzorem promotora i ewentualnie opiekuna naukowego. Promotor
zapewnia magistrantowi niezbędne narzędzia badawcze i pomoc merytoryczną, ale student
zaangażowany jest osobiście w prowadzenie badań oraz dyskusję i interpretację otrzymywanych
wyników.
Procedura dyplomowania na UWr wspierana jest przez system Archiwum Prac Dyplomowych (APD),
działający w ramach Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS). Ponadto każda praca
dyplomowa sprawdzana jest Jednolitym Systemem Antyplagiatowym (JSA) w celu określenia
ewentualnych współczynników podobieństwa, których wielkość i charakter weryfikuje promotor
dopuszczając pracę do dalszych etapów obrony pracy dyplomowej. Na mocy odpowiednich zarządzeń
Rektora UWr oraz przepisów obowiązujących w MSOŚ (Zal_I_3_11, Zal_I_3_12, Zal_I_3_13)
korzystanie z APD na etapie dyplomowania jest obligatoryjne. APD umożliwia zdalną obsługę prac
dyplomowych od ich składania, poprzez sprawdzanie w systemie antyplagiatowym (JSA),
sporządzanie recenzji z wykorzystaniem formularza online po archiwizację. Praca jest oceniana przez
promotora i jednego recenzenta zgodnie z obowiązującymi na UWr szczegółowymi kryteriami,
obejmującymi zarówno zawartość merytoryczną pracy, jak i jej stronę formalną. Oceny prac
licencjackich i magisterskich realizowanych na MSOŚ dokonuje promotor/promotorzy i recenzent
z czego jest to przynajmniej jeden doktor habilitowany lub profesor. Za istotną rozbieżność oceny
pracy dyplomowej uznaje się różnicę 1,5 oceny i większą. W przypadku jej stwierdzenia każdorazowo
dziekan odpowiedniego wydziału zasięga opinii powołanego drugiego recenzenta, którego ocena
pracy jest rozstrzygająca.
Student po zrealizowaniu programu studiów, złożeniu pozytywnie ocenionej pracy dyplomowej
i zdaniu egzaminu dyplomowego, uzyskuje tytuł zawodowy właściwy dla rodzaju studiów, kierunku
i specjalności, oraz staje się absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ocena na dyplomie
licencjackim jest średnią ocen ze studiów (A), oceny z pracy licencjackiej (B) i oceny z egzaminu
licencjackiego (C) zgodnie ze wzorem 3A/4+(B+C)/8, zaokrąglonym do jednej z ocen z obowiązującej
na UWr skali. Ostateczny wynik studiów II stopnia ustala się na podstawie uzyskanych ocen:
ze studiów (A), oceny z pracy magisterskiej (B) i oceny z egzaminu magisterskiego (C) zgodnie
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ze wzorem A/2+(B+C)/4. Zgodnie z Regulaminem studiów na UWr, komisja egzaminacyjna może
podwyższyć wynik studiów o 0,5 stopnia, jeżeli student otrzymał oceny bardzo dobre z pracy
dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego. Zasady i procedury dyplomowania studentów na MSOŚ
(Zal_I_3_13) są jasno sprecyzowane, dzięki czemu umożliwiają równe traktowanie i ocenianie
studentów w czasie weryfikacji zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji.
Warunki i zasady uznawania efektów uczenia się i okresów kształcenia oraz kwalifikacji uzyskanych
w szkolnictwie wyższym (uznawanie punktów ECTS, ocen i efektów kształcenia) regulowane są dla
studiów I i II stopnia Regulaminem studiów (Zal_I_2_14), Załącznikiem do Regulaminu Studiów dla
kierunku Ochrona Środowiska (Zal_I_2_15), Załącznikiem do Regulaminu Studiów WNZKŚ oraz
Korektą do Regulaminu WNB i Szczegółowym Odniesieniem Rady Wydziału Nauk Biologicznych
do Regulaminu (dokumenty dostępne na stronach Wydziałów: https://wnoz.uni.wroc.pl/regulaminystudiow; https://www.biologia.uni.wroc.pl/pl/page/studia/Regulaminy). Ponadto od 1 stycznia 2017
roku zasady weryfikacji zakładanych efektów uczenia reguluje Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji
Zakładanych Efektów Kształcenia na Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_3_14). Zarządzenie zawiera
sposoby weryfikowania efektów uczenia się osiąganych przez studentów w zakresie wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych, z uwzględnieniem poziomu, formy i profilu kształcenia.
Podstawowe metody weryfikacji osiągniętych przez studenta kierunkowych efektów uczenia się oraz
potwierdzania i weryfikacji przedmiotowych efektów uczenia się są również wskazane i opisane
w kartach przedmiotów (Zal_III_2_1). Prowadzący zajęcia odpowiada, za realizację założonych przez
siebie (i zapisanych w karcie przedmiotu) efektów. W sylabusach (kartach przedmiotu) zawarte
są także informacje o ilości punktów ECTS wyliczonych dla danego przedmiotu. Odzwierciedlają one
nakład pracy studenta (przeciętnie 1 ECTS = 25-30 godzin pracy), jaki związany jest z uzyskaniem
założonych dla danego przedmiotu efektów uczenia się i jest ostatecznym wynikiem weryfikacji
osiągnięcia efektów uczenia się (zaliczenie przedmiotu i uzyskanie punktów ECTS). Metodami
weryfikacji zakładanych efektów uczenia się są: egzaminy pisemne, testy obejmujące pytania otwarte
i zamknięte, prace pisemne (eseje, opracowania), kolokwia, projekty badawcze, sprawozdania
(indywidualne i grupowe), sposoby pracy studenta, aktywność na zajęciach, referaty i prezentacje
multimedialne. Uwzględniana jest też obecność na ćwiczeniach, laboratoriach i seminariach; nie
stanowi ona potwierdzenia osiągnięcia efektów uczenia się, ale może być elementem zaliczenia
ćwiczeń i podstawą wystawienia oceny końcowej z ćwiczeń. Studenci uzyskują kierunkowe efekty
uczenia się w drodze zaliczania przewidzianych programem studiów zajęć (efektów przedmiotowych
i uzyskiwania w ten sposób przypisanych do nich efektów szczegółowych, a ponadto uzyskują
je na etapie dyplomowania (pracy dyplomowej i egzaminu). Przyjmuje się, że uzyskanie pozytywnej
oceny z zaliczenia lub egzaminu, a także praktyk, pracy dyplomowej i egzaminu dyplomowego,
potwierdza osiągnięcie wszystkich efektów uczenia się przypisanych danemu elementowi programu
studiów. Ważne jest to, że stosuje się jednolite wymagania wobec wszystkich uczestników zajęć.
Dobrą praktyką jest, iż prowadzący informuje o nich na pierwszych zajęciach, są one ponadto
sformułowane w sylabusach przedmiotów, o których treści studenci są informowani. Prowadzący na
bieżąco monitorują postępy bądź zaległości studentów związane z realizacją zajęć i przekazują im
informację zwrotną na ten temat. Zasady zaliczenia kolokwiów/egzaminów, oceny wystąpień,
sprawozdań czy projektów i kryteria oceniania również są szczegółowo omawiane przez
prowadzącego na jednych z pierwszych zajęć, co warunkuje przejrzystość i rzetelność procesu
oceniania.
Warunki zaliczenia ćwiczeń, wykładów niekończących się egzaminem i wykładów kończących się
egzaminem, a także procedury odwoławcze określone są w Regulaminie studiów w UWr oraz
Załączniku do Regulaminu Studiów dla kierunku Ochrona Środowiska (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15).
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Prowadzący wykłady niekończące się egzaminem lub ćwiczenia zalicza je przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej. W przypadkach niezawinionych, student może ubiegać się o przedłużenie terminu
uzyskania zaliczenia u dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej, która prowadzi dane zajęcia.
Student, który przed wyznaczonym terminem zaliczenia nie spełnił minimalnych wymagań
dotyczących dopuszczenia do zaliczenia (np. spowodowane nieobecnościami na zajęciach), traci
przysługujący mu termin danego zaliczenia. W sytuacjach wyjątkowych Student może starać się
o przywrócenie/ reaktywację terminu. Decyzję tę podejmuje dyrektor (kierownik) jednostki
dydaktycznej, która prowadzi dane zajęcia.
Student kwestionujący zasadność odmowy zaliczenia lub uzyskaną ocenę, ma prawo odwołania się
do dyrektora (kierownika) jednostki dydaktycznej (informując o tym fakcie Dyrektora MSOŚ)
w terminie 3 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiła odmowa zaliczenia lub też została wpisana
do systemu USOS kwestionowana ocena. W przypadku uznania zasadności odwołania zarządza się
komisyjne sprawdzenie uzyskanych wyników (co do zasady w terminie 7 dni od złożenia wniosku).
Ocena z zaliczenia komisyjnego jest oceną ostateczną (Zal_I_2_14 ).
Oceny z zaliczenia ćwiczeń i wykładów niekończących się egzaminem powinny być wprowadzone
do systemu USOS bez zbędnej zwłoki w dniu wystawienia zaliczenia, przed rozpoczęciem sesji
egzaminacyjnej. Zaliczający dany przedmiot ma obowiązek poinformować studentów o terminie
i miejscu przyjmowania uwag i zastrzeżeń. Prawidłowo sporządzone protokoły zaliczenia ćwiczeń
i wykładów niekończących się egzaminem, prowadzący zajęcia ma obowiązek złożenia w Dziekanacie
MSOŚ w terminie 3 dni od daty zamknięcia protokołów zaliczeniowych.
Warunkiem przystąpienia do egzaminów (w przypadku wykładów kończących się egzaminem) jest
zaliczenie wszystkich składowych elementów dydaktycznych określonych w programie danego
przedmiotu (w sylabusie). Egzaminatorem jest wykładowca.
Student przystępuje do egzaminu w terminie określonym w harmonogramie, w trakcie sesji
egzaminacyjnej. Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie podstawowym (lub
przedterminowym) i poprawkowym. Student, zgodnie z regulaminem, ma obowiązek stawić
się w wyznaczonym terminie na egzamin. Nieobecność na egzaminie w ustalonym terminie,
na wniosek studenta, może być usprawiedliwiona, jeśli zostanie zgłoszona w terminie do 7 dni
od dnia egzaminu (zgodnie z Regulaminem studiów). Jeżeli student nie dopełni formalności w tym
zakresie, nie uzyskuje żadnej oceny i tym samym traci prawo do tego terminu. Jeżeli nieobecność
zostanie usprawiedliwiona, student ma prawo do przywrócenia/reaktywacji terminu. Studenci mają
możliwość przystąpienia do egzaminu przed wyznaczonym terminem (po uzyskaniu zgody dziekana),
a ocena uzyskana z egzaminu przedterminowego jest traktowana jako ocena z egzaminu w terminie
podstawowym.
Student ma prawo przejrzenia swojej pracy egzaminacyjnej w miejscu i terminie ustalonym przez
egzaminatora.
Oceny z egzaminu powinny być wprowadzone przez egzaminatora do systemu USOS bez zbędnej
zwłoki, najpóźniej 7 dni od daty przeprowadzenia egzaminu pisemnego. Z każdego egzaminu
czy zaliczenia prowadzący przedmiot ma obowiązek sporządzić protokół. Prawidłowo sporządzone
protokoły z zaliczeń czy egzaminów, koordynator zajęć/egzaminator ma obowiązek złożyć
w Dziekanacie MSOŚ w terminie wskazanym przez dziekana.
Postępy studentów w zakresie opanowywania przez nich zakładanej dla danych zajęć wiedzy
i umiejętności monitoruje się także na bieżąco przez różnego rodzaju prace etapowe/
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śródsemestralne. Ich tematyka jest zgodna z treściami programowymi poszczególnych przedmiotów,
a wybór formy jest uzależniony od kategorii weryfikowanych efektów:
 na zajęciach prowadzonych w formie wykładu są to głównie prace egzaminacyjne, a czasem
również dodatkowe zadania do opracowania poza zajęciami w trakcie semestru;
 na zajęciach konwersatoryjnych są to najczęściej pisemne sprawdziany lub opracowania ustne lub
pisemne wybranych zagadnień;
 na zajęciach o charakterze praktycznym, takie jak pracownia komputerowa, ćwiczenia, zajęcia
terenowe czy laboratoria, wiedza i umiejętności jakie ma uzyskać student sprawdzane
są poprzez ocenę raportów i projektów (indywidualnych lub zespołowych), a także prawidłowe
wykonanie badań, obliczeń itp.;
 na zajęciach seminaryjnych stopień osiągnięcia zakładanych efektów pozwalają ocenić prezentacje
multimedialne oraz wypowiedzi ustne, dyskusje na temat wybranego zagadnienia oraz
przygotowane prace pisemne.
Końcowa ocena uzyskana z danego przedmiotu (zgodnie z planem studiów), wystawiona według
obowiązującej na UWr skali, odzwierciedla to, w jakim stopniu student osiągnął zakładane efekty,
zgodnie z następującą interpretacją: bardzo dobry (5,0) oznacza, że zakładane efekty uczenia
się zostały uzyskane z nieistotnymi brakami; dobry plus (4,5), że zostały uzyskane z nielicznymi
brakami; dobry (4,0), że zostały uzyskane z szeregiem pojedynczych braków łatwych do uzupełnienia;
dostateczny plus (3,5), że zostały uzyskane z istotnymi brakami; dostateczny (3,0), że zostały
uzyskane na minimalnym akceptowalnym poziomie; natomiast niedostateczny (2,0) oznacza,
że zakładane efekty uczenia się nie zostały uzyskane na minimalnym wymaganym poziomie.
Elementy dydaktyczne modułu zajęć (zajęcia lub grupy zajęć) raz zaliczone w ramach danego toku
studiów (również zrealizowane na innych kierunkach i uczelniach) nie podlegają ponownemu
zaliczeniu. Uznawanie punktów ECTS i ocen odbywa się na pisemny wniosek studenta. Uznawanie
ocen jest możliwe tylko w ramach danego poziomu studiów (I lub II), pomiędzy tymi samymi lub
różnymi kierunkami studiów. Student kieruje wniosek do Dyrektora MSOŚ, który potwierdza
zgodność treści modułów zajęć oraz podejmuje decyzje o uznaniu punktów ECTS i ocen (zajęcia lub
grupy zajęć) (Zal_I_2_15). W uzasadnionych przypadkach umożliwia się studentom eksternistyczne
zaliczanie zajęć oraz dostosowuje sposoby i metod weryfikacji efektów uczenia się do możliwości
studenta, co dotyczy w szczególności osób ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Decyzję taką
podejmuje Prodziekan ds. dydaktycznych WNB lub WNZKS po pozytywnym zaopiniowaniu przez
Dyrektora MSOŚ. Adaptacje sposobu i metod weryfikacji efektów uczenia się obejmują m.in.
przesunięcie terminu zaliczenia lub egzaminu, zmianę jego formuły, wydłużenie czasu
przeznaczonego na sprawdzenie stopnia osiągnięcia efektów, użycie urządzeń wspomagających
lub obecność asystenta. Diagnozowaniem potrzeb studentów UWr w tym zakresie i koordynowaniem
wsparcia zajmuje się uczelniany Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością.
W tej chwili na Ochronie środowiska studiują dwie osoby ze stwierdzoną formalnie
niepełnosprawnością, które nie wystąpiły jednak o żadną formę wsparcia i nie zgłaszały informacji
o jakichkolwiek niedogodnościach związanych ze studiowaniem na tym kierunku.
Dokumentacja weryfikacji procesu dydaktycznego (zestawy zagadnień/tematów/pytań, pytania
testowe, pytania/zagadnienia do kolokwiów itp., oraz prace studentów w formie pisemnej i/lub
elektronicznej wraz z kryteriami oceniania) określona jest w Uchwale Nr 94/2019 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie
Wrocławskim. Pisemne prace egzaminacyjne są przechowywane przez rok od daty egzaminu
(Zal_I_2_14).
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Weryfikacja i ocena stopnia osiągnięcia efektów uczenia się przez studentów obejmuje wszystkie ich
kategorie (wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne) i jest prowadzona na każdym etapie
procesu kształcenia. Dokonują jej w pierwszym rzędzie prowadzący zajęcia oraz koordynator
przedmiotu (najczęściej wykładowca i egzaminator). Reagują oni na bieżąco na ewentualne problemy
studentów z przyswajaniem planowanych treści i osiąganiem zakładanych efektów uczenia się,
dostosowując zakres merytoryczny zajęć do czasu przewidzianego na ich realizację. Działania w tym
zakresie prowadzą również dyrektorzy ds. dydaktycznych wszystkich instytutów zaangażowanych
w kształcenie na kierunku oraz prodziekani prowadzących MSOŚ wydziałów, analizując
w szczególności strukturę ocen z zaliczeń i egzaminów oraz ankiety studenckie po zakończeniu
każdego semestru. Weryfikacja osiągania założonych efektów kształcenia przez studentów odbywa
się również podczas odbywania praktyk i uczestniczenia studentów w programie indywidualnych
staży studenckich, realizowanych w firmach działających z zakresu szeroko rozumianej ochrony
środowiska. Dzięki możliwości włączania studentów w projekty realizowane przez doświadczone
zespoły badawcze, a także w trakcie działań prowadzonych w ramach Koła Naukowego Studentów
Ochrony Środowiska odbywa się również weryfikacja dotychczas zdobytej wiedzy, umiejętności
zawodowych i kompetencji społecznych, które do tego etapu kształcenia zostały uzyskane przez
studentów. Stanowi to również jeden z elementów weryfikacji przydatności efektów kształcenia
na rynku pracy i ich adekwatności w stosunku do jego potrzeb, sprawdza również stopień
przygotowania studenta do prowadzenia działalności naukowej (na studiach I stopnia) lub udziału
w tej działalności (na studiach II stopnia).
Weryfikacja efektów uczenia się oraz doskonalenie programów studiów regulowane jest przez
Zarządzenie Nr 158/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 grudnia 2019 r.
(Zal_I_3_15), Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 lutego 2018 r.
w sprawie prowadzenia i raportowania wybranych działań projakościowych na Uniwersytecie
Wrocławskim (Zal_I_3_16) oraz Zarządzenie Nr 58/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
31 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Weryfikacji Zakładanych Efektów Kształcenia
na Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_3_14) Zadanie to dla kierunku Ochrona środowiska
powierzone jest Międzywydziałowemu Zespołowi ds. Oceny Jakości Kształcenia. W ramach pracy
Zespołu dokonywana jest m.in. weryfikacja prawidłowości obsady zajęć, a także identyfikacja
przedmiotów sprawiającym studentom najwięcej trudności. Weryfikacja i ocena osiągnięcia przez
studenta efektów uczenia się bazuje głównie na danych zawartych w systemie USOS oraz raportach
prowadzących przedmiot, koordynatorów modułów i opiekuna praktyk, raportów z hospitacji zajęć.
Ponadto zgodnie z Załącznikiem do Regulaminu Studiów na kierunku Ochrona Środowiska
(Zal_I_2_15) przedstawiciele studentów są powoływani do Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia oraz do Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku Ochrona
środowiska w celu tworzenia i weryfikacji programów kształcenia, zapewniając tym samym
odpowiednią reprezentację studentów i możliwość wpływania na program nauczania realizowany
na MSOŚ. Należy jednak podkreślić, że za prawidłową realizację efektów uczenia się odpowiada
koordynator i prowadzący zajęcia dydaktyczne. W sytuacji, gdy po zakończeniu toku nauczania
danego przedmiotu/modułu koordynator przedmiotu stwierdzi konieczność weryfikacji i aktualizacji
zakładanych efektów uczenia o zaistniałej sytuacji powinien powiadomić Dyrektora MSOŚ oraz
Przewodniczącego MZOJK, a finalnie zweryfikować kartę przedmiotu (sylabus).
Na bieżąco wykonywane są również analizy statystyk dotyczących: liczby studentów powtarzających
semestr/rok; liczby studentów, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą, dobrą, dostateczną;
liczby studentów, którzy nie zdali egzaminu dyplomowego; liczby studentów, którzy obronili prace
dyplomową w terminie; liczby studentów uczestniczących w konferencjach, seminariach, spotkaniach
naukowych; liczby studentów uczestniczących w pracach koła naukowego (w roku 2019/2020
działało aktywnie 10 osób); liczby studentów, którzy nie zostali dopuszczeni do egzaminu
dyplomowego na skutek odrzucenia pracy dyplomowej przez system JSA (w ostatnich latach nie było
takiej sytuacji na MSOŚ); liczby nagrodzonych/wyróżnionych prac dyplomowych (w ostatnich latach
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nie było takiej sytuacji na MSOŚ); liczby studentów uczestniczących w programach mobilnościowych
(szczegółowo omówione w Kryterium 7).
W zakresie sprawdzania stopnia przygotowania studenta do prowadzenia działalności naukowej
(na studiach I stopnia) lub udziału w tej działalności (na studiach II stopnia) kluczową rolę pełni
proces dyplomowania. Obejmuje zarówno przygotowanie pracy dyplomowej przez studenta, jak
i ocenę tego dzieła przez promotora i recenzenta. Na kierunku Ochrona środowiska od 2015 r.
(Zal_I_3_13a) obowiązują zasady dyplomowania oraz wymogi formalne dotyczące przygotowywania
prac dyplomowych ustalone przez Rady Wydziałów: Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz
Nauk Biologicznych. Ramowe wymagania stawiane pracom dyplomowym zawarte są w § 44 pkt 5
Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_14). Propozycje tematów prac
dyplomowych są weryfikowane przez Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
na Kierunku Ochrona środowiska następnie przyjmowane przez Radę MSOŚ. Arkusze recenzji prac
są jednolite na całym UWr. Przystąpienie do egzaminu warunkowane jest złożeniem pracy
dyplomowej zgodnie z zapisami procedury dyplomowania w Międzywydziałowym Studium Ochrony
Środowiska (Zal_I_3_13). Na egzaminie magisterskim zarówno na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska jak i Wydziale Nauk Biologicznych zadawane są trzy pytania. Na WNZKŚ
dwa pytania zadawane są przez recenzenta i jedno przez promotora: związane z kierunkiem studiów,
specjalnością i tematyką pracy magisterskiej. Dopuszczalne jest zadanie dodatkowego pytania przez
przewodniczącego komisji egzaminacyjnej. Na Wydziale Nauk Biologicznych przynajmniej jedno
pytanie musi zadać każdy członek Komisji poza Przewodniczącym Komisji. W celu weryfikacji
samodzielności napisanej pracy magisterskiej stosowany jest system JSA, ważny element systemu
przeciwdziałania zjawiskom patologicznym w procesie kształcenia. W przypadku wystąpienia
podejrzenia naruszenia praw autorskich bieg terminów dyplomowania ulega zawieszeniu. Promotor
przekazuje oświadczenie wraz z raportem z JSA do dziekanatu i informuje studenta o podejrzeniu
naruszenia praw autorskich. Dziekan kieruje wniosek do Rektora o przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego.
Elementem oceny stopnia osiągnięcia kierunkowych efektów uczenia się na zakończenie procesu
kształcenia jest również egzamin dyplomowy. Obowiązujący zakres tematyczny pytań na egzamin
magisterski dla II stopnia studiów na kierunku Ochrona Środowiska jest udostępniany studentom
na stronie internetowej MSOŚ oraz poszczególnych Instytutów, w których wykonywane są i bronione
prace magisterskie. Pytania teoretyczne na egzaminie magisterskim odpowiadają założonym efektom
uczenia się i mają za zadanie sprawdzać ich realizację.
Na MSOŚ realizowana jest również weryfikacja i ocena przydatności efektów kształcenia w pracy
zawodowej, w czasie analizy ankiet absolwentów wykonywanej przez Biuro Karier UWr od 2015 roku.
Ponadto badania ankietowe losów zawodowych absolwentów kierunku Ochrona środowiska
są prowadzone przez Międzywydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia na Kierunku Ochrona
Środowiska zgodnie z procedurą monitorowania losów absolwentów MSOŚ (Zal_I_3_17) oraz
w systemie MNiSW: http://absolwenci.nauka.gov.pl/. W ostatnich latach zadbano, aby treści uczenia
były dostosowane do potrzeb rynku. Jednak ankiety wskazują, że niektórzy studenci kierunku nie
znajdują pracy w zawodzie. Mimo posiadania przez studentów MSOŚ holistycznej wiedzy
w zakresie ochrony środowiska jako jedną ze wskazywanych głównych przyczyn braku zatrudnienia
w zawodzie, jest poszukiwanie na rynku osób z wykształceniem technicznym w zakresie ochrony
środowiska. Natomiast etaty oferowane w jednostkach administracji rządowej i samorządowej
wydają się studentom mało atrakcyjne ze względu na proponowane wynagrodzenie. Należy jednak
podkreślić, że możliwość odbycia praktyk zawodowych w różnych jednostkach konsultingowych,
jednostkach administracji publicznej, firmach przemysłowych jest dla studentów szansą do zdobycia
doświadczenia zawodowego i uzyskania pracy zgodnej z kierunkiem wykształcenia. W tym zakresie
studentów wspierają także pracownicy naukowo-dydaktyczni, gdyż korzystając ze swoich kontaktów
zawodowych z firmami oraz instytucjami odpowiedzialnymi za ochronę środowiska często zasięgają
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opinii na temat przygotowania zawodowego studentów po kierunku Ochrona środowiska na UWr.
Nie jest to formalna wymiana opinii, jednak daje podstawę do dyskusji nad zmianami w programie
studiów i/lub w celu poprawy osiągania założonych efektów kształcenia.
Reasumując, monitorowanie i ocena progresu studentów na kierunku Ochrona środowiska możliwe
jest w sposób szybki i efektywny dzięki Uczelnianemu Systemowi Obsług studiów USOS, działaniom,
Rady MSOŚ, Międzywydziałowego Zespołów ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz bezpośredniej relacji
pomiędzy dziekanami wydziałów, Dyrektorem MSOŚ, dyrekcją instytutów, nauczycielami
akademickimi i studentami.
Warunki i zasady związane z zaliczaniem egzaminów i zdobywaniem zaliczeń przedmiotów, będące
potwierdzeniem zdobytej wiedzy, umiejętności i kompetencji w czasie okresów kształcenia oraz
kwalifikacji uzyskanych w szkolnictwie wyższym (uznawanie punktów ECTS i ocen) regulowane są dla
studiów I i II stopnia Regulaminem studiów w Uniwersytecie Wrocławskim i Regulaminem Studiów
MSOŚ (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15).
Student zalicza dane zajęcia i uzyskuje przypisane im punkty ECTS po weryfikacji, że osiągnął założone
dla tych zajęć efekty uczenia się, przy czym w przypadku zajęć realizowanych w różnych formach,
konieczne jest zaliczenie wszystkich przewidzianych form zajęć i ewentualnie zdanie egzaminu.
Okresem rozliczeniowym na MSOŚ jest semestr, a warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie
60 punktów kredytowych ECTS. W załączniku do Regulaminu Studiów dla kierunku Ochrona
środowiska określone są również dopuszczalne deficyty punktowe zarówno w odniesieniu
do pojedynczego semestru (10 ECTS), jak i nieprzekraczalnych sumarycznych deficytów punktów
w trakcie studiów (15 ECTS). W takim przypadku student jest wpisywany na semestr (rok) wyższy,
uzyskuje zaliczenie semestru oraz warunkową zgodę na kontynuowanie studiów na wyższym
semestrze potwierdzoną wpisem na ten semestr, chyba że w terminie 7 dni złożył pisemną
rezygnację ze studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan WNB lub WNZKS na pisemny
wniosek studenta. Jeśli student nie złoży wniosku w terminie wpisywany jest ponownie na ten sam
semestr. Student posiadający sumaryczny deficyt punktowy na poziomie 16 punktów i więcej jest
kierowany do powtarzania i nie przysługuje mu prawo do kontynuowania studiów na następnym
semestrze. W takim przypadku student jest wpisywany na ten sam semestr (rok) studiów, chyba
że w terminie 7 dni złożył pisemną rezygnację ze studiów. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan
WNB lub WNZKS na pisemny wniosek studenta. Decyzja Dziekana jest ostateczna. Minimalna liczba
punktów kredytowych, jaką student musi uzyskać, aby otrzymać zgodę na powtórny wpis na ten sam
semestr wynosi 50% z ogólnej liczby przypisanych do danego semestru studiów. W sytuacji, kiedy
student nie zaliczył przedmiotu (nie uzyskał wymaganej liczby punktów ECTS) w rozliczeniu rocznym,
a nie ma możliwości zaliczenia go w roku następnym ze względu na różnice wynikające z aktualnego
programu studiów, Dyrektor MSOŚ, w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, może wyrazić
zgodę i wskazać realizację innego przedmiotu w zakresie brakującej liczby punktów ECTS. Obniżenie
minimalnych warunków zaliczenia semestru i dopuszczenie deficytu punktowego daje szansę
na kontynuowanie studiów na kierunku zainteresowanym studentom, którzy z różnych przyczyn
(losowych, zdrowotnych, rodzinnych czy finansowych) doświadczają przejściowych trudności
uniemożliwiających im pełne zaangażowanie w realizację programu studiów, bez konieczności
powtarzania semestru.
Wznowienie studiów odbywa się na pisemny wniosek studenta skierowany do Prodziekana
ds. studenckich WNB (w przypadku studiów I stopnia) lub Prodziekana ds. nauczania WNZKŚ
(w przypadku studiów II stopnia)
Nieodłączną część programu studiów stacjonarnych I stopnia kierunku Ochrona środowiska stanowi
praktyka zawodowa, która podlega obowiązkowemu zaliczeniu, na równi z innymi zajęciami objętymi
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planem i programem studiów. Przebieg praktyk oraz ewentualne możliwości zwolnienia z realizacji
praktyki określone są w Regulaminie praktyk (Zal_I_2_8) zamieszczonym na stronie MSOŚ w zakładce
Studia – Regulaminy i podania https://msos.uwr.edu.pl/regulaminy-i-podania/). Głównymi celami
praktyki zawodowej jest zapoznanie się z organizacją i przebiegiem pracy w wybranych instytucjach,
doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej, zdobywanie nowych
doświadczeń podczas realizacji określonych projektów, wykorzystanie w praktyce wiedzy nabytej
w trakcie studiów oraz zdobycie praktycznych umiejętności w pracy związanej z działalnością
określonych instytucji. Podjęcie praktyki zawodowej pozwala również sprawdzić studentowi własne
możliwości na rynku pracy i nawiązać kontakty zawodowe. Dopuszcza się różne formy realizacji
praktyk zawodowych zarówno na terenie kraju jak i za granicą. Praktyki zawodowe mogą odbywać
się w jednostkach gospodarczych, urzędach i instytucjach publicznych, jednostkach naukowobadawczych i laboratoriach, które realizują działalność zgodną z profilem studiów (np. wydziały
ochrony środowiska urzędów gmin, powiatów, sejmików samorządowych, instytuty naukowe, parki
krajobrazowe, parki narodowe, itp.). Student we własnym zakresie podejmuje starania o realizację
praktyki zawodowej (np. w miejscu zamieszkania), ale w razie problemów może skorzystać
z propozycji i sugestii Opiekuna Praktyk Zawodowych z ramienia Uczelni. Podstawą realizacji praktyki
jest umowa Uczelni z Instytucją (Zakładem), w której praktyka będzie realizowana. Umowę
o praktykę zawiera w imieniu Uczelni Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych. Praktyki zawodowe
realizowane są w trybie ciągłym, w okresie lipiec-wrzesień po II roku studiów i obejmują 4 tygodnie
(co stanowi 20 dni roboczych). Student ma obowiązek prowadzenia Karty Praktyk Zawodowych
(wg zatwierdzonego wzoru), która stanowi potwierdzenie terminu rozpoczęcie praktyki,
wykonywanych czynności w ramach realizacji programu praktyki, ocenę wystawiona przez Opiekuna
Praktyk w jednostce przyjmującej i stanowi podstawę zaliczenia praktyki zawodowej (patrz Kryterium
2).
Sposób oceniania prac zaliczeniowych, egzaminów i innych form weryfikowania osiągniętych efektów
uczenia się uzależniony jest od specyfiki przedmiotu, przy czym sprawdzanie wiedzy odbywa się
zawsze zgodnie z programem przedmiotu i przywiązuje się wagę do tego, aby oprócz testów prawdafałsz i testów wyboru, wiedza sprawdzana była odpowiedziami na pytania problemowe i zadania.
Umiejętności są weryfikowane zarówno podczas zajęć praktycznych (ćwiczeń, laboratoriów,
seminariów, konwersatoriów) prowadzonych na uczelni oraz podczas zajęć terenowych i praktyk
zawodowych. Kompetencje społeczne i postawy weryfikowane są zarówno podczas zajęć
praktycznych (np. umiejętność pracy w zespole) jak i podczas seminariów i konwersatoriów
(np. konieczność poszanowania praw autorskich, misja propagowania ochrony środowiska).
Weryfikacja efektów uczenia się uzyskiwanych podczas praktyk zawodowych (w trakcie studiów
licencjackich) jest wykonywana przez opiekuna praktyk zawodowych na podstawie Karty praktyki
zawodowej (Zal_I_2_8) oraz wywiadu z prowadzącym praktyki.
Monitorowanie i ewaluacja osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się przez studentów na kierunku
Ochrona środowiska możliwa jest w sposób szybki i efektywny dzięki Uczelnianemu Systemowi
Obsług Studiów USOS, działaniom Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia oraz
bezpośredniej relacji Dyrektor MSOŚ – Dziekani WNZKS oraz WNB - dyrektorzy Instytutów/Katedr nauczyciel akademicki - student wynikającej z tutorialnego/indywidualnego podejścia do każdego
studenta. Taki układ umożliwia analizę potencjalnych zagrożeń związanych z brakiem osiągnięcia
zakładanych efektów uczenia się przez studentów I i II stopnia studiów. Największy odsetek
studentów, którzy kończą edukację przedwcześnie, występuje na pierwszym roku studiów.
Najczęstszymi przyczynami są: brak zaliczenia semestru (brak przygotowania merytorycznego
uzyskanego na poprzednich etapach edukacji, brak systematyczności w uczęszczaniu na zajęcia);
rezygnacja ze studiów z powodów osobistych (nieprzystosowane się do warunków kształcenia, brak
możliwości finansowych).
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Niestety w dobie niżu demograficznego kierunek odnotowuje systematyczny spadek kandydatów
na studia oraz poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji kandydatów, których przyjmuje.
Na podstawie powyższych danych podejmowane są działania mające na celu utrzymanie wysokiej
jakości kształcenia z jednoczesnym utrzymaniem liczby studentów na obu stopniach studiów m. in.
wspieranie studentów w procesie uczenia się i adaptacji, modyfikacja programu kształcenia pod
kątem potrzeb studentów i wymagań rynku pracy oraz wzmożenie działań promocyjnych.
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Kryterium 4. Kompetencje, doświadczenie, kwalifikacje i liczebność kadry prowadzącej kształcenie
oraz rozwój i doskonalenie kadry

Ze względu na specyfikę kierunku Ochrona środowiska w proces dydaktyczny zaangażowani
są odpowiednio dobrani specjaliści z wydziałów Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska oraz Nauk
Biologicznych. Zapewnia to odpowiednie kształcenie w zakresie zagadnień dotyczących przyrody
nieożywionej i ożywionej oraz całościowy ogląd problemów związanych z ochroną środowiska.
Wszystkie obowiązkowe zajęcia realizujące założone efekty kształcenia prowadzą aktywni naukowo
nauczyciele akademiccy, dysponujący dorobkiem naukowym przypisanym do dwóch dyscyplin
naukowych (Zal_I_4_1), w zakresie prowadzonych przez siebie przedmiotów.
Zajęcia dotyczące przyrody nieożywionej prowadzą pracownicy WNZKŚ (Instytut Nauk Geologicznych
i Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego) oraz WNB (KEBiOŚ).
Zajęcia z zakresu tematycznego przyrody nieożywionej (geologia, hydrogeologia, geochemia
środowiskowa, geomorfologia, klimatologia, gleboznawstwo) oraz analityki środowiskowej prowadzą
pracownicy WNZKŚ, których działalność naukowa zawiera się w dyscyplinach: nauki o Ziemi
i środowisku; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki prawne,
a potwierdza ich dorobek naukowy (Zal_I_4_2a, Zal_I_4_3a). Pracownicy WNZKŚ posiadają
osiągnięcia w zakresie:
1. interpretacji lokalnych i globalnych zjawisk klimatycznych i pogodowych oraz geologicznych,
geomorfologicznych i hydrologicznych;
2. monitorowania oraz analizy i oceny zmian środowiska atmosferycznego, wodnego i glebowego;
3. zastosowania metod analiz statystycznych, w tym analiz danych przestrzennych, GIS
w obrazowaniu zmian środowiskowych;
4. zastosowania specjalistycznych metod analitycznych do śledzenia przebiegu procesów
biogeochemicznych w środowisku oraz oceny stanu środowiska;
5. gospodarki złożowej, gospodarki odpadami i związanych z nimi zagrożeń środowiska.
Zajęcia dotyczące przyrody ożywionej (fauna, flora, biota grzybów) prowadzą pracownicy WNB,
których kierunek badań mieści się w dyscyplinie biologia. Kadra może pochwalić się znacznymi
osiągnięciami (Zal_I_4_2b, Zal_I_4_3b), obejmującymi m.in. następujące zagadnienia:
1. różnorodność biologiczna na poziomie gatunku i ekosystemu, jej dynamika i tendencje;
2. wpływ człowieka na środowisko, pośrednio na różnorodność biologiczną;
3. biologia i ekologia zagrożonych gatunków oraz siedlisk, tworzenie metod i programów
ich ochrony;
4. dynamika zmian w zbiorowiskach roślinnych związana z procesami globalnego ocieplenia;
5. zastosowanie metod statystycznych i GIS w biologii;
6. bioindykacja i bioremediacja zanieczyszczeń chemicznych środowiska, ocena przydatności roślin
jako bioindykatorów.
Konstrukcja programu kształcenia na kierunku została szczegółowo omówiona w Kryterium 1
i stanowi punkt odniesienia w analizie doboru kadry na kierunku Ochrona Środowiska.
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Liczba, struktura i rozwój kadry
Zajęcia na kierunku Ochrona środowiska prowadzi łącznie 84 pracowników UWR (bez prowadzących
lektoraty i WF) , przy czym większość (73) stanowią pracownicy dwóch wydziałów: Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska oraz Nauk Biologicznych. Ponadto, w procesie kształcenia uczestniczy
ośmiu nauczycieli akademickich z Wydziału Chemii UWr, dwóch z Wydziału Fizyki oraz lektorzy
ze Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UWr.
Struktura zatrudnienia
Na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska zatrudnionych jest obecnie 110 nauczycieli
akademickich i 3 osoby na stanowiskach badawczych. w tym 11 profesorów, 33 doktorów
habilitowanych, 61 doktorów i 2 osoby z tytułem magistra. Zajęcia na MSOŚ prowadzi łącznie
40 pracowników wydziału, w tym 39 naukowo-dydaktycznych i 1 dydaktyczny zatrudniony
na stanowisku starszego wykładowcy, dwójka pracowników z tytułem magistra oraz trójka
doktorantów.
Struktura zatrudnienia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania środowiska, w tym pracownicy
prowadzący zajęcia na MSOŚ:
Tytuł lub stopień/liczba
zatrudnionych

ING

IGRR

Ogółem na WNZKŚ

Prowadzący zajęcia
na MSOŚ

Prof. dr hab.

5

6

11

5

Dr hab. (w tym na
stanowisku prof. UWr)

17 (9)

24 (4)

33 (13)

13

Dr (w tym nie nauczyciel)

32 (3)

29

61 (3)

22

Mgr

4

1

5

2

Na Wydziale Nauk Biologicznych zatrudnionych jest aktualnie 146 nauczycieli akademickich i 2 osoby
na etatach badawczych. Grupa nauczycieli obejmuje 17 profesorów, 40 doktorów habilitowanych, 77
doktorów i 12 magistrów, w tym 9 pracowników dydaktycznych (8 starszych wykładowców, 1
wykładowca). Zajęcia na MSOŚ prowadzi łącznie 36 pracowników WNB.
Struktura zatrudnienia na Wydziale Nauk Biologicznych i pracownicy prowadzący zajęcia na MSOŚ:
Tytuł lub stopień naukowy

Ogółem na wydziale

Prof. dr hab.

18

Prowadzący zajęcia
na MSOŚ
4

Dr hab. ( w tym prof. UWr.)

40 (15)

12 (6)

Dr

78

20

Mgr

12

0
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Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej MSOŚ (awanse naukowe) w latach 2015-2002
Polityka kadrowa prowadzona jest przez wydziały partycypujące w kierunku Ochrona środowiska
w ramach uwarunkowań formalno-prawnych i strategii rozwoju przyjętych na szczeblu
ogólnouniwersyteckim oraz wydziałowym. Ma ona na celu:
1. stworzenie warunków do realizacji badań naukowych na wysokim poziomie;
2. zapewnienie możliwie równomiernego rozwoju różnych dziedzin w obrębie Instytutów;
3. zapewnienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego,
4. rozwijanie szkół naukowych i specjalności badawczych w obrębie instytutów lub katedr.
Instrumentami prowadzenia polityki kadrowej są oceny okresowe pracowników, zalecenia
Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia, zasady przydzielania obowiązków
służbowych, premiowanie finansowe pracowników, przydzielanie urlopów naukowych oraz
zatrudnianie nowych pracowników.
W latach 2015-2020 pracownicy prowadzący dydaktykę na kierunku Ochrona środowiska uzyskali
awanse naukowe: 3 pracowników uzyskało tytuł profesora, 14 pracowników stopień doktora
habilitowanego. Ponadto doktoraty obroniła spora rzesza doktorantów, z których część była lub jest
powiązana dydaktycznie z kierunkiem Ochrona środowiska. Na wydziałach przedstawia
się to następująco:
Ilość obronionych doktoratów w WNZKŚ w latach 2015-2020:
Rok
2020
2019
2018
2017
2016
2015

ING
2
3
3
3
8
3

IGRR
1
2
3
2
2
2

WNZKŚ łącznie: 34
3
5
6
5
10
5

Pracownicy WNZKŚ, którzy w latach 2015-2020 uzyskali stopień doktora habilitowanego lub tytuł
profesora zwyczajnego (wykazano tylko pracowników stanowiących kadrę kierunku Ochrona
środowiska):
Rok
ING
Uzyskany stopień doktora habilitowanego
2015
2016
2017
2019

IGRR

dr hab. Jakub Kierczak

dr hab. Sebastian Buczyński

dr hab. Małgorzata Werner
dr hab. Marek Błaś
dr hab. Mateusz Strzelecki
dr hab. Waldemar Spallek

2020
dr hab. Małgorzata Malkiewicz
Uzyskany tytuł profesora zwyczajnego
2015

Prof. dr hab. Paweł
Aleksandrowski

WNZKŚ łącznie
7
1
1
1
3
1
3

Prof. dr hab. Krzysztof Migała 3

Prof. dr hab. Andrzej Solecki
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Na wydziale Nauk Biologicznych w latach 2015-2020, obronionych zostało 73 doktoraty, 34 doktorów
uzyskało habilitację i 7 dr hab. uzyskało tytuł profesora zwyczajnego. W nawiasach i imiennie
wykazano informacje dotyczące kadry prowadzącej zajęcia na MSOŚ:
Doktoraty
Habilitacje
73 (2)
34 (7)
2016 Polechońska Ludmiła 2015 Jakubska-Busse Anna
2019 Swacha Grzegorz

Tytuły profesora
7 (0)

Kosiba Piotr
Kiewra Dorota
2016 Szymura Tomasz
2019 Bodył Andrzej
Kadej Marcin
Smolis Adrian
2020 Klink Agnieszka

Struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich
Kierunek Ochrona środowiska mieści się w 100% w obszarze nauk przyrodniczych, ale zawiera
znaczny stopień interdyscyplinarności. Realizacja niektórych przedmiotów przewidzianych
programem studiów wymaga zaangażowania specjalistów spoza wydziałów. Szczególnie
na pierwszym roku studiów I stopnia prowadzone są przedmioty matematyka, fizyka i chemia,
których zadaniem jest wyrównanie różnic programowych ze szkoły średniej oraz przekazanie wiedzy
ogólnej z różnych dyscyplin w kontekście nauk przyrodniczych.
Obsadę zajęć z matematyki stanowią w całości pracownicy Instytutu Geografii i Rozwoju
Regionalnego posiadający tytuły magistra i doktora matematyki, ale specjalizujący swoje badania
w naukach przyrodniczych oraz KEBiOŚ (WNB), publikujący i dokształcający się w zakresie
zastosowania matematyki i statystyki w naukach przyrodniczych. Pozwala to na przekazanie wiedzy
podstawowej w kontekście szeroko ujętych nauk przyrodniczych i odpowiednie profilowanie
przekazywanej wiedzy do wymogów dydaktycznych na następnych latach studiów ochrony
środowiska I i II stopnia oraz szczegółowe omówienie tych zagadnień, które w przyszłości będą
użyteczne w zawodach związanych z ochroną środowiska.
Fizyka i chemia są prowadzone w formie wykładów i laboratoriów, wykładowcy i prowadzący
ćwiczenia są naukowcami posiadającymi tytuły naukowe i dorobek w dziedzinie nauk ścisłych
i przyrodniczych, w dyscyplinach: nauki chemiczne i nauki fizyczne (są to odpowiednio pracownicy
Wydziału Fizyki i Astronomii oraz Wydziału Chemii).
Języki obce są nauczane przez doświadczonych lektorów w Studium Praktycznej Nauki Języków
Obcych UWr, zajęcia sportowe realizuje Uniwersyteckie Centrum Wychowania Fizycznego i sportu.
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Kadra wywodząca się z WNZKŚ zadeklarowała wybór w obrębie trzech dyscyplin naukowych: nauki
o Ziemi i środowisku, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna oraz nauki
prawne. Kadra wywodząca się z WNB w 100% zgłosiła jako dyscyplinę biologię. Szczegóły w
załączniku (Zal_I_4_1).
Na studiach I stopnia uczy 82 nauczycieli akademickich (w tym 39 z WNZKŚ i 32 z WNB), na studiach II
stopnia uczy 41 nauczycieli akademickich, w tym (w tym 22 z WNZKŚ i 17 z WNB).
W obrębie WNZKŚ zajęcia na kierunku Ochrona środowiska prowadzi łącznie 44 pracowników, w tym
pracownicy Instytutu Nauk Geologicznych (30 osób) i Instytutu Geografii i Regionalnego Rozwoju
(14 osób). Wszyscy prowadzący posiadają doktoraty, habilitacje i profesury z zakresu Nauk o Ziemi,
w specjalnościach odpowiadających zakresowi nauczanych przedmiotów. Pula prowadzących
obejmuje geologów, geomorfologów, hydrologów, klimatologów, geochemików.
W obrębie WNB zajęcia na kierunku Ochrona środowiska prowadzi łącznie 36 pracowników, w tym
pracownicy Instytutu Biologii Środowiskowej (20 osób), Instytutu Mikrobiologii (2 osoby), Katedry
Ekologii Roślin i Geochemii Środowiska (8 osób ), Ogrodu Botanicznego (4 osoby), Muzeum
Przyrodniczego (1 osoba) i Pracowni Biologii Lasu (1 osoba). Wszyscy prowadzący posiadają
doktoraty, habilitacje i profesury z zakresu Biologii, w specjalnościach odpowiadających zakresowi
nauczanych przedmiotów. Pula prowadzących obejmuje zoologów, botaników, mikrobiologów
i mykologów (w zakresie ekologii, biologii i taksonomii oraz zagrożeń poszczególnych grup
organizmów i ich form ochrony), fitosocjologów i ekologów ekosystemalnych, a także specjalistów
od zastosowań metod statystycznych i GIS w biologii. Dorobek naukowy kadry udokumentowany jest
publikacjami.
Obsada zajęć dydaktycznych tworzona jest na podstawie stosownych regulacji ogólnouczelnianych.
W szczególności zakres obowiązków nauczycieli akademickich, w tym wymiar pensum dydaktycznego
dla poszczególnych grup pracowników i stanowisk, określa Regulamin pracy UWr. Natomiast zasady
organizacji procesu dydaktycznego, w tym planowanie i rozliczanie obciążeń dydaktycznych
nauczycieli akademickich, reguluje Zarządzenie nr 79/2019 Rektora UWr z dnia 29 maja 2019 r.
Całościowo struktura kwalifikacji nauczycieli akademickich z WNZKŚ oraz WNB pokrywa
się z programem kształcenia, który obejmuje: (1) na studiach I stopnia przedmioty: geologię,
hydrologię, geomorfologię, meteorologię i klimatologię, wstęp do kartografii, podstawy
biogeochemii, gleboznawstwo, ekologię ogólną, biologię drobnoustrojów, zwierząt, roślin i grzybów,
ekosystemy lądowe, faunę i florę Polski, hodowlę komórek roślinnych, monitoring środowiska,
analizy przestrzenne w ochronie środowiska (GIS), zagrożenia cywilizacyjne, ochronę przyrody; (2)
na studiach II stopnia przedmioty specjalistyczne: środowiskowe zagrożenia zdrowia, identyfikacja
i bilansowanie zanieczyszczeń, interpretacja i opracowanie danych środowiskowych; w tym
na specjalności AŚ biogeochemia stosowana oraz przedmioty szczegółowo wprowadzające
w metodykę poboru próbek środowiskowych, techniki analityczne, natomiast na specjalności OOŚ
analiza i wizualizacja danych przestrzennych. Zajęcia dydaktyczne są przydzielane kadrze kierunku
Ochrona Środowiska, mając na uwadze nie tylko równomierne obciążenia pracowników, ale przede
wszystkim zapewnienie wysokiej jakości kształcenia. Dobór obsady jest zatem ściśle skorelowany
ze specyficznym obszarem działalności badawczej pracownika. Dodatkowo brane jest pod uwagę
doświadczenie dydaktyczne oraz opinie studentów wyrażone w ankietach.
Ochrona środowiska to w dużej mierze nauka stosowana, gdzie naturalną kontynuacją studiów jest
praca w zawodach związanych z różnymi aspektami ochrony przyrody ożywionej i nieożywionej,
zdobywanie uprawnień pozwalających na wykonywanie opracowań i ekspertyz, w znacznej mierze
opartych na badaniach terenowych. Dlatego ważne jest, żeby pracownicy przekazujący wiedzę
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praktyczną sami byli również praktykami. Większość pracowników uczących na specjalizacjach Ocena
Oddziaływania na Środowisko oraz Analityka Środowiskowa wykonuje takie prace na zlecenie
administracji rządowej różnego szczebla, instytucji zawiadujących środowiskiem oraz przemysłu
(patrz: współpraca z otoczeniem gospodarczym). Dzięki temu oferta przedmiotów obligatoryjnych
i fakultatywnych dotyczących aplikacyjnych aspektów ochrony środowiska jest szeroka.
Podsumowując, dzięki kadrze wywodzącej się z dwóch wydziałów i dwóch dyscyplin (nauki o ziemi
i biologia) zajęcia dydaktyczne na studiach Ochrona środowiska I i II stopnia zapewniają
wszechstronne przedstawienie problematyki związanej z kierunkiem. Obsada zajęć dydaktycznych
jest zgodna z dorobkiem naukowym i wykształceniem prowadzących. Dodatkowo duży nacisk
położony jest na prowadzenie przedmiotów interdyscyplinarnych przez pracowników z podwójnym
wykształceniem lub specjalizujących się w badaniach na pograniczu biologii/nauk o ziemi i innej
dyscypliny. Bardzo duże znaczenie ma przekazywanie studentom wiedzy praktycznej i większość
kadry ma takie doświadczenie udokumentowane uprawnieniami zawodowymi oraz wykonywaniem
prac zleconych. Kompetencje dydaktyczne kadry są zwiększane dzięki wyjazdom i współpracy
z ośrodkami polskimi i zagranicznymi oraz przemysłem.

Dorobek naukowy kadry MSOŚ
W latach 2015-2020 pracownicy prowadzący dydaktykę na kierunku Ochrona środowiska
opublikowali 537 artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej, 299 artykułów spoza listy,
43 monografii i rozdziałów w monografiach.
Pracownicy WNZKŚ w latach 2015-2020 opublikowali 219 artykułów w czasopismach z listy
filadelfijskiej (Zal_I_4_2a), 158 w czasopismach spoza listy (Zal_I_4_3a), 9 monografii (Zal_I_4_4a)
oraz 6 prac popularnonaukowych.
Pracownicy WBN w latach 2015-2020 opublikowali 318 artykułów w czasopismach z listy
filadelfijskiej, w tym 103 za minimum 35 (do 2018) lub 100 (od 2019) punktów (Zal_I_4_2b),
141 artykułów spoza listy (Zal_I_4_3b), 20 monografii naukowych i 20 rozdziałów
w monografiach (Zal_I_4_4b).
Aktywnością naukową jest także prezentowanie wyników badań na konferencjach naukowych.
W latach 2015-2020 pracownicy prowadzący dydaktykę na kierunku Ochrona środowiska
uczestniczyli czynnie w licznych konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.
Wyniki przedstawianych wystąpień zostały opublikowane przez pracowników WNB i WNZKŚ
w materiałach konferencyjnych oraz rozdziałach i artykułach pokonferencyjnych (Zal_I_4_5a,
Zal_I_4_5b). Ponadto kadra MSOŚ uczestniczy w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych.
W latach 2015-2020 zostało zorganizowanych 46 konferencji naukowych na WNZKŚ i WNB
(Zal_I_4_6).
Do aktywności naukowej zaliczana jest też praca poza uczelnią, w redakcjach czasopism, ciałach
doradczych i towarzystwach naukowych. 22 osoby z kadry kierunku Ochrona środowiska
są członkami rad redakcyjnych czasopism (Zal_I_4_7). Niemal wszyscy są członkami jednego
lub kilku towarzystw naukowych, w tym w 10 pełnią funkcje kierownicze z wyboru (Zal_I_4_8).
Specjalistyczna wiedza jest doceniana w różnorodnych instytucjach pozauczelnianych. Członkowie
kadry MSOŚ wchodzą w skład 27 ciał doradczych na poziomie regionalnym lub krajowym
(Zal_I_4_9).
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Współpraca kadry z otoczeniem gospodarczym: ekspertyzy, patenty, prace wdrożeniowe i
komercjalizacja badań.
Pracownicy WNZKŚ oraz WNB prowadzący zajęcia na kierunku Ochrona środowiska angażują
się we współpracę z otoczeniem gospodarczym dzięki czemu zdobywają doświadczenie
w praktycznych rozwiązaniach stosowanych w: monitorowaniu zmian w środowisku, modelowaniu
i prognozowaniu zjawisk w przyrodzie, opiniowaniu i projektowaniu działań na rzecz rozwiązywania
problemów środowiskowych etc. Stanowią więc jednocześnie cenną grupę ekspertów o silnym
wpływie opiniodawczym dla podmiotów gospodarczych i instytucji. W latach 2015-2020 kadra
kierunku Ochrona środowiska angażowała się w wykonanie wielu zleceń i opracowań eksperckich
dla kopalni, przemysłu, jednostek administracji, muzeów i innych jednostek naukowych (Zal_I_4_10).
Taka współpraca jest nie do przecenienia w zakresie gromadzenia doświadczenia zawodowego
w kontakcie z aktualnymi i realnymi problemami ochrony i kształtowania środowiska oraz
gospodarowania jego zasobami ożywionymi i nieożywionymi.
Kilku pracowników WNZKŚ stanowiących kadrę na kierunku Ochrona środowiska posiada kwalifikacje
geologa w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami geologicznymi (6 osób
uprawnienia kategoria V i 1 osoba kategoria III) :
Kategoria V - poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, z wyjątkiem wód
leczniczych, wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych
z zamierzonym: wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem
przedsięwzięć mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich
zanieczyszczenie, podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym
składowaniem odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, ustanawianiem obszarów
ochronnych zbiorników wód podziemnych, oraz wykonywanie i dokumentowanie prac geologicznych
w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie otworów obserwacyjnych;
Tomasz Olichwer – uprawnienia V kategorii (nr 1656)
Robert Tarka - uprawnienia V kategorii (nr 1343)
Stanisław Staśko - uprawnienia V kategorii (nr 1174)
Piotr Jacek Gurwin - uprawnienia V kategorii (nr 1325)
Sebastian Buczyński - uprawnienia V kategorii (nr 1661)
Marek Wcisło - uprawnienia V kategorii (nr 1657).
Kategoria IV – poszukiwanie i rozpoznawanie zasobów wód podziemnych, w tym wód leczniczych,
wód termalnych i solanek, określanie warunków hydrogeologicznych związanych z zamierzonym:
wykonywaniem odwodnień w celu wydobywania kopalin, wtłaczaniem wód do górotworu,
wykonywaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi, wykonywaniem przedsięwzięć
mogących negatywnie oddziaływać na wody podziemne, w tym powodować ich zanieczyszczenie,
podziemnym bezzbiornikowym magazynowaniem substancji lub podziemnym składowaniem
odpadów, składowaniem odpadów na powierzchni, poszukiwaniem i rozpoznawaniem kompleksu
podziemnego składowania dwutlenku węgla, podziemnym składowaniem dwutlenku węgla,
ustanawianiem obszarów ochronnych zbiorników wód podziemnych, zakończeniem lub zmianą
poziomu odwadniania likwidowanych zakładów górniczych oraz wykonywanie i dokumentowanie
prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi, a także projektowanie i wykonywanie
otworów obserwacyjnych;
Lech Poprawski – uprawnienia IV kategorii (nr 0356).
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Pracownicy stanowiący kadrę kierunku Ochrona środowiska prowadzą również badania
umożliwiające opracowanie metod lub instrumentów, które mogą zostać wprowadzone
do szerokiego stosowania. Dotyczy to zarówno metod ochrony czynnej jak i pomiarów parametrów
środowiskowych oraz stosowanych instrumentów W latach 2015-2020 kadra kierunku uzyskała
3 patenty, w tym jeden europejski:
1. Tymński D., Polak G., Zych M., Kłonica M., Bielawski R., Grenda B., Drzeniecka-Osiadacz A.,
Sawiński T., 2020, Bezzałogowy statek powietrzny z różnicowym miernikiem zanieczyszczeń
powietrza. Urząd Patentowy RP PL 234716 B1;
2. Biega B., Trojanowska-Olichwer A., Jędrysek M-O. 2018. Sposób przygotowania biomasy łąkowej
do wytwarzania biogazu. Urząd Patentowy RP , PAT.231362;
3. Miziński B., Niedzielski T., Kryza M., Świerczyńska-Chlaściak M., 2016. Method for Determining
the Expected Inflow to the Water Reservoir. European Patent, EP3324219, 32 pp.
Na WNZKŚ prowadzone były również prace wdrożeniowe i w 2020 r. rozpoczęły się działania
związane z komercjalizacją dwóch rozwiązań:
1. Systemu SARUAV ma wspierać akcje poszukiwawcze prowadzone na terenach otwartych. Dzięki
niemu ratownicy szybciej dotrą do osób zaginionych, System SARUAV składa się z dwóch
modułów. Pierwszy ma za zadanie wyznaczenie obszaru, na którym z wysokim
prawdopodobieństwem znajduje się osoba zaginiona. Następnie nad ten obszar wysyłany jest
dron, Kierownik zespołu: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski;
2. System HydroProg do prognozowania stanu wód opiera się na tzw. prognozie kombinowanej, czyli
wypadkowej wielu modeli hydrologicznych. System został przygotowany do wejścia
na rynek w dwóch wersjach. Pierwsza obejmuje dedykowane hydrologiczno-meteorologiczne
stacje pomiarowe wraz z osłoną przeciwpowodziową HydroProg, druga, niepełna – samą osłonę,
która może działać również w oparciu o dane pochodzące z już istniejących sieci pomiarowych.
Kierownik zespołu: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski , członek zespołu dr hab. Kryza Maciej
prof. UWr.
Takie aktywne zdobywanie doświadczeń i powiązania otoczeniem gospodarczym wzbogacają
warsztat pracy kadry, inicjują poszerzanie oferty dydaktycznej i przekładają się na lepsze
przygotowanie absolwentów kierunku do profesjonalnej ścieżki zawodowej.

Popularyzacja nauki
Pracownicy wszystkich jednostek są zaangażowani w promocję i popularyzację nauki. Jest
to uczestnictwo w inicjatywach edukacyjnych, skierowanych do mieszkańców Dolnego Śląska. Kadra
MSOŚ aktywnie angażuje się w liczne działania popularyzatorskie organizowane lokalnie i regionalnie,
skierowane do różnych grup odbiorców: dzieci, młodzież, pasjonatów przyrody, kół zainteresowań
etc. Niesłabnącym zainteresowaniem cieszy się Dolnośląski Festiwal Nauki, gdzie z uwagi
na ograniczoną liczbę uczestników z dużym wyprzedzeniem rezerwowane są miejsca na warsztaty
i zajęcia laboratoryjne, a i wykłady bywają oblegane.
Tradycją WNZKŚ stały się już wykłady i zajęcia warsztatowe dla uczniów liceów Dolnego Śląska
p. „Dni Nauki”, w tym stała już współpraca ze szkołami we Wrocławiu, w Chojnowie i Ostrzeszowie.
Co roku w Instytucie Nauk Geologicznych odbywa się również Międzyuczelniany Konkurs Geologiczny
skierowany do uczniów gimnazjów i starszych klas szkół podstawowych, który przyciąga min.
ciekawymi nagrodami fundowanymi przez sponsorów. Na uwagę zasługują wykłady i audycje
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radiowe pracowników IGRR dotyczące wypraw na Spitsbergen, które zawsze gromadzą wielu
słuchaczy. W ostatnich latach odbyło się wiele działań skierowanych do Wrocławian w ramach
popularyzacji wiedzy o zanieczyszczeniach powietrza i smogu w ramach działań edukacyjnych
projektu LIFE-MAPPINGAIR/PL. Sam projekt przewiduje przygotowanie i wdrożenie
wieloplatformowego edukacyjno-informacyjnego systemu e-learningowego, opartego na technologii
MOOC do działań edukacyjnych i popularyzatorskich. Z roku na rok coraz większą popularnością
cieszą się Dni Otwarte organizowane wiosną w kampusie UWr przy Placu Maksa Borna
we Wrocławiu, gdzie mieści się część jednostek WNZKŚ. Wówczas wspólnie z organizowane
są pokazy eksperymentów, umożliwione jest zwiedzanie laboratoriów a na dziedzińcu Instytutu Nauk
Geologicznych odbywają się pokazy działania urządzeń wykorzystywanych w badaniach terenowych,
w tym dron wyposażony w aparaturę pomiarową, pompy do pobierania wód podziemnych oraz
mobilna. aparatura do wykonywania analiz próbek wód w terenie, aparatura do analizy
zanieczyszczenia powietrza etc. W to i inne działania angażują się również członkowie Studenckiego
Koła Naukowego Ochrony Środowiska, którego aktywność została opisana w Kryterium 8. Niestety, w
2020 roku z powodu sytuacji związanej z pandemia COVID-19 wydarzenie zostało odwołane. Z tego
samego powodu, większość działań popularyzatorskich np. cyklicznie odbywające się wykłady z cyklu
„Tajemnice Ziemi i wszechświata” wykłady są kontynuowane w formie zdalnej. Pełna lista działań
popularyzatorskich, w których brali udział pracownicy WNZKŚ stanowiący kadrę na kierunku Ochrona
Środowiska w latach 2015-2020 została zamieszczona w załączniku (Zal_I_4_11a).
Pracownicy WNB prowadzą zajęcia dla szkół o różnym poziomie kształcenia, m.in. spotkania
w ramach cykli dla szkół podstawowych: Mój Pierwszy Uniwersytet, Uniwersytet Młodego Odkrywcy,
Trzecia Misja Uniwersytetu, prowadzą zajęcia dla szkół w stacjach terenowych WNB w Rudzie
Milickiej i Karpaczu, szkolenia dla nauczycieli, a także wykłady i zajęcia dla seniorów w ramach
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. We współpracy z UM Wrocławia odbywa się Wrocławski Kongres
Naukowy Dzieci i Młodzieży. Ponadto wspomagani przez studentów i doktorantów prowadzą
wykłady i laboratoria w kolejnych edycjach Nocy Biologów i jej lokalnych wydaniach (Świdnicka,
Oleśnicka i Krotoszyńska, a ostatnio także Bielawska Noc z Biologią). Od lat pracownicy WNB
uczestniczą także w organizacji i ocenie prac Okręgowej Olimpiady Biologicznej (Zal_I_4_11b).
Popularyzacji nauki służą także publikowane prace popularnonaukowe (Zal_I_4_12a, Zal_I_4_12b)
oraz monografie o charakterze popularnonaukowym i rozdziały w 6 monografiach o charakterze
popularnonaukowym (Zal_I_4_13) autorstwa kadry MSOŚ.

Kadra w programach mobilności międzynarodowej
Kadra kierunku Ochrona środowiska chętnie korzysta z możliwości mobilności międzynarodowej
w ramach programów wymiany. W latach akademickich od 2015/2016, do 2019/2020 z takiej
możliwości skorzystało 11 pracowników stanowiących kadrę dydaktyczną kierunku Ochrona
środowiska (łącznie 24 wyjazdy). Pracownicy naukowo-dydaktyczni i dydaktyczni wyjeżdżali zarówno
na uczelnie w Europie jak i w bardziej odległe destynacje: USA, Chiny, Meksyk, Chile. Pracownicy
wydziałów współpracują naukowo z ośrodkami zagranicznymi a w trakcie pobytów za granicą
najczęściej prowadzą na miejscu seminaria i wykłady w języku angielskim. Ponadto aktywnie
uczestniczą w międzynarodowych konferencjach naukowych. Zostało to szczegółowo omówione
w Kryterium 7 a lista wizyt odbytych przez kadrę kierunku Ochrona środowiska została zawarta
w Kryterium 7 (Zal_I_7_4).
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Warunki rozwoju kompetencji kadry
Kompetencje badawcze i dydaktyczne kadry naukowo-dydaktycznej prowadzącej zajęcia na kierunku
Ochrona środowiska są rozwijane poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach oraz programach
mobilności międzynarodowej naukowców.
Pracownicy UWr mogą korzystać z takich możliwości uczestnicząc w dedykowanych programach,
zwykle finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Są to m.in. współfinansowane przez Unię Europejską
Zintegrowane Programy Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego I i II realizowane w latach 2018-2022
i 2019-2023 w ramach programu POWER (program operacyjny „wiedza edukacja rozwój”),
oś priorytetowa nr 3 – szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, działanie 3.1 – kompetencje
w szkolnictwie wyższym. Są to działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni
w zakresie umiejętności dydaktycznych, informatycznych, a także kompetencje zarządcze kadr
kierowniczych i administracyjnych, prowadzące docelowo do usprawnienia funkcjonowania uczelni,
także w zakresie jakości kształcenia. Przykładem tych działań podnoszących kwalifikacje kadry mogą
być dwusemestralne kursy języka angielskiego Academic English dla kadry dydaktycznej UWr,
prowadzone bezpłatnie przez lektorów Studium Intensywnej Nauki Języka Angielskiego UWr,
z których mogą skorzystać wszyscy nauczyciele akademiccy niezależnie od poziomu zaawansowania
znajomości języka. W ramach dwóch edycji programu POWER nauczyciele na WNZKŚ skorzystali
z możliwości podniesienia swoich kompetencji w zakresie obsługi specjalistycznego oprogramowania,
np.: Statistica, Grapher, Surfer, AutoCAD, ArcGIS, pakiet statystyczny R, etc. wykorzystywanego min.
w pracy dydaktycznej podczas realizacji wybranych przedmiotów oraz przygotowania prac
dyplomowych zwłaszcza na II stopniu kształcenia. Dzięki połączeniu nowo zdobytej wiedzy przez
kadrę i wyposażenia pracowni komputerowych w aktualne oprogramowanie podniesiona została
jakość i atrakcyjność prowadzonych zajęć, co bardziej angażuje studentów podczas zajęć i powoduje,
że absolwenci uzyskują kompetencje odpowiadające aktualnym wymogom stawianym na rynku pracy
zakresie umiejętności posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem.
Podnoszenie kompetencji kadry kierunku Ochrona środowiska realizowane jest również przez
wyjazdy o charakterze dydaktycznym, w tym w ramach programu Erasmus+ oraz umów bilateralnych
i dwóch edycji Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego
I i II na lata 2018-2022 i 2019-2023 ramach programu POWER co zostało omówione szczegółowo
w Kryterium 7, lista zrealizowanych wyjazdów zagranicznych znajduje się w załączniku (Zal_I_7_4).
W latach 2015-2019 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany był przez UWr
projekt „Dobra Kadra”, będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie na poszerzanie
kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich o innowacyjne metody nauczania, które
przełożą się na jakość kształcenia w UWr. Osoby uczestniczące w tym projekcie miały zapewnioną
możliwość zapoznania się z nowymi metodami nauczania i wdrożenia ich podczas prowadzonych
zajęć. Projekt oferował dwa rodzaje wsparcia: ofertę ogólną, skierowaną do wszystkich nauczycieli
akademickich i szczegółową, uwzględniającą specyficzne potrzeby poszczególnych jednostek. Wśród
proponowanych szkoleń znalazły się:

 podniesienie






kompetencji dydaktyczno-społecznych nauczycieli akademickich istotnych
w realizacji zakładanych efektów kształcenia (4 edycje);
innowacyjne metody pracy ze studentami z niepełnosprawnościami i zaburzeniami psychicznymi
w Uczelni (4 edycje);
e-learning w pracy dydaktycznej (3 edycje);
wykorzystanie narzędzi MS Office 365 w pracy dydaktycznej (15 edycji);
tablica multimedialna w pracy dydaktycznej (5 edycji);
innowacyjne technologie edukacyjne (5 edycji);
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 Augumented Reality w pracy dydaktycznej (3 edycje);
 Praca dydaktyczna z użyciem metody WEBQuest (5 edycji);
 Academic English (1 edycja).
Aby zapewnić szeroką dostępność szkoleń, udział w nich był bezpłatny. Każda osoba zainteresowana
podniesieniem kompetencji mogła wziąć udział w postępowaniu konkursowym kwalifikującym
do skorzystania z rodzaju wsparcia.
Ponadto Centrum Kształcenia na Odległość UWr posiada w ofercie szkolenia z zakresu e-learningu
(pomoc instytucjom we wdrażaniu własnych rozwiązań e-learningowych, podnoszenie jakości
kształcenia online oraz szkolenia w zakresie dydaktyki i metodyki e-learningu oraz blendedlearningu), podnoszenia kwalifikacji w zakresie obsługi oprogramowania MS Office
(PowerPoint, Excel, Word, Office 365 – praca online, Skype – narzędzie do telekonferencji) i rozwoju
organizacji w środowisku on-line (WordPress – tworzenie i zarządzanie stroną internetową,
Marketing online – narzędzia Google, Social media, SEO).
W latach 2015-2020 z dostępnych szkoleń skorzystało 31 pracowników stanowiących kadrę kierunku
Ochrona środowiska uczestnicząc łącznie w 46 kursach. Pełna informacja o pracownikach
uczestniczących w kursach znajduje się w załączniku (Zal_I_4_14).
W czasie trwającej obecnie epidemii Covid-19 i wymuszonego sytuacją epidemiologiczną przejścia
na nauczanie zdalne, UWr zapewnił wsparcie pracownikom prowadzącym zajęcia w postaci
regularnie prowadzonych Webinariów, oraz dodatkowych szkoleń z obsługi platformy e-learningowej
E-Edu oraz narzędzi TEAMS i SKYPE dla firm znajdujących się w pakiecie Office 365, prezentujących
narzędzia i ich możliwości dedykowane do prowadzenia zdalnych zajęć. Nagrania i materiały
ze szkoleń dostępne są na stronach internetowych: Te materiały są dostępne w postaci nagrań
w aplikacji STERAM Office 365 oraz na stronie https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/. Dodatkowo można
korzystać z konsultacji specjalistów CKO UWr.

Osiągnięcia dydaktyczne
Dorobek naukowy pracowników WNB i WNoZIKŚ prowadzących zajęcia na MSOŚ przekłada
się na jakość prowadzonych zajęć i osiągnięcia dydaktyczne będące ich udziałem. Większość
nauczycieli akademickich przygotowała autorskie przedmioty oparte na najnowszej literaturze
naukowej dotyczącej nauczanego przedmiotu oraz badaniach własnych (szczegóły w ankietach
indywidualnych nauczycieli: dorobek dydaktyczny).
Zasoby dydaktyczne
Nauczanie wielu przedmiotów na kierunku Ochrona środowiska opiera się na autorskich kolekcjach
dydaktycznych minerałów, skał, skamieniałości, okazów zielnikowych i zakonserwowanych kolekcji
roślin i zwierząt oraz różnorodnych preparatów mikroskopowych, a także gromadzonej dokumentacji
z badań terenowych. Poszczególne instytuty, katedry, zakłady i pracownie wydziałów posiadają
własne zbiory dydaktyczne a pracownicy są zaangażowani w przygotowanie, utrzymanie i ciągłe
ulepszanie kolekcji, aby miały jak największą wartość dydaktyczną i wykorzystywane są w kształceniu
studentów na I i II stopniu.
Na WNZKS są to m. in. kolekcje minerałów, skał, skamieniałości, szlifów, preparatów
mikroskopowych, rdzeni wiertniczych wykorzystywanych bezpośrednio w pracy ze studentami.
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Ponadto, w pracy dydaktyczne pracownicy korzystają z kolekcji: 1) skał i skamieniałości, w tym
specjalna kolekcja dydaktyczna zgromadzone w Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego
im. Henryka Teisseyre oraz 2) minerałów Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego,
których szczegółowy opis został zamieszczony w Kryterium 5.
W ramach WNB: zbiory zielnikowe porostów, grupy środowiskowej glonów, mszaków, widłaków,
paproci, roślin nasiennych, gromadzone w Zakładzie Botaniki IBŚ, zbiory zakonserwowanych
bezkręgowców, gromadzone w Zakładzie Biologii, Ekologii i Ochrony Bezkręgowców IBŚ, zbiory
zakonserwowanych kręgowców oraz ich preparaty gromadzone w Zakładzie Biologii, Ewolucji
i Ochrony Kręgowców IBŚ. W trakcie zajęć wykorzystywane jest także Muzeum Przyrodnicze, które
dysponuje własnymi kolekcjami, wspomagając studentów podczas zajęć dydaktycznych oraz pracy
indywidualnej. Dla studentów MSOŚ dostępny jest także Ogród Botaniczny UWR, w którym mogą
zapoznać się ze zmiennością morfologiczną roślin, przystosowaniami do różnorodnych siedlisk,
gatunkami objętymi ochroną prawną w Polsce (szczegóły – Kryterium 5). Żywy materiał pobrany
w OB jest także podstawą części zajęć laboratoryjnych. Studenci uczestniczący w zajęciach
z fitosocjologii korzystają z danych zgromadzonych w Polish Vegetation Database, 85 000 zdjęć
fitosocjologicznych z terenu Polski (http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/polishvegetation
databasezasoby.html) oraz materiałów utrzymywanych w Pracowni Kultur Tkankowych. Stacje
badawcze w Rudzie Milickiej i w Karpaczu umożliwiają prowadzenie zajęć terenowych w obszarach
cennych przyrodniczo (zawsze za zgodą RDOŚ) i zapoznanie w naturze z gatunkami, zbiorowiskami
i ekosystemami, ich stopniem zachowania i zagrożeniami oraz podejmowanymi działaniami
ochronnymi.

Podręczniki autorstwa kadry
Pracownicy dydaktyczno-naukowi są autorami podręczników lub rozdziałów, lecz ich liczba jest
niewielka – tu należy podkreślić, że przez długi czas takie opracowania były nisko punktowane.
W 2020 r. ukazało się opracowanie Kocowskiego, Małeckiego i Wojtulka Prawo geologiczne
i górnicze. W roku 2015 opublikowano podręczniki Monitoring gatunków zwierząt (2 rozdziały)
i Monitoring siedlisk przyrodniczych (3 rozdziały) wydawane przez Główny Inspektorat Ochrony
Środowiska oraz 5 publikacji autorstwa M. Kadeja i A. Smolisa, dotyczących bardzo aktualnego
problemu zagrożenia zapylaczy (Zal_I_4_15).
Miejsca w rankingach dydaktycznych
W Rankingu Perspektywy na 26 ocenianych kierunków/uczelni w 2020r. zajmuje ex aequo z UG piąte
miejsce, notując w stosunku do roku 2019 progres o 7 pozycji.
Obsada zajęć
Wykaz i obsadę zajęć prowadzonych w roku akademickim 2020/21 zawiera załącznik (Zal_I_4_16).
Na studiach I stopnia dominują przedmioty podstawowe dla kierunku Ochrona Środowiska,
na których studenci zapoznają się z materiałem i metodami badań. Do działalności naukowej
przygotowują seminaria oraz wykonanie pracy licencjackiej. Przedmioty wymagające wiedzy
specjalistycznej i przygotowujące do prawidłowego prowadzenia badań znajdują się głównie
na II stopniu kształcenia, profilowane odpowiednio do wybranej przez studentów specjalności.
Są to przedmioty laboratoryjne i terenowe umożliwiające szczegółowe zapoznanie się z metodyką
badań (poboru prób, analizy materiału, opracowania wyników), seminaria, na których studenci
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omawiają opracowane zagadnienia oraz wyniki własnych badań. Podsumowaniem uzyskanych przez
studentów kompetencji jest przygotowanie pracy magisterskiej.
Prowadzone w WNZKŚ i WNB badania naukowe mają istotny wpływ na jakość kształceni na kierunku
Ochrona środowiska. Zaangażowanie nauczycieli akademickich w projekty badawcze o szeroko
rozumianej tematyce środowiskowej gwarantuje, że kadra kierunku dysponuje aktualną wiedzą,
doświadczeniem i warsztatem analitycznym. Taka kadra może zaoferować studentom znacznie
wyższy poziom zajęć dydaktycznych, nawiązujących do aktualnych trendów badawczych,
by wykształceni przez nich absolwenci uzyskali specjalistyczną i odpowiednio pogłębioną wiedzę
i specyficzne kompetencje przygotowujące do konkurowania na wymagającym rynku pracy
lub do podjęcia działalności naukowej i kontynuowania kształcenia w odpowiedniej Szkole
doktorskiej. Dodatkowo pojawiające się nieustannie w pracy badawczej nowe pomysły indywidualne
lub rozwiązania wypracowywane w grupach i konsorcjach badawczych są doskonałym narzędziem
w doskonaleniu procesu dydaktycznego i przekazywania wiedzy jak i wpajania przyszłym
absolwentom ochrony kompetencji miękkich i umiejętności pracy w grupie.
Potwierdzeniem wysokiej jakość badań prowadzonych w WNZKŚ są liczne projekty finansowane
przez Narodowe Centrum Nauki (NCN) oraz Unię Europejską. W latach 2015-2020 pracownicy WNZKŚ
realizowali 70 projektów NCN (w tym granty typu OPUS, SONATA, PRELUDIUM, MINIATURA,
UWERTURA, FUGA) oraz 2 granty EU LIFE i 1 projekt HomingPlus, w tym kadra kierunku Ochrona
Środowiska uczestniczyła w łącznie w 20 projektach (2 granty PRELUDIUM, 3 granty SONATA,
10 grantów OPUS, 2 granty MINIATURA, 1 grant UWERTURA, 2 granty EU LIFE i 1 grant Homing PLUS)
projektach na łączną kwotę blisko 6 mln zł i około 3 mln EUR. W tym czasie na WNB realizowane było
53 granty, w tym członkowie kadry MSOŚ z WNB realizowali jako kierownicy 6 grantów na łączną
sumę 1580630 zł. Wykaz projektów realizowanych przez kadrę kierunku Ochrona środowiska w
latach 2015-2020 znajduje się w załączniku (Zal_I_4_17).
Podnoszeniu jakości kształcenia na MSOŚ służy także współpraca kadry MSOŚ z otoczeniem
gospodarczym. Odbywa się ona dwutorowo: teoretycznie i praktycznie. Pracownicy są członkami rad
naukowych i różnych ciał doradczych (Zal_I_4_7, Zal_I_4_8) i tutaj ich praca skupia się na ocenie
działań dotyczących gatunków, obszarów lub siedlisk objętych ochroną prawną. Wykonują także
prace praktyczne, oparte na badaniach terenowych: ekspertyzy, oceny oddziaływania,
inwentaryzacje (Zal_I_4_10). W trakcie tych działań wypracowywane są metody zabezpieczenia,
ochrony czynnej lub odtwarzania (o ile jest to możliwe) obiektów cennych przyrodniczo, rozpoznania
zasobów, oceny migracji zanieczyszczeń w środowisku wodnym, glebowym i atmosferycznym, a także
opiniowane
są proponowane rozwiązania problemów środowiskowych. Problemy pojawiające się w trakcie takich
prac są omawiane na zajęciach i stanowią bodziec do podjęcia szczegółowych badań.

Łączenie aktywności dydaktycznej i naukowej
Wynikiem łączenia aktywności dydaktycznej i naukowej kadry są wspólne z dyplomantami publikacje
i wystąpienia konferencyjne. Prace dyplomowe na studiach I i II stopnia pisane są pod kierunkiem
promotora zgodnie z tematem wiążącym się prowadzonymi badaniami. Jest to indywidualna praca
studenta z pracownikiem naukowo-dydaktycznym, która pozwala już na etapie studiów I stopnia
wyłonić najwybitniejszych studentów zainteresowanych rozwijaniem swoich kompetencji naukowych
na dalszych etapach nauczania. Na studiach II stopnia praca indywidualna z promotorem prowadzi
do poszerzenia wiedzy poza program studiów oraz uczy studentów krytycznego podejścia
do literatury naukowej i samodzielnych interpretacji materiału badawczego. Najzdolniejsi studenci
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są zachęcani do publikowania wyników swojej pracy w czasopismach naukowych oraz przedstawiania
ich na konferencjach. Przykładem mogą być przytoczone poniżej publikacje i materiały
konferencyjne, w których współautorami są studenci.
 Górka M. , Bartz W., Skuridina A., Potysz A., 2020. Populus nigra Italica Leaves as a Valuable Tool












for Mineralogical and Geochemical Interpretation of Inorganic Atmospheric Aerosols’ Genesis,
Atmosphere 11(10) 1-21
Drzewicki , Kościukiewicz P., Trojanowska-Olichwer 2018, The geochemical and isotopic carbon
cycle in an urban pond in the City of Wroclaw. Limnological Review 18: 1-3Górka M. , Bartz W., Skuridina A., Potysz A., 2019. Mineralogical and geochemical interpretation
of atmospheric aerosols collected on Populus nigra Italica leaves in the JSC Almalyk Mining and
Metallurgical Combine (Uzbekistan) area. Mineralogia - Special Papers 49: 41
Jankowska J., Jezierski P., Drzewicki W., Jędrysek M.O. 2015. Assessment of carbon isotopic
composition variability and the humification degree of organic matter in selected profiles of peat
bog in the Jizera Mountains. Mineralogia - Special Papers 44: 49
Łobas Z., Jakubska-Busse A., Kostrzewa M. 2018. Biologia i ekologia rodzaju Platanthera Rich, 1817
(Orchidaceae). VIII Konferencja Naukowo – Techniczna pt. „Storczyki w naturze i w uprawie”.
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Mat. Konf.: 17.
Faltyn A., Jakubska-Busse A., Żołubak E. , Kostrzewa M. 2018. Zmienność fenotypowa gatunków z
rodzaju Dactylorhiza Neck. ex Nevski, 1937 (Orchidaceae). VIII Konferencja Naukowo – Techniczna
pt. „Storczyki w naturze i w uprawie”. Uniwersytet Wrocławski, Wrocław. Mat. Konf.: 10.
Kolenda K., Pawlik M., Kuśmierek N., Smolis A., Kadej M. 2020. Online media reveals a global
problem of discarded containers as deadly traps for animals. Scientific Reports. (Przyjęte
do druku).

Założenia, cele i skuteczność polityki kadrowej
MSOŚ nie posiada własnej kadry, bowiem kierunek Ochrona środowiska jest obsługiwany przez
pracowników naukowo-dydaktycznych i dydaktycznych WNB i WNZKŚ. Z tego powodu polityka
kadrowa dotycząca nauczycieli akademickich prowadzących dydaktykę na MSOŚ prowadzona jest
przez dziekanów poszczególnych wydziałów we współpracy z dyrektorami lub kierownikami
poszczególnych jednostek w ramach uwarunkowań formalno-prawnych i strategii rozwoju przyjętych
na szczeblu ogólnouniwersyteckim i jest kształtowana tak, by zapewnić ciągłość badań, rozwój
istniejących i nowych specjalności oraz właściwą obsługę procesu dydaktycznego.
Ogólne zasady zatrudniania pracowników reguluje ZARZĄDZENIE Nr 113/2019 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 16 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy Uniwersytetu
Wrocławskiego (Zal_I_4_8). Rekrutację kadry przeprowadzają komisje konkursowe ds. zatrudnienia
WNZKŚ i WNB (Zał_I_4_19).
Zatrudnienie na stanowiskach naukowo-dydaktycznych odbywa się w drodze konkursu, podobnie jak
przedłużenie zatrudnienia. W celu pozyskania jak najlepszych kandydatów, a jednocześnie
zapewnienia pełnej transparentności stosowanych procedur, ogłoszenia o konkursach na stanowiska
badawcze i badawczo-dydaktyczne umieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej UWr
(https://bip.uni.wroc.pl/1690/309/praca-dla-nauczycieli-akademickich.html), serwerze Ministerstwa
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://www. bazaogloszen.nauka.gov.pl), oraz Komisji Europejskiej
(http://euraxess.ec.europa.eu/jobs/). Wymagania stawiane kandydatom na dane stanowisko
są precyzyjnie określane w ogłoszeniu konkursowym i zawsze zawierają elementy związane
z kwalifikacjami badawczymi i dydaktycznymi. Konkursy na stanowiska adiunkta odbywają się zwykle
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wtedy, gdy zaistnieje potrzeba uzupełnienia kadry, np. w wyniku przejścia pracownika na emeryturę
albo z powodu kończącego się pracownikowi okresu dotychczasowego zatrudnienia. Wydziałowa
komisja konkursowa dokonuje wstępnej oceny kandydatów na podstawie dotychczasowych osiągnięć
naukowych, planów badawczych na okres najbliższych kilku lat, a także doświadczenia
dydaktycznego. W ocenie dorobku naukowego uwzględnia się współczynniki wpływu czasopism (IF),
w których kandydat publikuje, jednak nie musi być to element decydujący. Dużą uwagę zwraca
się na predyspozycje kandydata i jego zaangażowanie w pracę badawczą i dydaktyczną.
Roczne pensum dydaktyczne dla nauczycieli akademickich UWr wynosi odpowiednio: 180 godzin dla
pracowników zatrudnionych na stanowisku profesora, 240 godzin dla pozostałych pracowników i 360
godzin dla starszych wykładowców, natomiast uczestnicy szkoły doktorskiej w wymiarze 60 godzin.
Nauczyciel akademicki będący kierownikiem projektu badawczego może ubiegać się o obniżenie
pensum dydaktycznego o 30 lub 60 godzin w semestrze, w zależności od wielkości realizowanego
grantu. O częściowe zwolnienie z zajęć mogą ubiegać się również osoby pełniące funkcje rektora,
prorektora, dziekana, prodziekana, a także dyrektor instytutu oraz jego zastępca ds. dydaktycznych.
Instrumentami prowadzenia polityki kadrowej są zalecenia Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości
Kształcenia oparte o wyniki regularnie udostępnianych w USOS ankiet studenckich, hospitacje i oceny
okresowe pracowników. Ocenę jakości kadry przeprowadzają w stosunku do własnych pracowników
wydziały WNZKŚ i WNB.
Corocznie na obu wydziałach prowadzący są oceniani przez studentów (system ankiet oceniających
w USOS) i analizujący ich wyniki Zespół Oceny Kształcenia MSOŚ. Studenci wypełniają ankiety online,
korzystając z odpowiedniego modułu w systemie USOS. Szczegółowe informacje dotyczące poziomu
zwrotu ankiet oraz opis sposobu analizy ankiet został opisany w Kryterium 10. W sprawozdaniu
Zespołu do Spraw Oceny Jakości Kształcenia wskazane są m.in. najlepiej i najgorzej prowadzone
według studentów zajęcia. Wyniki analizy są przekazywane władzom dziekańskim WNZKŚ i WNB oraz
dyrektorom ds. dydaktycznych, i są podstawowym czynnikiem rozważanym przy weryfikacji
prawidłowości obsady zajęć. Wyniki ankietowania zajęć brane są również pod uwagę podczas oceny
okresowej pracownika, przy czym dla uniknięcia tendencyjnych ocen, uwzględnia się opinie
studentów o prowadzonych przez niego zajęciach z okresu kilku lat.
Hospitacje zajęć prowadzonych przez pracowników obu wydziałów odbywają się zgodnie
z Zarządzeniem nr 12/2018 Rektora UWr. z dnia 15. lutego 2018 oraz uchwał obu wydziałów
(Kryterium 10). Plan hospitacji jest ustalany przez odpowiedni WZOJK oraz dyrektorów
ds. dydaktycznych instytutów. Hospitacjom mogą podlegać wszystkie zajęcia realizowane
na wydziale. Corocznie hospitacjom podlegają zajęcia prowadzone przez doktorantów, ponadto
zawsze hospitowane są zajęcia osób nowozatrudnionych oraz zajęcia, które uzyskały niską ocenę
w ankietach studenckich lub wzbudzały kontrowersje. Hospitacje nie są wykonywane ze względu
na kierunek, na którym realizowane są hospitowane zajęcia, lecz na osobę prowadzącego (szczegóły
w Kryterium 10).
Ocena okresowa nauczycieli akademickich UWr jest prowadzona według ogólnych zasad ustalonych
w Statucie UWr (Zal_I_8_22). Pracownicy regularnie w kolejnych cyklach oceny pracownika (co cztery
lata, wcześniej co dwa lata) składają oświadczenia dokumentujące ich aktywność naukową,
dydaktyczną i organizacyjną (Zal_I_4_20). Na podstawie powyższych komisje oceniające
poszczególnych wydziałów dokonują oceny okresowej pracownika. Ważnym elementem oceny
okresowej jest ocena działalności dydaktycznej. Dyrektor ds. dydaktycznych właściwego instytutu
sporządza w tym zakresie opinię, kierując się oceną prowadzonych zajęć wyrażoną w ankietach
studenckich,
wynikami
hospitacji
zajęć,
liczbą
wypromowanych
dyplomantów
i podejmowaniem innych aktywności dydaktycznych. Osoby, których ocena jest niższa
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od oczekiwanej, proszone są o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ewentualne sugestie dotyczące
jej poprawy. W przypadku takich osób ocenę przeprowadza się ponownie po skróconym okresie.
W związku ze wstrzymaniem procedur oceny pracowników w związku z sytuacją epidemiczną
obecnie Wydziałowa Komisja ds. oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale nie
funkcjonuje (nie został jeszcze ogłoszony skład komisji na nową kadencję).
Instrumentem polityki kadrowej jest także system wspierania i motywowania kadry. W szczególności
są podejmowane starania o przyznanie podwyżek uposażeń osobom, które awansowały na wyższy
stopień naukowy. Według porozumienia płacowego odnośnie podwyżek w 2020 r. wynagrodzenie
zasadnicze nauczycieli UWr wzrośnie w większości przypadków o 200-260 zł brutto, a o 350 zł brutto
wyższe będą pensje adiunktów z habilitacją. Wyższa kwota podwyżki ma zachęcać doktorów adiunktów do robienia habilitacji, po której otrzymają zwiększone wynagrodzenie, pomimo
niezmienionego stanowiska, wciąż jako adiunkci. Wyróżniający się pracownicy w zakresie działalności
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej są rekomendowani do nagród Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego (Zal_I_4_22a, Zal_I_4_22b). W latach 2015-2020 pracownicy WNZKŚ otrzymali łącznie
346 nagród, 41 naukowych, 127 dydaktycznych, 178 organizacyjnych. Pracownicy WNB otrzymali
łącznie 138 nagród: 15 naukowych, 48 dydaktycznych, 75 organizacyjnych, tym 8 łączonych
naukowych i organizacyjnych oraz 36 dydaktycznych i organizacyjnych. W każdym przypadku były
to nagrody za wyjątkową aktywność w danej kategorii.
Rok

Wydział

2015
2016
2017
2018
2019
2020

WNZKŚ /WNB
WNZKŚ /WNB
WNZKŚ /WNB
WNZKŚ /WNB
WNZKŚ /WNB
WNZKŚ /WNB
łącznie

naukowa
2/0
3/1
4/1
6/3
6/6
7/4
28/ 13

Nagroda Rektora UWr
dydaktyczna
organizacyjna
1/6
13/11
21*/6
15/10
7/10
15*/11
20/6
20/12
20*/10
17*/15
10/10
23/16
79/48
103/75

* w tym 1 nagroda zespołowa, **w tym 2 nagrody zespołowe,

Rozwój kadry naukowo-dydaktycznej wspierany jest przez sposób dystrybucji środków
na prowadzenie badań naukowych. Młodzi pracownicy nauki (do 35 roku życia) mogą korzystać
z tzw. grantów wewnętrznych (Zal_I_4_23). Pracownicy WNZKŚ i WNB startują w konkursie
w tym samym panelu (A), w 2020 r. pracownicy WNZKŚ uzyskali 12 takich grantów, pracownicy WNB
11. Pracownicy mają także możliwość korzystania z wyjazdów i krótkoterminowych staży
zagranicznych w ramach programów i porozumień ogólnouniwersyteckich w celu podnoszenia
swoich kwalifikacji naukowych i dydaktycznych.
Polityka kadrowa obejmuje również zasady rozwiązywania konfliktów. Przeciwdziałanie mobbingowi,
zapewnienie warunków pracy zgodnych z BHP oraz prowadzenie systematycznych szkoleń
pracowników w tym zakresie reguluje Regulamin Pracy UWr (Zal_I_4_18). Konflikty między
pracownikami rozstrzygają kierownicy zakładów lub katedr, dyrektorzy instytutów lub dziekani
wydziałów. W przypadkach spraw, w których zachodzi podejrzenie naruszenia prawa lub istotnego
naruszenia zasad etycznych przyjętych w kodeksie wskazań etycznych UWr organem rozstrzygającym
jest Rzecznik Dyscyplinarny UWr lub senacka Komisja Etyki.
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W przypadku konfliktu prowadzący-studenci, ujawnianego w ankietach studenckich, notatkach
służbowych prowadzących lub pismach składanych u dyrektorów dydaktycznych, konflikt analizuje
i rozstrzyga odpowiedni prodziekan.
Wsparcie ze strony UWR w postaci zasiłków otrzymują osoby mające dzieci lub opiekujące się chorym
członkiem rodziny. W uzasadnionych przypadkach udzielany jest płatny urlop naukowy (formularze
wniosków dostępne na stronie https://uni.wroc.pl/sprawy-pracownicze/sprawy-kadrowe/).
W sytuacjach kryzysowych w ramach systemu wspierania kadry pracownicy UWr mogą korzystać
nieodpłatnie z pomocy psychologicznej udzielanej w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa
Psychologicznego, działającej w Instytucie Psychologii UWr. Pracownia służy pomocą osobom
mającym problemy zawodowe, związane ze stresem lub wypaleniem zawodowym oraz osobiste.
Pomoc świadczona jest także rodzicom z dziećmi. Formularz rejestracyjny dostępny jest
na uniwersyteckiej stronie http://www.pkip.psychologia.uni.wroc.pl/.
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Kryterium 5. Infrastruktura i zasoby edukacyjne wykorzystywane w realizacji programu studiów
oraz ich doskonalenie
Studenci kierunku Ochrona środowiska (I i II stopnia) korzystają w trakcie zajęć z infrastruktury
dydaktycznej dwóch wydziałów – Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNZKŚ)
i Wydziału Nauk Biologicznych (WNB). W skład tej infrastruktury wchodzi 6 głównych kampusów:
1. Kampus pl. Maxa Borna 9 – ul. Cybulskiego 32-34 (WNZKS, Instytut Nauk Geologicznych, Instytut
Geografii i Rozwoju Regionalnego). W kampusie tym mieści się również siedziba Wydziału Fizyki
i Astronomii gdzie studenci realizują zajęcia z Fizyki oraz siedziby Muzeum Geologicznego
i Muzeum Mineralogicznego. Kampus ten jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.
W każdym obiekcie posiada windy. Większość toalet jest przystosowana dla osób
z niepełnosprawnością;
2. Kampus przy ul. Przybyszewskiego 63-77 (WNB, Instytut Genetyki i Mikrobiologii, Instytut Biologii
Środowiskowej, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska, Katedra Bioróżnorodności
i Taksonomii Ewolucyjnej). W kampusie tym mieści się dziekanat Międzywydziałowego Studium
Ochrony Środowiska. Kampus ten w większości dostosowany jest do osób z niepełnosprawnością
ruchową. W jednym budynku znajduje się podjazd dla niepełnosprawnych, dwie windy w tym
jedna to platforma dla osób niepełnosprawnych oraz toalety dostosowane dla
niepełnosprawnych;
W drugim budynku posiadamy tylko toalety dla osób niepełnosprawnych, wejście do budynku jest
na tym samym poziomie co chodnik więc podjazd nie jest potrzebny, nie ma windy.
3. Kampus przy ul. Kosiby 8 (WNZKS, Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego). W obiekcie tym
funkcjonuje Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery.
W kampusie tym brak jest udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, ponieważ jest
to budynek bardzo stary. Mając to na uwadze WNZKŚ stara się pozyskać środki (wielomilionowe)
na budowę nowego kampusu – jest to jeden z głównych celów strategicznych dziekana WNZKŚ
na obecną kadencję;
4. Kampus Gmach Główny UWr przy pl. Uniwersyteckim 1 oraz obiekty przy ul. Kuźniczej (WNZKS,
Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego). W kampusie tym mieści się siedziba władz
Uniwersytetu Wrocławskiego oraz administracji uczelnianej. Gmach Główny dostosowany jest
do potrzeb osób z niepełnosprawnością – na każde piętro budynku dojeżdża nowoczesna winda;
5. Kampus przy ul. Kanonia 6/8 (WNB, Instytut Biologii Eksperymentalnej, Instytut Biologii
Środowiskowej, Katedra Ekologii, Biogeochemii i Ochrony Środowiska). W kampusie tym
posiadamy osobne wejście dla wózków osób niepełnosprawnych z podjazdem, platformę dla
niepełnosprawnych, w budynku jest winda i dwie toalety dla niepełnosprawnych na poziomie
-1 i piętrze I. Wejścia do zakładów i część sal dydaktycznych oznakowane są w piśmie Braille'a;
6. Kampus przy ul. Sienkiewicza 21 – 23 (WNB, Instytut Biologii Środowiskowej). W skład tego
kampusu wchodzi Ogród Botaniczny wraz z infrastrukturą dydaktyczną oraz Muzeum Przyrodnicze
(przy ul. Sienkiewicza 5). W budynku są dwie windy (stare i nowe skrzydło) oraz dwie toalety dla
osób niepełnosprawnych (stare skrzydło parter przy windzie oraz nowe skrzydło drugie piętro).
Do budynku można wejść/wjechać bez potrzeby pokonywania jakichkolwiek schodów.
Studenci odbywają również zajęcia z chemii w nowoczesnych budynkach Wydziału Chemii przy
ul. F. Joliot-Curie 14 w pełni dostosowanych dla osób z niepełnosprawnością.
Ze względu na interdyscyplinarność kierunku i jego prowadzenie przez dwa wydziały, studenci
odbywają zajęcia w wielu lokalizacjach we Wrocławiu. Należy jednak podkreślić, że wymienione
powyżej kampusy są położone w centrum Wrocławia, dosyć blisko siebie, a przemieszczanie
się między nimi jest możliwe pieszo lub komunikacją miejską w krótkim czasie. Szeroka oferta
infrastruktury dydaktycznej umożliwia maksymalne wykorzystanie potencjału dydaktycznego
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i naukowego infrastruktury. Szczegółowy opis sal, pracowni oraz laboratoriów (wraz z liczbą
dostępnych miejsc) zestawiono w Zal_III_2_6 (III część raportu), w którym odniesiono się również
do planów rozwoju infrastruktury dydaktycznej zarówno w zakresie remontowym jak i doskonalenia
wyposażenia sal, pracowni i laboratoriów. W wymienionych budynkach znajdują się zarówno duże
sale audytoryjne jak i mniejsze sale wykładowe oraz wiele innych sal z przeznaczeniem na odbywanie
konwersatoriów lub ćwiczeń w grupach. Dodatkowo, do dyspozycji jest kilka pracowni
komputerowych wykorzystywanych do prowadzenia praktycznych zajęć. Pracownie komputerowe
i sale seminaryjne są dostępne dla studentów także podczas różnego rodzaju pracowni
specjalistycznych i realizacji projektów, w tym przygotowywania pracy dyplomowej. Bardzo ważnym
elementem infrastruktury (ze względu na charakter kierunku) są laboratoria, które reprezentują
bardzo szeroki zakres możliwości badawczych i dydaktycznych. Większość z nich spełnia obecnie
światowe standardy jakości badań i zasad bhp (Zal_III_2_6). We wszystkich budynkach
wykorzystywanych w dydaktyce dostępne są przewodowe i bezprzewodowe sieci internetowe,
w tym sieci pracownicze oraz sieć Eduroam, z której korzystają studenci całej uczelni. Eduroam jest
bezpieczną usługą, która umożliwia studentom i pracownikom na połączenie z siecią
bezprzewodową. Pozwala ona na uwierzytelnianie się loginem i hasłem z macierzystej jednostki we
wszystkich miejscach, gdzie jest udostępniana. Na korytarzach budynków dostępne są ławy i krzesła,
na których studenci mogą oczekiwać na zajęcia i odpoczywać w czasie przerw oraz automaty
z napojami i zakąskami. Jednocześnie w wielu obiektach dostępne są strefy relaksu dla studentów
np. w budynku przy ul. Przybyszewskiego 63 (Instytut Genetyki i Mikrobiologii) sala nr 18, jest
dostępna dla studentów jako miejsce odpoczynku i relaksu. Wydziały starają się współpracować ze
studentami w zakresie udostępnienia infrastruktury dla nauki, odpoczynku i regeneracji. Przykładowo
w kampusie M. Borna – Cybulskiego dyrekcja Instytutu Nauk Geologicznych WNZKŚ zaplanowała
2 strefy relaksu i nauki (jedna z infrastrukturą do przygotowywania napojów i posiłków), z których
jedna, w ramach konkursu na projekt, ma być zaplanowana w całości przez studentów. Niestety
sytuacja epidemiczna pokrzyżowała plany realizacji tego przedsięwzięcia w 2020 r, będzie więc
realizowane w roku 2021.
W skład infrastruktury wykorzystywanej w procesie dydaktycznym na kierunku Ochrona środowiska
wchodzą również zamiejscowe stacje badawcze, w których studenci realizują ćwiczenia terenowe.
Wydział Nauk Biologicznych dysponuje Stacją Ekologiczną „Storczyk” w Karpaczu oraz Stacją
Ornitologiczną w Rudzie Milickiej. Szczegółową charakterystykę infrastruktury stacji badawczych
zestawiono w Zal_III_2_6 (III część raportu). Stacje te są sukcesywnie doposażane i remontowane
w celu podniesienia standardów pracy naukowej i dydaktycznej oraz podniesienia jakości udogodnień
dla osób niepełnosprawnych.
W obrębie wydziałów funkcjonują trzy muzea - Przyrodnicze, Geologiczne i Mineralogiczne oraz
Ogród Botaniczny i Obserwatorium Meteorologiczne. Obiekty te, poza prowadzeniem własnej
działalności badawczej oraz popularyzacją nauki, wspomagają studentów podczas zajęć
dydaktycznych (szczególnie w zakresie przygotowania prac dyplomowych) oraz pracy indywidualnej
(np. w ramach prac kół naukowych czy wolontariatu).
Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego im. Władysława Rydzewskiego, powstałe
w 1814 roku, przechowuje i udostępnia do badań naukowych a także do celów dydaktycznych zbiory
roślin, zwierząt i innych organizmów. Kolekcja zoologiczna obejmuje ponad 2,5 miliona okazów,
z czego blisko 70% to owady. Herbarium - kolekcja zielnikowa obejmująca rośliny i grzyby to blisko
0,5 mln okazów. Dziesięć eksponatów reprezentuje gatunki wymarłe w ostatnich dwóch stuleciach
(siedem z nich to ptaki, trzy ssaki), dalszych dziesięć to gatunki krytycznie zagrożone wyginięciem
(dziewięć gatunków zwierząt i jeden gatunek rośliny). Najcenniejszymi okazami są typy opisowe
gatunków: typem jest osobnik służący do naukowego zdefiniowania cech poszczególnych gatunków.
Muzeum Przyrodnicze zawiera ok. 6000 takich osobników wśród bezkręgowców i blisko 5000 wśród
roślin. Zbiory naukowe są dostępne dla specjalistów, a także dla studentów wykonujących prace
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dyplomowe różnych kierunków studiów (w tym Ochrony środowiska), nie tylko przyrodniczych
ale i historycznych czy kulturoznawczych. Muzeum Przyrodnicze posiada cztery wystawy stałe,
największe w Polsce, zarówno pod względem powierzchni wystawienniczej, jak i liczby eksponatów:
Świat roślin, Układ kostny kręgowców, Owady i człowiek, Świat zwierząt. Na wystawach odbywają
się regularne zajęcia dydaktyczne dla studentów, lekcje muzealne dla uczniów i intensywny ruch
gości zwiedzających je indywidualnie. W przestrzeni sal wystawowych organizowane są też
ekspozycje czasowe, czy mniejsze instalacje o charakterze artystycznym, nawiązujące do tematyki
przyrodniczej lub do styku przyrody i ludzkiej cywilizacji (http://www.muzeum-przyrodnicze.
uni.wroc.pl/).
Muzeum Geologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego im. Henryka Teisseyre: W Muzeum
Geologicznym istnieje, oprócz podstawowej kolekcji naukowej, kolekcja dydaktyczna. Jest ona
wykorzystywana jako wsparcie działalności edukacyjno-popularyzatorskiej muzeum a także jako
pomoc w kształceniu studentów. W skład kolekcji dydaktycznej wchodzą próbki skał i skamieniałości
obejmujące podstawowe skały i minerały oraz skamieniałości głównych grup organizmów. Aby
umożliwić studentom dostęp do jak najbogatszej kolekcji skamieniałości przewodnich (w tym typów
opisowych), bez obawy o ich uszkodzenie, muzeum wytwarza gipsowe kopie skamieniałości.
Kolekcja dydaktyczna jest dostępna dla wszystkich chętnych. Wykorzystują ją prowadzący zajęcia
ze studentami I roku studiów licencjackich (np. Geologia dynamiczna), mogą z niej też korzystać
studenci pragnący pogłębić swoją wiedzę. Specyficzną częścią kolekcji dydaktycznej są próbki
gromadzone na potrzeby realizowanych prac dyplomowych (http://www.mgeol.ing.uni.wroc.pl/).
Muzeum Mineralogiczne Uniwersytetu Wrocławskiego posiada 2 oddziały: ul. Kuźnicza w centrum
miasta oraz ul. Cybulskiego 30 w kampusie Borna - Cybulskiego. Jednym z najważniejszych zadań
podejmowanych przez Muzeum Mineralogiczne jest upowszechnianie wiedzy o minerałach.
Podstawową rolę dydaktyczną spełniają tu wystawy, które zawsze były głównym i specyficznym dla
tej instytucji środkiem popularyzacji nauki. Wystawy stałe otwiera ekspozycja zatytułowana
''Minerały Świata'', która ma na celu zapoznanie zwiedzających z najważniejszymi minerałami
występującymi na Ziemi. Ekspozycja przedstawia najbardziej reprezentatywną część (ponad 1100
eksponatów) zbioru minerałów zgromadzonych w Muzeum. Do stałych ekspozycji muzeum należą
również ''Minerały Polski'' i ''Minerały pegmatytów strzegomskich'', ''Meteoryty'', ''Kamienie
szlachetne i ozdobne'', ''Kamienie szlachetne i ozdobne - Grupa Krzemionki'', "Agaty Gór
Kaczawskich" oraz wystawy czasowe. Największe znaczenie dydaktyczne ma kolekcja ''Minerały
Polski'' gromadzona w układzie systematycznym i regionalnym, stale uzupełniana oraz wzbogacana w
celu stworzenia najbardziej reprezentatywnego, maksymalnie pełnego zbioru. Należy również
zauważyć, że Muzeum Mineralogiczne UWr. posiada jedyny w Polsce wyodrębniony zbiór kamieni
szlachetnych i ozdobnych, przeznaczony do celów dydaktycznych (http://www.muzmin.ing.
uni.wroc.pl/).
Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego pełni dla studentów istotną rolę w procesie
dydaktycznym, ponieważ daje możliwość prowadzenia zajęć terenowych oraz zbierania świeżego
materiału na zajęcia dydaktyczne. Wykorzystywany jest również do prowadzenia zajęć o różnorodnej
tematyce. W Ogrodzie znajduje się alpinarium, arboretum, kolekcje roślin pnących i wodnych a także
bogaty zbiór roślin szklarniowych. Uprawa przedstawicieli flor z całego świata pozwala
zaprezentować studentom różnorodność morfologii roślin i przystosowań do warunków środowiska.
W Ogrodzie Botanicznym znajdują się także działy dedykowane zajęciom ze studentami „Dydaktyka
i morfologia roślin” oraz „Systematyka” a także wystawa „Panorama Natury”, która pozwala
poszerzyć wiedzę o roślinach kopalnych, a także poznać szeroki kontekst rozwoju życia na Ziemi.
Bardzo istotna z punktu widzenia edukacji i dydaktyki jest uprawa w Ogrodzie Botanicznym roślin
chronionych i zagrożonych. Jednym z celów działalności Ogrodu Botanicznego jest także czynna
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ochrona ginących i zagrożonych gatunków roślin, szczególnie z terenu Dolnego Śląska polegająca
na opracowaniu metod ochrony ex situ z zastosowaniem kultury in vitro. W OB. Wykonywane
są prace dyplomowe studentów różnych kierunków studiów prowadzonych na WNB, w tym także
kierunku Ochrona środowiska (http://www.ogrodbotaniczny.wroclaw.pl/).
Obserwatorium Meteorologiczne Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu
Wrocławskiego dysponuje nowoczesnym, zautomatyzowanym systemem pomiarowym,
umożliwiającym wieloaspektowe badania z zakresu klimatologii, ochrony atmosfery oraz ochrony
środowiska. Badania koncentrują się na problematyce uwarunkowań przestrzennej zmienności
jakości powietrza w obszarach miejskich i podmiejskich oraz w obszarach górskich. System składa
się z następujących komponentów: standardowych (tradycyjnych, manualnych) pomiarów
meteorologicznych oraz automatycznych pomiarów temperatury, wilgotności powietrza, prędkości
i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, opadów oraz termiki gruntu; bloku pomiarów
parametrów radiacyjnych, na który składają się czujniki promieniowania całkowitego
i rozproszonego, krótko- i długofalowych składowych bilansu radiacyjnego, usłonecznienia
i promieniowania UV; przyrządów do pomiaru warstwy granicznej atmosfery: m.in. stacjonarnego
sodaru 3D, który umożliwia pomiary pionowej struktury termicznej powietrza; systemu pomiarowego
jakości powietrza: pyłomierze TEOM, mierzące stężenie pyłu zawieszonego frakcji PM10 i PM2,5,
automatyczne czujniki stężenia ozonu troposferycznego, rejestratory stężeń bioaerozolu.
Obserwatorium specjalizuje się również w pomiarach mobilnych oraz terenowych kampaniach
pomiarowych. W skład stacji mobilnej wchodzą: zestaw dwóch przenośnych pyłomierzy optycznych,
umożliwiających pomiary stężeń PM10, PM4, PM2,5 oraz PM1; automatyczne meteorologiczne stacje
pomiarowe (Gill i Campbell) oraz kompaktowe czujniki, umożliwiające pomiary w ruchu oraz budowę
autonomicznej sieci pomiarowej w terenie; dwa sodary mobilne, umożliwiające pomiary pionowej
struktury atmosfery w profilu, do wysokości 350 m. W ramach zajęć prowadzonych w Obserwatorium
Meteorologicznym, studenci studiów licencjackich i magisterskich, kierunku Ochrona środowiska,
nabierają doświadczenia w interpretowaniu zjawisk i procesów meteorologicznych. Celem zajęć jest
wykształcenie praktycznych umiejętności organizacji i prowadzenia badań terenowych, a także
pogłębienia wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu klimatycznego ze szczególnym
uwzględnieniem roli oddziaływań antropogenicznych. Studenci zdobywają umiejętności praktyczne
związane z ochroną i zarządzaniem jakością powietrza: m.in. doświadczenie w pracy terenowej z
wykorzystaniem nowoczesnej aparatury pomiarowej; umiejętność pracy z dużą ilością danych,
przygotowanie do analizowania procesów zachodzących w atmosferze, w tym rozprzestrzeniania się
zanieczyszczeń. Wyniki pomiarów uzyskanych w Obserwatorium Meteorologicznym stanowią także
podstawę do realizacji prac magisterskich, poświęconych tematyce klimatu miasta, warstwy
granicznej atmosfery, bioklimatologii, czy meteorologicznych uwarunkowań transportu
zanieczyszczeń powietrza (https://www.meteo.uni.wroc.pl/).
Poza klasycznymi zbiorami naukowymi, dydaktycznymi zgormadzonymi w muzeach poszczególne
instytuty, katedry, zakłady i pracownie wydziałów posiadają własne zbiory dydaktyczne i naukowe.
Na WNZKS są to m. in. kolekcje minerałów, skał, skamieniałości, szlifów, preparatów
mikroskopowych, rdzeni wiertniczych. Na WNB są to np. preparaty mikroskopowe stałe, zielniki,
zdjęcia fitosocjologiczne, zbiory suche i mokre kręgowców i bezkręgowców, gabloty z chronionymi
gatunkami owadów (zarejestrowane w RDOŚ). WNZKŚ dysponuje również w obrębie kampusu BornaCybulskiego hydrowęzłem (studnia i 3 piezometry badawcze), który wykorzystywany jest podczas
zajęć np. Podstawy hydrogeologii i geologii inżynierskiej.
Ważnym elementami infrastruktury poza uczelnią, z którym mają styczność studenci kierunku,
są instytucje, w których odbywają się praktyki zawodowe na studiach I stopnia. Praktyki zawodowe
na kierunku realizowane w bardzo szerokim spektrum instytucji bezpośrednio związanych z ochroną
środowiska, ochroną przyrody lub posiadające w swojej strukturze komórkę/oddział zajmujący
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się ochroną środowiska wynikającą z działalności produkcyjnej zakładu (opisanej w pozwoleniu
zintegrowanym) lub jak w przypadku administracji samorządowej z kierowaniem sprawami ochrony
środowiska na poziomie miasta/powiatu/gminy. Studenci sami wybierają instytucję, w której chcą
odbyć praktykę zawodową, ale to opiekun praktyk ze strony MSOŚ dba o to, żeby wybrana instytucja
spełniała, poza kwestiami merytorycznymi, standardy dobrych praktyk w zakresie ochrony
środowiska pod względem posiadanej infrastruktury. Charakterystykę profilu działalności instytucji,
w których studenci odbywają praktyki zawodowe opisano w Kryterium 6.
W pracowniach komputerowych w zależności od profilu oprócz standardowego oprogramowania
użytkowego studenci mają dostęp do specjalistycznego oprogramowania wykorzystywanego
w dydaktyce. Przykładowo oba wydziały co roku wykupują pełną licencję programu Statistica, która
może być zainstalowana, poza pracowniami komputerowymi, na komputerach prywatnych
studentów, w nieograniczonym zakresie. WNZKS opłaca ponadto wielostanowiskowe licencje takich
programów jak ArcGIS ESRI, Surfer, Grapher, Misrostation (tu również studenci mogą instalować
oprogramowanie na prywatnych komputerach). Bardzo specjalistyczne oprogramowanie np. Petrel
(program do modelowania złóż) jest kupowane i instalowane, w odpowiedniej do zajęć ilości
w pracowniach komputerowych oraz dostępne dla dyplomantów w pracy indywidualnej.
W dydaktyce i pracy badawczej wykorzystuje się również oprogramowanie wolnego dostępu
np. QuantumGIS, AutoCAD czy R, ponieważ jest ono coraz częściej wykorzystywane przez przyszłych
pracodawców i studenci powinni posiadać kompetencje do ich obsługi. Powszechnie wykorzystywane
oprogramowanie instalowane jest ponadto na tzw. maszynach wirtualnych (dostęp do serwerów
uczelnianych przez vpn). Umożliwia to studentom i pracownikom w łatwy i nieangażujący własnych
zasobów sprzętowych sposób (z każdego dowolnego komputera, nawet o słabych parametrach)
korzystać z zasobów informatycznych uczelni. Zasoby informatyczne wydziałów obejmują ponadto
specjalistyczne dedykowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie specjalistyczną aparaturą
oraz interpretowanie uzyskanych podczas analiz danych. Oprogramowanie to jest dostępne dla
studentów podczas specjalistycznych zajęć oraz przede wszystkim dla studentów realizujących prace
dyplomowe. Szczegółowe zestawienie najważniejszych programów dostępnych dla studentów
WNZKŚ i WNB, wraz z ich specyfikacją, umieszczono w załączniku elektronicznym nr 6 (III część
raportu).
WNZKŚ wykorzystuje również od 2015 roku dane LiDAR, które zostały udostępnione przez Głównego
Geodetę
Kraju
w
ramach
licencji
nr
DIO.DFT.DSI.7211.1619.2015_PL_N
oraz
DIO.DFT.7211.9874.2015_PL_N. Baza danych LiDAR dostępna w pokryciu dla obszaru całej Polski
w formacie kodowym ASCII umożliwia m.in. generowanie Numerycznego Modelu Terenu (NMT)
o rozdzielczości 1x1 m. Dane NMT LiDAR są wykorzystywane przez pracowników wydziału w ramach
prowadzonej działalności naukowo-badawczej oraz dydaktycznej, w tym m.in. do opracowywania
różnotematycznych map oraz prowadzenia ćwiczeń terenowych. Studenci Ochrony środowiska mogą
korzystać z danych LiDAR w ramach pisanych prac dyplomowych i magisterskich, gdzie w oparciu
o NMT przygotowują m.in. cyfrowe mapy.
Uniwersytet Wrocławski umożliwia również kadrze i studentom korzystanie z systemu Microsoft
Office 365. Microsoft Office 365 na UWr jest dostępny w planie E1. Na Uniwersytecie Wrocławskim
Office 365 był do czasów pandemii używany głównie jako skrzynka pocztowa oraz dysk w chmurze.
Obecnie jest intensywnie wykorzystywany do prowadzenia zajęć zdalnych. Dzięki wdrożeniu Office
365 możliwe jest tworzenie wszystkim pracownikom i studentom UWr konta w Office 365, które
są w jednej, zunifikowanej domenie @uwr.edu.pl. Konta pocztowe pracowników mają postać
imie.nazwisko@uwr.edu.pl, a studenci nr_indeksu@uwr.edu.pl. Każda skrzynka pocztowa, których
jest ok 30 tyś. ma 50 GB pojemności a dysk internetowy dla każdego konta ma pojemność 1 TB.
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Obsługą studentów i pracowników w zakresie problemów informatycznych służy Dział Usług
Informatycznych UWr (DUI), który w trosce o usprawnienie komunikacji z użytkownikami
i podnoszenie jakości świadczonych usług, w listopadzie 2019 wprowadził nowy system helpdeskowy
– Logsystem. Helpdesk pozwala na sprawną komunikację, pomiędzy użytkownikami (pracownikami
i studentami) a informatykami. Każdy z użytkowników, który poprzez Logsystem przesyła zgłoszenie
zawsze otrzymuje pomoc. Każde zgłoszenie otrzymuje unikatowy numer, który ułatwia jego
identyfikację podczas rozmowy z pracownikiem działu IT. Aby skrócić czas rejestracji zgłoszenia każdy
użytkownik może samodzielnie logować się do systemu i tworzyć zgłoszenia. System ten posiada
bazę wiedzy, która jest na bieżąco rozwijana i aktualizowana. Funkcjonalność bazy wiedzy, może
pomóc w przypadku rozwiązywania najczęściej pojawiających się problemów, bez konieczności
oczekiwania na reakcję informatyków. Dział IT, dbając o aktualność tej bazy, optymalizuje na bieżąco
czas rozwiązywania problemów (https://pomoc.uwr.edu.pl/KnowledgeBase). Jakość komunikacji
pomiędzy użytkownikiem a działem IT poprawia również możliwość śledzenia statusu zgłoszenia oraz
podglądu zdarzeń. W dowolnym momencie użytkownik może sprawdzić na jakim etapie jest jego
zgłoszenie i kto aktualnie się nim zajmuje. Pracownicy DUI, przydzieleni do rozwiązania danego
zgłoszenia, komunikują się ze zgłaszającym z wykorzystaniem systemu helpdeskowego (poprzez
email lub komentarz w zgłoszeniu). Każde zgłoszenie zarejestrowane w systemie Logsystem zawiera
pełną historię korespondencji pomiędzy zgłaszającym a pracownikiem Działu Usług Informatycznych,
przydzielonym do rozwiązania zgłoszonego problemu – tj. załączniki lub notatki wewnętrzne
dokumentujące etapy rozwiązywania zgłoszonego problemu.
W pracach badawczych i aktywności dydaktycznej prowadzonej na obu wydziałach bardzo ważna rolę
odgrywa aparatura badawcza. Szeroki zakres zagadnień naukowych obejmujących obie dyscypliny
oraz fakt, że odnoszą się one do analiz przyrody ożywionej i nieożywionej (często w terenie),
powoduje, że aparatura ta jest bardzo różnorodna – od tej laboratoryjnej po mobilne stacje
badawcze. Oba wydziały dysponują bardzo nowoczesną tzw. dużą aparaturą. Aparatura ta dostępna
jest dla studentów Ochrony środowiska podczas zajęć specjalistycznych (np. HPLC Waters Alliance –
Metody chromatograficzna, Spektrometr mas GC-IRMS oraz Spektrometr CRDS Picarro G-2201i
z przystawkami CM/SSIM2/AutomateFX - Metody spektrometryczne i izotopowe) oraz przede
wszystkim podczas badań do prac dyplomowych. W skład zasobów aparaturowych wchodzi również
wyposażenie laboratoriów specjalistycznych, pracowni, stacji badawczych, obserwatoriów. Wydziały
dysponują również znacznymi zasobami drobnego sprzętu wykorzystywanego podczas zajęć
stacjonarnych oraz ćwiczeń terenowych. Przykładowy wykaz aparatury badawczej oraz wyposażenie
laboratoriów zestawiono w Zal_III_2_6 (III część raportu).
Dostęp do podręczników kursowych wykorzystywanych w procesie kształcenia, w szczególności
zalecanych w sylabusach przedmiotów, a także pozostałej literatury fachowej, w tym
specjalistycznych książek i czasopism naukowych z zakresu obu dyscyplin, zapewnia – poza źródłami
internetowymi – uczelniany system biblioteczno-informacyjny, który tworzy Biblioteka
Uniwersytecka: biblioteka główna oraz biblioteki specjalistyczne - wydziałowe, instytutowe
i zakładowe. Studenci Ochrony środowiska i pracownicy korzystają zarówno z Biblioteki Głównej
UWr, jak i jej oddziałów.
Biblioteka Uniwersytecka główna jest jednostką ogólnouczelnianą o zadaniach usługowych,
dydaktycznych i naukowych, pełni również funkcję ogólnodostępnej biblioteki publicznej, służącej
upowszechnianiu nauki i kultury w społeczeństwie. Misją biblioteki jest utrzymywanie najwyższego
profesjonalnego poziomu swej działalności, w celu aktywnego wspierania procesów naukowobadawczych i edukacyjnych na UWr, zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami kadry i studentów oraz
zaspokajanie potrzeb biblioteczno-informacyjnych użytkowników zewnętrznych.
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Biblioteka Uniwersytecka jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnością. Przestronne
hole biblioteczne, drzwi bez progów oraz wygodne windy opisane alfabetem Braille’a, ułatwiają
poruszanie się w budynku osobom z niepełnosprawnością. W Punkcie Informacyjnym Biblioteki,
na poziomie 0, dyżurny bibliotekarz służy pomocą i odpowie na wszystkie pytania. W agendach
udostępniania (czytelnie, informatorium, obszar wolnego dostępu do zbiorów) przygotowano
stanowiska do pracy z podwyższonymi blatami stołów oraz przewidziano szerokie odstępy pomiędzy
regałami, które ułatwiają dostęp osobie z niepełnosprawnością narządu ruchu. W agendach
udostępniania zbiorów są stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi przez osoby
z dysfunkcją słuchu i wzroku, w tym oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze
treści, lektor czytający zaznaczony tekst oraz lupy stacjonarne powiększające tekst. Studenci UWr
z niepełnosprawnością mają także możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych
zasobów elektronicznych poza siecią UWr (poprzez serwer proxy) na takich samych prawach
jak pracownicy i uczestnicy studiów doktoranckich UWr. Użytkownicy z niepełnosprawnością mają
ponadto regulaminowe prawo do wypożyczenia większej liczby wydawnictw i na dłuższy termin,
mogą także ustanowić pełnomocnika, który w ich imieniu będzie wypożyczał i prolongował materiały
biblioteczne (https://www.bu.uni.wroc.pl/).
Poza biblioteką główną studenci Ochrony środowiska korzystają w oferty bibliotek specjalistycznych
funkcjonujących na WNZKŚ i WNB:







Biblioteka Instytutu Nauk Geologicznych;
Biblioteka Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego;
Zbiory kartograficzne Pracowni Historii Kartografii;
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Roślin;
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Biologia Zwierząt;
Biblioteka Wydziału Nauk Biologicznych - Genetyka, Mikrobiologia i Biologia Człowieka.

Są to biblioteki działające zgodnie z potrzebami naukowymi i dydaktycznymi wydziałów np. posiadają
wykaz literatury z sylabusów konkretnych kierunków. Stanowią one warsztat naukowy i dydaktyczny
dla społeczności obu wydziałów. Katalogi bibliotek specjalistycznych zawierają informacje o zbiorach
znajdujących się w bibliotece głównej (BU) i w innych bibliotekach specjalistycznych. Katalogi
dostępne są w formie elektronicznej, zdigitalizowanej oraz tradycyjnej. Oddział Opracowania
Biblioteki Głównej opracowuje cyfrowo wydawnictwa zwarte naszych bibliotek w systemie VIRTUA
od 1996 roku, zarówno nowe nabytki jaki i publikacje z lat poprzednich. Biblioteki specjalistyczne obu
wydziałów posiadają katalogi tradycyjne (alfabetyczne; książek, czasopism i serii wydawniczych,
zbiorów kartograficznych, katalog systematyczny) oraz elektroniczne takie jak: elektroniczny katalog
wydawnictw zwartych, katalog zbiorów kartograficznych, katalog czasopism bibliotek
specjalistycznych. Przez stronę BU i sieć UWr pracownicy i studenci mają dostęp do bazy czasopism
elektronicznych, do Web of Science, do bazy JSTOR oraz do portali tematycznych z zakresu obu
dyscyplin. Dodatkowo biblioteki prenumerują tytuły czasopism zagranicznych w wersji online.
Biblioteki rejestrują publikacje pracowników, wprowadzają rekordy do Bazy Bibliografii Publikacji
Pracowników i Doktorantów UWr oraz bazy HUESCA, co pozwala na włączenie ich
do ogólnokrajowego systemu - Polska Bibliografia Naukowa (PBN). Działalność badawcza
i dydaktyczna WNZKŚ i WNB obejmuje bardzo szeroki zakres zagadnień, dlatego też księgozbiór
bibliotek specjalistycznych jest różnorodny i dostosowany do potrzeb pracowników i studentów.
Literatura zalecana w sylabusach jest w większości dostępna w bibliotekach. Biblioteki prowadzą
również wypożyczalnię międzybiblioteczną. Sprowadzają poszukiwane publikacje w postaci plików
pdf z innych bibliotek w kraju. Biblioteki specjalistyczne czynnie współpracują z Oddziałem Informacji
Naukowej w lokalizacji trudno dostępnych wydawnictw. Nowe nabytki pozyskiwane są z egzemplarza
obowiązkowego Biblioteki Uniwersyteckiej. Na życzenie pracowników lub studentów sprowadzane
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są książki zagraniczne. Syntetyczne zestawienie zbiorów bibliotecznych oraz wykazy czasopism
oferowanych przez biblioteki specjalistyczne zestawiono w Zal_III_2_6 (III część raportu).
Pomieszczenia bibliotek specjalistycznych oferują dużą przestrzeń na zbiory oraz umożliwiają
studentom i pracownikom dostęp do wygodnych i obszernych czytelni. Czytelnie służą również jako
miejsce cichej nauki oraz, dzięki stanowiskom komputerowym, umożliwiają studentom: dostęp
do baz literatury, katalogów i zasobów BU, wykonanie własnych zadań dydaktycznych, przesłanie
pracy własnej prowadzącym itd. Godziny dostępu do bibliotek są adekwatne do czasu odbywania
zajęć dydaktycznych i nie odbiegają od ogólnie przyjętych standardów. Tam gdzie jest to technicznie
możliwe biblioteki specjalistyczne oferują udogodnienia dla niepełnosprawnych. Syntetyczną
charakterystykę pomieszczeń i dostępnych udogodnień bibliotek specjalistycznych obu wydziałów
zawarto w załączniku elektronicznym nr 6 (III część raportu).
Biblioteki starają się w miarę możliwości i dostępnych środków zaspakajać potrzeby czytelników.
Regularnie dokonują zakupu literatury, szczególnie tej wykazywanej w sylabusach przedmiotów.
Pozyskiwanie nowych egzemplarzy literatury odbywa się na wniosek prowadzących, studentów
i doktorantów. Przykładowe zestawienie zakupów dokonywanych przez biblioteki w ostatnich dwóch
latach zawiera Zal_I_5_1. Biblioteki pomagają również studentom w wyszukiwaniu publikacji, szkolą
w zakresie korzystania z baz oraz corocznie prowadzą szkolenia biblioteczne dla studentów
pierwszego roku. Cyklicznie przeprowadzane są melioracje kartotek czytelników i melioracje
katalogów, okresowo zgodnie z wymaganiami regulaminu skontrum zbiorów. Nowe nabytki
są na bieżąco oddawane do opracowania w BU.
Uczelnia oraz oba wydziały starają się podnosić standard infrastruktury naukowej i dydaktycznej,
dbając przy tym o zachowanie zasad bhp i ppoż oraz dostosowywanie infrastruktury do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Działania te obejmują zarówno doraźne podnoszenie standardu sal
wykładowych, laboratoriów, pracowni itd. (ze środków własnych) jak i pozyskiwanie środków na duże
remonty. Przykładowo, duży kampus Borna-Cybulskiego przeszedł w ostatnich latach generalne
remonty, które znacznie podniosły standard infrastruktury dydaktycznej, w tym sal wykładowych,
ćwiczeniowych a przede wszystkim laboratoriów, które obecnie spełniają najwyższe światowe normy
jakościowe jak również bezpieczeństwa oraz dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zestawienie dokonanych w ostatnich latach prac remontowych (w ich skład wchodzi również zakup
wyposażenia sal i laboratoriów) oraz planów na przyszłość zawiera Zal_III_2_6.
W ramach rozwoju bazy dydaktyczno-naukowej wydziały regularnie starają się pozyskiwać środki
na dużą aparaturę badawczą. W ostatnich latach WNZKS udało się pozyskać środki np. na mikroskop
skaningowy JEOL JSM-IT100 ze spektrometrem EDS Oxford X—act, spektrometr do pomiaru
stosunków izotopów trwałych Thermo Scientific Delta V Advantage czy Dyfraktometr rentgenowski
(XRD) D8 ADVANCE. Zestawienie najważniejszej aparatury badawczej używanej w nauczaniu
studentów Ochrony środowiska zawiera Zal_III_2_6.
Podnoszenie standardu infrastruktury obu wydziałów odbywa się na wniosek różnych grup
interesariuszy. Monitoring stanu infrastruktury jest zadaniem:




w zakresie stanu technicznego budynków – administratorów budynków (tryb ciągły), dział
infrastruktury UWr (tryb ciągły). Corocznie odbywa się kontrola oraz przeglądy gwarancyjne
wyremontowanych części zgodnie z zapisami umów z wykonawcami. Pracownicy i studenci mają
możliwość składania wniosków o remonty oraz zgłaszanie bieżących usterek;
w zakresie przestrzegania zasad BHP – dział BHP (kontrole skutkujące zaleceniami). Corocznie
odbywa się kontrola działu BHP oraz ochrony przeciwpożarowej dotyczące infrastruktury.
Kontrola kończy się protokołem z zaleceniami przekazanymi władzom UWr;
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w zakresie przestrzegania ochrony przeciwpożarowej – dział BHP i Straż pożarna (kontrole
skutkujące zaleceniami). Corocznie odbywa się kontrola działu BHP dotycząca zabezpieczenia
przeciwpożarowego budynku. Kontrola kończy się protokołem z zaleceniami przekazanymi
władzom UWr;
w zakresie zasobów bibliotecznych – pracowników biblioteki, pracowników naukowych
i dydaktycznych, studentów i doktorantów wnioskujących o zakup literatury, poszerzenie
dostępu do baz; melioracja katalogów przeprowadzana jest przez pracowników biblioteki;
w zakresie wyposażenia sal, pracowni i laboratoriów – wnioski składają nauczyciele na skutek
doświadczeń własnych i potrzeb zgłaszanych przez studentów do dyrekcji poszczególnych
jednostek dydaktycznych;
w zakresie aparatury - wnioski składają nauczyciele na skutek doświadczeń własnych i potrzeb
zgłaszanych przez studentów do dyrekcji poszczególnych jednostek dydaktycznych;
w zakresie infrastruktury informatycznej – informatyków wydziałowych oraz DUI .

Stałe monitorowanie jakości oraz stanu infrastruktury i reagowanie doraźnie na pilne wnioski
interesariuszy oraz planowanie wydatków na projekty duże jest zadaniem dyrektorów
poszczególnych instytutów.
Szczególnym wyzwaniem, które postawiło pracownikom i władzom wydziałów nowe zadania
w zakresie infrastruktury jest stan epidemii trwający od marca 2020 r. Działania uczelni i wydziałów
w zakresie dostosowania poszczególnych elementów infrastruktury do okoliczności epidemii były
wielowątkowe. Szereg wewnętrznych aktów normatywnych dotyczących infrastruktury zestawiono
w Kryterium 2 (Zal_I_2_22 do Zal_I_2_37).
Dostosowanie budynków do funkcjonowania w reżimie sanitarnym. W początkowym etapie
epidemii dydaktyka przeszła na formę zdalną a działania związane z ograniczaniem rozprzestrzeniania
COVID-19 dotyczyły głównie pracowników. Na WNZKŚ pierwsze zajęcia stacjonarne odbyły się w lipcu
i wrześniu. Na WNB pierwsze zajęcia dydaktyczne w formie stacjonarnej zaczęły się odbywać w lipcu
i we wrześniu. Były to te zajęcia, które ze względu na konieczność zrealizowania efektów uczenia
się nie mogły się odbywać zdalnie np. laboratoria i ćwiczenia terenowe. W tym czasie zadania
związane z ograniczaniem epidemii obejmowały odkażanie pomieszczeń dydaktycznych i ciągów
komunikacyjnych oraz toalet. Bieżące odkażanie, przez firmę sprzątającą, wszystkich powierzchni
i elementów wykorzystywanych przez pracowników i studentów, realizowane jest do tej pory.
Wykonano też oznaczenia wszystkich sal dydaktycznych, pomieszczeń wind i toalet ze wskazaniem
liczby osób, które w pomieszczeniach mogą przebywać. W toaletach oraz przy wszystkich kranach
(także w salach dydaktycznych) umieszczono instrukcje prawidłowego mycia rąk. Kolejnym etapem
było zamontowanie, w każdym ciągu komunikacyjnym i przy każdej sali dydaktycznej urządzenia
do odkażania rąk. Jeśli taka instalacja nie była możliwa zapewniono przenośny odkażacz.
W październiku 2020 przy wszystkich wejściach do budynków uczelni zamontowano stanowiska
do pomiaru temperatury ciała. Wszelkie instrukcje epidemiczne, także dotyczące realizowania zajęć
w salach dydaktycznych, wywieszane przy windach, salach, wejściach do budynków posiadają wersje
w języku polskim i angielskim. W razie zgłoszenia przez dział BHP takiej konieczności (potwierdzony
przypadek Covid-19 u osoby przebywającej w danej lokalizacji), dokonuje się kompleksowego
odkażania budynków zlecając to zadanie specjalistycznej firmie. W budynkach wyznaczono specjalne
pomieszczenia pełniące funkcje izolatoriów.
Dostosowanie sal, pracowni i laboratoriów do funkcjonowania w reżimie sanitarnym – wszystkie
pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne są odkażane (w tym powierzchnie pracy)
zgodnie z harmonogramem zajęć, po każdych zajęciach. W przerwach między zajęciami
pomieszczenia są wietrzone. W salach dostępne są maseczki, rękawiczki i zestawy odkażające. Krzesła
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i stanowiska w salach, pracowniach i laboratoriach, w celu zachowania dystansu społecznego, zostały
odpowiednio oznaczone.
Dostosowanie systemów informatycznych do pracy zdalnej. W praktyce samo dostosowanie
narzędzi nauczania zdalnego nie było konieczne, ponieważ uczelnia nimi dysponuje. Zasady
kształcenia na odległość określa zarządzenie nr 118/2020 Rektora UWr z dnia 7 września 2020 r.
(Zal_I_2_30). Ponieważ programy studiów na kierunku Ochrona środowiska nie przewidują – poza
ogólnouniwersyteckim szkoleniem wstępnym z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej,
organizowanym przez Centrum Kształcenia na Odległość UWr – zajęć e-learningowych, kształcenia
na kierunku dotyczą jedynie zapisy regulujące organizację zajęć zdalnych i hybrydowych. I te zasady
zostały wstępnie wprowadzone w semestrze letnim 2019/2020 i są obowiązkowe od semestru
zimowego 2020/2021. Co do zasady, zajęcia zdalne prowadzi się jedynie za pośrednictwem
uniwersyteckiej platformy e-learningowej E-EDU (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl), narzędzi zawartych
w pakiecie MS Office 365 lub za pomocą innych udostępnianych przez UWr narzędzi do kształcenia
na odległość. Materiały do zajęć udostępniane i archiwizowane są na platformie E-EDU albo
w dedykowanych usługach dostępnych w ramach MS Office 365. Należy zaznaczyć, że oferowane
przez UWr narzędzia nauki zdalnej dostępne są w wersji dla aplikacji mobilnych, co podnosi komfort
korzystania z nich, przede wszystkim studentom, którzy mogą wykorzystywać do zajęć przenośne
urządzenia mobilne – tablety i smartfony.
Funkcjonowanie bibliotek, domów studenckich oraz innych obiektów Uniwersytetu Wrocławskiego
w warunkach epidemicznych regulowane jest Zarządzeniem Nr 116/2020 Rektora Uniwersytetu
Wrocławskiego z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zasad funkcjonowania Uniwersytetu
Wrocławskiego w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 (Zal_I_2_29).
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Kryterium 6. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji
i doskonaleniu programu studiów oraz jej wpływ na rozwój kierunku

Ochrona środowiska jest jednym z najszybciej zmieniających się i rozwijających się współczesnych
działów nauk przyrodniczych, dlatego nauczanie ochrony środowiska na poziomie akademickim
w MSOŚ UWr, poprzez kadrę naukowo-dydaktyczną dwóch wydziałów prowadzących tj. WNZKŚ
i WNB, skoncentrowane jest na efektywnym przekazaniu niezbędnej wiedzy specjalistycznej
i zaawansowanych umiejętności praktycznych z szeroko rozumianej ochrony środowiska, wspartej
kompetencjami pochodzącymi z doświadczeń kadry. Współpraca z instytucjami akademickimi
i naukowymi stanowi ważny element w prowadzonych pracach badawczych i umożliwia
podejmowanie złożonych problemów naukowych. Interakcje z innymi ośrodkami pozwalają
na poszerzenie horyzontów oraz nawiązanie i prowadzenie współpracy, w którą niejednokrotnie
angażowani są studenci, głównie podczas realizacji swoich prac licencjackich i magisterskich. Wpływ
współpracy z instytucjami naukowymi krajowymi i zagranicznymi na proces dydaktyczny jest bardzo
różnorodny, od wzbogacania praktyki w prowadzeniu zajęć, przez zdobywanie nowej wiedzy
i umiejętności po wzbogacanie kolekcji dydaktycznych zarówno na WNB jak i na WNZKŚ.
Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest traktowana na obu wydziałach
prowadzących MSOŚ priorytetowo w szczególności w stosunku do kadry naukowo-dydaktycznej
prowadzącej zajęcia na kierunku Ochrona środowiska. Należy pamiętać, że wiedza i umiejętności
praktyczne, zdobyte przez kadrę na drodze współpracy z otoczeniem gospodarczym i przemysłem,
mogą być przekazane studentom podczas zajęć, co wpływa w sposób oczywisty i realny na jakość
programu kształcenia. Doświadczenie kadry naukowej we współpracy z przemysłem
i przedsiębiorcami przekłada się w realny sposób na dostosowanie programu i treści nauczania
do zapotrzebowania rynku pracy.
Bardzo ważnym aspektem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla kierunku Ochrona
środowiska jest współpraca na poziomie wydziałów z Radą Przedsiębiorców i Pracodawców działającą
przy WNZKŚ oraz Radą Interesariuszy WNB tj.:
 na WNZKŚ od 2014 r (Zal_I_1_5) działa Rada Przedsiębiorców i Pracodawców. Rada skupia 11
osób spoza WNZKŚ będących przedstawicielami takich jednostek jak: KGHM Polska Miedź SA,
Przedsiębiorstwo Geologiczne we Wrocławiu PROXIMA, Esri Polska Sp. z o.o., Instytut Górnictwa
Odkrywkowego „POLTEGOR INSTYTUT”, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
we Wrocławiu, Wydział Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Dolnośląskiego, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu, Departament Rozwoju
Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego oraz Kopalnia Węgla
Brunatnego Konin SA. Rada jest partnerem WNZKŚ i stanowi jego cenne ciało doradcze w kwestii
dostosowania oferty edukacyjnej (modyfikacja i tworzenie kierunków studiów, specjalności oraz
studiów podyplomowych) do aktualnych potrzeb rynku pracy i gospodarki. Rada służy również
między innymi wsparciem merytorycznym, udostępnia materiały do badań (w tym magisterskich
i licencjackich), współpracuje w zakresie organizacji dobrowolnych praktyk zawodowych dla
studentów i wspiera inicjatywy studenckie.
 na WNB od 2014 r. działa Rada Społeczno-Gospodarcza (Zal_I_6_1) ze zmianami poszerzającymi
skład Rady (Zal_I_6_2) oraz finalnym przekształceniem w 2020 r. w Radę Interesariuszy przy WNB
(Zal_I_6_3). Obecnie Rada Interesariuszy (Zal_I_1_6) skupia 22 osoby spoza WNB będące
przedstawicielami takich jednostek jak: Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu,
Pure Biologics, POLLENA Kosmetyki i Mydła Naturalne, Zespół Szkół nr 8 we Wrocławiu,
Wrocławski Park Technologiczny, Z-ca Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - Regionalny
Konserwator Przyrody, Nadleśnictwo Oborniki Śląskie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
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Instytut Ochrony Przyrody PAN – Kraków, Karkonoski Park Narodowy, ZOO Wrocław, Pracownia
Analizy Instrumentalnej i Preparatyki Laboratorium Mikrobiologii Lekarskiej, Instytut Immunologii
i Terapii Doświadczalnej PAN – Wrocław, Schumacher Sp. z o.o., Centrum Edukacji Nauczycielskiej,
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, Laboratorium Kryminalistyczne Komendy
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, Szkoła Podstawowa nr 63 we Wrocławiu, Dolnośląski
Business Centre Club, A-BIOTECH, Pierre Fabre Medicament Polska oraz Liceum Ogólnokształcące
nr XII we Wrocławiu. Procedurę współpracy z interesariuszami WNB zamieszczono w załączniku
(Zal_I_6_4).
Kontakty z ww. Radami z poziomu MSOŚ, realizowane są przez Prodziekanów ds. nauczania z WNB
i WNZKŚ zasiadających jednocześnie w Radzie MSOŚ (Zal_I_3_1) i mających realny wpływ
na konstruowanie, doskonalenie i realizację programu studiów na kierunku Ochrona środowiska.
Kolejnym istotnym aspektem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym dla kierunku
Ochrona środowiska prowadzonym przez MSOŚ UWr są kontakty z interesariuszami zewnętrznymi
w ramach współpracy i realizacji Praktyk zawodowych (po II roku studiów I stopnia). Praktyki
zawodowe na kierunku Ochrona środowiska realizowane są w bardzo szerokim spektrum instytucji
bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, ochroną przyrody lub posiadające w swojej
strukturze komórkę/oddział zajmujący się ochroną środowiska wynikający z działalności produkcyjnej
zakładu (opisanej w pozwoleniu zintegrowanym) lub jak w przypadku administracji samorządowej
z kierowania sprawami ochrony środowiska na poziomie miasta/powiatu/gminy. Zgodnie
z Regulaminem praktyk zawodowych na MSOŚ (Zal_I_2_8) studenci w celu realizacji i osiągnięcia
założonych efektów uczenie się, kierują się Założeniami praktyk zawodowych na MSOŚ (Zal_I_2_8).
Instytucje, w których studenci realizują swoje praktyki (Zal_I_1_7) można podzielić/przyporządkować
do następujących grup:
1) związane z administracją samorządową jak komórki/oddziały ds. ochrony środowiska
w Starostwach Powiatowych, Urzędach Miasta, Urzędach Gminy etc. – w nich nakierunkowani na taki
zasób wiedzy/umiejętności i kompetencji studenci poznają zasadę działania jednostki i jej
umocowanie prawne, zakres obowiązków i czynności administracyjne związane z prowadzoną
działalnością na rzecz szeroko rozumianej ochrony środowiska, ustawy i zarządzenia powiązane
z kompetencjami jednostki oraz finalnie nabywają umiejętność pracy w zespole z uwzględnieniem
hierarchizacji pracy;
2) związane z czynną i bierną ochroną przyrody jak parki krajobrazowe i narodowe, nadleśnictwa,
ogrody botaniczne, ZOO etc. - studenci mają możliwość konfrontacji teoretycznej wiedzy ze studiów
z czynną i praktyczną obserwacją przyrody w terenie, zapoznają się z regulaminami zasadami
funkcjonowania danej jednostki, jej regulacjami prawnymi w tym pod kątem ochrony środowiska,
obowiązkami i uprawnieniami jej pracowników;
3) związane z zakładami przemysłowymi stricte spełniającymi w związku ze swoją działalnością
zadania na rzecz ochrony środowiska (zakłady uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, składowiska
odpadów komunalnych i zakłady recyklingu/przeróbki odpadów stałych) lub z zakładami
produkcyjnymi oddziaływującymi negatywnie na środowisko (jak ciężki przemysł, elektrociepłownie,
KGHM etc.), w których problem ochrony środowiska jest kluczową gałęzią działalności zakładu lub
jest wieloaspektowy i wynika z pozwolenia zintegrowanego w danym przedsiębiorstwie –
w zakładach tych studenci mają możliwość poznawania najnowszych i specyficznych dla danej
jednostki rozwiązań technologicznych służących minimalizacji wpływu zakładu na środowisko (często
również z nowoczesnymi przyzakładowymi laboratoriami analitycznymi), jak również prawnych
uwarunkowań funkcjonowania zakładu i roli jednostek związanych z ochroną środowiska w dużych
zakładach przemysłowych i instytucjach pro-ekologicznych;
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4) związane z jednostkami rządowymi/samorządowymi zarządzającymi funduszami na rzecz ochrony
środowiska lub realizującymi programy monitoringu/inspekcji środowiska sensu stricte, lub jego
poszczególnych składowych komponentów (np. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej), w których studenci nabywają cenne
doświadczenie w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami krajowymi i UE związanymi
z ochroną środowiska, krajowymi i międzynarodowymi programami monitoringu i oceny środowiska
przyrodniczego, działalnością monitoringową (w tym laboratoryjną) i inspekcyjną podmiotów
korzystających ze środowiska.
Wybór miejsca praktyki zawodowej jest każdorazowo oceniany przez opiekuna praktyk zawodowych
pod kątem możliwości realizacji Założeń Praktyk zawodowych na kierunku Ochrona środowiska,
a co ważniejsze realizacji założonych efektów uczenia się. Jednakże, to indywidualne preferencje
każdego studenta są głównym czynnikiem determinującym miejsce ich odbywania. Bardzo często taki
kontakt studenta z otoczeniem społeczno-gospodarczym jest bodźcem do wyboru specjalności
na studiach II stopnia oraz ukierunkowania przyszłej ścieżki/kariery zawodowej.
Ważnym dla kierunku Ochrona środowiska, aspektem współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym są kontakty z interesariuszami zewnętrznymi w ramach realizacji niektórych zajęć
terenowych (np. Technologie w ochronie środowiska), które odbywają się we współpracy
i na terenach obiektów współpracujących firm i zakładów przemysłowych we Wrocławiu
i w województwie dolnośląskim, co wzbogaca program kształcenia o aspekty praktyczne i zwiększa
atrakcyjność zajęć. Przykładami corocznie odwiedzanych w ramach zajęć obiektów są m.in.
Elektrownie Wodne Wrocław I i II we Wrocławiu, Elektrociepłownia Wrocław, Oczyszczalnia ścieków
komunalnych w Legnicy, Zakład produkcji wody w Legnicy, Sortownia odpadów WPO ALBA
we Wrocławiu, Składowisko odpadów Chemeko-System w Rudnej Wielkiej oraz Pracownia
i laboratorium WIOŚ we Wrocławiu. Bezpośredni kontakt z pracownikami ww. firm jest bardzo
istotny zarówno dla studentów, którzy mają okazję praktycznego poznania omawianych zagadnień,
jak i dla prowadzących, którzy w wyniku dyskusji ze specjalistami z branży mogą lepiej dostosowywać
treści nauczania do wymogów rynku pracy.
Należy też podkreślić znaczenie osobistych kontaktów kadry naukowo-dydaktycznej z otoczeniem
gospodarczym, które umożliwiają studentom spotkanie z potencjalnymi pracodawcami i zdobycie
doświadczenia zawodowego już w trakcie studiów (np. poprzez uczestnictwo w dodatkowych
stażach/wolontariatach realizowanych poza programem studiów), a następnie pracę w zawodzie
po studiach.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni WNB mają duże doświadczenie praktyczne w realizacji działań
o charakterze eksperckim dla instytucji publicznych i organizacji pozarządowych zajmujących
się szeroko rozumianą ochroną środowiska. Realizują naukowe programy badawcze z tego zakresu
we współpracy np. z parkami narodowymi, Lasami Państwowymi, czy fundacjami o charakterze
"proekologicznym". Angażują się także w wiele inicjatyw edukacyjnych i popularyzatorskich, zarówno
lokalnych jak i ogólnopolskich. Podejmując wszystkie wymienione wyżej działania wchodzą w ścisły
kontakt z otoczeniem społeczno-gospodarczym od instytucji publicznych począwszy na firmach
prywatnych skończywszy. Powyższe doświadczenia procentują podwyższeniem ich kompetencji,
szczególnie w zakresie praktycznym, niezbędnym w procesie dydaktycznym.
Ponadto w latach 2015-2020 pracownicy WNB pełnili rolę ekspertów w takich gremiach jak: Zespół
opiniodawczo-doradczy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu przy rezerwacie
„Stawy Milickie”, Rada ds. Ekologii przy Prezydencie miasta Wrocławia, Rada Dolnośląskiego Zespołu
Parków Krajobrazowy, Rada Naukowa Parku Narodowego Gór Stołowych, Rada Naukowo-Społeczna
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Leśnego kompleksu promocyjnego ''Lasy Doliny Baryczy", Zespół doradczy przy Dyrektorze RDLP
we Wrocławiu, Regionalna Rada Ochrony Przyrody przy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Przyrody
we Wrocławiu, Zespół doradczy ds. ochrony przyrody Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu, Komitet Sterujący "Programu dla Odry-2006", Rada Naukowa
Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Komitet Mokradłowy przy Generalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska.
Pracownicy naukowo-dydaktyczni WNZKŚ mają duże doświadczenie praktyczne w realizacji działań
o charakterze eksperckim dla instytucji publicznych oraz komercjalizacji wyników swoich badań
w powiązaniu z otoczeniem gospodarczym.
W ING UWr w latach 2015-2020 pracownicy wykonywali szereg umów badań zleconych (28 umów
i ekspertyz na wykonanie analiz petrograficznych, hydrologicznych, geochemicznych i izotopowych)
a ich ilość świadczy o rozpoznawalności samych badaczy, wysokiej jakości analiz i rzetelnym raporcie
powykonawczym. Ponadto w latach 2015-2020 pracownicy ING UWr zasiadali w roli ekspertów
w takich gremiach (przy Ministrze Klimatu, dawniej Ministrze Środowiska) jak: Komisja Dokumentacji
Hydrogeologicznych, Komisja Opracowań Kartograficznych, Komisja Zasobów Kopalin, Komisja
ds. Technologii i Analityki w Działalności Geologiczno-Górniczej, Rada Geologiczna, Komisja
Dokumentacji Geologiczno-Inżynierskich, Komisja Egzaminacyjna dla stwierdzania kwalifikacji
geologicznych. Pracownicy ING byli w latach 2015-2020 członkami takich organów jak Rada
Programowa Międzyuczelnianego Centrum Modelowania Procesów Hydrologicznych, Komitet
Naukowy Centrum Nowych Technologii MPWiK Wrocław, Rada Gospodarki Wodnej Regionu
Wodnego Środkowej Odry, Komisja Nauk Górniczych PAN czy Komisja Nauk o Ziemi PAN.
Wzorcowym przykładem współpracy z przemysłem jest projekt NCBIR CUBR "Innowacyjne
technologie ograniczenia migracji zasolonych wód podziemnych do wód powierzchniowych w rejonie
Obiektu Unieszkodliwiania Odpadów Wydobywczych Żelazny Most" realizowanym przez
hydrogeologów z ING wraz z KGHM Polska Miedź SA oraz Uniwersytetem Przyrodniczym
we Wrocławiu. Celem projektu jest rozwiązywanie problemów przyrodniczych wywołanych
działalnością górniczą z użyciem najnowszych technologii (w tym modelowania numerycznego,
teledetakcji i termodynamiki). Monitoring OUOW "Żelazny Most" wskazuje, że filtracja wody
ze składowiska w jego podłoże i na przedpola powoduje zmiany zarówno w dynamice wód
podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego jak i w ich składzie chemicznym. Aby
przeciwdziałać negatywnym zmianom podjęto się opracować innowacyjną technologię ograniczenia
migracji zasolonych wód podziemnych w rejonie składowiska odpadów flotacyjnych „Żelazny Most”,
które to będąc jednym z największych tego typu obiektów na świecie, eksploatowane jest już
od przeszło 40 lat.
IGRR UWr skutecznie łączy działalność naukową i współpracę z otoczeniem gospodarczym oraz
budowanie odpowiednich relacji. Poprzez współpracę z przedstawicielami administracji rządowej,
samorządowej i jednostkami publicznymi wspiera wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju,
dyrektyw UE w zakresie ochrony środowiska, dostęp do informacji środowiskowych i budowanie
społeczeństwa opartego na wiedzy. Do najważniejszych osiągnięć z zakresu współpracy z otoczeniem
społeczno-gospodarczym zaliczyć można:

 realizacja badań przemysłowych i prac rozwojowych z zakresu metod, systemów i technologii
wspierających poszukiwanie osób zaginionych przez Zakład Geoinformatyki i Kartografii
we współpracy z firmą FlyTech sp. z o.o., która jest jednym z największych polskich producentów
cywilnych bezzałogowych statków powietrznych. W kwietniu 2019 zostało otwarte biuro firmy
SARUAV sp. z o.o., której prezesem zarządu jest prof. dr hab. Tomasz Niedzielski. Spółka
funkcjonuje jako technologiczny spin-off pod patronatem Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest
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to pierwszy podmiot tego typu działająca przy UWr. Ma na celu rozwój i wdrożenie systemu
SARUAV, opracowanego w IGRR. System służy do wspierania poszukiwań osób zaginionych dzięki
zautomatyzowanemu przetwarzaniu zdjęć lotniczych pozyskiwanych przez drony. Spółka realizuje
obecnie prestiżowy projekt naukowy w programie Bridge Alfa Narodowego Centrum Badań
i Rozwoju wspierany przez fundusz inwestycyjny.
wdrożenie systemu HydroProg, który jest zintegrowany z autorskimi stacjami monitoringu
ostrzegania przed zagrożeniami hydrologicznymi, w szczególności wezbraniami. Ostrzeganie przed
wezbraniami realizowane jest w czasie rzeczywistym, bez ingerencji eksperta-hydrologa. Prognozy
te bazują na koncepcji multimodelingu, w którym na bazie kilku modeli hydrologicznych
generowana jest prognoza kombinowana. Ostrzeżenia są prezentowane w serwisie mapowym
zaprojektowanym dla HydroProg w taki sposób, by możliwa była znaczna automatyzacja
wdrożeń.
wdrożenie systemu prognoz jakości powietrza i warunków biometeorologicznych dla obszaru
Dolnego Śląska. Prognozy są publicznie dostępne na stronie www http://powietrze.uni.wroc.pl.
System powstał przy współpracy z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska (WIOŚ)
w ramach projektu LIFE-APIS/PL finansowanego ze środków UE. Realizacja projektu pozwoliła
na rozwój współpracy z wieloma gminami z Dolnego Śląska w zakresie ocen jakości powietrza,
informowania społeczeństwa i edukacji. Badania realizowane przez pracowników ZKiOA będącego
częścią składową IGRR są wspierane również przez gminę Wrocław, z której uzyskano wsparcie
na zakup m.in. elektrycznego auta, stanowiącego podstawę mobilnej stacji pomiarowej oraz
bezzałogowego statku powietrznego (drona) z nowatorską głowicą środowiskową, który pozwala
m.in. na określenie wysokorozdzielczych profili pionowych stężeń aerozolu.
wdrożenie prognoz jakości powietrza dla całej Polski http://prognozy.uni.roc.pl., system jest
dostępny dla odbiorców zewnętrznych, pełni ważną rolę społeczną w zakresie ostrzegania przed
niekorzystnymi zjawiskami biometeorologicznymi, zanieczyszczeniami i dostarcza prognoz
warunków meteorologicznych w wysokiej rozdzielczości. System ten jest rozwijany w ramach
projektu LIFE-MAPPINAIR/PL.
modelowanie i prognozowanie stężeń bioalergenów (pyłku roślinnego) przy współpracy
z Ośrodkiem Badań Alergenów Środowiskowych (OBAS) z Warszawy;
rozwój metod monitoringu jakości powietrza z wykorzystaniem niskokosztowych czujników:
w ramach tych działań ZKiOA współpracuje z firmą Optimum Tymiński sp. j, Foxytech, Insyspom
Piotr Batog;
rola ekspercko-doradcza dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w kwestii waloryzacji
krajobrazowej i procedur oceny oddziaływania inwestycji na środowisko oraz strategicznej oceny
mpzp oraz udział w pracach Zespołu ds. Jakości powietrza i efektywności energetycznej przy
Prezydencie Wrocławia, przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego.
Przykładowe ekspertyzy:

- Tomasz Niedzielski, Marek Kasprzak, Waldemar Spallek i Robert Tarka byli konsultantami
naukowymi Mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. T. Niedzielski pełnił też rolę konsultanta
regionalnego tej mapy.
- Agnieszka Latocha, 2018, dla RDOŚ Wrocław odnośnie waloryzacji krajobrazu pod kątem
zagospodarowania przestrzennego w rejonie Białej Wody;
- Krzysztof Parzóch - "Monitoring środowiska przyrodniczego w rejonie rozbudowy infrastruktury
turystyczno-narciarskiej na północnych stokach Szrenicy (procesy denudacyjne)". Projekt był
realizowany w latach 2011-2016.
Ważne są również osobiste kontakty pracowników IGRR z firmami i instytucjami administracji
samorządowej: Imperial College in London, United Kingdom Research and Innovation, Norwegian
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Meteorological Institute i Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Urząd
Miasta w Bydgoszczy, Urząd Miasta Wrocławia, Urząd Marszałkowski - Instytut Rozwoju
Terytorialnego w ramach współpracy związanej z wdrażaniem Uchwał antysmogowych, oceną
efektywności ekologicznej realizowanych zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji, Dolnośląski
Alarm Smogowy - wspólne projekty pomiarowe, kalibracja niskokosztowych analizatorów,
Uniwersytet Medyczny - w ramach badań związanych z określeniem wpływu zanieczyszczeń
na zdrowie, firmy zajmujące się wdrażaniem modeli meteorologicznych i dyspersji zanieczyszczeń
powietrza oraz wykorzystujące dane z nich pochodzące (Lasy Państwowe, DOZAMEL, DHI ANSEE),
firmy budujące sieci pomiarowe (m.in. OPTIMUM, FOXTECH, FARDATA), Nadleśnictwo Świeradów,
ESRI Polska, FlyTech UAV sp. z o.o., CubIT IT Consulting, Przedsiębiorstwo Podstawowych Robót
i Badań Geotechnicznych „Geostandard” we Wrocławiu, Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o.
we Wrocławiu, Dział Geologiczny, PGE, Odział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów w Rogowcu,
Park Narodowy Gór Stołowych

 Współpraca z biznesem pozwoliła w ostatnich latach opatentować dwa rozwiązania:
Patent europejski: EP3324219 - Miziński B., Niedzielski T., Kryza M., Świerczyńska-Chlaściak M., 2016.
Method for Determining the Expected Inflow to the Water Reservoir. European Patent, EP3324219,
32 pp.
Patent polski PL234716 B1 - Tymński D., Polak G., Zych M., Kłonica M., Bielawski R., Grenda B.,
Drzeniecka-Osiadacz A., Sawiński T., 2020. Bezzałogowy statek powietrzny z różnicowym miernikiem
zanieczyszczeń powietrza, Urząd Patentowy RP PL 234716 B1
Również kontakt MSOŚ z otoczeniem społecznym wdrażany jest w ramach wielu różnych inicjatyw
realizowanych przez pracowników naukowo-dydaktycznych wydziałów prowadzących. Jedną z takich
działalności jest Dolnośląski Festiwal Nauki (DFN), w którym co roku aktywnie uczestniczą
pracownicy, doktoranci i studenci (w tym studenci kierunku Ochrona środowiska) obu wydziałów
wnosząc istotny wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tej czołowej imprezy edukacyjnej
i popularyzatorskiej Dolnego Śląska. Festiwal organizowany jest od 1998 roku i w każdej jego edycji
była liczna i aktywna reprezentacja WNB i WNZKŚ. Ponadto do działalności popularyzatorskiej
i kontaktów z otoczeniem społecznym trzeba zaliczyć:
- na WNZKŚ
Tajemnice Ziemi i Wszechświata to cykliczne (obecnie XIX cykl) wykłady multimedialne przeznaczone
dla uczniów ostatnich klas szkoły podstawowej i szkół średnich oraz osób zainteresowanych tematyką
przyrodniczą. Wszystkie wykłady odbywają się w ING UWr (w dobie pandemii on-line). Przykładowe
tematy z aktualnej oferty XIX cyklu to: „Susze i ich odzwierciedlenie w zasobach wód podziemnych”,
„Radioaktywność naturalna środowiska”, „Kiedy węgiel był zielony…”, „Skąd się biorą skamieniałości
pradawnych zwierząt, gdzie je znaleźć i co nam mówią o świecie, w jakim żyły?”, „Jeżeli plastik
produkujemy z ropy a ropa powstała ze szczątków żywych organizmów, to czy plastikowe dinozaury
są zbudowane z prawdziwych dinozaurów?”, „Szarżujące lodowce”, „Ślady Ignacego Domeyki
w Chile”.
- na WNB
a) Ogólnopolska akcja „Noc Biologów” to cykliczne wydarzenie mające na celu promowanie wiedzy
biologicznej w popularnonaukowej i przyjaznej formie. Impreza organizowana jest w tym samym
czasie przez ponad 30 ośrodków naukowych w całym kraju od 2012 r. Wydarzenie jest kierowane
zarówno do dzieci przedszkolnych, młodzieży szkolnej jak i do osób dorosłych. Są to interesujące
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wykłady, pokazy, warsztaty, zajęcia laboratoryjne, gry oraz konkursy, które odkrywają sekrety pracy
naukowców przyrodników. Tematyka zajęć dotyczy różnych aspektów anatomii, antropologii,
botaniki, zoologii, mikrobiologii, genetyki i fizjologii.
b) Zajęcia dla szkół wszystkich etapów edukacyjnych, które mają na celu wspierać nauczycieli
w realizacji podstawy programowej oraz upowszechniać wiedzę z zakresu biologii. Ich tematyka oraz
forma realizacji (laboratoria, warsztaty, seminaria, wykłady, konwersatoria, ćwiczenia terenowe)
może być dostosowana do potrzeb szkoły. Zajęcia odbywają się w laboratoriach, pracowniach i salach
wykładowych Wydziału (po uzgodnieniu również mogą zostać prowadzone w szkole). Zajęcia
edukacyjne organizowane na Wydziale są płatne, a warunkiem odbycia zajęć jest podpisanie umowy,
która może być zawarta na cały rok szkolny a jej integralną częścią jest sporządzony harmonogram.
Podsumowując bezpośredni kontakt studentów kierunku Ochrona środowiska z otoczeniem
społeczno-gospodarczym realizowany jest przez rozmaite inicjatywy indywidualne i zorganizowane.
Studenci indywidualnie realizują staże/wolontariaty i praktyki nieobjęte programem studiów
w interesujących ich instytucjach/zakładach przemysłowych. Jest to często kontynuacja współpracy
z otoczeniem społeczno-gospodarczym jaką zapoczątkowali w ramach Praktyk zawodowych.
W sposób zorganizowany studenci w ramach SKN Ochrony Środowiska, odwiedzają rozmaite
podmioty powiązane z ochroną środowiska, czego owocem są konferencje i odczyty zaproszonych
osób/specjalistów (patrz Kryterium 8). Ponadto studenci mają możliwość bezpośredniego kontaktu
z otoczeniem społeczno-gospodarczym w realizowanym obecnie na UWr programie mentoringowym
(https://msos.uwr.edu.pl/2020/12/09/program-mentoringowy/).
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Kryterium 7. Warunki i sposoby podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia
na kierunku

Uniwersytet Wrocławski zajmuje wysokie miejsce w Polsce pod względem umiędzynarodowienia
kształcenia, szacowanego na podstawie udziału obcokrajowców studiujących w języku angielskim
w ogólnej liczbie studentów (w 2015 roku było to 4,1%, w 2018 roku: 5,3%). W przypadku kierunku
Ochrona środowiska również od wielu lat podejmowane są działania mające na celu zwiększenie
umiędzynarodowienia, co jest możliwe, między innymi, dzięki dostępności środków finansowych
na wyjazdy, zwiększonej możliwości aplikowania do programów europejskich, nawiązaniu współpracy
międzynarodowej pracowników, doktorantów i studentów z europejskimi i światowymi ośrodkami
naukowymi i badawczymi. Współpraca taka na różnych szczeblach organizacyjnych, dydaktycznych
oraz naukowo – badawczych przyczynia się do przepływu informacji, zbierania doświadczenia
i wzbogacania warsztatu naukowego oraz dydaktycznego przez kadrę i przez samych studentów.
Proces umiędzynarodowienia przejawia się w:
1. zagranicznych wyjazdach naukowych, dydaktycznych, naukowo-dydaktycznych pracowników;
2. przyjmowaniu zagranicznej kadry naukowo-dydaktycznej w zróżnicowanym wymiarze czasowym
w celu wymiany doświadczenia dydaktycznego i naukowego;
3. zagranicznych wyjazdach studyjnych studentów ocenianego kierunku;
4. przyjmowaniu studentów zagranicznych (najczęściej w ramach programu Erasmus+).
Mobilność studentów realizowana jest głównie poprzez program ERASMUS+. Studenci kierunku
Ochrona środowiska mogą realizować wyjazdy na studia w ramach 18 umów podpisanych
z uczelniami w 10 krajach (Zal_I_7_1). Studenci mają również możliwość skorzystania z innych
programów wymiany takich jak CEPUS, DAAD, ISEP, stypendia rządowe, stypendia wyszehradzkie itp.,
w ramach których mogą spędzić semestr lub cały rok akademicki na uczelni zagranicznej, odbyć staż
naukowy w dowolnej instytucji poza granicami kraju. Okres ten jest wliczany do czasu studiów.
Ponadto, Uniwersytet Wrocławski od wielu lat prowadzi intensywną współpracę z szeregiem uczelni
partnerskich w ramach ogólnouczelnianych umów bilateralnych (z uczelniami w Rosji, USA, Czechach,
Niemczech, Kazachstanie i Ukrainie) (Zal_I_7_2), które stwarzają studentom i doktorantom
możliwość wyjazdów stypendialnych, również na uczelnie poza granicami Europy. Zainteresowanie
ofertą wyjazdową ze strony studentów jest ograniczone. W latach 2015 - 2020 w wyjazdów na studia
w ramach programu Erasmus+ skorzystało troje studentów studiów II stopnia kierunku Ochrona
środowiska, z których jeden realizował 1 semestr studiów w Niemczech w UNIVERSITÄT BIELEFELD
(2015/2016), zaś dwie studentki realizowały 1 semestr w UNIVERSIDAD DE CORDOBA w Hiszpanii
(2018/2019), natomiast tylko jeden student w tym okresie zrealizował praktykę za granicą (2015 rok).
Natomiast zainteresowanie realizacją studiów na kierunku Ochrona środowiska przez studentów
zagranicznych w ostatnich latach wzrosło. Od roku akademickiego 2017/2018 na studia przyjechało
łącznie pięcioro studentów, w tym czworo z UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS w Hiszpanii i jeden
z CESKA ZEMEDELSKA UNIVERSITA v PRAZE w Czechach, natomiast w Instytucie Nauk Geologicznych
odbył praktykę i staż studencki student z UNIVERSITY OF JAÉN w Hiszpanii. Ponadto w roku
akademickim 2019/2020 na kierunku Ochrona środowiska 2 semestry studiów zrealizowała dwójka
stypendystów Programu Stypendialnego im. Lane’a Kirklanda, którzy przygotowali i obronili prace
dyplomowe na UWr (Zal_I_7_3).
Pracownicy naukowo-dydaktyczni chętnie korzystają z możliwości zwiększania mobilności w ramach
programów wymiany. W latach akademickich 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019
i 2019/2020 z takiej możliwości skorzystało 11 pracowników stanowiących kadrę dydaktyczną
kierunku Ochrona środowiska (łącznie 24 wyjazdy) (Zal_I_7_4). Nadmienić należy, że mobilność
odbywała się zarówno do uczelni Europejskich w ramach programu Erasmus+, jak i umów
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bilateralnych oraz programu “Zintegrowanego Programu Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego
na lata 2018-2022" (np. wyjazd dydaktyczny dr Magdaleny Modelskiej i dr hab. Alicji Krzemińskiej
do Meksyku na 1 miesiąc i Chin na 1 miesiąc). W najbliższym czasie, po zniesieniu obostrzeń
związanych z pandemią, zostaną zrealizowane zaplanowane wyjazdy dydaktyczne min do USA, Chile
i Meksyku w ramach projektu: „Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego na lata
2019-2023”. Należy zauważyć, że cała kadra WNZKŚ i WNB posiada wysokie kwalifikacje w zakresie
prowadzenia międzynarodowego procesu kształcenia. Pracownicy wydziałów współpracują naukowo
z ośrodkami zagranicznymi a w trakcie pobytów za granicą najczęściej prowadzą na miejscu seminaria
i wykłady w języku angielskim. Ponadto aktywnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach
naukowych.
Kolejnym elementem umiędzynarodowienia są wizyty naukowców z zagranicznych uczelni
w instytutach WNB i WNZKŚ. Goście podczas pobytu zazwyczaj wygłaszają referat w języku
angielskim a studenci kierunku zachęcani są do jego wysłuchania. Zestawienie takich wykładów
wygłoszonych przez zagranicznych gości w latach 2015-2020 zostało ujęte w Zal_I_7_5.
Organizowane są również kursy międzynarodowe, zazwyczaj o dość wąskiej i specjalistycznej
tematyce, do udziału w których zachęcani są studenci studiów II stopnia kierunku Ochrona
środowiska. Kursy prowadzone są w języku angielskim przez uznanych i renomowanych specjalistów
w danej dziedzinie. Zestawienie kursów zorganizowanych w latach 2015-2020 znajduje
się w Zal_I_7_6.
Studenci są również angażowani do pracy w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych
organizowanych lub współorganizowanych na wydziałach WNZKŚ i WNB. Dzięki temu rozwijają swoje
kompetencje miękkie związane z jednej strony z komunikowaniem się w języku obcym (najczęściej
angielskim) z zagranicznymi uczestnikami konferencji, a z drugiej z organizacją wydarzeń.
Liczne kontakty międzynarodowe oraz dydaktyczne i naukowo-dydaktyczne wyjazdy zagraniczne
i zebrane podczas nich doświadczenie kadry pozwala na stałe doskonalenie treści kształcenia oraz
proponowanie oferty nowych przedmiotów na studiach I i II stopnia. W ofercie dydaktycznej dla
studentów Ochrony środowiska na II stopniu jest jeden przedmiot obowiązkowy prowadzony
w języku angielskim, jest to seminarium „Problems of the analytical sciences” (Problematyka nauk
analitycznych) w wymiarze 3 punktów ECTS (szczegóły w Kryterium 2), w ramach którego studenci
zapoznają się z terminologią analityczną w języku angielskim, co ma na celu podniesienie
kompetencji językowych absolwentów kierunku. Ponadto wybrane zajęcia terenowe np. Technologie
w ochronie środowiska bywają realizowane wspólnie: dla studentów polskich i zagranicznych
(głównie z wymiany w ramach programu Erasums+). Sprzyja to pogłębianiu przez studentów
kompetencji językowych w komunikacji bezpośredniej z rówieśnikami. Poza formalną ofertą
nauczania w języku angielskim, która nie jest szeroka, dobrą praktyką kadry dydaktycznej jest
prezentacja terminologii w języku angielskim podczas zajęć w języku polskim oraz wymaganie pracy
z literaturą obcojęzyczną (najczęściej artykułami naukowymi z listy JCR podczas realizacji np. prac
dyplomowych i seminariów). Na studiach II stopnia oczekiwane jest, że wyniki badań
przeprowadzonych w ramach wyróżniających się prac magisterskich zostaną opublikowane
w anglojęzycznych czasopismach naukowych (patrz Kryterium 4).
Na kierunku Ochrona środowiska studentami są głównie Polacy oraz bywają mówiący biegle
po polsku obywatele Ukrainy. Ze względu na to, że biegłość językowa rekrutowanych na I stopień
studiów osób nie zawsze jest wystarczająca do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych po angielsku
w ramach wymiany międzynarodowej, w programie studiów znajdują się obowiązkowe zajęcia lektoraty z języka obcego (patrz Kryterium 2 i 3).

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

99

W programie kształcenia na kierunku Ochrona środowiska uwzględniono nauczanie języka obcego
nowożytnego na studiach I i II stopnia. Do roku akademickiego 2016/2017 językiem sugerowanym był
język angielski (czasem studenci wybierali inny język). Od roku akademickiego 2017/2018
wprowadzono dowolny język obcy nowożytny według zasad nauczania języków obcych i rozliczania
studentów z lektoratów w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego.
Studium oferuje naukę języków (angielskiego, niemieckiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego,
hiszpańskiego, portugalskiego) na poziomach A1, A2, B1, B2, C1. Na studiach student zobowiązany
jest do uzyskania biegłości językowej wybranego języka: na poziomie B2 II podczas realizacji 180
godzin zajęć w obrębie studiów I stopnia oraz na poziomie B2+ w ramach 60 godzin na studiach
drugiego stopnia. Weryfikacja wymaganych kompetencji odbywa się na drodze przeprowadzanych
egzaminów na poszczególnych stopniach studiów, w ramach których student zdobywa łącznie 16 pkt.
ECTS (12 ECTS na studiach I stopnia i 4 ECTS na studiach II stopnia). Studenci zgłaszający chęć wyjazdu
na wymianę międzynarodową muszą wykazać się znajomością języka wykładowego w uczelni
przyjmującej - zazwyczaj, przynajmniej na poziomie B2. Zasady nauczania języków obcych reguluje
szczegółowo Zarządzenie Nr 42/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.
wprowadzające Zasady nauczania nowożytnych języków obcych i rozliczania studentów z lektoratów
w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego (patrz Kryterium 2).
Pracownicy WNZKS i WNB również rozwijają swoje umiejętności językowe uczestnicząc w zajęciach
doskonalących znajomość języka angielskiego odbywających się w ramach realizowanych w UWr
projektów mających na celu podnoszenie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni. W ostatnich
kilku latach takie zajęcia oferowały m.in. projekty „Dobra Kadra” oraz „Zintegrowany Program
Rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego” (więcej szczegółów w Kryterium 4).
W związku z utrzymującym się niezbyt wysokim zainteresowaniem studentów wyjazdami w ramach
programów wymiany międzynarodowej regularnie, od roku 2015, przeprowadzamy nieformalny
wywiad wśród studentów I i II stopnia kierunku Ochrona środowiska, w celu rozpoznania przyczyn
takiego zjawiska i podjęcia działań wspierających mobilność. W przypadku studentów I stopnia
podstawową barierą jest niedostateczna, czynna znajomość języka angielskiego wyniesiona
z edukacji szkolnej i obawy studentów o sprostanie wymaganiom uczelni zagranicznych oraz
postrzeganie jako coraz mniej atrakcyjne wysokości stypendiów wyjazdowych. Ponadto, mobilność
studentów ogranicza zbyt wąski wybór zajęć prowadzonych w języku angielskim w uczelniach
partnerskich, zwłaszcza w przypadku studentów I stopnia oraz brak pewności czy wybrane z oferty
uczelni partnerskiej zajęcia zostaną ostatecznie uruchomione. Studenci obawiają się również
planować wyjazdy na semestr letni III roku studiów I i II stopnia z obawy o trudności w przygotowaniu
pracy dyplomowej podczas pobytu za granicą. Zadziwiający jest brak zainteresowania praktykami
w ramach programu Erasmus+, które mogą być realizowane w okresie poza zajęciami dydaktycznymi
jako praktyki studenckie lub po zakończeniu etapu edukacji jako staż absolwencki w samodzielnie
wybranej instytucji lub zakładzie. Wydaje się, że na poziomie licencjatu ta forma mobilności powinna
być najatrakcyjniejsza i realnie dostępna dla studentów.
Od marca 2017 roku studenci kierunku Ochrona środowiska posiadają swojego koordynatora
programu Erasmus+ dr Adrianę Trojanowską-Olichwer, która organizuje akcje informacyjne
o możliwościach i zaletach wyjazdów, odpowiada za przygotowanie i przeprowadzenie procesu
rekrutacji na wyjazd, pozostaje w kontakcie ze studentami realizującymi mobilność i kontroluje
merytoryczne rozliczenie wyjazdów studentów. Wszystkie niezbędne informacje dotyczące wyjazdów
na studia i praktyki Erasmus+, takie jak: ogólne zasady realizacji mobilności, regulaminy rekrutacji,
terminarze, lista do których studenci mogą wyjeżdżać, regulamin rozliczania wyjazdu, ważne kontakty
etc. są umieszczone na stronie internetowej MSOS UWr w zakładce INTERNATIONAL
(https://msos.uwr.edu.pl/). Informacje o pozostałych programach wymiany znajdują się na stronie
internetowej Biura Współpracy Międzynarodowej UWr: https://international.uni.wroc.pl/. Obecnie
uruchamiany jest profil na Facebooku kierunku Ochrona środowiska, który będzie wykorzystywany
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jako kolejny kanał informacyjny o możliwościach mobilności dla studentów i pracowników.
Do korzystania z międzynarodowych programów mobilności namawiamy studentów kierunku
Ochrona środowiska począwszy od pierwszego roku studiów. Bieżące informacje dotyczące
mobilności studenci otrzymują również na swoje skrzynki mailowe. Na początku roku akademickiego
na 10 minutowych spotkaniach przed zajęciami studenci są zachęcani do zainteresowania się ofertą
wyjazdową. Każdego roku, w listopadzie, Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr (tzw. BWM)
organizuje duże spotkanie informacyjne dla studentów UWr (w 2020 roku odbyło się zdalnie
asynchronicznie) a w około dwa tygodnie później zawsze organizowane jest spotkanie informacyjne
dla studentów Ochrony środowiska. Spotkania te mają uświadomić istniejące możliwości, ale przede
wszystkim zachęcić do wyjazdów, przełamać obawy i ułatwić planowanie wyjazdu z odpowiednim
wyprzedzeniem i przejście procesu rekrutacji. W 2020 roku wprowadzony został nowy Regulamin
obowiązkowych praktyk studenckich na kierunku Ochrona środowiska, który przewiduje zwolnienie
z ich realizacji uczestników praktyk Erasmus+, co ma stanowić dodatkową zachętę dla studentów
do realizacji praktyk za granicą.
Na szczeblu ogólnouczelnianym aktywnie działa Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr, którego
częścią jest Biuro Programu Erasmus+, wspomagające wydziałowych i kierunkowych koordynatorów
w organizacji przyjazdów obcokrajowców na nasz wydział oraz wyjazdów studentów MSOŚ.
Pracownicy tej jednostki odpowiedzialni są za inicjowanie, nadzorowanie, organizowanie
i monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników na UWr. BWM regularnie, dwa
razy w roku organizuje szkolenia dla koordynatorów Erasmus+ i koordynatorów umów bilateralnych
mające na celu usprawnienie obsługi mobilności oraz poprawę komunikacji i rozwiązywania sytuacji
kryzysowych.
W 2020 roku dodatkowym utrudnieniem w organizacji wymiany studenckiej jest sytuacja
pandemiczna związana z COVID-19, co spowodowało, że wielu zrekrutowanych studentów wycofało
się z wyjazdu, jak np. student I stopnia Ochrony środowiska zrekrutowany na wyjazd do Česká
Zemědělská Univerzita v Praze w Czechach oraz studentka II stopnia Ochrony środowiska w trakcie
rekrutacji na staż absolwencki w Niemczech. Nie było też zainteresowania ze strony studentów
przyjeżdżających z uczelni partnerskich. Obecnie jedna studentka deklaruje chęć zrekrutowania
się na wyjazd w kolejnym roku akademickim na co najmniej jeden semestr oraz jeden student wyraził
chęć wyjazdu na praktykę w okresie letnim, co zaczyna napawać optymizmem.
W odpowiedzi na utrudnienia w realizacji mobilności podczas pandemii wprowadzono szereg
rozwiązań usprawniających:
1. możliwość zdalnej realizacji mobilności dla studentów wyjeżdzających, dla studentów
zagranicznych udostępnienia narzędzi do zdalnego nauczania: platforma E-Edu, TEAMS, Skype
dla firm;
2. dla osób, które zostały zrekrutowane na wyjazd i zrezygnowały z niego w obawie przed
zarażeniem się COVID-19, obecnie umożliwia się wykonanie korekty LA i przesunięcie wyjazdu
o kilka miesięcy bez konieczności brania udziału w ponownej rekrutacji;
3. bardziej zintensyfikowany kontakt studentów zagranicznych z polskimi koordynatorami,
aby umożliwić bieżące monitorowanie zdrowia i szybką reakcję w przypadku wystąpienia
objawów infekcji;
4. szeroka akcja informacyjna o tym gdzie można uzyskać pomoc w języku angielskim w przypadku
infekcji (https://international.uni.wroc.pl/wiadomosci/2020-09-10/covid-19-jak-sobie-damy-rade
https://uni.wroc.pl/covid-19-przydatne-informacje-po-angielsku/ ).
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Kryterium 8. Wsparcie studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym
i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia

Oferowane przez Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska oraz na Wydziale Nauk o Ziemi
i Kształtowania Środowiska i Wydziale Nauk Biologicznych UWr wsparcie studentów w procesie
uczenia się jest wszechstronne, przybiera różne formy, adekwatne do zakładanych efektów uczenia
się, uwzględnia zróżnicowane potrzeby studentów, sprzyja rozwojowi naukowemu, społecznemu
i zawodowemu studentów poprzez zapewnienie dostępności nauczycieli akademickich, pomoc
w procesie uczenia się i w osiąganiu zakładanych efektów uczenia się, w szczególności
w przygotowaniu do prowadzenia działalności naukowej lub zapewnieniu udziału w tej działalności,
a także w podejmowaniu pracy oferowanej przez interesariuszy zewnętrznych. Motywuje
się studentów do osiągania bardzo dobrych wyników uczenia się, jak również zapewnia kompetentną
pomoc pracowników administracyjnych w rozwiązywaniu spraw studenckich.
Dyrekcja MSOŚ, administracja oraz kadra naukowa zaangażowana w proces uczenia się, jak też
poszczególne wydziały starają się dbać o zróżnicowane potrzeby indywidualne i grupowe studentów
i podchodzić ze zrozumieniem, i w otwarty sposób do problemów zgłaszanych przez studentów.
Dotyczy to zarówno wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jak i wsparcia w procesie nauczania
oraz rozwijania zainteresowań naukowych i zdobywania doświadczenia zawodowego.
Istotnym wsparciem dla studentów jest powołany dla każdego stopnia oraz specjalności opiekun
kierunku, który jest odpowiedzialny za bezpośrednie kontakt ze studentami (Zal_I_3_1, Zal_I_8_2).
Jest to pierwsza osoba kontaktowa, do której studenci powinni zwrócić się w sprawach związanych
z procesem nauczania, jak również wystąpieniem sytuacji konfliktowych, czy też pomocy w innych
kwestiach, np. dotyczących wsparcia materialnego itp.
Opiekunowie kierunku przede wszystkim zaznajamiają studentów z regulaminem studiów,
założeniami programowymi, możliwymi ścieżkami kształcenia, dodatkową działalnością studentów
(m.in. informują o możliwości uczestnictwa w kołach naukowych, projektach badawczych,
przedsięwzięciach popularyzujących naukę, wyjazdach badawczych, stażowych, konferencyjnych oraz
integracyjnych). Istotnym zadaniem opiekunów jest również współpraca z pracownikami wszystkich
szczebli administracji i obsługi studenta oraz – gdy zachodzi taka potrzeba – pomoc studentom
w sprawach związanych z tokiem studiów. W przypadku studentów podejmujących więcej niż jeden
kierunek studiów opiekun roku wspomaga ich w tym przedsięwzięciu i umożliwia podjęcie
indywidualnego toku studiów.
System wsparcia studentów ze stwierdzonymi niepełnosprawnościami na Uniwersytecie
Wrocławskim jest dostosowany do ich indywidualnych potrzeb, zależnych od rodzaju i stopnia
niepełnosprawności. Zgodnie z Regulaminem studiów w UWr (Zal_I_2_14) mają oni prawo
do szczególnych warunków uczestnictwa w zajęciach oraz indywidualnych form i terminów ich
zaliczania, uczestnictwa na szczególnych zasadach w indywidualnych programach studiów, ułatwień
w studiowaniu np. w formie indywidualnej organizacji studiów, pierwszeństwa w zapisach na zajęcia
i w wyborze grup zajęciowych, pomocy w pozyskiwaniu materiałów dydaktycznych i sprzętu
niezbędnego do studiowania, używania na zajęciach środków wspomagających proces uczenia
się np. urządzeń rejestrujących, indywidualnych konsultacji, a w uzasadnionych przypadkach także
indywidualnych zajęć oraz indywidualnej opieki wybranego nauczyciela akademickiego.
Analizą indywidualnych potrzeb studentów z niepełnosprawnościami oraz organizowaniem
odpowiednich form wsparcia w celu zapewnienia im pełnego udziału w procesie kształcenia zajmuje
się ogólnouczelniany Zespół ds. Obsługi Studentów i Doktorantów z Niepełnosprawnością
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(Zal_I_8_3). W ramach swojej działalności zespół zapewnia studentom, w zależności od rodzaju
i stopnia niepełnosprawności, wsparcie między innymi w zakresie transportu na terenie miasta
Wrocławia, organizacji indywidualnego lektoratu języka obcego objętego programem studiów,
adaptacji materiałów dydaktycznych i przetwarzania publikacji naukowych, organizacji kursu
orientacji przestrzennej oraz udostępniania sprzętów lub urządzeń specjalistycznych (np. drukarki
brajlowskie, kalkulatory mówiące, GPS-y, oprogramowania). Ponadto codzienną pomocą służą
studentom z niepełnosprawnościami asystenci dydaktyczni, którzy pomagają między innymi
w sporządzaniu notatek i przygotowywaniu się do zajęć, w załatwianiu spraw formalnych
w jednostkach Uniwersytetu Wrocławskiego, w dotarciu na zajęcia, w wypożyczeniu książek
z biblioteki oraz w kontaktach z wykładowcami i prowadzącymi zajęcia. Zakres obowiązków
asystentów
dydaktycznych
jest
dostosowany
do
indywidualnych
potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami. Ponadto studenci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać ze wsparcia
Poradni Psychologicznej w ramach indywidualnych konsultacji a studenci, którzy spotkali
się przejawami dyskryminacji mogą uzyskać wsparcie Rzecznika ds. równego traktowania
i przeciwdziałania dyskryminacji na Uniwersytecie Wrocławskim (https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/orzeczniku-kontakt).
Bardzo istotnym elementem wsparcia studentów z niepełnosprawnościami na Uniwersytecie
Wrocławskim jest podnoszenie kompetencji kadry na drodze szkoleń i kursów zwiększających
świadomość niepełnosprawności. Są to między innymi szkolenia z zakresu kontaktu ze studentami
z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z zakresu technik i narzędzi nauczania języków obcych osoby
z niepełnosprawnościami, z zakresu zasad postępowania w przypadku osób w kryzysie psychicznym
i kursy języka migowego (https://uni.wroc.pl/projekty-uwr/uczelnia-dostepna/).
System wsparcia studentów z niepełnosprawnościami obejmuje również ułatwiony dostęp
do zbiorów biblioteki uniwersyteckiej i udogodnienia przy korzystaniu z jej czytelni. Zgodnie
z regulaminem udostępniania zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej UWr (Zal_I_8_4, Zal_I_8_5)
studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają prawo do indywidualnych warunków korzystania
ze zbiorów biblioteki na przykład za pośrednictwem pełnomocnika do wypożyczania i prolongowania
książek oraz możliwość wypożyczenia większej ilości wydawnictw i na dłuższy okres czasu niż
pozostali studenci. Mają oni również możliwość uzyskania prawa do korzystania z licencjonowanych
zasobów elektronicznych poza siecią UWr na takich samych prawach jak pracownicy i uczestnicy
studiów doktoranckich UWr. Ponadto studenci ze stwierdzoną niepełnosprawnością mają
do dyspozycji w agendach udostępniania zbiorów biblioteki (Czytelnia Główna w budynku BUWr przy
ul. K. Szajnochy 7/9 oraz w Czytelni Czasopism Bieżących i Archiwalnych, Informatorium – budynek
BUWr przy ul. Joliot-Curie 12) stanowiska komputerowe przystosowane do obsługi przez osoby
z dysfunkcją słuchu i wzroku (oprogramowanie powiększające wyświetlane na monitorze treści,
lektor czytający zaznaczony tekst, klawiatura Braille’a) oraz lupy stacjonarne powiększające tekst.
Również w części bibliotek specjalistycznych (np. biblioteka WNB przy ul Kanonia 6/8), studenci mają
dostęp do komputerów dla niedowidzących.
Budynki, w których odbywają się zajęcia dla studentów I i II stopnia Ochrony środowiska rozmieszone
są w różnych lokalizacjach, co jest istotną niedogodnością dla studentów z niepełnosprawnościami,
gdyż wymusza konieczność przemieszczania się. Większość budynków jest jednak dostosowana
do potrzeb osób z różnymi typami niepełnosprawności. Montowane są specjalne podjazdy, windy,
a poszczególne pomieszczenia opisywane są alfabetem Braille’a (szczegóły w Kryterium 5). Jedynie
w kampusie przy ulicy Kosiby 8 brak jest udogodnień dla osób z niepełnosprawnością ruchową, gdyż
ze względu na wiek budynku nie wszystkie czynności dostosowawcze są możliwe do realizacji.
W razie pojawienia się potrzeby w tym zakresie, można jednak dostosować się do sytuacji przez
odpowiednie planowanie zajęć i właściwy dobór sal dydaktycznych.
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Duży udział w planie studiów kierunku Ochrona środowiska zajęć praktycznych, w tym wyjazdów
terenowych, ćwiczeń pomiarowych itp., stanowi pewną barierę dla studentów ze znacznym stopniem
niepełnosprawności, zwłaszcza ruchowej. W tej chwili na Ochronie środowiska studiują dwie osoby
ze stwierdzoną formalnie niepełnosprawnością, które nie wystąpiły jednak o żadną formę wsparcia
i nie zgłaszały informacji o jakichkolwiek niedogodnościach związanych ze studiowaniem na tym
kierunku. Gdyby zaistniała jednak konieczność podjęcia działań w tym zakresie, to można oprzeć
się wzorcach wypracowanych przez Wydziałach Nauk Biologicznych i Nauk o Ziemi i Kształtowania
Środowiska. Należy podkreślić, że na innych kierunkach realizowanych na tych wydziałach, studenci
z niepełnosprawnościami studiowali lub studiują i są wypracowane dobre praktyki w zakresie
ich obsługi.
W przypadku trudnych sytuacji życiowych i związanych z nimi problemów psychologicznych studenci
Ochrony środowiska, podobnie jak pozostali studenci UWr, mogą skorzystać z nieodpłatnej pomocy
psychologicznej w Pracowni Konsultacji i Poradnictwa Psychologicznego, działającej w Instytucie
Psychologii UWr. Pracownia oferuje wsparcie psychologiczne młodym osobom, które znajdują
się w trudnym momencie życia, nie radzą sobie ze stresem związanym z nauką, pracą,
podchodzeniem do egzaminów i zaliczeń, zmagają się z problemami rodzinnymi i osobistymi czy
z uzależnieniami. Studenci będący rodzicami mają możliwość skorzystania z konsultacji
psychologicznych przeznaczonych specjalnie dla rodziców i dzieci. Zapisy na konsultacje odbywają
się za pomocą formularza rejestracyjnego na stronie Pracowni (http://www.pkip.psychologia.
uni.wroc.pl/).
Studenci kierunku Ochrona środowiska mogą korzystać także z pomocy prawnej. Mogą oni wyjaśnić
okoliczności sprawy, uzyskać informacje co do wskazania możliwych prawnych dróg postępowania
korzystając z bezpłatnej pomocy studentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii
w Uniwersyteckiej Poradni Prawnej. Porady udzielają studenci prawa, po uprzedniej konsultacji
z pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału.
Studenci kierunku Ochrona środowiska mogą również otrzymać wsparcie finansowe (na wniosek
studenta), które reguluje Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.
z 2020 r. poz. 85, z późn. zm.) oraz Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu Wrocławskiego
(Zal_I_8_6, Zal_I_8_10). Studenci w trudnej sytuacji materialnej mogą otrzymać stypendium socjalne,
które może zostać podwyższone z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż
dom studencki lub jednorazową zapomogę. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego
zależy kwota stypendium, określane są co roku w komunikacie Prorektora ds. studenckich (Zal_I_8_7,
Zal_I_8_8). Poza stypendiami socjalnymi, studenci Ochrony środowiska mogą także korzystać
ze stypendium za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.
Wsparcie finansowe obejmuje:
Stypendium socjalne – przeznaczone jest dla studentów w trudnej sytuacji materialnej, przy czym
maksymalna wysokość dochodu netto na osobę w rodzinie studenta wynosi 1.050,00 PLN.
W zależności od dochodu netto na osobę w rodzinie (do 550 zł lub 550 – 1050 PLN) kwota
stypendium wynosi odpowiednio 850 lub 550 zł miesięcznie i może być powiększona do odpowiednio
1500 zł lub 1050 zł z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom
studencki.
Stypendium socjalne dla osób niepełnosprawnych – przeznaczone jest dla studentów z orzeczonym
stopniem niepełnosprawności wydanym przez organ właściwy do wydawania takich oświadczeń.
W zależności od stopnia niepełnosprawności (lekkiego, umiarkowanego, znacznego) stypendium
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wynosi odpowiednio 450 zł, 600 zł lub 800 zł miesięcznie bez względu na wysokość dochodu
w rodzinie. W grudniu 2020 r kwoty te zostały podniesione (Zal_I_8_7a).
Zapomoga – jednorazowe świadczenie pieniężne, o które studenci mogą ubiegać się, kiedy z przyczyn
losowych znajdą się w trudnej sytuacji materialnej. Wysokość zapomogi waha się od 500 do 2000 zł.
Stypendium rektora dla najlepszych studentów przysługuje studentom, którzy w poprzednim roku
akademickim osiągnęli wysoką średnią ocen lub zdobyli szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne
albo sportowe we współzawodnictwie krajowym i międzynarodowym. Od roku akademickiego
2016/2017 obowiązują nowe zasady ceny osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych oraz
sposób ich dokumentowania dla potrzeb przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych
studentów opracowane przez Samorząd Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego i Prorektora
ds. Studenckich. Szczegółowe uregulowania dotyczące przyznawania stypendiów za osiągniecia
naukowe dla studentów Ochrony środowiska znajdują się w Załącznikach (Zal_I_8_6, Zal_I_8_9,
Zal_I_8_10, Zal_I_8_11, Zal_I_8_12). W roku 2020 stypendium Rektora zostało zwiększona do 1.700
zł miesięcznie – na okres od 1 października do 31 grudnia 2020 r. oraz 900 zł miesięcznie – na okres
od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.
Stypendium Ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów (regulowane przepisami Rozporządzenie
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra
właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców
oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
dla studentów i wybitnych młodych naukowców). Zgodnie z zasadami w celu złożenia wniosku
o przyznanie stypendium należy skontaktować się z koordynatorem wydziałowym, w przypadku
studentów Ochrony środowiska jest to wyznaczony pracownik Dziekanatu MSOŚ.
Stypendium NAWA dla studentów zagranicznych kształcących się w Polsce lub studentów polskich
odbywających studia częściowe i pobyty studyjne za granicą. Wysokość miesięcznego stypendium
jest zróżnicowana w zależności od programu oraz stopnia studiów, wynosi około 500 PLN.
Ze względu na ograniczenia związane ze stanem epidemii w 2020 r. zostały wprowadzone istotne
zmiany w trybie przyznawania tego stypendium. Wszystkie informacje zostały zamieszczone
na stronie https://uni.wroc.pl/stypendysci-nawa/.
Podstawową formą wsparcia studentów Ochrony środowiska w procesie uczenia się są indywidualne
konsultacje, których udzielają nauczyciele akademiccy podczas regularnych dyżurów. Zgodnie
z Regulaminem pracy Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_4_18), każdy nauczyciel akademicki jest
zobowiązany do prowadzenia co najmniej 120 minut konsultacji dla studentów w tygodniu,
w godzinach od 7:00 do 18:00, przy czym czas konsultacji w jednym dniu nie może być krótszy niż 60
minut. Studenci mogą skorzystać z tej formy wsparcia właściwie przez cały rok akademicki, ponieważ
konsultacje odbywają się zarówno w czasie semestru, jak i w sesji egzaminacyjnej. Harmonogram
konsultacji ustalany jest zawsze na początku każdego semestru i podawany do wiadomości
studentów za pośrednictwem stron internetowych macierzystych instytutów/katedr oraz
umieszczany w Uniwersyteckim Systemie Obsługi Studentów (USOS). Poza zaplanowanymi
konsultacjami, studenci mogą korzystać ze wsparcia i konsultacji za pośrednictwem poczty
elektronicznej oraz komunikatorów np. TEAMS w ramach Office365. Ta forma konsultacji zyskała
na znaczeniu zwłaszcza w ostatnim roku ze względu na ograniczenia epidemiczne. Wszyscy
pracownicy i studenci posiadają służbowe konta w uniwersyteckiej domenie uwr.edu.pl,
a wewnętrzną komunikację ułatwia program pocztowy zintegrowany z systemem USOS.
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Nowo przyjęci studenci otrzymują pełną informację o funkcjonowaniu MSOŚ oraz obu Wydziałów,
w tym o zasadach studiowania na kierunku, warunkach zaliczania semestrów, sposobach działania
dziekanatu MSOŚ oraz dziekanatów WNZKŚ i WNB, a także o różnych formach wsparcia w trakcie
spotkań organizowanych w ramach dni adaptacyjnych. Wiele potrzebnych informacji, pozwalających
studentom odnaleźć się w nowej sytuacji, znajduje się też na stronie głównej Uniwersytetu
Wrocławskiego w zakładce „Pierwszy rok? Zobacz co jak działa” (https://uni.wroc.pl/poradnik-dlastudentow-pierwszorocznych/).
Studenci kierunku Ochrona środowiska otrzymują wielopoziomowe wsparcie w zakresie korzystania
z zarówno krajowych jak i międzynarodowych programów mobilności. Program MOST zajmujący
się mobilnością krajową koordynowany jest przez mgr Agatę Surowiec. Natomiast wsparcie
w zagranicznej mobilności studentów oferowane jest przez Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr
(tzw. BWM), które działa na szczeblu ogólnouczelnianym a także pracowników dziekanatu
i koordynatorów, którzy działają na szczeblu Studium. Od marca 2017 roku studenci kierunku
Ochrona środowiska posiadają swojego koordynatora programu Erasmus+ dr Adrianę TrojanowskąOlichwer, która organizuje akcje informacyjne o możliwościach i zaletach wyjazdów, odpowiada
za przygotowanie i przeprowadzenie procesu rekrutacji na wyjazd, pozostaje w kontakcie
ze studentami realizującymi mobilność i kontroluje merytoryczne rozliczenie wyjazdów studentów,
a także oferuje wsparcie dla studentów zagranicznych przyjeżdżających w ramach programu
i studiujących na kierunku Ochrona środowiska. Pracownicy BWM odpowiedzialni są za inicjowanie,
nadzorowanie, organizowanie i monitorowanie mobilności studentów, doktorantów i pracowników
na UWr. Poza programem Erasmus+ Biuro oferuje wsparcie w udziale w programach: ISEP
(International Student Exchange Program) i CEEPUS, a także w wyjazdach na studia na semestr lub
cały rok akademicki studiów do jednej z partnerskich uczelni zagranicznych w ramach umów
bilateralnych (z uczelniami w Rosji, USA, Czechach, Niemczech, Kazachstanie i Ukrainie). Biuro
wspomaga także w ubieganiu się o stypendia rządowe (NAWA), Stypendia Wyszehradzkie, Stypendia
Cambridge Trusts, Stypendia Fundacji Fulbrighta i innych, w ramach których studenci mogą spędzić
semestr lub cały rok akademicki na uczelni zagranicznej, odbyć staż w dowolnej instytucji poza
granicami kraju oraz w kontaktach z licznymi fundacjami organizującymi wyjazdy, staże i wymiany
studentów i naukowców np. Fundacja DAAD, Fundacja Alexander von Humboldt, Fundacja Andrew
Mellon, Kosciuszko Foundation, Fundacja im. Friedricha Eberta, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej,
Ford
Foundation,
EducationUSA.
Biuro
prowadzi
aktywną
stronę
internetową
(https://international.uni.wroc.pl/), gdzie zamieszczane są niezbędne informacje dotyczące
wszystkich programów (m.in. ogólne zasady realizacji mobilności, regulaminy rekrutacji, terminarze,
lista do których studenci mogą wyjeżdżać, regulamin rozliczania wyjazdu, ważne kontakty)
i aktualności, a także profil na facebooku (https://www.facebook.com/International.
Office.University.of.Wroclaw), gdzie umieszczane są posty dotyczące aktualnych rekrutacji i wydarzeń
w języku polskim i angielskim (patrz Kryterium 7).
Wszystkie informacje dotyczące stypendiów oraz programów mobilności krajowej i międzynarodowej
są również dostępne na stronie internetowej MSOS UWr w zakładkach STUDENCI oraz
INTERNATIONAL (https://msos.uwr.edu.pl/). Obecnie uruchamiany jest fb kierunku Ochrona
środowiska, który będzie wykorzystywany jako kolejny kanał informacyjny. W celu usprawnienia
obsługi mobilności oraz poprawę komunikacji i rozwiązywania sytuacji kryzysowych BWM dwa razy
w roku organizuje szkolenia dla koordynatorów programów takich jak program Erasmus+.
O możliwościach korzystania z różnorodnych stypendiów, staży i programów mobilności studenci
kierunku Ochrona środowiska są informowani począwszy od pierwszego roku studiów. Bieżące
informacje dotyczące wybranych ofert studenci otrzymują również na skrzynki mailowe. Na początku
roku akademickiego studenci są zachęcani do zainteresowania się ofertą wyjazdową oraz formami
wsparcia. Każdego roku, w listopadzie Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr organizuje duże
spotkanie informacyjne dla studentów UWr (w 2020 roku odbyło się zdalnie asynchronicznie),
a około dwa tygodnie później zawsze organizowane jest spotkanie informacyjne dla studentów
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Ochrony środowiska. Spotkania te mają uświadomić istniejące możliwości ale przede wszystkim
zachęcić do wyjazdów, przełamać obawy oraz ułatwić planowanie wyjazdu z odpowiednim
wyprzedzeniem i przejście procesu rekrutacji.
Studenci Ochrony środowiska na obu poziomach studiów zachęcani są przez kadrę naukową obu
wydziałów do aktywnego uczestniczenia w badaniach naukowych. Na studiach I stopnia realnie staje
się to możliwe dopiero na ostatnim roku studiów. Jednak dobrą praktyką ostatnich lat jest
realizowanie prac badawczych przez pracowników naukowych podczas ćwiczeń terenowych
np. z Meteorologii i klimatologii, co umożliwia zapoznanie studentów z metodologią prowadzenia
badań naukowych, nowoczesnymi technikami pomiarowymi oraz metodami analiz. Studenci studiów
II stopnia, podejmują działalność naukową, związaną z realizacją pracy magisterskiej. Prace
magisterskie zgłaszane na WNZKŚ oraz WNB obejmują różnorodną tematykę związaną
z ochroną środowiska i przyrody. Studenci prezentują wyniki swoich badań na konferencjach
studenckich lub w postaci publikacji naukowych. Wszyscy studenci kierunku mają silne wsparcie
opiekunów prac dyplomowych. Umiejętności w zakresie prezentowania zagadnień naukowych
i własnych wyników studenci nabywają podczas zajęć seminaryjnych przewidzianych w programie
studiów, a także podczas zajęć tzw. charakterze projektowym w ramach, których mają za zadanie
opracować dane, przygotować podsumowanie w postaci raportu oraz prezentację multimedialną
oraz wystąpienie. Studenci mają możliwość konsultacji wystąpień z opiekunami prac dyplomowych.
Obecny program studiów pozwala studentom Ochrony środowiska na poznanie różnorodnych
aspektów prac badawczych związanych z ochroną środowiska, zarówno części biotycznej, jak
i abiotycznej. Zajęcia prowadzone przez pracowników różnych instytutów i katedr obu wydziałów
umożliwiają w konsekwencji wybór głównego obszaru zainteresowań. Studenci w ramach
prowadzonych prac mają możliwość korzystania z infrastruktur badawczej, laboratoriów, a także
zapewniona jest dostępność do usług bibliotecznych. Studenci MSOŚ mogą korzystać ze zbiorów
krajowej i zagranicznej literatury naukowej z zakresu ochrony środowiska i nauk pokrewnych
obejmujących książki, czasopisma, czasopisma dostępne on-line, mapy, atlasy, podręczniki
akademickie, materiały bibliograficzne. W budynkach UWr (korzystając z adresu domeny UWr)
studenci mają elektroniczny dostęp do artykułów naukowych między innymi takich wydawców jak
Springer i Elsevier, baz ISI Web of Science oraz Scopus, które pozwalają im na sprawne wyszukanie
artykułów o interesującej ich tematyce.
Ponadto od 2020 r., w związku z przyznaniem statusu uczelni badawczej, został uruchomiony
na Uniwersytecie Wrocławskim nowy program stypendialny dla studentów „Młody Badacz 20202025” (Zal_I_8_13). W ramach tego programu stypendia mogą otrzymać studenci wszystkich
kierunków pierwszego roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych
na Uniwersytecie Wrocławskim, którzy w roku zdania egzaminu maturalnego zostali przyjęci
na pierwszy rok studiów jako medaliści olimpiad międzynarodowych oraz laureaci i finaliści olimpiad
przedmiotowych lub też jako kandydaci z najwyższymi wynikami otrzymanymi w procesie rekrutacji.
Program stypendialny ma na celu wsparcie rozwoju kompetencji naukowo-badawczych studentów
poprzez ich udział w pracach studenckich kół naukowych i badaniach prowadzonych przez
pracowników UWr.
Rolę zarówno motywującą jak i przygotowującą studentów do wejścia na rynek pracy lub dalszej
edukacji mają wszelkie przedsięwzięcia dodatkowe (prowadzone poza programem studiów).
Szczególną rolę odgrywają tutaj spotkania z przyszłymi potencjalnymi pracodawcami,
przedstawicielami firm oraz możliwość odbycia praktyk zawodowych i dobrowolnych staży. Praktyki
zawodowe ujęte w programach studiów są obligatoryjne dla studentów I stopnia OŚ na 2 roku
(IV semestr). Umowy, skierowania na praktykę zawodową podpisuje Prodziekan ds. studenckich
WNB. Nowy Regulamin praktyk od 2020/2021 oraz procedura dyplomowania od 2020/2021 zostały
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zatwierdzone przez Międzywydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Ochrona
środowiska w dniu 13 listopada oraz przez Radę MSOŚ w dniu 27 listopada. Studenci mogą również
realizować praktyki nieujęte w programach studiów. Takie porozumienie dla studentów I stopnia
zawiera z zakładem pracy Prodziekan ds. studenckich WNB a dla studentów II stopnia Prodziekan
ds. nauczania WNZKŚ. W ostatnich latach studenci OŚ odbywali praktyki zawodowe zarówno
w jednostkach administracji rządowej, samorządowej, jak i w firmach zajmujących się ochroną
środowiska, ochroną przyrody gospodarką odpadami oraz produkcją przemysłową (Zal_I_1_7).
Istotnym elementem przygotowywania studentów do wejścia na rynek pracy są wszelkie inicjatywy
realizowane na szczeblu centralnym UWr, w tym działalność Biura Biura Karier UWr
(www.careers.uni.wroc.pl). Rolą Biura jest wspieranie studentów poprzez prowadzenie doradztwa
zawodowego (spotkania indywidualne i grupowe) dla studentów i absolwentów (w tym pogotowie
rekrutacyjne),
prowadzenie
webinarów
(https://www.facebook.com/biurokarieruwr/),
udostępnianie ofert pracy stałej, czasowej i wolontariatów oraz ofert praktyk i staży w kraju
i za granicą, organizowanie bezpośrednich spotkań studentów i absolwentów z pracodawcami m.in.:
spotkania informacyjne, spotkania rekrutacyjne oraz organizowanie warsztatów, szkoleń
i seminariów we współpracy z pracodawcami. Bardzo ważną formą wsparcia studentów
we wchodzeniu na rynek pracy są programy wsparcia wdrażane przez Biuro Karier:
 Program mentoringowy „Mentoring dla Studentów”, opiera się na nieformalnej relacji jaką

Mentor/Mentorka (doświadczony specjalista o wysokich kompetencjach zawodowych, który chce
podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem) nawiązuje z Mentee (studentka/student UWr).
W ramach projektu przewidziane jest minimum 5 spotkań, których celem jest uzyskanie
niezbędnych informacji na temat wybranej przez studenta/absolwenta ścieżki kariery,
zweryfikowanie wyobrażeń na temat pracy zawodowej, poznanie znaczenia „dojrzałość
zawodowa”. W chwili obecnej trwają zapisy do programu;
 Program liderski, który skierowany jest do tych wszystkich, którzy chcą zostać liderami zespołów,
mający na celu rozwijanie kompetencji liderskich, naukę budowania efektywnie funkcjonujących
zespołów i zarządzania nimi;
 Program 4 kroki do kariery funkcjonował w latach 2015-2016 i był zorientowany na wsparcie
studentów i studentek Uniwersytetu Wrocławskiego w przygotowaniu do wejścia na rynek pracy
i pomoc w rozwoju kluczowych kompetencji niezbędnych do podjęcia pierwszej pracy
zawodowej.
Ponadto Biuro Karier prowadzi stronę internetową (https://careers.uni.wroc.pl), na której student
może znaleźć informacje między innymi na temat rynku pracy, bezpłatnych możliwościach
podnoszenia kwalifikacji zawodowych, stypendiach krajowych i zagranicznych oraz inicjatywach
realizowanych przez pracodawców.
Studenci Ochrony środowiska, którzy chcą się zaangażować w badania naukowe lub działalność
popularyzatorska mają taką możliwość w licznych kołach naukowych, działających zarówno
na WNZKŚ (np. SKN Geologów, KNS Geografów im. Juliana Czyżewskiego, KN Gospodarki
Przestrzennej), jak i na WNB (np. SKN Botaników „Gatun”, SKN Ornitologów, SKN Teriologów, SKN
Etologów TENEO, SKN Ekologów). Najczęściej studenci Ochrony środowiska biorą jednak udział w
pracach SKN Ochrony środowiska. W ostatnim okresie (lata 20018-2019) studenci tego koła
prowadzili liczne projekty badawcze np. badania zawartości metali śladowych w glebach miejskich
parków Wrocławia, inwentaryzację roślinności inwazyjnej czy ocenę jakości powietrza we Wrocławiu
(Zal_I_8_14, Zal_I_8_15). Z kolei w ramach działalności popularyzatorskiej, studenci prowadzili
zajęcia terenowe i kameralne dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, dotyczące
problematyki ochrony środowiska np. lekcje warsztatowe pt. „Biologiczne wskaźniki czystości wód”
dla uczniów klas V – VIII szkół podstawowych. W ramach naukowej działalności koła organizowana
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jest także Ogólnopolska Konferencja “Wyzwania Ochrony Środowiska”, której I edycja odbyła
się w czerwcu 2020, a jej efektem jest opublikowana monografia - Księga abstraktów pod tym samym
tytułem (Zal_I_8_16). Ponadto koło prowadzi stronę internetową/blog (https://kns-ochronysrodowiska. blogspot.com) oraz fanpage (https://www.facebook.com/KNSOchronySrodowiska).
W roku akademickim 2019/2020 czynny udział w pracach koła brało 10 studentów, co jednak biorąc
pod uwagę bardzo mała liczebność kolejnych roczników Ochrony środowiska, jest zadowalające.
W trakcie studiów pojawiają się różne sytuacje motywujące studentów do pogłębiania wiedzy lub
zaangażowania w badania naukowe. Wtedy bardzo istotna jest duża dostępność nauczycieli
akademickich dla studentów, co jest możliwe przy mało licznych rocznikach na kierunku Ochrona
środowiska, zwłaszcza na studiach II stopnia. Mała liczba studentów na poszczególnych
specjalnościach sprawia, że relacje nauczyciel-student przybierają formę opieki mentorskiej. Takie
podejście wspiera główną misję uniwersytecką, opieki naukowej nad studentem i utrzymywania
relacji mistrz-uczeń. Dzięki dostępności kadry naukowej, studenci kierunku Ochrona środowiska mają
ułatwione kontakty z nauczycielami akademickimi, zwłaszcza na etapie przygotowywania prac
dyplomowych. Studenci kierunku Ochrona środowiska mają możliwość swobodnego wyboru prac
dyplomowych, z różnorodnych obszarów tematycznych powiązanych z ochroną środowiska,
zgłaszanych przez pracowników obu Wydziałów. Jednocześnie wspierane są inicjatywy studentów
poszukujących własnych ścieżek rozwoju naukowego, gdyż uwzględniona jest możliwość
samodzielnego zgłoszenia tematu pracy dyplomowej. Temat ten jednak każdorazowo musi zostać
zatwierdzony przez Międzywydziałowy Zespół do spraw Jakości Kształcenia oraz Radę MSOŚ.
Studenci kierunku Ochrona środowiska o najwyższych średnich ocen, mają możliwość studiowania
według indywidualnego programu studiów (IPS) (Zal_I_2_15). IPS może polegać na rozszerzeniu
zakresu programu studiów, jeśli uzasadniają to względy wynikające z aktywnego uczestnictwa
w badaniach prowadzonych w ramach koła naukowego (potwierdzonej przez opiekuna koła
naukowego) lub tematyki pracy dyplomowej realizowanej przez studenta (potwierdzonej przez
opiekuna naukowego – promotora pracy) lub uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela
akademickiego. Dodatkowe przedmioty stanowiące poszerzenie ponad wymaganą programem liczbę
punktów ECTS są określane przez opiekuna IPS i uwzględniane w programie kształcenia, jednak
nieliczone do średniej ocen. Stosuje się również system motywacyjny oparty o zachęty finansowe.
Najlepsi studenci kierunku, którzy uzyskali wysoką średnią lub mają szczególne osiągnięcia naukowe
mogą uzyskać stypendium Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_8_6, Zal_I_8_9, Zal_I_8_10)
lub Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Głównym warunkiem uzyskania stypendium Rektora UWr
jest wysoka średnia powyżej 4,3, przy czym stypendium może uzyskać nie więcej niż 7,5% najlepszych
studentów roku oraz każdej specjalności (dla studiów II stopnia). W ostatnich latach liczba studentów
Ochrony środowiska korzystających ze stypendium Rektora nie była zbyt wysoka, co odzwierciedla
niewielką liczbę studentów kierunku. W roku 2015/16 stypendium z tytułu wysokiej średniej ocen
otrzymywało 6 osób, w 2016/2017 – 8 osób, w 2017/2018 – 5 osób, 2018/2019 – 7 osób, 2019/2020
– 4 osoby, a w 2020/2021 – 3 osoby.
Ważnym elementem wsparcia aktywności sportowej studentów są zajęcia wychowania fizycznego
Studenci mają możliwość wyboru aktywności sportowych spośród nieodpłatnych lub częściowo
płatnych zajęć podstawowych (np. zajęcia w obiektach UWr, pływanie, tenis, wioślarstwo), płatnych
weekendowych zajęć wyjazdowych (np. narciarstwo, turystyka rowerowa lub piesza) oraz obozów
sportowo-rekreacyjnych (np. kajakowe, jeździeckie i fitness). Ponadto studenci zakwalifikowani przez
nauczycieli prowadzących treningi mogą uczęszczać na zajęcia sekcji sportowych: aerobiku,
badmintona, brydża sportowego, karate, kroftballu, koszykówki, lekkoatletyki i biegów przełajowych,
narciarstwa i snowboardu, piłki nożnej, piłki ręcznej, pływania, siatkówki, szachów, tenisa ziemnego,
tenisa stołowego, unihokeja, wioślarstwa i wspinaczki sportowej. Każdy student może trenować
w sekcjach już od pierwszego roku studiów. Studenci z częściowymi ograniczeniami zdrowotnymi
mogą uczestniczyć w zajęciach rehabilitacyjnych, w ramach których realizowane są ćwiczenia
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korekcyjno-kompensacyjne lub ćwiczenia relaksacyjno-oddechowe w zależności od typu ograniczenia
zdrowotnego oraz zaleceń lekarza.
Wszelkie niezbędne informacje o dostępnych formach wsparcia dla studentów, w tym realizowane
programy wsparcia, zasady i regulaminy przyznawania wsparcia, wzory dokumentów (wnioski,
oświadczenia) czy obowiązujące terminy składania wniosków, znajdują się na stronie głównej
Uniwersytetu Wrocławskiego (https://uni.wroc.pl/wsparcie/wsparcie-dla-studentow/). Również
strona domowa MSOŚ zamieszcza podstawowe informacje i odsyła bezpośrednio do strony
uniwersyteckiej.
Studenci kierunku Ochrona środowiska mogą składać skargi i wnioski w formie pisemnej lub ustnej
do Dyrektora MSOŚ. Wnioski w formie pisemnej składane są osobiście w dziekanacie MSOŚ,
a w formie ustnej w trakcie dyżuru Dyrektora MSOŚ. W przypadku złożenia skargi w formie ustnej
Dyrektor MSOŚ sporządza notatkę służbową ze spotkania ze studentem/studentami, a następnie
podejmuje adekwatne działania. Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na zasadność skargi, Dyrektor
MSOŚ informuje pisemnie pracownika Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska (WNZKŚ)
lub Wydziału Nauk Biologicznych (WNB) a także ich bezpośredniego przełożonego o zaistniałej
sytuacji. Następnie pracownik, którego dotyczy skarga powinien się ustosunkować pisemnie
do zarzutów i podejmowane są odpowiednie działania mające na celu rozwiązanie problemu.
O podjętych działaniach informowany jest student, pracownik i jego bezpośredni przełożony
(Dyrektor ds. dydaktycznych Instytutu/Katedry oraz Dziekan Wydziału). W sytuacjach zasadnych
Dyrektor MSOŚ może zwrócić się z wnioskiem do Międzywydziałowego Zespołu do spraw Oceny
Jakości Kształcenia (WZOJK) WNB lub odpowiednio WNZKŚ o przeprowadzenie dodatkowych
hospitacji zajęć pracownika, którego dotyczyła zasadna skarga. Szczegółowa procedura
rozpatrywania skarg i wniosków opisana jest w załącznikach (Zal_I_8_17, Zal_I_8_18).
Na Uniwersytecie Wrocławskim działa Rzecznik Praw Studenta mgr Sławomir Gliniański, który
zajmuje się m.in.: doradzaniem w sprawach związanych z przestrzeganiem praw studenta,
interwencjami w przypadku ich łamania, prowadzeniem szkoleń z zakresu praw i obowiązków
studentów, pomocą studentom w osobistych sprawach związanych ze studiowaniem i uczelnią
(Zal_I_8_19). W ramach wsparcia studentów UWr Samorząd Studencki uruchomił również tzw.
skrzynkę Student SOS. Jest to ekspresowa skrzynka mailowa stworzona po to, aby studenci w łatwy
sposób mogli kontaktować się w przypadku spraw wymagających szybkiej reakcji i interwencji.
Skrzynka jest na bieżąco monitorowana, a członkowie Samorządu Studentów prowadzą codzienne
dyżury. Ponadto w czasie pandemii studenci mają możliwość skorzystania z porad online,
uruchomiony został odrębny adres mailowy: rzecznik.praw.studenta@uwr.edu.pl, na który można
zgłaszać wszystkie problemy związane z przestrzeganiem praw studenta.
Uniwersytet Wrocławski stara się czynnie zapobiegać sytuacjom konfliktowym z udziałem studentów
i przeciwdziałać przemocy wobec studentów. Na uczelni powołany został Pełnomocnik Rektora
ds. bezpieczeństwa studentów i doktorantów, który koordynuje działania o charakterze
prewencyjnym, edukacyjnym i organizacyjnym służące zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku
publicznego na terenie UWr (Zal_I_8_20). Specjalnie dla studentów obcokrajowców we współpracy
z policją stworzono aplikację na smartfony pomocną w sytuacjach zagrożenia. Ponadto Uniwersytet
zadbał o to, by w komisariacie policji w okolicach placu Grunwaldzkiego, gdzie znajdują się duże
domy studenckie UWr, zasiedlone studentami zagranicznymi, zatrudniony był pracownik mówiący
płynnie po angielsku. Uniwersytet Wrocławski podejmuje również działania w celu wyeliminowanie
wszelkich form dyskryminacji oraz nierównego traktowania na uczelni. Między innymi został
powołany Rzecznik ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji na UWr
(https://uni.wroc.pl/rowny-uwr/o-rzeczniku-kontakt), którego zadaniem jest udzielanie wsparcia
studentom doświadczającym mowy nienawiści, molestowania lub dyskryminacji ze względu na płeć,
rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię, wyznanie lub
przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej,
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przynależność do związku zawodowego, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek, orientację lub
tożsamość seksualną.
Kompleksową obsługą studentów Ochrony środowiska, zarówno związaną z procesem nauczania, jak
i w zakresie różnych form wsparcia zajmuje się przede wszystkim Dziekanat MSOŚ. Pracownicy
dziekanatu MSOŚ, dziekanatów WNZKŚ oraz WNB, Dyrektor MSOŚ i prodziekani obu Wydziałów
dopełniają wszelkich starań, aby rozpatrywać wnioski studentów w najkrótszym możliwym terminie,
bez zbędnej zwłoki. Pracownicy Dziekanatu MSOŚ bezpośrednio podlegają pod Dyrektora MSOŚ.
Ponadto obsługa studentów realizowana jest także bezpośrednio w Instytutach/katedrach, gdzie
realizowane są zajęcia. Obsługa studentów odbywa się zarówno w formie osobistej oraz zdalnej.
Sprawy niewymagające osobistego złożenia dokumentów można procedować drogą elektroniczną
poprzez Uniwersytecki System Obsługi Studenta (USOS), nazywanym również „wirtualnym
dziekanatem”. USOS wprowadzony został w 2013 roku i zarządzany jest przez pracowników do spraw
dydaktycznych MSOŚ, którzy przeszli specjalistyczne szkolenia obsługi systemu. Migracja danych
wykonywana jest 5 razy dziennie (o godz. 4:00; 9:00; 12:00; 15:00; 20:00). Wprowadzenie systemu
umożliwiło szybki i bezpośredni kontakt ze studentami oraz możliwość wycofania z obiegu indeksów
i kart egzaminacyjnych. Do USOS-a mają dostęp studenci i pracownicy naukowo-dydaktyczni. Każda
z tych osób ma swoje kodowane konto, na którym po zalogowaniu może dokonywać wszelkich
potrzebnych działań (np. złożenie wniosków elektronicznych, kontakt z prowadzącymi, zapis
na zajęcia). W systemie są również dostępne najnowsze informacje dotyczące bieżących spraw
administracyjnych kierunku oraz specjalności podjętej przez studenta.
Administracja MSOŚ wspiera również studentów w kwestiach formalnych i ułatwia dostęp
do informacji i dokumentów bezwzględnie potrzebnych do sprawnego przebiegu studiów
np. na stronach MSOŚ oraz Instytutów/Wydziałów dostępne są: terminy konsultacji nauczycieli
akademickich, wzory podań, instrukcja pisania podań, instrukcje dotyczące dyplomowania, wykazy
ważnych terminów, szczegółowe programy studiów na dany rok akademicki z wykazem
koordynatorów i prowadzących, informacje szczegółowe o ćwiczeniach terenowych itp.
Współpraca z Samorządem Studentów odbywa się na zasadach zgodnych z Regulaminem studiów w
UWr (Zal_I_2_14). Dyrektor MSOŚ oraz władze obu wydziałów zapewniają niezbędne wsparcie
i reagują na potrzeby zgłaszane przez Samorząd. Należy jednak zwrócić uwagę, że działalność
Samorządu nie cieszy się popularnością wśród studentów Ochrony środowiska.
Zgodnie ze Statutem Uniwersytetu Wrocławskiego (Zal_I_8_21), studenci Ochrony środowiska mogą
mieć swoich reprezentantów we wszystkich kolegialnych ciałach MSOŚ oraz WNZKŚ i WNB, gdzie
mają możliwość wyrażania opinii. Zgodnie z przyjętą na UWr polityką jakości, reprezentanci
studentów uczestniczą również w pracach Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz
Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia.
Szczególna forma wsparcia została uruchomiona w bieżącym roku w związku z sytuacją epidemiczną
w kraju związaną z pandemią COVID-19. Na UWr został powołany Zespół ds. bezpieczeństwa
epidemicznego, który zabezpiecza uczelnię w sytuacji zagrożenia COVID-19 i pozostaje
w bezpośrednim kontakcie z rektorem. W przypadku podejrzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2,
studenci mają obowiązek niezwłocznego poinformowania kierownika właściwej jednostki
organizacyjnej Uniwersytetu. Został także uruchomiony specjalny adres mailowy do kontaktu
covid19@uwr.edu.pl obsługiwany przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony
Przeciwpożarowej. Rektor UWr zobowiązał się także do pokrycia kosztów szczepienia przeciwko
grypie, także wśród studentów.
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Rozwój sytuacji epidemicznej pociągnął za sobą konieczność ograniczenia stacjonarnych form
nauczania na rzecz form zdalnych. W związku z powyższym zostały wprowadzone szkolenia
ze zdalnego kształcenia dla studentów, doktorantów i pracowników realizowane przez Centrum
Kształcenia na Odległość (www.cko.uni.wroc.pl), przy czym dla studentów pierwszego roku studiów I
i ii stopnia szkolenia te były obowiązkowe. Informacje o sposobie realizacji zajęć oraz o zmianach
w planie studiów są przekazywane wszystkim studentom za pośrednictwem poczty służbowej
w domenie @uwr.edu.pl i przez ogłoszenie ich na stronie internetowej MSOŚ. Wszystkie
bezpośrednie konsultacje z pracownikami dydaktycznymi decyzją Rektora zostały odwołane,
prowadzący zajęcia zostali zobligowani do wyznaczenia dwóch godzin konsultacji, które realizowane
są w sposób zdalny.
Obsługę w zakresie wdrażania zajęć zdalnych realizowane przez CKO przede wszystkim należy
wskazać udostępnienie platformy e-edu (https://e-edu.cko.uni.wroc.pl/), z której mogą korzystać
zarówno studenci jak i wykładowcy. Platforma opiera się na systemie Moodle – jest to środowisko
nauczania zdalnego, w którym prowadzący udostępnia uczestnikom kursu materiały dydaktyczne
(e-learning). W ramach oferowanego wsparcia pracownicy CKO organizują cykliczne webinaria,
nagrywane są poradniki, na stronie znajduje się szereg instrukcji i tutoriali do wykorzystania zarówno
przez studentów, jak i prowadzących. Poza platformą e-edu, drugim kanałem udostępnienia
informacji i realizowania zajęć jest TEAMS, dostępny w ramach Office365.
W pomoc studentom zaangażował się także Pełnomocnik Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego
ds.
odpowiedzialności
społecznej
(https://www.facebook.com/odpowiedzialnoscuwr/),
administrowany przez Biuro ds. odpowiedzialności społecznej UWr. Za jego pośrednictwem można
było odbyć praktyki studenckie w formie zdalnej, dla studentów Ochrony Środowiska przede
wszystkim skierowana była możliwość odbycia praktyk w organizacjach pozarządowych.
Należy również podkreślić, że przy współpracy z Działem Usług Informatycznych została
wprowadzona możliwość korzystania z oprogramowania i zasobów obliczeniowych dostępnych
na UWr. Studenci, po zgłoszeniu przez prowadzącego, mają zakładane konta indywidualna
na maszynie wirtualnej i mogą korzystać z oprogramowania niezbędnego do realizacji zajęć,
począwszy od pakietu Office, aż po oprogramowanie umożliwiające analizy przestrzenne
i prognozowania zjawisk przyrodniczych. Studenci uzyskali też wsparcie w zakresie instalacji
oprogramowania i logowania do maszyn wirtualnych (Zal_I_8_22, Zal_I_8_23).
Na stronie internetowej UWr pojawił się również poradnik dla studentów, który pokazuje jak
postępować w razie zarażenia koronawirusem oraz odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania
studentów
https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/koronawirus-faq-czyliodpowiedzi-na-najczesciej-zadawane-pytania-studentow/. Ponadto na stronie UWr aktualizowane
są informacje dotyczące nowych wytycznych i funkcjonowania uczelni w czasie pandemii. Poza
realizacją
zajęć,
dotyczy
to
także
funkcjonowania
domów
studenckich
https://uni.wroc.pl/covid/koronawirus-komunikaty-i-zalecenia/zarzadzenia-i-komunikatyrektora/funkcjonowania-domow-studenckich/.
Należy podkreślić, że na Uniwersytecie Wrocławskim funkcjonują także grupy wsparcia w sytuacji
epidemii. W ramach działalności Samorządu Studentów UWr i społeczności akademickiej funkcjonuje
także inicjatywa UWrHelp+. W roku 2020 akcja skupia się na pomocy związanej z pandemią
koronawirusa. Działania polegać będą na pomocy w drobnych czynnościach życia codziennego
wszystkim potrzebującym, którzy ze względu na swój wiek lub stan zdrowia chcą ograniczyć
wychodzenie z domu. Pomoc realizowana jest poprzez specjalny adres internetowy zespołu
UWrHelp+ zespoluwrhelp@uwr.edu.pl.

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

112

Kryterium 9. Publiczny dostęp do informacji o programie studiów, warunkach jego realizacji
i osiąganych rezultatach

Ustalone przez Senat UWr programy studiów dla wszystkich kierunków prowadzonych w UWr
publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej UWr (https://bip.uni.wroc.pl). BIP UWr zawiera też
inne wewnętrzne akty normatywne UWr, tj. uchwały Senatu UWr oraz zarządzenia i komunikaty
Rektora UWr, w szczególności wszystkie przepisy regulujące proces kształcenia na uczelni. Obowiązek
publikowania swoich wewnętrznych aktów normatywnych (w tym uchwał rad wydziałów i dyscyplin,
zarządzeń i komunikatów dziekana) realizują również oba wydziały – WNZKŚ oraz WNB, oraz MSOŚ.
BIP UWr jest dostępny również dla osób słabowidzących (specjalny sposób wyświetlania strony) oraz
dla osób niewidomych (głosowy sposób podawania informacji).
Podstawowym źródłem informacji o programie studiów Ochrony środowiska I i II stopnia, a także
realizacji procesu kształcenia na kierunku jest strona internetowa (https://msos.uni.wroc.pl, która
kieruje na nowy adres jednostki https://msos.uwr.edu.pl).
Strona ta jest adresowana do studentów kierunku ochrona środowiska, kandydatów na studia
i prowadzących zajęcia na kierunku. W zakładce „STUDIA” zamieszczono wszystkie niezbędne
informacje – odrębnie dla studiów pierwszego i drugiego stopnia, plany studiów, szczegóły dotyczące
organizacji procesu dydaktycznego, w tym organizację roku akademickiego, regulaminy i podania
(umieszczono tam w szczególności najważniejsze regulacje oraz wzorce podań i druków) oraz
dokumenty związane z akredytacją PKA i jakością kształcenia. W zakładce “Studia pierwszego
stopnia” i “Studia drugiego stopnia” zamieszczone są informacje o kierunku, sylwetce absolwenta,
dostępne są zamierzone efekty uczenia się, a także sylabusy przedmiotów, które są regularnie
aktualizowane.
W zakładkach tych, w menu bocznym, znajduje się informacja o bieżących rozkładach (planach) zajęć
oraz o procedurze dyplomowania i dostępnych do wyboru tematach prac licencjackich
i magisterskich.
W zakładce „STUDENCI” znajdują się informacje o formach i zasadach udzielania pomocy materialnej
(stypendia socjalne, stypendia Rektora UWr, stypendia ministra), systemach wsparcia studenta m.in.
dla osób z niepełnosprawnościami, pomoc psychologiczna oraz strona Biura Karier. W zakładce
“STUDENCI” są też informacje o krajowych (MOST) i zagranicznych (Erasmus+, umowy bilateralne,
DAAD) programach mobilnościowych oraz aktywności studentów ochrony środowiska w kole
naukowym.
Na głównej stronie MSOŚ zamieszcza się ogłoszenia oraz aktualności dotyczące kierunku oraz życia
uczelni, w tym wszystkie znaczące sukcesy pracowników i studentów, a także o działalności
dydaktycznej, w tym bieżące ogłoszenia, np. o obowiązkowych szkoleniach, zasadach
bezpieczeństwa, itp. Na stronie tej publikowane są również raporty Zespołu ds. Oceny Jakości
Kształcenia, będące informacją zwrotną dla studentów o wynikach weryfikacji i ewaluacji jakości
kształcenia prowadzonej przez zespół. Dodatkowo na stronie www MSOŚ znajdują się odnośniki
do stron wydziałów tworzących MSOŚ. Znajdują się tu także informacje o dyżurach władz Studium
oraz Dziekanów, a także o godzinach otwarcia dziekanatu.
Ze strony głównej MSOŚ można przejść do serwisu rekrutacyjnego (https://rekrutacja.uni.wroc.pl),
który jest kierowany do kandydatów na studia. W serwisie tym można zapoznać się z pełną
informacją dotyczącą zasad przyjęć na studia, harmonogramem, wykazem koniecznych dokumentów
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oraz miejscem ich składania itp. Informacje umieszczane w serwisie rekrutacyjnym UWr są zawsze
aktualne, a strona zawiera również vademecum kandydata oraz odnośniki do Działu Nauczania UWr
udzielającego (w razie konieczności) informacji o rekrutacji w formie telefonicznej i mailowej.
Informacja o studiach jest także przekazywana potencjalnym kandydatom w trakcie Drzwi Otwartych
organizowanych m. in. przez WNZKŚ oraz WNB i innych wydarzeń o charakterze edukacyjnopopularyzatorskim.
Ponadto pełnej informacji o prowadzonych studiach i pozostałej działalności jednostki udziela
dziekanat MSOŚ. Służy on również pomocą w razie jakichkolwiek wątpliwości co do udostępnianych
informacji. Nowo przyjęci studenci otrzymują pełną informację o zasadach i warunkach studiowania
na kierunku oraz różnych formach wsparcia w trakcie spotkania z Dyrektorem MSOŚ organizowanego
w ramach dni adaptacyjnych. Dni adaptacyjne są ważnym elementem pierwszego kontaktu
z uczelnią, nawet w obliczu pandemii odbyły się one w roku akademickim 2020/2021 w sposób
tradycyjny, oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Strona UWr (https://uni.wroc.pl) zawiera szereg informacji na temat aktualnych wydarzeń na uczelni,
najbardziej spektakularnych osiągnięć studentów (m.in. realizowane granty, uzyskane nagrody
i wyróżnienia, prestiżowe stypendia, sukcesy kół naukowych), a także różnych form wsparcia dla
studentów lub pracowników w ramach realizowanych na uczelni dedykowanych temu projektów.
W odpowiednich zakładkach znajdują się informacje kierowane do różnych grup odbiorców:
kandydatów, studentów, doktorantów, pracowników, szkół i mediów. Szczególny nacisk położony
został na studentów pierwszorocznych, którzy mogą zapoznać się np. z elektronicznym
przewodnikiem lub mapą budynków UWr https://uni.wroc.pl/poradnik-dla-studentowpierwszorocznych/. Na stronie głównej znajduje się także odnośnik do serwisu COVID-19
https://uni.wroc.pl/covid/ , w którym można znaleźć niezbędne informacje dotyczące zapobiegania
przenoszeniu wirusa, obowiązujące akty prawne oraz procedurę postępowania w razie
zachorowania.
O swojej aktywności na rzecz wsparcia studentów przy wejściu na rynek pracy, w tym
organizowanych szkoleniach, warsztatach i spotkaniach informuje Biuro Zawodowej Promocji
Studentów i Absolwentów UWr (tzw. Biuro Karier; https://biurokarier.uwr.edu.pl).
Strona internetowa UWr prowadzona jest w sposób nowoczesny, czytelny, jest na bieżąco
aktualizowana oraz spełnia wymagania dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami tzw.
standard WCAG. Strona posiada również wersję anglojęzyczną. Z myślą o studentach zagranicznych
Biuro Współpracy Międzynarodowej UWr prowadzi również bardzo rozbudowany serwis w języku
angielskim (https://international.uni.wroc.pl/en).
Popularnym wśród studentów i kandydatów źródłem informacji o bieżących wydarzeniach są media
społecznościowe, w szczególności portal Facebook, gdzie swoje profile aktywnie prowadzi UWr
(https://www.facebook.com/uniwroc), profile Wydziałów WNB (https://www.facebook.com/
wnbuniwroc) oraz WNZKŚ (https://www.facebook.com/wnzks.uwr/) oraz poszczególnych instytutów
wchodzących w skład wydziałów. Jednym z ostatnich działań usprawniających dostęp studentów,
pracowników i innych zainteresowanych do najbardziej aktualnych informacji będzie uruchomienie
profilu Facebook MSOŚ, gdzie anonsowane będą najważniejsze wydarzenia, w tym np. informacja
o nowym planie zajęć z przekierowaniem do pełnej wersji umieszczonej na stronie internetowej.
W przygotowaniu jest profil MSOŚ (czeka na weryfikację przez Facebooka).
Funkcję informacyjną spełnia również profil na Facebooku prowadzony przez Koło Naukowe
Studentów Ochrony Środowiska (https://www.facebook.com/KNSOchronySrodowiska), gdzie
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publikowana jest informacja o różnych wydarzeniach związanych z działalnością w kole, studiami
na kierunku oraz życiu studenckim. Co istotne, informacja ta jest udzielana przez samych studentów,
a więc w formie i stylu ludzi młodych, przez co skuteczniej dociera do zainteresowanej młodzieży.
Uniwersytet Wrocławski posiada również kanał w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/
uniwersytetwroclawski) prowadzony przez Dział ds. Komunikacji. Na kanale tym publikowane
są nagrania promocyjne dla kandydatów, studentów np. zainteresowanych programami Erasmus+,
znajdują się też wywiady z Władzami Uniwersytetu. Dzięki transmisji na żywo na kanale YouTube,
możliwe było obserwowanie debaty wyborczej kandydatów na Rektora UWr. W czasach ograniczonej
liczby uczestników na sali, taka możliwość wzięcia udziału w życiu Uczelni cieszyła się dużym
zainteresowaniem (https://www.youtube.com/watch?v=xXWQHZQ2mWw&t=1s).
W sposób hybrydowy, również z użyciem kanału YouTube została w roku akademickim 2020/2021
przeprowadzona inauguracja nowego roku akademickiego oraz immatrykulacja studentów
(https://www.facebook.com/watch/live/?v=2821638474778551&ref=watch_permalink).
Ważną funkcję informacyjno-komunikacyjną dla studentów i kadry dydaktycznej UWr pełni system
USOSweb (https://usosweb.uni.wroc.pl). USOSweb jest aplikacją webową współdziałającą
z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS), nazywanym wirtualnym dziekanatem. Poprzez
indywidualne konta USOSweb zapewnia każdemu studentowi dostęp do spersonalizowanej
informacji odnoszącej się do realizowanego programu kształcenia, aktualnych planów zajęć,
postępów w nauce i dotychczasowych osiągnięć w trakcie studiów. USOS przede wszystkim rejestruje
oceny zaliczeń i egzaminów, które na każdym etapie, również przed zatwierdzeniem protokołu przez
koordynatora, są widoczne dla studentów z poszanowaniem zasad niejawności danych osobowych
(tzn. każdy ze studentów ma dostęp wyłącznie do informacji dotyczącej własnych ocen). Platforma
USOS jako podstawowe narzędzie umożliwiające raportowanie ocen, jest wykorzystywana
do monitorowania postępów studentów w osiąganiu założonych efektów kształcenia. System ten
stanowi też kanał ankietowania prowadzonych zajęć oraz informacji zwrotnej o wynikach ankiet
studenckich. USOSweb zawiera również podstawowe informacje o nauczycielach akademickich, m.in
w kontekście ich dostępności (godziny konsultacji, rozkład prowadzonych zajęć dydaktycznych).
Platforma zapewnia również możliwość wymiany e-maili między studentami, prowadzącymi zajęcia
i obsługą administracyjną kierunku studiów i jest traktowana jako podstawowa droga kontaktu
w celu wymiany informacji. Warto zauważyć, że serwisy uczelniane, w szczególności USOSweb,
dostępne są w wersji na urządzenia mobilne.
W okresie epidemicznym system mailowy USOS umożliwia również studentom, poza kontaktem
z prowadzącymi, władzami studium, wydziałów i instytutów, również składanie podań i wniosków
studenckich bez konieczności osobistego kontaktu – mail z systemu USOS jest traktowany jako
uwiarygodniony kontakt.
Częścią USOSweb jest również system zapisów na zajęcia ogólnouniwersyteckie - Uniwersyteckie
Lektoraty (w skrócie UL), znany także jako rejestracja żetonowa, umożliwia przy użyciu żetonów
rejestrowanie się na przedmioty (lektoraty, w-f), które dostępne są dla studentów z całego
uniwersytetu, niezależnie od kierunku ich studiów.
Publiczny dostęp do informacji zapewnia również system APD UWr (Archiwum Prac Dyplomowych
UWr), który obsługuje część elektroniczną procesu składania pracy dyplomowej, jej recenzowania
i zatwierdzenia do obrony. Jest to również narzędzie archiwizujące informacje o pracach
dyplomowych (imię i nazwisko dyplomanta, promotora, recenzenta, miejsce realizacji pracy, kopia
pracy w formacie *.pdf, treść recenzji i opinii promotora etc.). System APD jest również zintegrowany
z Jednolitym Systemem Antyplagiatowym.
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Uniwersytet Wrocławski zapewnia wszystkim studentom bezprzewodowy dostęp do Internetu
za pośrednictwem ogólnoświatowej sieci Eduroam oraz bezpłatny dostęp do pakietu MS Office365,
co gwarantuje szybki i niezawodny przepływ informacji oraz możliwość wymiany plików. Eduroam
jest bezpieczną usługą, która umożliwia studentom i pracownikom na połączenie z siecią
bezprzewodową. Pozwala ona na uwierzytelnianie się loginem i hasłem z macierzystej jednostki
we wszystkich miejscach, gdzie jest udostępniana.
W semestrze zimowym roku ak. 2019/2020 i w obecnym roku akademickim na znaczeniu zyskały
narzędzia udostępniane przez MS Office365 (Teams, Forms, Stream, Sway, Yummer), nie tylko jako
narzędzie nauczania, ale również jako kanał komunikacji i dostępu do informacji. Przykładowo MS
Teams wykorzystywany jest jako narzędzie do organizacji wykładów, konsultacji ze studentami,
różnego rodzaju spotkań planowanych przez prowadzących i władze MSOŚ, uczelni, wydziałów
i instytutów. MS Teams umożliwia też udostępnianie plików, filmów (archiwizowanych w MS Steram)
i innych materiałów pomocnych w nauce, organizacji życia studenckiego i naukowego. Z kolei Skype
dla firm umożliwia organizację zdalnych wystąpień i posiedzeń naukowych, w których mogą brać
udział studenci i interesariusze zewnętrzni. Usługa Yammer jest formą platformy dyskusyjnej dla
pracowników i studentów. Materiały instruktażowe, głównie w postaci łatwych w odbiorze filmów,
udostępnia studentom i pracownikom Centrum Kształcenia na Odległość UWr https://www.cko.
uni.wroc.pl/office-365-ms-teams/. Centrum Kształcenia na Odległość prowadzi ponadto cały serwis
informacyjno-szkoleniowy związany z platformą e-learningową e-edu https://e-edu.cko.uni.
wroc.pl/.
Udostępniane informacje o kształceniu na kierunku Ochrona środowiska, w szczególności dotyczące
programu studiów i jego realizacji, nadzorowane są w kontekście aktualności i zgodności
z obowiązującymi w UWr regulacjami przez Dyrekcję MSOŚ. Bieżącą aktualizacją zajmuje
się wyznaczony pracownik administracyjny.
Uwagi i sugestie dotyczące zakresu i dostępu do informacji o studiach na kierunku, studenci Ochrony
środowiska mogą zgłaszać bezpośrednio w dziekanacie, Dyrektorowi MSOŚ lub Dziekanom podczas
dyżuru, a ponadto przez swoich przedstawicieli w Międzywydziałowym zespole ds. jakości i oceny
jakości kształcenia MSOŚ. Podobne wnioski mogą formułować również pracownicy wydziałów
tworzących MSOŚ – zarówno w sposób oficjalny, jak i kanałami nieformalnymi. Należy zaznaczyć,
że często to te nieformalne kanały informacyjne prowadzą do podniesienia jakości dostępu
do informacji. To właśnie prowadzący podczas zajęć mają najlepszy i przede wszystkim bezpośredni
kontakt ze studentami i potrafią w sposób prawidłowy zdiagnozować ich potrzeby. Przykładowo
dyrekcja MSOŚ zauważyła (zgłaszaną przez pracowników i studentów w sposób nieformalny)
potrzebę zwiększenia funkcjonalności i unowocześnienia swojej strony internetowej i dlatego
w listopadzie br. została zaprezentowana nowa strona jednostki. Spełnia ona wymagania stawiane
przez użytkowników, jest przejrzysta i przyjazna w odbiorze, a ponadto dostępna na urządzenia
mobilne. Nowa strona MSOŚ spełnia także kryteria dostępności zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia
2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych
(Dz. U. z 2019, poz. 848). W najbliższym czasie spodziewana jest modernizacja i ujednolicenie stron
internetowych wszystkich jednostek UWr.
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Kryterium 10. Polityka jakości, projektowanie, zatwierdzanie, monitorowanie, przegląd
i doskonalenie programu studiów

Polityka jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim realizowana jest zgodnie z Uchwałą
nr 6/2018 Senatu UWr z dnia 24 stycznia 2018 w sprawie funkcjonowania w Uniwersytecie
Wrocławskim Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia (Zal_I_10_1). Zgodnie z § 3.1
Uchwały celem Uczelnianego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia jest w szczególności:
systematyczne doskonalenie jakości kształcenia w Uniwersytecie Wrocławskim; podnoszenie
poziomu wykształcenia absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego, dostosowywanie oferty
dydaktycznej do aktualnych potrzeb pod kątem zwiększania zatrudnialności absolwentów, a przez
to podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności Uniwersytetu Wrocławskiego na rynku edukacyjnym
oraz podnoszenie rangi nauczania i budowanie etosu nauczyciela akademickiego. Za funkcjonowanie
systemu na szczeblu ogólnouczelnianym odpowiada Rektor UWr, natomiast na poziomie wydziałów –
ich dziekani.
Z punktu widzenia realizacji wydziałowej (a więc i międzywydziałowej) polityki jakości kształcenia
szczególnie istotny jest § 8.1- 8.3 przywołanej uchwały, gdzie określa się konieczność powołania
wydziałowych zespołów ds. jakości kształcenia oraz oceny jakości kształcenia oraz określa ich skład
personalny. Zgodnie z § 8.3 w skład każdego zespołu wchodzą: przewodniczący - nauczyciel
akademicki posiadający tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego, trzech nauczycieli
akademickich z zachowaniem odpowiedniej reprezentacji dla poszczególnych kierunków studiów i
specjalności lub dyscyplin naukowych, przedstawiciel studentów, przedstawiciel doktorantów oraz
inne osoby wskazane przez dziekana (dziekanów). Obecnie działające Międzywydziałowe Zespoły
ds. Jakości Kształcenia (MZJK) i Oceny Jakości Kształcenia (MZOJK) na kierunku Ochrona środowiska
spełniają warunki wynikające z wyżej przywołanej Uchwały. Zostały powołane na mocy Uchwały
Nr 62/2020 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października
2020 r. w sprawie zaopiniowania składu Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia
na kierunku Ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (Zal_I_10_2, Uchwały Nr 63/2020 Rady
Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 października 2020 r. w sprawie
zaopiniowania składu Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku
Ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (Zal_I_10_3), Uchwały nr 38/2020 Rady Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska z dnia 22 września 2020 r w sprawie powołania
Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dla kierunku Ochrona środowiska
na kadencję 2020-2024 oraz Uchwały nr 37/2020 Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowaniu
Środowiska z dnia 22 września 2020 r w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości
Kształcenia dla kierunku Ochrona środowiska na kadencję 2020-2024 (Zal_I_10_4) oraz Komunikatu
Dziekanów Wydziałów Nauk Biologicznych oraz Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska z dnia 22
października 2020 w sprawie powołania Międzywydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia oraz
Międzywydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia na kierunku ochrona środowiska
na kadencje 2020-2024 (Zal_I_10_5).
Kompetencje MZJK obejmują w szczególności opracowywanie i opiniowanie programów studiów
prowadzonych na wydziale oraz zmian w tych programach, analiza i wykorzystanie przy tworzeniu
programów studiów opinii pracodawców, gromadzenie i publikowanie informacji na temat
kształcenia prowadzonego na wydziale, a także opracowywanie, na bazie oceny jakości kształcenia,
wskazówek i zaleceń do działań projakościowych. Projektowanie programów studiów prowadzonych
w UWr i ich zatwierdzanie, a także wprowadzanie zmian w programach odbywa się zgodnie
z zasadami określonymi Zarządzeniu nr 158/2019 Rektora UWr z dnia 30 grudnia 2019 r.
(Zal_I_3_15), obowiązującymi od roku akademickiego 2019/2020. Projekt modyfikacji istniejącego
programu studiów przygotowuje – z inicjatywy własnej lub Dyrektora MSOŚ – MZJK, a następnie
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zatwierdzony jest przez Radę MSOŚ. W trakcie cyklu kształcenia w programach studiów mogą być
jednak wprowadzane niewielkie zmiany w zakresie treści programowych przekazywanych studentom
w ramach zajęć, wymiaru i form realizacji zajęć czy metod weryfikacji efektów uczenia się. Zmiany
te są opiniowane przez MZOJK, zatwierdzane przez Radę MSOŚ i Rady Wydziałów.
Do zadań MZOJK należy samoocena prowadzonych działań projakościowych w tym przede wszystkim
a) badanie i ocena jakości oraz efektywności kształcenia na wydziale, poprzez analizę ankiet
studenckich wypełnianych na koniec każdego semestru, służącym ocenie indywidualnych zajęć
i wykładowców; c) monitorowanie i ocena jakości prac dyplomowych, w szczególności poprzez
analizę zgodności realizowanych tematów prac z celami kształcenia MSOŚ, c) rzetelności oceniania
prac dyplomowych oraz sposobu przeprowadzania egzaminów dyplomowych; d) monitorowanie
losów absolwentów i analizowanie zgodności efektów uczenia się z potrzebami rynku pracy
(Zal_I_10_1).
Skuteczność kształcenia według przyjętych dla studium programów monitorują w pierwszym rzędzie
prowadzący zajęcia oraz koordynatorzy przedmiotów (będący jednocześnie wykładowcami
i egzaminatorami danego przedmiotu). Reagują oni na bieżąco na ewentualne problemy studentów
z przyswajaniem zaplanowanych treści i osiąganiem zakładanych efektów uczenia się, elastycznie
dostosowując zakres merytoryczny zajęć i proporcje czasu poświęcanego na omawianie
poszczególnych treści programowych. W przypadku stwierdzenia konieczności np. zmiany wymiaru
zajęć, formy ich realizacji, proporcji godzin realizowanych w różnych formach czy formy zaliczenia
zajęć a także modyfikacji sekwencji zajęć w planie studiów prowadzący przekazują swoje sugestie
właściwym dyrektorom ds. dydaktycznych lub Dyrektorowi MSOŚ, który kieruje je do rozpatrzenia
przez MZJK oraz MZOJK.
Przykładowo w przypadku studiów studia I stopnia kierunku Ochrona środowiska z ważniejszych
zmian w związku z dostosowaniem programu studiów do nowych PRK (2019 r) było:
 zmiana efektu kierunkowego K_U04: Dostrzega zagrożenia dla środowiska na wybranym terenie

na efekt Dostrzega zagrożenia dla środowiska na wybranym terenie oraz rozumie konieczność
rozwijania tej umiejętności przez całe życie - efekt ten ma po zmianie lepsze odniesienie
do charakterystyk drugiego stopnia PRK z uwzględnieniem efektów właściwych dla
reprezentowanych dyscyplin.
Nowe/zaktualizowane efekty ucznia znajdują w Załączniki nr 110 do Uchwały NR 133/2019 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów dla
kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_2).
W przypadku studiów na I stopniu kierunku Ochrona środowiska ważniejsze zmiany, w związku
z dostosowaniem programu studiów na wniosek uwag prowadzących (modyfikacja i urealnienie
do nakładu pracy ilości ECTS,), to:
Przedmioty obligatoryjne:
 Geologia dynamiczna - z wykład (40 godz.) i ćwiczenia (19 godz.) 4 ECTS – na wykład (40 godz.)

i ćwiczenia (19 godz.) 5 ECTS
 Techniki elektroanalityczne - z wykład (3 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (12 godz.) 2 ECTS –

na wykład (3 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (12 godz.) 1 ECTS
 Hydrologia - z wykład (30 godz.) ćwiczenia laboratoryjne (27 godz.) i ćwiczenia terenowe

(3 godziny) 5 ECTS– na wykład (28 godz.) ćwiczenia laboratoryjne (28 godz.) i ćwiczenia terenowe
(4 godziny) 5 ECTS.
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Przedmioty fakultatywne:
 Biotechnologia zachowawcza - z wykład (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) 3 ECTS na wykład

(15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (20 godz.) 3 ECTS
 Hodowle komórek roślinnych - z wykład (15 godz.) i ćwiczenia (30 godz.) 3 ECTS na wykład

(15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 3 ECTS
 Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym - wykład (15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne

(15 godz.) 2 ECTS - przedmiot przeniesiony z puli przedmiotów fakultatywnych specjalności
Analityka środowiskowa (II stopień) do puli przedmiotów fakultatywnych I stopnia
 Porosty jako biowskaźniki stanu środowiska - z wykład (10 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) 2 ECTS na wykład (5 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) 1 ECTS
 Szata roślinna Dolnego Śląska - wykład (15 godz.) 1 ECTS - przedmiot usunięty z puli przedmiotów
fakultatywnych I stopnia i przeniesiony do puli przedmiotów fakultatywnych specjalności Ocena
oddziaływania na środowisko (II stopień)
Zmiany w przedmiotach obligatoryjnych w stosunku do programu nauczania obowiązującego od roku
akademickiego 2018/2019.
W przypadku studiów studia I stopnia kierunku Ochrona środowiska ważniejsze zmiany podyktowane
były zalecaniami PKA po ostatniej wizytacji, aby pojawiły się również zajęcia z przedmiotu Fizyka w
formie ćwiczeniowej/laboratoryjnej. Aby zmiany mogły zostać wprowadzone, kosztem ograniczenia
zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Chemia 1 i Chemia 3, zostało wprowadzone 15 godzin ćwiczeń
laboratoryjnych z przedmiotu Fizyka. Wynikające z tego korekty ECTS zostały wymuszone powyższymi
zmianami godzin i nakładu pracy:
 Chemia 1 - z wykład (15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (45 godz.) 5 ECTS – na wykład (15 godz.)

i ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 4 ECTS
 Chemia 3 - z wykład (15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (35 godz.) 4 ECTS – na wykład (15 godz.)
i ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 4 ECTS
 Fizyka - z wykład (15 godz.) 1 ECTS – na wykład (15 godz.) i ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.)
2 ECTS.
Ponadto zmiany obejmowały głównie drobne aktualizacje treści sylabusów w zakresie literatury oraz
treści nauczania (aby nawiązywały bardziej do treści kierunku Ochrona środowiska). Aktualizacje
sylabusów zasadniczo nie obejmowały zmian w efektach uczenia się, form realizacji przedmiotów ani
weryfikacji efektów uczenia się.
W przypadku studiów na II stopniu kierunku Ochrona środowiska, specjalność Ocena oddziaływania
na środowisko z ważniejszych zmian w związku z dostosowaniem programu studiów do nowych PRK
było:
 usunięcie efektu kierunkowego K_W17 - Prezentuje techniki biotechnologiczne w ochronie

środowiska w kontekście ich wykorzystania w działalności gospodarczej - efekt ten nie miał
pokrycia w zweryfikowanych treściach sylabusów.
Nowe/zaktualizowane efekty uczenia się znajdują się w Załączniki nr 111 do Uchwały Nr 133/2019
Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów
dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_2).
W przypadku studiów na II stopniu kierunku Ochrona środowiska z ważniejszych zmian w związku
z dostosowaniem programu studiów do uwag prowadzących przedmioty (modyfikacja i urealnienie
do nakładu pracy liczby ECTS) :
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Przedmioty obligatoryjne:
 Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń - zmiana charakteru zajęć z wykład (20 godz.),

ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 5 ECTS - na wykład (20 godz.) i ćwiczenia
(30 godz.) 5 ECTS
Przedmioty fakultatywne:
 Inwazje roślin - zmiana charakteru zajęć z wykład (15 godz.) i ćwiczenia (15 godz.) na wykład










(15 godz.) i ćwiczenia terenowe (15 godz.), zmiana realizacji z semestru letniego na semestr
zimowy
Rozpoznawanie gatunków ssaków - zmiana charakteru zajęć z wykład (15 godz.) i ćwiczenia
(15 godz.) na wykład (15 godz.) i ćwiczenia terenowe (15 godz.), zmiana realizacji z semestru
zimowego i letniego na semestr zimowy
usunięcie na prośbę prowadzących z oferty przedmiotów fakultatywnych przedmioty:
Rozpoznawanie gatunków ptaków i ocena ich liczebności; Czynna ochrona przyrody;
Ewolucjonizm; Antropopresja w środowiskach górskich.
Szata roślinna Dolnego Śląska - wykład (15 godz.) 1 ECTS przedmiot usunięty z puli przedmiotów
fakultatywnych I stopnia i przeniesiony do puli przedmiotów fakultatywnych II stopnia
specjalności OOŚ
Ekologia i ochrona ptaków - zmiana formy zaliczenia z egzaminu na zaliczenie na ocenę
Płazy Świata - biologia, zagrożenia i ochrona - wykład (30 godz.) 2 ECTS - wprowadzenie nowego
przedmiotu do puli przedmiotów fakultatywnych dla OOŚ.

Wszystkie wprowadzone zmiany były konieczne ze względu na zapewnienie realizacji efektów
uczenia się i nie wprowadziły zasadniczych zmian w strukturze programu nauczania (w tym
sumarycznych godzinach realizacji zajęć na kierunku). Zmiany wynikały z ewaluacji treści i struktury
nauczania przeprowadzonej przez prowadzących oraz studentów.
W przypadku studiów studia II stopnia kierunku Ochrona środowiska, specjalność Analityka
środowiskowa, z ważniejszych zmian w związku z dostosowaniem programu studiów do nowych PRK
było:
 usunięcie efektu kierunkowego K_W17 - Prezentuje techniki biotechnologiczne w ochronie

środowiska w kontekście ich wykorzystania w działalności gospodarczej - efekt ten nie miał
pokrycia w zweryfikowanych treściach sylabusów.
Nowe/zaktualizowane efekty ucznia znajdują w Załączniki nr 111 do Uchwały Nr 133/2019 Senatu
Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie programów studiów
dla kierunków prowadzonych w Uniwersytecie Wrocławskim (Zal_I_2_2).
W przypadku studiów studia II stopnia kierunku Ochrona środowiska z ważniejszych zmian w związku
z dostosowaniem programu studiów wg uwag prowadzących przedmioty (modyfikacja i urealnienie
do nakładu pracy liczby ECTS) :
Przedmioty obligatoryjne:
 Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń - zmiana charakteru zajęć z wykład (20 godz.),

ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.), ćwiczenia (15 godz.) 5 ECTS - na wykład (20 godz.) i ćwiczenia
(30 godz.) 5 ECTS
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Przedmioty fakultatywne:
 Biologiczne metody przetwarzania odpadów - zmiana formy realizacji z wykład (15 godz.)

i ćwiczenia laboratoryjne (30 godz.) 4 ECTS - na wykład (15 godz.), ćwiczenia
(24 godz.) oraz ćwiczenia terenowe (6 godz.) 4ECTS.
 Bezpieczeństwo w laboratorium chemicznym - wykład (15 godz.) i ćwiczenia
(15 godz.) 2 ECTS – na prośbę studentów przeniesienie przedmiotu z puli
fakultatywnych specjalności Analityka środowiskowa (II stopień) do puli
fakultatywnych I stopnia kierunku Ochrona środowiska

laboratoryjne
laboratoryjne
przedmiotów
przedmiotów

Wszystkie wprowadzone zmiany były konieczne ze względu na zapewnienie realizacji efektów
uczenia się i nie wprowadziły zasadniczych zmian w strukturze programu nauczania (w tym
sumarycznych godzinach realizacji zajęć na kierunku). Zmiany wynikały z ewaluacji treści i struktury
nauczania przeprowadzonej przez prowadzących oraz studentów.
Działania w zakresie bieżącego monitorowania prawidłowej realizacji programu studiów prowadzą
również dyrektorzy ds. dydaktycznych wszystkich instytutów zaangażowanych w kształcenie
na studium, analizując w szczególności współczynniki zdawalności poszczególnych przedmiotów oraz
strukturę ocen z zaliczeń i egzaminów po zakończeniu każdego semestru. W ten sposób identyfikuje
się przedmioty sprawiające studentom najwięcej trudności, które co roku wykazywane
są w sprawozdaniu MZOJK (Zal_I_10_7, Zal_I_10_8).
Systematyczne badania jakości kształcenia w kolejnych latach akademickich MZOJK prowadzi zgodnie
z Zarządzeniem nr 12/2018 Rektora UWr z dnia 15 lutego 2018 r. ws. prowadzenia i raportowania
wybranych działań projakościowych (Zal_I_10_9) wykorzystując w tym celu wyżej wymienione:
dokumentację przebiegu studiów, wypełnione ankiety studenckie i karty przeprowadzonych
hospitacji zajęć. Analiza MZOJK obejmuje w szczególności progresję studentów na poszczególnych
etapach studiów, z naciskiem na I rok studiów, wyniki ankietowania i hospitacji zajęć, a także ocenę
czynności kończących studia, w tym prac i egzaminów dyplomowych. Sprawozdanie MZOJK jest
przedstawiane i dyskutowane na posiedzeniu Rady MSOŚ (przykładowe sprawozdania – Zal_I_10_7,
Zal_I_10_8) a przygotowane wnioski stanowią podstawę działań naprawczych podejmowanych
zarówno przez MZJK, jak i osoby funkcyjne odpowiedzialne na wydziale za proces kształcenia.
Ważnym i cennym źródłem informacji w tym zakresie są anonimowe ankiety wypełniane przez
studentów po zakończeniu każdych zajęć (w formie elektronicznej przez USOS), choć, pomimo
kierowanych do studentów zachęt, stopień ich wypełnienia jest nadal daleki od naszych oczekiwań.
Na przykład w roku akademickim 2017/2018 na WNB ankiety wypełniło 32 studentów (na 66 którzy
podjęli studia na I stopniu), a oceny poszczególnych zajęć wahały się od 3 do 6 (max 9) ocen
(Zal_I_10_10); zaś w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 stopień wypełnienia wahał
się między 4 a (wyjątkowo) 31%, średnio 7.96% ankiet na zajęcie (Zal_I_10_11). Zajęcia prowadzone
na MSOŚ na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu Środowiska oceniło w roku akademickim
2019/2020: w semestrze zimowym od 0 do 6 (max 31%, średnio 14,8%), zaś w semestrze letnim,
kiedy przeważało nauczanie zdalne - zajęcia oceniało od 0 do 4 studentów (max. 14.42%, średnio
7.72%), w większości przypadków była to 1-2 osoby (Zal_I_10_10). Same więc punktowe oceny
niewiele wnoszą do oceny wykładowców, tym bardziej ze często mamy z sytuacją, gdy ten sam
wykładowca oceniony jest przez dwóch-trzech studentów jako dobry/bardzo dobry, zaś przez
jednego jako zły i to niestety – bez uzasadnienia oceny. Jako że ankiety są w pełni anonimowe,
nic nie stoi na przeszkodzie by student swoja negatywne ocenę uzasadnił, i takie właśnie
uzasadnienia są analizowane szczególnie wnikliwie. Czasem są to oceny bardzo krótkie i lakoniczne,
czasem jednak szczegółowe i rozbudowane. Na przykład za semestr letni 2015/1016 przedmiot
„Techniki analityczne” otrzymał od jednego ze studentów taka ocenę: „Na wstępie chcę zaznaczyć,
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że nie oceniam tutaj osoby prowadzącej ćwiczenia i wykład z technik elektroanalitycznych
(Prowadzący nie są winni mojej oceny tego przedmiotu), tylko to, że ten przedmiot nie wniósł
dosłownie nic; a to dlatego, że wszystko co tam robiliśmy było- przynajmniej dla mnie "czarną
magią", nic nie wyniosłam z tych zajęć. Odbiega od naszej zdobytej dotychczas wiedzy, gdyby nie
instrukcje oraz częsta pomoc prowadzącego (ćwiczenia), to nic nie umiałabym tam wykonać. Moim
zdaniem, to było puszczenie nas na "za głęboką wodę" wszystko tam było bardzo trudne
i niezrozumiałe” (Załącznik 10.12). Pojawianie się problemów technicznych, które utrudniały
przyswojenie treści studenci sygnalizowali także np. dla przedmiotu Charakterystyka złóż
antropogenicznych, ćwiczenia, za semestr zimowy 2017/2018 („Projekt, który miał być rezultatem
zajęć to bardzo obszerna praca. Na zajęciach zawsze panował chaos z problemów technicznych
komputerów czy to zamieszania wywołanego przez Prowadzącego. Generalnie zajęcia dobre,
ale wymagają większego spokoju i dokładnej analizy krok po kroku...” lub dla przedmiotu
Identyfikacja i bilansowanie zanieczyszczeń z „Treści przedstawione były w mało przystępny sposób”
(Zal_I_10_10).
Czasem, choć z przykrością, odnotowywaliśmy także sugestie i oceny świadczące o braku komunikacji
prowadzącego ze studentami np. „Atmosfera na ćwiczeniach nie była sprzyjająca. Sama prowadząca
wprowadziła ją tuż na pierwszych zajęciach. Stąd moje zdziwienie, ponieważ niewielka jest różnica
wieku (w tym przypadku) między studentami a ową prowadzącą” lub „Kompletny brak organizacji
zajęć. Ćwiczenia przeprowadzane z wieloma niejasnościami, które nie były rozwiązywane przez
prowadzącego”. Nawet jeśli uwagi te są formułowane w sposób mało parlamentarny i słabo
uzasadnione merytorycznie (np. „Prowadzący nieprzygotowany do zajęć, nawet nie wie jaki
przedmiot wykłada” lub „„Niekompetentność. Duży zasób wiedzy ale nie potrafi jej przekazać”,
ewentualnie „nie ma pojęcia o czym mówi, gada coś innego na ćwiczeniach, a o co inne pyta
tłumacząc się że mamy umieć ponad program”), do wszystkich podchodzimy z równą uwagą ankiety.
Na koniec każdego semestru wypowiedzi ankietowe są zbierane i podsumowane w formie spójnego
raportu (np. Zal_I_10_7, Zal_I_10_8), gdzie zawarte są wszystkie negatywne opinie na temat
wykładowców oraz prowadzonych przez nich przedmiotów. Raporty te przedstawiane są członkom
Rady MSOŚ, którzy po zapoznaniu się i odniesieniu w dyskusji na posiedzeniu Rady wydają
Dyrektorowi MSOŚ rekomendacje, dotycząca ich dalszego procedowania. W niemal wszystkich
wypadkach informacje zawarte w raportach semestralnych przekazywane są prodziekanom
ds. dydaktycznych odpowiednich wydziałów, ci zaś przekazują je odpowiednim dyrektorom
dydaktycznym w instytutach, którzy z kolei dokonują rozmów wyjaśniających z bezpośrednio
zainteresowanymi wykładowcami ankiety.
Czy system ten jest skuteczny mimo swojej pozornej komplikacji? Wydaje się że tak. Jego intensywne
wdrażanie w semestrze zimowym 2015/2016 przyniosło bogaty i zaskakujący objętością materiał
do analiz (aż 57 negatywnych komentarzy dotyczących 13 wykładowców). Spośród nich dwie osoby
nie pracują już dziś na Uniwersytecie Wrocławskim, pozostałe zaś obecnie zasługują wśród
studentów na oceny co najmniej dobre ankiety. Analiza danych liczbowych pozwala na pozytywną
ocenę systemu ankiet, mimo niewielkiej liczby wypełniających je studentów (patrz rycina poniżej
i Zal_I_10_12).
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Liczba wykładowców, których praca zasługiwała wśród studentów na negatywne komentarze spadła
w ciągu 5 lat niemal do zera, co świadczy o zdecydowanej poprawie jakości kształcenia, tym bardziej
że komentarze z ostatnich okresów są często niejednoznaczne. Np. zajęcia z przedmiotu
Meteorologia i klimatologia prowadzone w semestrze zimowym 2019/2020 (Zal_I_10_13
sprawozdanie z ankiet semestr zimowy 2019/2020) zasłużyły sobie na całkowicie ambiwalentne
oceny. Jeden ze studentów pisze bowiem, że „Prezentacje były prowadzone w sposób niespójny.
Wykładowczyni przekazywała nam informacje zawarte w sylabusie, jednak w sposób
niezorganizowany. Nie mogę powiedzieć, że wykłady były prowadzone w zły sposób, jednak gdyby
informacje byłyby bardziej uporządkowane łatwiej byłoby przygotować się do egzaminu”. Dwoje
innych studentów opisuje jednak wykładowcę następująco „Pani jak zwykle uprzejma i w sposób
klarowny tłumaczy i podaje zagadnienia.” Oraz „Pani […] jak zwykle bardzo miła i pomocna. Zajęcia
były prowadzone bardzo przejrzyście […]”. Czasem więc wyciagnięcie klarownych wniosków na temat
jakości danych zajęć jest co najmniej trudne.
Wtedy przychodzi nam z pomocą kolejny ważny element systemu samooceny czyli hospitacje.
Wykładowcy Międzywydziałowego Studium Ochrony Środowiska jako pracownicy wydziałów
prowadzących MSOŚ (tj. WNB i WNZKŚ) podlegają regularnym hospitacjom przez zespoły powołane
w tym celu na wydziałach macierzystych Studium. Na wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowaniu
Środowiska hospitacje odbywają się zgodnie z Zarządzeniem Nr 5/2017 Dziekana Wydziału Nauk
o Ziemi i Kształtowania Środowiska UWr z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wzoru ankiet studenckich
do oceny poszczególnych zajęć dydaktycznych (Zal_I_10_14), gdzie powołana zostaje odpowiednia
komisja ds. hospitacji (obecnie na lata 2020-2024, Zal_I_10_15). W latach 2016/2017, 2017/2018
oraz 2018/2019 wszystkie hospitowane zajęcia zostały ocenione pozytywnie lub wyróżniająco.
Protokoły hospitacji wskazują, że ze strony nauczycieli akademickich nie zanotowano uchybień ani
w zakresie merytorycznym, ani w zakresie organizacji zajęć. Hospitowani nauczyciele zapoznali
się z protokołami hospitacji (protokoły są sporządzane wyłącznie w wersji papierowej i dostępne
są w Dziekanacie WNZKŚ). W przypadku Wydziału Nauk Biologicznych w latach 2017/2019 było
prowadzonych 5 hospitacji zajęć pracowników WNB prowadzących zajęcia na kierunku Ochrona
środowiska i wszystkie hospitowane zajęcia zostały ocenione wyróżniająco, a przy uwzględnieniu
ocen studenckich, bardzo dobrze lub wyróżniająco (Zal_I_10_16). Należy w tym miejscu podkreślić,
że dobre, a nawet entuzjastyczne opinie studentów o prowadzących zajęcia są równie często
wyrażane w ankietach studenckich. Komentarze typu „Najlepszy prowadzący!”. „Bardzo ciekawe
wykłady”, "Pani Doktor pokazała na praktykę która była bardzo fajna i ciekawa” (cyt. oryginalny),
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„Pełen profesjonalizm, zajęcia prowadzone w sposób bardzo przejrzysty”, „Pani Doktor […] jest
wspaniałym prowadzącym, bardzo ciekawa forma przekazywania wiedzy, mnóstwo okazów
do oglądania, dotykania. Podczas zajęć dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy” etc., etc.
znajdujemy bardzo często w ankietach studenckich
Kolejnym elementem działań projakościowych jest monitorowanie poziomu prac dyplomowych,
rzetelności ich oceniania i prawidłowości przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
Po zakończeniu każdego roku akademickiego losowanych jest 5 prac licencjackich oraz 5 prac
magisterskich, które są przeglądane przez członków MZOJK, zaś z przeglądu tego sporządzony jest
raport z rekomendacjami dla Dyrektora MSOŚ, w którym wskazywane są najczęściej dostrzegane
błędy lub problemy. Generalnie nie stwierdza się nieprawidłowości w sporządzeniu protokołów
egzaminacyjnych, doborze recenzentów, wyliczeniu ogólnej oceny, czy składu (obecności członków)
komisji egzaminacyjnej, weryfikacja antyplagiatowa wykazuje bardzo niskie współczynniki
podobieństwa w porównaniu do wartości dopuszczalnych, co świadczy o wysokim stopniu
samodzielności autorów przy redagowaniu tekstu. Wszystkie analizowane do tej pory prace
dyplomowe były zgodne z różnymi kierunkowymi efektami kształcenia, zarówno w zakresie wiedzy,
umiejętności, jak i kompetencji społecznych, aczkolwiek jeśli chodzi o rozmiar tej zgodności, był
on w przypadku poszczególnych prac różny. Zwracano uwagę głównie na błędy stylistyczne
i interpunkcyjne, do których pojawiania się w pracach recenzenci i promotorzy czasem
nie przywiązywali wagi, na jaką błędy te zasługiwały (przykładowe raporty z takich ocen
w Zal_I_10_17 i Zal_I_10_18).
Oceny jakości obsługi administracyjnej studentów i pracy dziekanatów dokonuje w formie badań
ankietowych Samorząd Studentów UWr (wyniki ostatniego badania w załączeniu, patrz
Zal__I_10_19). Mimo, że studenci Ochrony środowiska są wymienni w tym badaniu jako biorący
udział, to jednak sekretariat MSOŚ nie był wzięty w tym badaniu pod uwagę, zapewne z uwagi
na swój międzywydziałowych charakter. Zapewne jednak gdyby miały być formułowane pod jego
adresem jakieś zastrzeżenia to zapewne zostałby w nim ujęty ankiety. Zwraca natomiast uwagę
bardzo dobra ocena dziekanatów WNZKŚ gdzie studenci Ochrony środowiska również bywają
w różnych sprawach.
Jakość kształcenia na Studium podlega ocenom Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA). Ostatnia taka
ocena programowa, przeprowadzona w roku 2014, zakończyła się oceną pozytywną wyrażoną
Uchwałą Nr 207/2015 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie
oceny programowej na kierunku „Ochrona środowiska" prowadzonym w Międzywydziałowym
Studium Ochrony Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego na poziomie studiów pierwszego
i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim” (Zal_I_10_20) „Międzywydziałowe Studium Ochrony
Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego spełnia wymagania kadrowe, programowe, w tym
dotyczące osiąganych efektów kształcenia, oraz organizacyjne do prowadzenia na kierunku „ochrona
środowiska” studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademicki” ankiety.
Tym niemniej na Studium wzięto pod uwagę zastrzeżenia zespołu oceniającego PKA wyrażone
w raporcie z wizytacji i podjęto działania w odpowiedzi na zawarte w nim rekomendacje. W aspekcie
kontroli jakości kształcenie formułowane zastrzeżenia dotyczyły przede wszystkim wprowadzenia
skutecznych procedur pozwalających na analizowanie losów absolwentów i wykorzystywanie analiz
do działań służących poprawie jakości kształcenia (Zal_I_10_20).
Monitorowanie losów absolwentów w skali uczelni prowadzi Biuro Zawodowej Promocji Studentów
i Absolwentów UWr (tzw. Biuro Karier), wykorzystując do badania moduł ‘Ankieter’ systemu USOS,
z którego przygotowuje raporty dotyczące całego Uniwersytetu, w którym ujęci są także absolwenci
MSOŚ (przykładowy raport w Zal_I_10_21). Problemem standardowych badań ankietowych jest
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jednak liczba respondentów, co czyni analizę statystyczną pozyskiwanych w ten sposób danych
niemiarodajną i nie pozwala na formułowanie na ich podstawie uogólnień czy prawidłowości,
ani konkretnych rekomendacji w odniesieniu do koncepcji i realizacji programu studiów, a badanie
losów absolwentów ma charakter studium przypadku. MZOJK opracował także własny projekt
ankiety wprowadzony na mocy Procedury 1/2016 (Zal_I_3_17, Zal_I_10_23). Wyniki ankiet
są corocznie analizowane na Radzie MSOŚ (w Zal_I_10_24 prezentujemy przykładowy arkusz
z odpowiedziami), mimo często niewielkiej liczby uzyskiwanych odpowiedzi (np. w roku 2017
absolwenci z lat 2014_2016 wypełnili 9 ankiet; w roku 2018 absolwenci z lat 2015_2017 oraz w roku
2018 absolwenci z lat 2016_2018 wypełnili po 13 ankiet, zaś w ostatnim badaniu wzięło udział aż 23
absolwentów z lat 2017_2019). W sumie dostępnych jest 58 odpowiedzi absolwentów ze wszystkich
lat 2014-2019, jednak wynikający z nich obraz nie jest w pełni zadowalający. Tylko czterech
absolwentów stwierdziło, ze pracuje dziś w zawodach związanych z ochrona środowiska, dziesięciu
przyznało ze nie (chociaż troje pracuje w urzędach rożnego szczebla), jednak aż 44 nie odpowiedziało
na to pytanie. Główną przyczyną braku zatrudnienia związanego z kierunkiem to niskie
zapotrzebowanie na absolwentów Ochrony Środowiska (niezależnie od specjalności) na rynku pracy
(42% podanych przyczyn problemów z zatrudnieniem). Wynika on niestety z polityki środowiskowej
państwa, w którym rola badań środowiskowych oraz administracji związanej z administrowaniem
środowiskiem są od dłuższego czasu sukcesywnie ograniczane. Ważną informacja płynącą
z analizowanych ankiet jest jednak fakt, ze wszyscy absolwenci MSOŚ od których otrzymano
informację zwrotną znaleźli zatrudnienie (jedna osoba nadal się uczy, jedna założyła zaś własną
działalność gospodarcza), a większość respondentów którzy odpowiedzieli na zadane pytanie, jest
ze swojej pracy zadowolona.
Przyjęcie na studia na kierunku Ochrona środowiska szczegółowo opisane zostało w ramach
Kryterium 3, tu wiec zamieszczamy tylko skrót tego opisu. Przyjęcie odbywa się poprzez rekrutację
lub w drodze przeniesienia z innego kierunku w ramach UWr albo z innej uczelni. Warunki i tryb
rekrutacji na studia rozpoczynające się w danym roku akademickim oraz kryteria kwalifikacji
na poszczególne kierunki studiów w UWr określają z ponad rocznym wyprzedzeniem stosowne
uchwały Senatu UWr, biorąc pod uwagę propozycje wypracowane wcześniej i formalnie przyjęte
na wydziałach (Uchwała Nr 94/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 maja 2019 r.
w sprawie Regulaminu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim oraz aktualny Załącznik
do Regulaminu Studiów dla kierunku Ochrona środowiska zatwierdzony przez Radę MSOŚ oraz Rady
WNB i WNZKŚ (Zal_I_2_14, Zal_I_2_15). Przyjęte zasady zapewniają wszystkim kandydatom równie
szanse w podjęciu studiów na kierunku, a jednocześnie są na tyle proste i jasno sformułowane,
że nie powinny budzić wątpliwości kandydatów. Dodatkowo Senat UWr uchwala limity przyjęć
dla różnych grup kandydatów na I i II stopień studiów (Zal_I_10_25, str. 9). Nad prawidłowym
przebiegiem rekrutacji czuwa Międzywydziałowa komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia rekrutacji
powołana przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydziały oraz MSOŚ prowadzą politykę
promocyjną w zakresie rekrutacji obejmującą m.in. organizację drzwi otwartych, wydawanie ulotek
informacyjnych, umieszczanie informacji rekrutacyjnych w mediach społecznościowych oraz stronach
www Uniwersytetu Wrocławskiego, wydziałów oraz stronie studium.
W postępowaniu rekrutacyjnym na kierunek Ochrona środowiska I stopnia bierze się pod uwagę:

 wyniki egzaminu dojrzałości z dwóch wybranych przedmiotów, w zakresie nauk przyrodniczych
i ścisłych (biologia, chemia, geografia, fizyka lub fizyka i astronomia, matematyka) oraz
nowożytnego języka obcego, z uwzględnieniem odpowiednich współczynników przeliczeniowych
(Załącznik: Zasady rekrutacji obywatele polscy 2020-2021; Uchwała nr 119/2019; str. 2);
 wyniki kandydatów ze starą maturą lub maturą międzynarodową przelicza się według
ogólnouczelnianych zasad zapewniających porównywalność z wynikami nowej matury;
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 laureaci wybranych olimpiad i konkursów tematycznych otrzymują maksymalną liczbę punktów
rekrutacyjnych, co gwarantuje im przyjęcie pod warunkiem uruchomienia kierunku (por.
szczegółowy opis w Kryterium 3).
Sytuacja pandemiczna w roku 2020 (semestr letni roku 2019/2020 i zimowy 2020/2021) wymusiła
wprowadzenie na szeroką skalę form nauczania online, co oczywiście spowodowało ograniczenie
bezpośrednich kontaktów pomiędzy studentami a wykładowcami, a także zmniejszenie aktywności
w niektórych komponentach – np. hospitacjach zajęć. Pozostałe elementy systemu kontroli jakości
funkcjonowały jednak w sposób niezakłócony – zebrano dane ankietowe od studentów i dokonano
ich analizy, na bieżąco korygowano tematykę oraz zakres prac dyplomowych, a także, na podstawie
istniejącej dokumentacji, dokonano oceny prac dyplomowych korzystając z wypracowanej
w poprzednich latach metodyki. Co ciekawe – poziom wypełnienia ankiet nie odbiegał od średniej
wieloletniej, co oznacza, że forma prowadzenia zajęć z przewaga online nie wpłynęła znacząco
na proces ich oceny. Tym bardziej interesujące mogą być wyniki badań ankietowych uzyskane
za semestr zimowy 2020/2021, gdyż zarówno studenci jak i wykładowcy powinni przyzwyczaić
się już do nowych wymagań jaki stawia ten tryb kształcenia, zaś w skali ogólnouniwersyteckiej
odbywa się wiele szkoleń z prowadzenia zajęć w formie elektronicznej. Centrum Kształcenia
na Odległość Uniwersytetu Wrocławskiego w ramach badania funkcjonalności platformy E-EDU,
za pomocą której odbywa się duża część zajęć zdalnych, prowadzi ankiety zajęć online w skali
ogólnouczelnianej. Opracowuje także ankietę przeznaczoną specjalnie dla zajęć zdalnych, na rok
akademicki 2020/2021, do wyników której MZOJK również będzie miał dostęp. W okresie zimowym
planowane jest zaś prowadzenie kolejnych hospitacji wykładowców zaangażowanych
na Międzywydziałowym Studium Ochrony Środowiska, na zajęciach odbywających się w formie
stacjonarnej oraz zdalnej.

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

126

Część II. Perspektywy rozwoju kierunku studiów

Czynniki wewnętrzne

Analiza SWOT programu studiów na ocenianym kierunku i jego realizacji, z uwzględnieniem
szczegółowych kryteriów oceny programowej

POZYTYWNE

NEGATYWNE

Mocne strony

Słabe strony

1. Wysoki poziom interdyscyplinarności
kierunku tworzonego przez dwie dyscypliny
naukowe – Nauki o Ziemi i środowisku oraz
Nauki biologiczne

1. Rozproszenie bazy lokalowej utrudniające
przeprowadzanie wszystkich zajęć w obrębie
jednego obiektu

2. Wysoki i ciągle wzrastający poziom badań
naukowych, prowadzonych na WNZKŚ i WNB,
ściśle związany z programem studiów
3. Duża dostępność kadry i niska liczba
studentów umożliwiające wykształcanie
relacji uczeń - mistrz
4. Szeroka i różnorodna oferta przedmiotów
fakultatywnych w ramach studiów II stopnia,
umożliwiająca indywidualizację kształcenia
oraz dobre przygotowanie do wyzwań rynku
pracy

Czynniki zewnętrzne

5. Rozbudowana i różnorodna infrastruktura
wykorzystywana w realizacji programu
studiów
Szanse

2. Niewielka mobilność międzynarodowa
studentów
3. Niski poziom zaangażowania studentów w
działalność samorządową oraz niska ich
aktywność w ciałach kolegialnych MSOŚ
4. Mała liczebność poszczególnych roczników
utrudniająca pełną realizację fakultatywności
– ograniczone uruchamianie wszystkich
wybranych przez studentów przedmiotów
fakultatywnych
5. Niski procent studentów I stopnia
kontynuujących studia II stopnia na kierunku

Zagrożenia

1. Realizacja przez Uniwersytet Wrocławski
projektu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia
badawcza” wspierającego: badania naukowe
na światowym poziomie, elitarne kierunki
studiów silnie angażujące studentów w prace
badawcze, współpracę międzynarodową w
zakresie badań naukowych i kształcenia

1. Malejąca z roku na rok liczba kandydatów
na studia I stopnia

2. Wzrastające możliwości aplikowania o
granty i stypendia naukowe szczególnie dla
uzdolnionych studentów

3. Dysproporcje płacowe pomiędzy
szkolnictwem wyższym a biznesem i
obniżający się prestiż społeczny nauczycieli
akademickich, powodujące odpływ dobrych
kadr

3. Wzrastające możliwości
umiędzynarodowienia studiów i pozyskiwania
środków na mobilność studentów
4. Powiązanie działalności naukowej i
dydaktycznej ze strategicznymi celami nauki

2. Malejąca z roku na rok liczba kandydatów
na studia II stopnia uniemożliwiająca
uruchomienie dwóch specjalności w ostatnich
dwóch latach

4. Częste zmiany i komplikowanie przepisów
dotyczących szkolnictwa wyższego w zakresie
kształcenia i idący za tym rozrost biurokracji
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na szczeblu krajowym i międzynarodowym
5. Wzrastające możliwości współpracy z
otoczeniem społeczno-gospodarczym

5. Trudności finansowe wydziałów i Uczelni
wynikające z niskiego finansowania dydaktyki
i nauki w Polsce

(Pieczęć uczelni)

…………………………………………………

…………………………………………

(podpis Dziekana/Kierownika jednostki)

(podpis Rektora)

…………………..……., dnia ………………….
(miejscowość)
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Część III. Załączniki
Załącznik nr 1. Zestawienia dotyczące ocenianego kierunku studiów
Tabela 1. Liczba studentów ocenianego kierunku1
Poziom studiów

Rok studiów

I stopnia

I
II
III
I
II

II stopnia
Razem

Studia stacjonarne
Dane sprzed 3 lat
76 *, 27 **
16 *, 15 **
20 *, 19 **
41 *, 25 **
33 *, 29 **
186 *, 115 **

Bieżący rok akademicki
40 * , (39)
18 * , (18 )
18 *, (18 )
16 *, (14 )
8 *, (8 )
100 *, (97 )

*–liczba studentów na początku semestru zimowego (1.10.2017 r. oraz 1.10.2020 r.)
**–liczba studentów na początku semestru letniego (1.03. 2018 r.)
( )–liczba studentów w dniu sporządzania zestawienia (4.12.2020 r.)

Tabela 2. Liczba absolwentów ocenianego kierunku w ostatnich trzech latach poprzedzających rok
przeprowadzenia oceny
Poziom
studiów

Rok ukończenia Studia stacjonarne
Liczba studentów, którzy rozpoczęli cykl Liczba absolwentów w
kształcenia kończący się w danym roku danym roku

I stopnia

II stopnia

Razem

2018
2019
2020
2018
2019
2020

57
43
76
37
41
25
279

15
10
25
25
19
16
110

1

Należy podać liczbę studentów ocenianego kierunku, z podziałem na poziomy, lata i formy studiów
(z uwzględnieniem tylko tych poziomów i form studiów, które są prowadzone na ocenianym
kierunku).
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Tabela 3.a-c. Wskaźniki dotyczące programu studiów na ocenianym kierunku studiów, poziomie i
profilu określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów (Dz. U. poz. 1861 z późn. zm.)2
Tabela 3.a. Studia stacjonarne I stopnia kierunek Ochrona środowiska.
Liczba punktów ECTS/
Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie
Łączna liczba godzin zajęć
Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia
Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

Liczba godzin
6 semestrów
180 ECTS
2200 godz.
172 ECTS
119 ECTS + 18 ECTS z puli
przedmiotów
fakultatywnych = 137
ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

6 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

55 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego

8 ECTS
4 tygodnie (160 godz.)
60 godz.

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2200 godz./4 godz.

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

nie dotyczy

2

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Tabela 3.b. Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Analityka
środowiskowa.
Liczba punktów ECTS/
Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie

Liczba godzin
4 semestry
120 ECTS

Łączna liczba godzin zajęć

979 godz.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

83 ECTS + 21 ECTS z puli
przedmiotów
fakultatywnych = 104
ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

65 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego

-

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

979 godz./4 godz.

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

nie dotyczy
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Tabela 3.c. Studia stacjonarne II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Ocena
oddziaływania na środowisko.
Liczba punktów ECTS/
Nazwa wskaźnika
Liczba semestrów i punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów na
ocenianym kierunku na danym poziomie

Liczba godzin
4 semestry
120 ECTS

Łączna liczba godzin zajęć

996 godz.

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
prowadzonych z bezpośrednim udziałem nauczycieli akademickich lub
innych osób prowadzących zajęcia

120 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom związanym
z prowadzoną w uczelni działalnością naukową w dyscyplinie lub
dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów

88 ECTS + 18 ECTS z puli
przedmiotów
fakultatywnych = 106
ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, jaką student musi uzyskać w ramach zajęć
z dziedziny nauk humanistycznych lub nauk społecznych w przypadku
kierunków studiów przyporządkowanych do dyscyplin w ramach dziedzin
innych niż odpowiednio nauki humanistyczne lub nauki społeczne

5 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana zajęciom do wyboru

62 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS przyporządkowana praktykom zawodowym
(jeżeli program kształcenia na tych studiach przewiduje praktyki)
Wymiar praktyk zawodowych (jeżeli program kształcenia na tych studiach
przewiduje praktyki)
W przypadku stacjonarnych studiów pierwszego stopnia i jednolitych
studiów magisterskich liczba godzin zajęć z wychowania fizycznego

-

W przypadku prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość:
1. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
stacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach stacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

996 godz./4 godz.

2. Łączna liczba godzin zajęć określona w programie studiów na studiach
niestacjonarnych/ Łączna liczba godzin zajęć na studiach niestacjonarnych
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

nie dotyczy
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Tabela 4.a-f. Zajęcia lub grupy zajęć związane z prowadzoną w uczelni działalnością naukową
w dyscyplinie lub dyscyplinach, do których przyporządkowany jest kierunek studiów3
Tabela 4.a. Studia I stopnia kierunek Ochrona środowiska

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczba
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba punktów
ECTS

Zagrożenia cywilizacyjne

wykład

45

3

Ekologia ogólna

wykład

30

2

Biologia z elementami
ewolucjonizmu

wykład

15

1

Geologia dynamiczna

wykład, ćwiczenia

59

5

Wstęp do kartografii

wykład, ćwiczenia

39

3

Podstawy biogeochemii

wykład

30

2

Meteorologia i klimatologia

wykład, ćwiczenia

40

3

Geologia gospodarcza

wykład, laboratorium

30

3

Biologia zwierząt

wykład, ćwiczenia

75

5

Ekosystemy lądowe

ćwiczenia terenowe

48

3

Dzieje życia na Ziemi

wykład, ćwiczenia

25

2

Instrumenty prawne w ochronie
środowiska

wykład, ćwiczenia

45

4

Geologia dynamiczna ćw. terenowe

ćwiczenia terenowe

18

1

75

5

39

3

60

5

Technologie w ochronie środowiska
Geomorfologia
Hydrologia

wykład,
ćwiczenia terenowe
wykład,
ćwiczenia terenowe
wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

Biologia roślin i grzybów

wykład, ćwiczenia

60

5

Analizy przestrzenne w ochronie
środowiska (GIS)

wykład, laboratorium

60

5

Różnorodność biologiczna - flora
Polski

wykład, ćwiczenia

45

3

Gleboznawstwo

wykład, laboratorium

45

4

3

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie.
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Gleboznawstwo - ćw. terenowe

ćwiczenia terenowe

Różnorodność biologiczna - fauna
wykład, ćwiczenia
Polski
Analiza środowiska atmosferycznego
ćwiczenia terenowe
i wodnego

15

1

45

3

32

3

Podstawy hydrogeologii i geologii
inżynierskiej

wykład, ćwiczenia

60

5

Monitoring środowiska I

wykład, laboratorium

30

3

Monitoring środowiska II

wykład, ćwiczenia

30

3

Ochrona przyrody

wykład,
konwersatorium

45

3

Geochemia środowiska

wykład, ćwiczenia

30

2

Biologia drobnoustrojów

wykład, laboratorium

60

5

Monitoring środowiska III

wykład, laboratorium

30

3

Problematyka nauk przyrodniczych
(seminarium przedmiotowe)

seminarium

30

2

Monitoring środowiska IV

wykład, ćwiczenia

30

3

Zarządzanie bioróżnorodnością

ćwiczenia terenowe

48

4

Przygotowanie pracy dyplomowej
(pracownia i egzamin dyplomowy)

pracownia

bezwymiarowa

10

Problematyka ochrony środowiska
(seminarium dyplomowe)

seminarium

30

2

1398

119

Razem:
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Tabela 4.b. Studia I stopnia kierunek Ochrona środowiska – przedmioty fakultatywne

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczba godzin zajęć Liczba punktów
stacjonarne/niestacjonarne
ECTS

Teoria ewolucji

wykład

30

3

Porosty jako biowskaźniki stanu
środowiska

wykład, ćwiczenia

20

1

Rekonstrukcje paleośrodowisk
na podstawie skamieniałości

wykład, ćwiczenia

50

3

Gospodarka wodna i zarządzanie
wykład, ćwiczenia
zasobami wodnymi

45

4

Ewolucja kręgowców

wykład

20

2

Zanieczyszczenia atmosfery

wykład

15

2

Zajęcia terenowe z geologii
gospodarczej

ćwiczenia terenowe

32

3

212

18

Razem:

Tabela 4.c. Studia II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Analityka środowiskowa

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczba
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba punktów
ECTS

Identyfikacja i bilansowanie
zanieczyszczeń

wykład, ćwiczenia

50

5

Metody poboru prób środowiskowych

wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

50

5

Ekotoksykologia w praktyce

wykład, ćwiczenia

30

3

Techniki badawcze w ochronie
środowiska (pracownia magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

3

Środowiskowe zagrożenia zdrowia

wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

45

4

Prawo ochrony środowiska – wybrane
wykład, ćwiczenia
zagadnienia

50

5

Analityka środowiskowa (seminarium
seminarium
dyplomowe I)

30

1

Biologiczna ocena jakości wód
powierzchniowych

wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

45

4

Techniki badawcze w ochronie
środowiska (pracownia magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

3

Interpretacja i opracowanie danych
środowiskowych

wykład, ćwiczenia

45

4

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

135

Problematyka nauk analitycznych (w
jęz. ang.)
Spektrometria mas i techniki
izotopowe

seminarium

30

2

wykład, ćwiczenia,
laboratorium

45

4

Metody chromatograficzne

wykład, laboratorium

45

4

Biogeochemia stosowana

wykład, ćwiczenia

45

4

Przygotowanie pracy dyplomowej
(pracownia magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

10

30

1

15

1

bezwymiarowa

20

555

83

Analityka środowiskowa (seminarium
seminarium
dyplomowe II)
Metody pomiaru radioaktywności

wykład,
ćwiczenia terenowe

Przygotowanie pracy dyplomowej
(praca magisterska)

pracownia

Razem:

Tabela 4.d. Studia II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Analityka środowiskowa –
przedmioty fakultatywne
Łączna liczba
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba punktów
ECTS

wykład, ćwiczenia

30

3

wykład, laboratorium

45

4

wykład, ćwiczenia,
ćwiczenia terenowe

40

4

Mineralogia środowiskowa

wykład, ćwiczenia

45

4

Palinologia stosowana

wykład, ćwiczenia

15

2

Radioaktywność w środowisku

wykład, laboratorium

30

3

Biologiczne metody przetwarzania
odpadów

wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

45

4

Laboratoryjne i środowiskowe systemy
wykład, ćwiczenia
zarządzania jakością

30

3

Dendrochronologia - metoda oceny
zmian środowiskowych

15

1

295

28

Nazwa zajęć/grupy zajęć
Modelowanie rozprzestrzeniania
zanieczyszczeń powietrza
Instrumentalne metody
mineralogiczno-geochemiczne w
badaniach środowiska naturalnego
Analiza parametrów migracji
zanieczyszczeń w wodach
podziemnych

Forma/formy zajęć

wykład, laboratorium

Razem:

Profil Ogólnoakademicki | Ocena programowa | Raport Samooceny | pka.edu.pl

136

Tabela 4.e. Studia II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Ocena oddziaływania na
środowisko
Łączna liczba
godzin zajęć
stacjonarne

Liczba punktów
ECTS

wykład, ćwiczenia

50

5

ćwiczenia

40

4

wykład, ćwiczenia

25

2

Technologie podstawowe wpływające
wykład
na środowisko

10

1

Procedury postępowania OOŚ i
metodologia opracowywania
raportów

wykład

15

1

Techniki badawcze w ochronie
środowiska(pracownia magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

3

Środowiskowe zagrożenia zdrowia

wykład, laboratorium,
ćwiczenia terenowe

45

4

Prawo ochrony środowiska – wybrane
wykład, ćwiczenia
zagadnienia

50

5

Problematyka nauk środowiskowych
(seminarium dyplomowe)

seminarium

30

1

Gatunki chronione

wykład, ćwiczenia
terenowe

50

5

Siedliska Natura 2000

wykład, ćwiczenia
terenowe

45

4

bezwymiarowa

3

wykład, ćwiczenia

45

4

Ekologia krajobrazu

wykład, ćwiczenia

45

3

Ocena stanu środowiska gruntowowodnego

wykład

10

1

wykład

10

1

wykład, ćwiczenia

25

2

25

2

Nazwa zajęć/grupy zajęć
Identyfikacja i bilansowanie
zanieczyszczeń
Analiza i wizualizacja danych
przestrzennych
Gospodarowanie surowcami
naturalnymi i odpadami

Techniki badawcze w ochronie
środowiska (pracownia magisterska)
Interpretacja i opracowanie danych
środowiskowych

Inwentaryzacja obiektów przyrody
nieożywionej
Minimalizacja, kompensacja i
monitoring przyrodniczy

Forma/formy zajęć

pracownia

Wpływ inwestycji na bioróżnorodność
ćwiczenia
– ocena i waloryzacja I
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Problematyka nauk środowiskowych
(seminarium dyplomowe)

seminarium

30

1

Przygotowanie pracy dyplomowej
(pracownia magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

10

15

1

25

2

15

1

Rekultywacja terenów przemysłowych laboratorium
Wpływ inwestycji na bioróżnorodność ćwiczenia, ćwiczenia
– ocena i waloryzacja II
terenowe
Naturalne i antropogeniczne zmiany
wykład
ukształtowania terenu
Ocena Oddziaływania na Środowisko
(seminarium dyplomowe)

seminarium

30

2

Przygotowanie pracy dyplomowej
(praca magisterska)

pracownia

bezwymiarowa

20

635

88

Razem:

Tabela 4.f. Studia II stopnia kierunek Ochrona środowiska specjalność Ocena oddziaływania na
środowisko – przedmioty fakultatywne

Nazwa zajęć/grupy zajęć

Forma/formy zajęć

Łączna liczba godzin zajęć Liczba punktów
stacjonarne/niestacjonarne
ECTS

Analiza przestrzenna w
strategicznych ocenach
oddziaływania na środowisko

ćwiczenia

15

1

Limnologia

wykład, ćwiczenia

30

3

Storczykowate – wymieranie i
możliwości ochrony

wykład

15

1

Szata roślinna Dolnego Śląska

wykład

15

1

30

2

30

3

Ochrona przyrody w krajobrazie
rolniczym – prawo a praktyka

wykład, ćwiczenia
terenowe
ćwiczenia, ćwiczenia
terenowe

Rozpoznawanie gatunków
ssaków

ćwiczenia, ćwiczenia
terenowe

30

2

Ekologia i ochrona owadów

wykład, ćwiczenia

30

3

Ekologia i ochrona ptaków

wykład, ćwiczenia,
ćwiczenia terenowe

60

4

30

2

25

2

Inwazje roślin

Płazy Świata - biologia, zagrożenia
wykład
i ochrona
Charakterystyka złóż
wykład,
antropogenicznych
laboratorium
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Zabezpieczenie bazy surowcowej wykład,
dla gospodarki
laboratorium

25

2

wykład, ćwiczenia

16

1

wykład, ćwiczenia

14

1

wykład

20

2

wykład,
laboratorium

20

1

wykład

25

2

wykład, ćwiczenia

15

1

wykład

15

1

Zastosowania geomorfologii w
ochronie środowiska

wykład, ćwiczenia
terenowe

22

2

Degradacja, ochrona i
rekultywacja gleb

wykład

15

1

Bioklimatologia stosowana

wykład, ćwiczenia

24

2

521

40

Oceny wpływu górnictwa na
zasoby wodne
Jakość i podatność wód
podziemnych na zanieczyszczenia
Metody rekultywacji i rewitalizacji
wód powierzchniowych
Oceny oddziaływania
przedsięwzięć hydrotechnicznych
na jakość wód zgodnie z
wymogami Ramowej Dyrektywy
Wodnej
Walory geoturystyczne Dolnego
Śląska
Biologiczne zanieczyszczenia
powietrza
Przyczyny zmian klimatycznych i
ich zapis w środowisku
przyrodniczym Arktyki

Razem:
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Tabela 5. Zajęcia lub grupy zajęć służące zdobywaniu przez studentów kompetencji inżynierskich /
Zajęcia lub grupy zajęć przygotowujące studentów do wykonywania zawodu nauczyciela4

Nie dotyczy.

Tabela 6. Informacja o programach studiów/zajęciach lub grupach zajęć prowadzonych w językach
obcych5

Nazwa
programu/zajęć/grupy
zajęć
Problematyka nauk
analitycznych (w jęz. ang.)

Forma
realizacji

Semestr

seminarium

III

Forma
studiów

JĘZYK
WYKŁADOWY

stacjonarne Język angielski

LICZBA
STUDENTÓW
(w tym
niebędących
obywatelami
polskimi)
6

4

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie, w przypadku, gdy absolwenci ocenianego kierunku uzyskują tytuł zawodowy
inżyniera/magistra inżyniera lub w przypadku studiów uwzględniających przygotowanie do
wykonywania zawodu nauczyciela.
5

Tabelę należy wypełnić odrębnie dla każdego z poziomów studiów i każdej z form studiów
podlegających ocenie. Jeżeli wszystkie zajęcia prowadzone są w języku obcym należy w tabeli
zamieścić jedynie taką informację.
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Załącznik nr 2. Wykaz materiałów uzupełniających

Cz. I. Dokumenty, dołączone do raportu samooceny (wyłącznie w formie elektronicznej)

Zal_III_2_1 Program studiów dla kierunku Ochrona Środowiska.
Zal_III_2_2 Obsada zajęć na kierunku Ochrona Środowiska.
Zal_III_2_3 Harmonogram zajęć na studiach stacjonarnych, na kierunku Ochrona Środowiska,
obowiązujący w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, w którym przeprowadzana jest
ocena, dla każdego z poziomów studiów.
Zal_III_2_4 Charakterystyka nauczycieli akademickich oraz innych osób prowadzących zajęcia zajęcia
wykazane w tabeli 4, tabeli 5 oraz opiekunów prac dyplomowych.
Zal_III_2_5 Charakterystyka działań zapobiegawczych podjętych przez UWR oraz MSOŚ w celu
usunięcia błędów i niezgodności wskazanych w zaleceniach o charakterze naprawczym
sformułowanych w uzasadnieniu uchwały Prezydium PKA w sprawie oceny programowej na kierunku
Ochrona Środowiska, która poprzedziła bieżącą ocenę oraz przedstawienie i ocena skutków tych
działań.
Zal_III_2_6 Charakterystyka wyposażenia sal wykładowych, pracowni, laboratoriów i innych
obiektów, w których odbywają się zajęcia dla studentów kierunku Ochrona Środowiska, a także
informacja o bibliotece i dostępnych zasobach bibliotecznych i informacyjnych.
Zal_III_2_7. Wykaz tematów prac dyplomowych uporządkowany według lat, z podziałem na poziomy
oraz formy studiów

Cz. II. Materiały, przygotowane do wglądu podczas wizytacji, w tym dodatkowe wskazane przez
zespół oceniający PKA, po zapoznaniu się zespołu z raportem samooceny
1. Wskazane przez zespół oceniający prace egzaminacyjne, pisemne prace etapowe, projekty
zrealizowane przez studentów, prace artystyczne z zajęć kierunkowych (z ostatnich dwóch
semestrów poprzedzających wizytację).
2. Struktura ocen z egzaminów/zaliczeń ze wskazanych przez zespół oceniający zajęć i sesji
egzaminacyjnych (z ostatnich dwóch semestrów poprzedzających wizytację).
3. Dokumentacja dotycząca procesu dyplomowania absolwentów wskazanych przez zespół
oceniający.
4. Dokumenty dotyczące organizacji, przebiegu i zaliczania praktyk zawodowych, jeśli praktyki
zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku.
5. Charakterystyka profilu działalności instytucji, z którymi jednostka współpracuje w realizacji
programu studiów, a w szczególności tych, w których studenci odbywają praktyki zawodowe,
jeśli praktyki zawodowe są uwzględnione w programie studiów na ocenianym kierunku
(w formie elektronicznej).
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6. Wykaz najważniejszych osiągnięć naukowych/artystycznych (publikacji, patentów, praw
ochronnych, realizowanych projektów badawczych), których autorami/twórcami/realizatorami
lub współautorami/współtwórcami/współrealizatorami są studenci ocenianego kierunku, a także
zestawienie ich osiągnięć w krajowych i międzynarodowych programach stypendialnych,
krajowych i międzynarodowych i konkursach/wystawach/festiwalach/zawodach sportowych z
ostatnich 5 lat poprzedzających rok, w którym prowadzona jest wizytacja (w formie
elektronicznej).
7. Informacja o zasadach rozwiązywania konfliktów, a także reagowania na przypadki zagrożenia
lub naruszenia bezpieczeństwa, jak również wszelkich form dyskryminacji i przemocy wobec
członków kadry prowadzącej kształcenie i studentów oraz sposobach pomocy jej ofiarom.
8. Informacja o ocenach/akredytacjach kierunku dokonanych przez instytucje zagraniczne lub inne
instytucje krajowe oraz opis działań naprawczych i doskonalących podjętych w odpowiedzi na
zalecenia tych instytucji (w formie elektronicznej).
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