O przyjęcie na studia pierwszego stopnia mogą ubiegać się
kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości.
Postępowanie kwalifikacyjne na studia I stopnia dla kandydatów:
oparte jest na wynikach części pisemnej
zewnętrznego egzaminu maturalnego. W ocenie konkursowej
stosowane są mnożniki odnoszące się do ocen z przedmiotów
zdawanych na maturze na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
! z tzw. starą maturą oparte jest na konkursie świadectw dojrzałości.
Jeżeli kandydat nie zdawał egzaminu dojrzałości z przedmiotów
objętych konkursem, wówczas brane są pod uwagę oceny końcowe
z tych przedmiotów uwzględnione na świadectwie ukończenia szkoły.
! laureatów i finalistów olimpiad i konkursów: w zależności od
tematyki konkursu
lub olimpiady uwzględnia się zasady
preferencyjne.
! z tzw. nową maturą

INŻYNIERIA
ŚRODOWISKA
O przyjęcie na studia drugiego stopnia mogą ubiegać się kandydaci
z dyplomem inżyniera uzyskanym na kierunku inżynieria
środowiska oraz z dyplomem inżyniera albo magistra inżyniera
uzyskanym na kierunku pokrewnym.
Dział Organizacji Studiów:
tel. 81 445 66 45, rekrutacja@up.lublin.pl
Wydział Agrobioinżynierii:
tel. 81 445 66 05, dziekanat.agrobioinz@up.lublin.pl

www.up.lublin.pl/inzynieria-srodowiska

studia stacjonarne I i II stopnia
i niestacjonarne I i II stopnia

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!
Kształcimy praktycznie!
Inżynieria Środowiska to nowoczesny kierunek studiów
o charakterze przyrodniczo-technicznym, przygotowujący
absolwentów w zakresie ochrony, racjonalnego
gospodarowania i kształtowania środowiska przyrodniczego,
w tym obszarów antropogenicznych i wiejskich:
projektowania, budowy oraz eksploatacji obiektów i urządzeń
inżynierii środowiska; ochrony gleb, oceny zakresu i skutków
ich degradacji i technologii rekultywacji; projektowania
obiektów ujmowania wody, oczyszczania ścieków, przeróbki
osadów ściekowych, urządzeń i obiektów sieci i instalacji
kanalizacyjnych; technologii recyklingu i zagospodarowania
odpadów komunalnych i przemysłowych a także zarządzania
gospodarką odpadami; monitoringu środowiska.

Absolwent posługuje się wiedzą i posiada umiejętności
praktyczne z zakresu inżynierii środowiska
zewnętrznego i wewnętrznego; rozwiązywania zadań
o charakterze projektowym, inwestycyjnym
i eksploatacyjnym w zakresie sieci i urządzeń
infrastruktury technicznej mających na celu
kształtowanie i ochronę środowiska; rekultywacji
terenów zdegradowanych i bezpiecznej gospodarki
odpadami; poprawy infrastruktury technicznej wsi.
Może podejmować pracę w:
biurach projektowych;
l przedsiębiorstwach i zakładach gospodarki
komunalnej;
l firmach budowlanych oraz zajmujących się
projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją
systemów zaopatrzenia w wodę i ciepło,
oczyszczaniem ścieków, ochroną powietrza oraz
zagospodarowaniem i unieszkodliwianiem odpadów;
l administracji państwowej i samorządowej;
l organizacjach pozarządowych;
l placówkach naukowo-badawczych i szkolnictwie
l

stawiamy na praktykę
· zajęcia terenowe i praktyczne

przykładowe przedmioty
Budownictwo i konstrukcje inżynierskie, informatyczne
podstawy projektowania, systemy informacji przestrzennej,
waloryzacja i wycena zasobów środowiska, mechanika
gruntów i geotechnika, hydrologia, degradacja i rekultywacja
gleb, ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja, niezawodność
i bezpieczeństwo systemów inżynierskich, projektowanie sieci
i instalacji wodno-kanalizacyjnych, techniki w energetyce
alternatywnej, technologie gospodarki odpadami,
zarządzanie środowiskiem.

· samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć

· lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo

specjalistyczne, typowe dla danego kierunku

· szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których
· można rozwijać swoje zainteresowania
· wymiana międzynarodowa w ramach programu

Erasmus oraz krajowa poprzez program MOSTAR

· wsparcie Biura Karier Studenckich i Więzi z Absolwentami

