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Fakt: liczba godzin przedmiotów z tzw. grupy „fakultatywnych  jest zbyt niska  w stosunku 
do wymagań stawianych przez KRK 
 
 
Uzasadnienie: 
 
Studia, na unikalnym w kraju, kierunku Environmental Protection and Management mają 
charakter wybitnie interdyscyplinarny. Głównym założeniem tych studiów jest uzyskanie 
przez studenta gruntownej wiedzy technicznej, typowej dla uczelni technicznej, w zakresie 
szeroko rozumianej ochrony środowiska  w połączeniu z wiedzą dotyczącą zarządzania 
różnymi elementami środowiska. W konsekwencji program studiów obejmuje zarówno 
przedmioty techniczne oraz przedmioty z dziedziny zarządzania, a takze zagadnień 
administracyjno-prawnych związanych z ochroną środowiska. Wszystkie przedmioty 
realizowane są w języku angielskim.  
 
Celem studiów I stopnia  (inżynierskie) jest przygotowanie absolwentów do 
prognozowania, organizowania i prowadzenia różnorodnych działań w dziedzinie ochrony 
środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, w tym również z udziałem 
partnerów zagranicznych. Absolwenci tego kierunku powinni posiadać umiejętność 
współpracy ze specjalistami innych dziedzin, zwłaszcza w zakresie wdrażania koncepcji 
nowych programów i technologii służących ochronie środowiska. Program studiów jest tak 
dobrany, aby studia  zapewniały solidną wiedzę ogólną i umiejętności do kontynuacji studiów 
II stopnia na pokrewnych kierunkach, zarówno na Wydziale Chemicznym (Technologie 
Ochrony Środowiska), jak i na innych wydziałach Politechniki Gdańskiej, oferujących 
podobny profil kształcenia. Dobra znajomość przez absolwenta języka angielskiego, włącznie 
z językiem technicznym umożliwia również podjęcie dalszych studiów na uniwersytetach 
zagranicznych, z których wiele dotyczy ochrony środowiska.   
 
Przedstawione powyżej założenia, specyfika studiów i nakreślone cele studiów w zasadzie z 
założenia nie zapewniają zbyt wielu przedmiotów do wyboru. Zakłada się bowiem, że 
Absolwent powinien otrzymać solidną wiedzę ogólną, która umożliwi mu zarówno dalsze 
studiowanie zgodnie z własnymi zainteresowaniami jak i możliwość samodzielnego 
pogłębiania swej wiedzy i jej elastycznego wykorzystania, w zależności od przyszłego 
miejsca pracy. Niemniej jednak, już w okresie studiów I stopnia istnieje kilka możliwości 
pogłębienia wiedzy  w zależności od indywidualnych zainteresowań sudenta. W każdym roku 



akademickim Wydział odwiedza ok. 25 wykładowców z uczelni zagranicznych, którzy 
oferują w ramach tzw. „Plan of Teaching”, szereg wykładów, z których wiele dotyczy 
ochrony środowiska. Ponadto, od roku 2008/2009 Wydział Chemiczny w ramach programu 
„Erasmus Mundus” uczestniczy w projekcie „European Joint Masters in Quality in Analytical 
Laboratories”. Program dotyczy studiów II stopnia, w którym studenci mogą uzyskać tytuł 
magistra, studiując na kilku uniwersytetach europejskich, będących członkami konsorcjum 
(uniwersytety w Algavre, Barcelonie, Cadiz i w Bergen). Studenci kierunku Environmental 
Protection and Management po zaliczeniu V semestru, mogą uczestniczyć w wybieranych 
zajęciach, zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami. 
 
 


