Profil Absolwenta
Absolwenci tej specjalności potraﬁą:
● rozwiązywać problemy dotyczące racjonalnego
gospodarowania zasobami przyrodniczymi,
● rozpoznawać stan i zagrożenia środowiskowe za
pomocą zobrazowań satelitarnych i zdjęć z dronów,
● identyﬁkować w terenie zmiany i pobierać próbki
wodne, glebowe i biologiczne,
● programować ochronę środowiska przyrodniczego i
prognozować skutki działalności człowieka w
środowisku (antropopresji),
● wykorzystywać wyników analiz i informacji o
procesach przyrodniczych i społeczno-gospodarczych
dla potrzeb zarządzania środowiskiem,
● sporządzać dokumentacje środowiskowe oraz
przeprowadzają oceny oddziaływania na środowisko,
● analizować i optymalizować systemy zarządzania
środowiskiem, w tym zarządzanie gospodarką
odpadami, zarówno w sferze kompetencji
administracji, jak i w przedsiębiorstwach, czy też
instytucjach i organizacjach.

Wiedza i kwalifikacje
Nabyte podczas studiów umiejętności absolwent
może wykorzystywać zarówno w rozmaitych pracach
o charakterze studiów koncepcyjnych, jak również w
działalności o charakterze aplikacyjnym.
Absolwenci kierunku ZŚ znajdują zatrudnienie na
różnych szczeblach administracji samorządowej i
ządowej, w instytucjach ochrony środowiska,
placówkach naukowo-badawczych, pracowniach
projektowych, krajowych i zagranicznych ﬁrmach
konsul�ngowych związanych z przygotowaniem
opracowań przyrodniczych dla jednostek
administracji państwowej. Ponadto mogą ubiegać się
o pracę w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej
oraz w służbach państwowych odpowiedzialnych np.
zazarządzanie kryzysowe oraz ochronę przyrody.
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INSTYTUT GEOGRAFII FIZYCZNEJ
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PRZYRODNICZEGO

Studia na kierunku

ZARZĄDZANIE
ŚRODOWISKIEM
stacjonarne:
● licencjackie
● magisterskie

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM
Studia stacjonarne
I - stopnia licencjackie (3-letnie)
II - stopnia magisterskie (2-letnie)
Kierunek pod opieką Instytutu Geograﬁi Fizycznej
i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego
na Wydziale Nauk Geograﬁcznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Idea powstania kierunku
Głównym celem powołania kierunku ZŚ jest stworzenie
studentom możliwości zdobycia wiedzy w zakresie
gospodarowania środowiskiem oraz umiejętności jej
wykorzystania w przyszłej pracy zawodowej
zapewniającej konkurencyjność na rynku pracy.
Studia na kierunku ZŚ mają przygotować absolwentów
do rozwiązywania problemów związanych ze
zrównoważonym rozwojem środowiska, w którym
bezpieczeństwo zasobów i systemów podtrzymujących
życie jest zagrożone przez działalność człowieka.

Oferta edukacyjna
Program studiów ZŚ opiera się na praktycznym podejściu
do zagadnień środowiskowych, środowiskowogospodarczych i prawno-administracyjnych z
uwzględnieniem aktualnych nurtów i osiągnięć nauki.
W pierwszym roku studiów studenci zdobywają
elementarną wiedzę o komponentach środowiska
przyrodniczego: litosferze, atmosferze, hydrosferze,
pedosferze i biosferze. Na kolejnym etapie poznają
interakcje zachodzące pomiędzy tymi komponentami,
a w dalszej części relacje człowieka ze środowiskiem.
Przygotowują dokumenty niezbędne w postępowaniach
administacyjnych. W trakcie ćwiczeń praktycznych i
terenowych studenci zapoznają się z nowoczesnymi
metodami pozyskiwania danych środowiskowych:
próbkowanie, bezzałogowe statki powietrzne,
kartowanie terenowe i ich interpretacji w odpowiednio
wyposażonych laboratoriach. Ważną częścią procesu
dydaktycznego są zajęcia realizowane w laboratorium
komputerowym, gdzie studenci nabywają wiedzę i
umiejętności z zakresu technologii GIS i interpretacji map
tematycznych, zdjęć lotniczych i obrazów satelitarnych.

Wiedzę nabytą podczas zajęć studenci uzupełniają w
trakcie lokalnych, krajowych i zagranicznych ćwiczeń
terenowych oraz praktyk zawodowych, nabywając
dodatkowych umiejętności technicznych, ekonomicznych
oraz organizacyjnych w zarządzaniu środowiskiem.
Przykładowe przedmioty realizowane w ramach
programu kierunku ZŚ:
● Waloryzacja i ocena zasobów przyrodniczych,
● Cyfrowa kartograﬁa tematyczna,
● Drony w ochronie środowiska,
● Terenowe opróbowanie hydro-bio-glebowe,
● Prognozowanie oddziaływania na środowisko,
● Zmiany klimatu,
● Modelowanie emisji do środowiska,
● Ekologia krajobrazu,
● Przyrodnicze uwarunkowania gospodarcze,
● GIS we wspomaganiu decyzji administracyjnych.

Moduł edukacyjny
Studia dają możliwość jednoczesnego realizowania modułu
edukacyjnego, gwarantującego zdobycie kompetencji
nauczyciela w zakresie przyrody i geograﬁi zgodnych z
obowiązującymi standardami. Ponadto ukończenie kierunku
ZŚ jest równoznaczne z osiągnięciem znajomości języka
obcego na poziomie B2 z uwzględnieniem języka
specjalistycznego niezbędnego do wykonywania zawodu.

Organizacje studenckie
ERASMUS
W trakcie studiów istnieje również możliwość
odbycia
części
zajęć
na
uczelniach
zagranicznych w ramach programu ERASMUS.
Szczegółowe i aktualne informacje znajdują się na
wydziałowej stronie internetowej:
wngig.amu.edu.pl/dla-studenta

Studenci geograﬁi rozwijają swoje zainteresowania w
ramach sekcji i grup roboczych STUDENCKIEGO KOŁA
GEOGRAFÓW IM. STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO. Działają
między innymi sekcje: Kształtowania i Ochrony Środowiska,
Teledetekcji, Klimatologii oraz Hydrologii.
Informacje na stronie: h�ps://wngig.amu.edu.pl/dlastudenta/dla-studenta/kola-naukowe/

