
K R YT E RI A  K L A SY F I K AC JI

KIERUNEK STUDIÓW

Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Gospodarowanie

 zasobami wodnymi

1. Biologia
2. Chemia
3. Fizyka **
4. Geografia
5. Język obcy nowożytny*
6. Język polski
7. Matematyka

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI. 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.

Wydział Nauk o Środowisku
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Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych 
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RYBACTWO

TURYSTYKA I REKREACJA

WYDZIAŁ 
NAUK O ŚRODOWISKU

Rybactwo

1. Chemia
2. Fizyka **
3. Geografia
4. Informatyka 
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

Inżynieria środowiska

1. Biologia
2. Geografia
3. Historia 
4. Język polski 
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka
7. Wiedza o społeczeństwie

Turystyka i rekreacja

GOSPODAROWANIE
ZASOBAMI WODNYMI

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami 
ich rozrodu. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty 
stosowania zabiegów profilaktycznych i pielęgnacyjnych. Zna techniki połowów, 
transportu ryb oraz podstawy technologii przetwórstwa i sposoby zabezpieczenia 
surowca rybnego. Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów 
gospodarki rybackiej, zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych oraz 
posiada umiejętności oceny jakości środowiska wodnego.

Posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu technik, technologii ora budowy urządzeń 
stosowanych w akwakulturze ryb i bezkręgowców wodnych. Zna zasady stosowania 
czynnych i biernych metod ochrony ichtiofauny. Potrafi wybrać model 
zagospodarowania danego akwenu i opracować operat rybacki. Ma pogłębioną wiedzę 
na temat prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska, ze szczególnym 
uwzględnieniem przepisów prawnych UE. Jest wszechstronnie przygotowany do 
planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz 
eksploatacji maszyn i urządzeń wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. Potrafi 
ocenić wpływ rybactwa i akwakultury na środowisko oraz rozwiązywać aktualne 
problemy gospodarki rybackiej.

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako: 

 ichtiolog zarządzający działalnością gospodarstwa rybackiego (jeziorowego, 
stawowego, wylęgarni oraz podchowalni ryb),

 nadzorujący pracę farm pstrągowych, ośrodków zarybieniowych,
 kierujący gospodarowaniem rybacko-wędkarskim w rzekach i zbiornikach 

zaporowych w kraju i zagranicą,
 przedstawiciel firm produkujących i sprzedających sprzęt oraz akcesoria 

wędkarskie, pasze dla ryb i innych organizmów wodnych, sprzęt do odłowów 
i przerobu ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby,

 specjalista w zakresie produkcji i obrotu rybami akwaryjnymi,
 ichtiolog w parkach narodowych i rezerwatach przyrody,
 specjalista w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa,
 inspektor ds. gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej 

i samorządowej.

Absolwenci są w stanie:

 zaplanować, 
 nadzorować i realizować produkcję rybacką w warunkach kontrolowanych, 
 są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w specjalistycznych 

gospodarstwach na wszystkich etapach produkcji,
 mogą prowadzić specjalistyczne hodowle ryb konsumpcyjnych, egzotycznych 

i akwaryjnych, 
 mogą prowadzić handel detaliczny i hurtowy tymi rybami.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności -bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne  

RYBACTWO

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności - akwakultura i akwarystyka

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

Oferta w języku angielskim studia drugiego stopnia, 3 semestry, stacjonarne 

Specjalności - akwakultura i rybactwo (aquaculture and fisheries)



INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności -  inżynieria komunalna

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne  

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności (stacjonarne i niestacjonarne) - inżynieria sanitarna i wodna

magisterskie, 3 semestry stacjonarne, 4 semestry niestacjonarne 

Na kierunku inżynieria środowiska student uczy się rozwiązywać problemy 
o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, 
instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska. 
Przygotowuje się do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji instalacji 
wodociągowo-kanalizacyjnych, gazowych i c.o., systemów wentylacji i klimatyzacji, 
urządzeń i obiektów do ujmowania,  uzdatniania i dystrybucji wody, odprowadzania 
i oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów, uzyskiwania energii 
z alternatywnych źródeł. Zdobywa zaawansowaną wiedzę z zakresu planowania działań 
zarządzania gospodarką wodną oraz projektowania, wykonawstwa i eksploatacji 
konstrukcji hydrotechnicznych, hydrologii inżynierskiej, ochrony zasobów wodnych 
przed zanieczyszczeniem oraz niewłaściwą lub nadmierną eksploatacją, utrzymywania 
lub poprawy stanu ekosystemów wodnych, ochrony przed powodzią oraz suszą.

Studia przygotowują do pracy w: 

 przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej (zaopatrzenie w wodę, 
odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, energetyka cieplna, dostawa gazu, 
unieszkodliwianie odpadów, utrzymanie czystości),

 firmach budowalno-instalacyjnych, 
 służbach eksploatacyjnych i technicznych zakładów przemysłowych (eksploatacja 

obiektów, sieci i instalacji związanych z ujmowaniem, uzdatnianiem i dystrybucją 
wody, produkcja i dostarczenie energii cieplnej, odprowadzanie i oczyszczanie 
ścieków, gospodarka odpadami),

 organach administracji państwowej i samorządowej, 
 służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, 
 biurach projektów oraz w branżowych firmach handlowych, 
 instytucjach zajmujących się eksploatacją, zarządzaniem i ochroną zasobów 

wodnych, 
 firmach melioracyjnych, 
 przedsiębiorstwach wykorzystujących innowacyjne rozwiązania biotechnologii 

środowiskowej, w tym do eksploatacji systemów technologicznych stosowanych 
w ochronie środowiska oraz do projektowania i eksploatacji rozwiązań 
stosowanych do produkcji energii odnawialnej,

 może poprowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie inżynierii 
sanitarnej i wodnej.

Zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo Budowlane absolwenci studiów II stopnia na 
kierunku inżynieria środowiska mogą się ubiegać o uzyskanie uprawnień 
budowlanych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w wybranych 
specjalnościach.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Oferta w języku angielskim: studia drugiego stopnia, 3 semestry, stacjonarne

Specjalności- specjalność:  biotechnologia środowiskowa (Environmental 
Biotechnology); inżynieria procesowa, biotechnologia i  ochrona 
środowiska  (Process Engineering and Environmental Protection and 
Biotechnology), studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem  Nauk 
Stosowanych w Offenburgu

TURYSTYKA I REKREACJA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności - bez specjalności

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne  

                                                    

Na kierunku gospodarowanie zasobami wodnymi student uczy się profesjonalnie 
rozwiązywać problemy z zakresu gospodarowania wodą. Zna założenia dyrektyw 
unijnych oraz Narodowej Strategii Gospodarowania Wodami.  Posiada umiejętności 
pomiaru, szacowania, modelowania zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 
oraz analizy danych. Posługuje się nowoczesnymi metodami analitycznymi 
pozwalającymi na przeprowadzenie oceny biologicznej, fizyko-chemicznej 
i hydromorfologicznej jakości wód. Ma wiedzę na temat zagrożeń bezpieczeństwa 
związanych ze środowiskiem wodnym oraz rozumie potrzebę ich monitorowania. Zna 
i stosuje techniki monitoringu środowiska wodnego, rozwiązania prawno-
administracyjne w gospodarowaniu zasobami wodnymi, opracowuje operaty 
wodnoprawne, plany zarządzania wodami i zlewniami, oceny oddziaływania inwestycji 
na środowisko. Wykorzystuje technologie umożliwiające komunalne i gospodarcze 
korzystanie z zasobów wodnych. Rozumie specyfikę użytkowania zasobów wodnych 
w infrastrukturze miast, rolnictwie, melioracji, rybactwie, hydroenergetyce, przemyśle, 
turystyce i rekreacji.

Posiada kwalifikacje do opracowywania programów wodno-środowiskowych kraju, 
planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, programów ochrony 
i rekultywacji wód, programów oczyszczania wody i ścieków, planów zarządzania 
ryzykiem powodziowym.
 

Absolwent jest przygotowany do pracy w:

 firmach i instytucjach zajmujących się gospodarowaniem, oceną, eksploatacją oraz 
ochroną zasobów wodnych, tj. w przedsiębiorstwach dystrybucji wody, w tym 
zaopatrzenia ludności w wodę, 

 firmach wykonujących monitoring i ekspertyzy w zakresie jakości wód, 
przeprowadzających rekultywację wód,

 firmach wykonujących oceny oddziaływania na środowisko, opracowujących plany 
strategiczne gospodarki wodnej, a także zajmujących się projektowaniem 
wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, 

 stacjach uzdatniania wody, 
 spółkach wodno-ściekowych, 
 przedsiębiorstwach oczyszczania ścieków i odnowy wody, 
 firmach melioracyjnych, 
 służbach ochrony przyrody, 
 instytucjach administracji państwowej i samorządowej,
 może prowadzić działalność gospodarczą. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA

GOSPODAROWANIE ZASOBAMI
WODNYMI

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności -  bez specjalności

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne  

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności-  bez specjalności

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne  

Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności 
z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży 
turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego 
z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Student jest ukierunkowany na 
wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada wiedzę 
z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie 
obowiązujących aktów prawnych. Przygotowuje się do organizowania i prowadzenia 
programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych. Posiada 
pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów 
przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów 
turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Umie dobierać 
narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami 
w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym. 

Absolwent może podjąć pracę na:
 stanowiskach, zarówno w branży turystycznej, jak i rekreacyjnej, 
 studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej 

w obu sferach. 

Absolwent może znaleźć zatrudnienie w: 

 biurach podróży (organizatorzy turystyki, pośrednicy turystyczni, agenci 
turystyczni),

 hotelach,
 ośrodkach wypoczynkowych,
 gospodarstwach agroturystycznych,
 ośrodkach sportu i rekreacji,
 centrach rekreacji i odnowy biologicznej,
 urzędach administracji samorządowej i państwowej,
 domach kultury,
 organizacjach społecznych,
 fundacjach,
 stowarzyszeniach,
 placówkach organizujących zajęcia rekreacyjne dla dzieci i młodzieży,
 jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej, 
 może podjąć pracę w charakterze pilota wycieczek krajowych i zagranicznych, 

przewodnika lub rezydenta.

OBSZAR ZATRUDNIENIA

OCHRONA ŚRODOWISKA

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności -  inżynieria i waloryzacja ekologiczna

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne 

Kształcenie na kierunku ochrona środowiska pozwala zdobyć rozszerzoną wiedzę 
z zakresu: ekotoksykologii, planowania przestrzennego, polityki ekologicznej, 
technologii informacyjnych, statystyki i modelowania w naukach o środowisku. Student 
zna zasady zrównoważonego rozwoju, zasady monitoringu środowiskowego, techniki 
i technologie stosowane w ochronie środowiska, sposoby ochrony i odnowy zasobów 
naturalnych. Zna metody rekultywacji zbiorników wodnych, systemy zaopatrzenia 
i gospodarowania wodą. 
Potrafi ocenić funkcjonowanie obiektów inżynierskich, stan środowiska, wpływ 
inwestycji na środowisko, samodzielnie i w zespole rozwiązywać problemy związane 
z projektowaniem i kontrolą procesów technologicznych, nadzorem i eksploatacją 
urządzeń i instalacji do oczyszczania wody i ścieków oraz unieszkodliwiania 
i zagospodarowywania odpadów. Stosuje zaawansowane techniki i narzędzia badawcze 
oraz metody analityczne i symulacyjne. Umie interpretować dane empiryczne 
i formułować na ich podstawie wnioski. Porozumiewa się w sprawach ochrony 
środowiska z innymi specjalistami oraz organizuje pracę grup i zespołów. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA
Studia przygotowują do pracy w: 
 Dyrekcji Ochrony Środowiska, 
 Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska,
 Państwowej Inspekcji Sanitarnej przy realizacji polityki ochrony środowiska, 

zapobieganiu i naprawie szkód w środowisku, 
 przy organizacji i planowaniu pomiarów w ramach monitoringu środowiska, 

przetwarzaniu i analizowaniu danych, 
 firmach projektowych, eksploatacyjnych, wykonawczych, 
 przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej, 
 organach administracji państwowej i samorządowej, 
 służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska, 
 instytucjach zajmujących się dokumentacją przyrodniczą, opiniami i ekspertyzami 

związanymi z gospodarowaniem środowiskiem, 
 jednostkach naukowo-badawczych,
 może prowadzić własną działalność gospodarczą.


