
OCHRONA ŚRODOWISKA 
– KREATYWNE DZIAŁANIE I INNOWACYJNE MY ŚLENIE  

NA RZECZ ŚRODOWISKA 
 

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, jako uczelnia z wieloletnim 
doświadczeniem w zakresie kształcenia i podnoszenia kompetencji osób w obszarach różnych 
dziedzin, oferuje w roku akademickim 2016/2017 nowy kierunek studiów – kierunek 
ochrona środowiska. Studia te kierowane są nie tylko do tegorocznych absolwentów szkół 
ponadgimnazjalnych, ale również do osób pragnących podnieść swoje kompetencje 
zawodowe na aktualnie zajmowanym stanowisku pracy. 
 

Ochrona środowiska wymaga dziś całościowego spojrzenia na środowisko 
przyrodnicze. Tylko poznanie i zrozumienie jego podstawowych komponentów i procesów  
w nich zachodzących pozwoli realizować skuteczną ochronę, realnie przyczyniającą się  
do poprawy stanu środowiska. Dlatego też studia na kierunku ochrona środowiska będą miały 
charakter interdyscyplinarny, łącząc wiedzę przyrodniczą z kompetencjami inżynierskimi 
oraz umiejętnościami z zakresu zarządzania i stosowania prawa w zakresie ochrony 
środowiska. Studia pozwolą zrozumieć procesy zachodzące w środowisku, jak również 
zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska zgodnie z ideą zrównoważonego 
rozwoju. Studenci, po pierwszym roku nauki, będą mogli wybrać jedną z trzech specjalności:  

Gospodarka odpadami, recykling i rekultywacja 
Odnawialne źródła energii 
Ekologiczne projektowanie krajobrazu i ogrodu 

 
Poza ww. specjalnościami przez cały tok studiów będą prowadzone zajęcia w ramach 
modułu: Zarządzanie w ochronie środowiska, podczas których Studenci, bez względu  
na rodzaj wybranej specjalności, będą zdobywać wiedzę i umiejętności związane  
z opracowywaniem ocen oddziaływania na środowisko, raportów środowiskowych, 
waloryzacji przyrodniczych, tworzenia i realizowania strategii zrównoważonego rozwoju 
obszarów, itp.  
 
Dlaczego warto studiować na kierunku ochrona środowiska w AHE w Łodzi? 
 
1. Atutem studiów na kierunku ochrona środowiska jest dodatkowy blok (moduł): 
zarządzanie w ochronie środowiska, obowiązkowy dla uczestników wszystkich specjalności 
i realizowany przez cały okres trwania studiów. Blok ten ma przygotować przyszłych 
absolwentów kierunku m.in. do tworzenia ocen oddziaływania na środowisko, 
sporządzania raportów środowiskowych, tworzenia ekspertyz i waloryzacji przyrodniczych, 
tworzenia i realizowania strategii zrównoważonego rozwoju obszarów, ale także  
do rozwiązywania konfliktów społecznych na tle ochrony środowiska. Konieczność zdobycia 
wiedzy w tym zakresie przez przyszłych inżynierów ochrony środowiska wynika  
ze szczególnego dziś zapotrzebowania na specjalistów z zakresu opracowywania  
ww. dokumentów.  

Na innych uczelniach zarządzanie w ochronie środowiska jest realizowane wyłącznie          
w formie odrębnej specjalności. Jedynie Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
oferuje Studentom dodatkowy moduł z jednoczesnym realizowaniem dowolnie wybranej 



specjalności.  A zatem Student wybiera dowolną specjalność na kierunku, a dodatkowo dzięki 
modułowi: zarządzanie w ochronie środowiska, zdobywa wiedzę i kompetencje w zakresie 
opracowywania powszechnie dziś wymaganych dokumentacji przyrodniczych. Posiadanie 
takich kompetencji jest poświadczane przez uczelnię specjalnym zaświadczeniem. 
 
2. Studiowanie w systemie on-line umożliwia podjęcie studiów osobom mieszkającym  
w znacznej odległości od Łodzi lub osobom, które z różnych względów nie mogą podjąć 
studiów w systemie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Taka forma jest praktyczna  
i wygodna. 
 
3. Studenci kierunku będą mogli, na preferencyjnych warunkach, uzupełnić swoje 
wykształcenie z zakresu ochrony środowiska o kurs BHP oferowany przez Centrum 
Kształcenia Podyplomowego AHE w Łodzi. Warto podkreślić, iż najczęściej oferowane 
obecnie stanowisko pracy w zakresie ochrony środowiska to  
specjalista ds. ochrony środowiska i BHP. 
 
4. Dzięki kształceniu poprzez wykorzystanie metody projektowej studenci będą realizować 
interesujące projekty m.in. z zakresu ekologicznego podejścia w kształtowaniu krajobrazu                
i projektowaniu ogrodu (permakultura, „zielone dachy”, „zielone ściany”, ogrody 
biocenotyczne), wykorzystania i efektywności OZE, technologii mało- i bezodpadowych – 
poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych, recyklingu odpadów, rekultywacji terenów 
zdegradowanych, co wpłynie na rozwój ich  kreatywności. 
 
5. Studia umożliwiają zdobycie umiejętności innowacyjnego i kreatywnego podejścia                     
do problemów z zakresu ochrony środowiska oraz poszukiwania innowacyjnych rozwiązań 
poprzez kreatywne myślenie i działanie, co pozwoli na wykreowanie absolwenta  
- brokera innowacji w zakresie ochrony środowiska.  
 
 Podsumowując, interdyscyplinarne studia na kierunku ochrony środowiska  
w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi stwarzają szerokie możliwości zdobycia 
wiedzy i kompetencji w zakresie ochrony środowiska. Oprócz jednej wybranej specjalności 
Studenci mają możliwość nauczenia się tworzenia powszechnie dziś wymaganych 
dokumentacji przyrodniczych, w tym oceny oddziaływania na środowisko, co znacznie 
zwiększa konkurencyjność na rynku pracy, jak również może zostać wykorzystane  
do stworzenia własnej firmy oferującej takie opracowania. Poza tym, rozwijana na każdym 
etapie edukacji  kreatywność oraz możliwość uzupełnienia wykształcenia o wiedzę z zakresu 
BHP (na preferencyjnych warunkach!), dodatkowo zwiększa szanse na rynku pracy.  
 
A zatem nie czekaj! – Przyjdź do Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, 
rozpocznij studia na kierunku ochrony środowiska, a my nauczymy Cię innowacyjnie 
myśleć i kreatywnie działać w obszarze ochrony środowiska, aby w jak największym 
stopniu zwiększyć Twoją konkurencyjność na rynku pracy. 
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