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Instytut Ekologii i Bioetyki prowadzi
studia na kierunku ochrona środowiska (stacjonarne i niestacjonarne) na
dwóch poziomach kształcenia:

I0 – Studia licencjackie

II0 – Studia magisterskie

Studenci, którzy uzyskali tytuł licencjacki
na studiach z ochrony środowiska zdobyli
ogólną wiedzę zarówno z obszaru nauk ścisłych jak i humanistycznych, np. z biologii,
mikrobiologii, ekologii, antropologii, chemii,
biochemii, fizyki, zoologii, hydrologii i geologii, edukacji środowiskowej, prawa ochrony
środowiska, ekofilozofii, bioetyki i etyki środowiskowej.

Studenci, którzy uzyskali tytuł magistra
ochrony środowiska zdobyli pogłębioną wiedzę z zakresu ochrony środowiska, na przykład z aktywnej i biernej ochrony środowiska,
prawa klimatycznego, myślenia systemowego, zarządzania środowiskiem, technologii
środowiskowych.
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Ponadto w Instytucie prowadzone są studia podyplomowe:
Prawo Medyczne, Monitoring Środowiskowy i Mediacje w Konfliktach Ekologicznych.
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Instytut Ekologii i Bioetyki powstał w 2002 roku na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW). Aktualnie w Instytucie Ekologii i Bioetyki UKSW prowadzi się badania w następujących obszarach badawczych z zakresu nauk ścisłych i humanistycznych:
•
•
•
•
•
•
•

ekologii behawioralnej i ewolucyjnej;
ekologii gleby;
hydrobiologii i ochrony wody;
mikrobiologii i zoologii;
geologii i hydrologii;
toksykologii i biochemii;
antropologii biologicznej;

•
•
•
•
•

prawa ochrony środowiska;
zrównoważonego rozwoju;
zarządzania środowiskiem;
edukacji środowiskowej;
bioetyki, etyki środowiskowej
i ekofilozofii.

W 2014 roku Instytut zyskał nową bazę badawczo-dydaktyczną. Od tego czasu badania i zajęcia dydaktyczne prowadzone są w nowym, dobrze wyposażonym Centrum Laboratoryjnym
Nauk Przyrodniczych (CLNP). Instytut dysponuje następującymi laboratoriami i pracowniami:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laboratorium Ekologii Behawioralnej i Ewolucyjnej;
Laboratorium Ekologii Gleby;
Laboratorium Hydrobiologii i Ochrony Wód;
Laboratorium Mikrobiologii;
Laboratorium Geologiczno-Hydrologiczne;
Laboratorium Toksykologii;
Laboratorium Biochemii;
Laboratorium Antropologii Biologicznej;
Laboratorium Roślin i Bezkręgowców;
Laboratorium Hodowli Komórkowej;
Stacja Monitoringu Ekotoksykologicznego.
Pracownia Mikroskopii;
Pracownia Biofeedback’u.

Wybrane Projekty
Badawcze
• 2010/2012 Mechanizmy interakcji pomiędzy mezofauną a dżdżownicami w systemie glebowym (MNiSW 4023/B/P01/2010/38).
• 2011/2014 Czy i jak ptaki ważą porcje pokarmu?: doświadczenia nad percepcją masy
u dzikich ptaków Aphelocoma ultramarina w środowisku naturalnym (NN404 138440).
• 2014/2017 Bio-archeologiczna charakterystyka populacji Radomia od wczesnego średniowiecza (XII w.) do współczesności (XIX w.) (NCN, 2013/11/B/HS3/04117).
• 2015/2017 „Stary materiał nowymi metodami” - Wykorzystanie najnowszych analiz biologiczno-chemicznych w badaniach mezolitycznych szczątków ludzkich z terenów Polski
(NCN, 2014/15/B/HS3/02184).
• Od 2013 Nematode abundance, diversity and community structure along the natural soil
warming gradient” w ramach projektu ForHot: Natural soil warming in a Sitka spruce forest
and grasslands in Iceland”. Projekt realizowany we współpracy z Agricultural University of
Iceland.
• 2011/2016 Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców (NCN 1385/B/P01/2011/40).
• 2011/2015 Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP
Dolina Środkowej Wisły. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko (POIS 05.01.00-00-325/10.00) oraz NFOŚiGW (531/2011/Wn-50/OP-WK-PS/D).

www.ieib.uksw.edu.pl

