
 

 Kierunek studiów: inżynieria środowiska 
studia stacjonarne (w j. polskim i w j. angielskim) 
studia niestacjonarne (w j. polskim) 

 
Uprawnieni kandydaci: 
O przyjęcie na kierunek studiów inżynieria środowiska mogą ubiegać się osoby posiadające: 

1. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w trybie studiów I stopnia 
lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku inżynieria środowiska, 

2. tytuł zawodowy inżyniera lub magistra inżyniera uzyskany w zakresie kierunku studiów 
innych niż inżynieria środowiska. 

 
Kryteria kwalifikacyjne: 
Podstawą przyjęcia kandydata na kierunek inżynieria środowiska jest: 

1. złożenie dokumentów, 
2. zajęcie na liście rankingowej, tworzonej na podstawie średniej ocen z toku studiów, 

pozycji nieprzekraczającej liczby miejsc określonej w uchwale Senatu PK dla studiów 
na kierunku inżynieria środowiska. 

 
W przypadku kandydatów niebędących absolwentami kierunku inżynieria środowiska na WIŚ 

albo WIŚiE PK, zamierzającymi kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności, 
przeprowadzona będzie ocena zgodności efektów kształcenia osiągniętych przez kandydata 
w dotychczasowym toku studiów z efektami kształcenia wymaganymi na WIŚiE PK.  
Wstępnej analizy osiągniętych efektów kształcenia dokonuje sam kandydat na odpowiednim 
formularzu, zawierającym wykaz przedmiotów. Ostatecznej oceny zgodności osiągniętych 
efektów kształcenia z wymaganymi przez WIŚiE PK dokonywać będzie komisja kwalifikacyjna 
w składzie co najmniej trzyosobowym. 
W przypadku stwierdzenia różnic w efektach kształcenia komisja kwalifikacyjna może 
przeprowadzić rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami. 
 
Wymagane dokumenty: 

1. kserokopia dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie o ukończeniu studiów, 
2. dokument z wykazem przedmiotów (suplement do dyplomu) zaliczonych w toku 

ukończonych studiów, poświadczony przez właściwy organ, 
3. zaświadczenie o średniej ocen z toku studiów, obliczonej do dwóch miejsc po 

przecinku, która jest średnią arytmetyczną wszystkich ocen semestralnych; 
Ocena z każdego semestru studiów, realizowanego w systemie ECTS jest średnią 
ważoną obliczoną według wzoru: 

 
gdzie n oznacza liczbę punktów ECTS przyporządkowanych wszystkim przedmiotom 

danego semestru w danej formie studiów. Ocena semestralna podawana jest 
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, po wcześniejszym zaokrągleniu w górę, 
jeżeli cyfra na trzecim miejscu po przecinku jest większa lub równa 5. 

4. formularz zawierający wstępną analizę efektów kształcenia (dostępny na stronie 
www.wis.pk.edu.pl), dokonaną przez kandydata w zakresie wybranych przez siebie 
specjalności (podstawowej i alternatywnej) wraz z kartami przedmiotów, które będą 
stanowić udokumentowanie osiągniętych efektów kształcenia (nie dotyczy 
absolwentów kierunku inżynieria środowiska na WIŚ albo WIŚiE PK, którzy zamierzają 
kontynuować studia II stopnia na tej samej specjalności), 

5. pozostałe dokumenty wskazane w § 18 załącznika nr 1. 
 
W przypadku specjalności environmental and land engineering dodatkowym wymogiem jest 



pozytywny wynik rozmowy sprawdzającej znajomość języka angielskiego, przeprowadzonej 
przez osoby powołane przez Dziekana WIŚiE. 
 
Studia stacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się w semestrze 
letnim roku akademickiego 2019/20. 
Studia niestacjonarne II stopnia na kierunku inżynieria środowiska rozpoczynają się 

w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/20. 

 


