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Uniwersyteckie Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym i 

Zrównoważonym Rozwojem (UCBS UW) jest współtworzone przez 7 

wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego.

7 Wydziałów to 7 razy więcej Możliwości

Biologia                 Chemia                     Fizyka

Geografia i Studia Regionalne              Geologia  

Nauki Ekonomiczne Prawo i Administracja



Oferta studiów w UCBS UW

Studia licencjackie:

• Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, studia 

stacjonarne pierwszego stopnia

Studia magisterskie:

• Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, studia 

stacjonarne drugiego stopnia

• Sustainable Development,

studia stacjonarne drugiego stopnia w języku angielskim.



MSOŚ w UCBS UW,

Międzywydziałowe Studia Ochrony Środowiska, studia stacjonarne pierwszego i

drugiego stopnia.

Studia w UCBS, dzięki nowoczesnej i elastycznej ofercie edukacyjnej, dają

niepowtarzalną możliwość swobodnego kształtowania własnej ścieżki akademickiej.

Wykorzystujemy nowoczesne techniki kształcenia: case- study, system e-learningowy,

wyjazdy terenowe i kursy. Gwarantujemy również praktyki zawodowe w kraju lub za

granicą.

Studenci MSOŚ mają możliwość wyjazdu na studia za granicę w ramach unijnego

programu stypendialnego ERASMUS+. W ramach Programu Mobilności Studentów

MOST oferujemy część studiów w innym miejscu, wybranym spośród 29 uczelni w

Polsce. Studenci UCBS mogą ubiegać się o udział w innych programach

stypendialnych oraz członkostwo w Studenckich Kołach Naukowych UCBS i innych.



Sustainable Development, studia stacjonarne drugiego stopnia.

Program oferuje wgląd w złożoność wyzwań zrównoważonego rozwoju, jak również
różnorodność dostępnych rozwiązań, w oparciu o wkład z dziewięciu wydziałów na
całym uniwersytecie połączenie ekspertów nauk przyrodniczych i społecznych
praktyków ekspertów.

Zajmując się wyzwaniami zrównoważonego rozwoju i znajdując odpowiednie
rozwiązania, studenci zdobędą wiedzę, kompetencje i umiejętności, które
umożliwią im kierowanie interdyscyplinarnymi zespołami opracowującymi lokalne,
regionalne, sektorowe i instytucjonalne polityki i strategie dotyczące
zrównoważonego rozwoju.

https://youtu.be/u4p4WCxHeu4
https://youtu.be/u4p4WCxHeu4


Rekrutacja na studia

Limity miejsc

I stopień MSOŚ: 35 

II stopień MSOŚ: 31

II stopień SD: 30

W rekrutacji 2022/2023 dla kandydatów z Ukrainy, z podziałem na kandydatów 

przyjmowanych:

- w trybie rekrutacji otwartej na 1 rok studiów oferujemy dodatkowo po 5 miejsc 

na każdy kierunek studiów.

- w trybie przeniesienia na 2 i 3 rok studiów oferujemy dodatkowo 20 miejsc na 

MSOŚ 1 (po 10 na każdy rok studiów) i 10 miejsc na MSOŚ 2 

Rekrutacja na studia w trybie przeniesienia

Limity miejsc

I stopień MSOŚ: 5 

II stopień MSOŚ: 5

II stopień SD: 5



Współpraca UCBS UW w sieciach



Członkowie Sojuszu 4EU+ : 

Uniwersytet Warszawski (Polska) 

Charles University (Czechy) 

Heidelberg University (Niemcy) 

Sorbonne University (Francja) 

University of Copenhagen (Dania) 

University of Milan (Włochy)

Koordynatorzy Flagshipów na UW,

Flagship 4 Biodiversity and

sustainable development

Dr Julia Pawłowska Wydział Biologii, 

Dr Mariola Zalewska UCBS



Projekty 4EU+ w UCBS UW: 

Collegio Futuro; 

Envirogate;

Biodiversity, sustainability in the agro-food system

4EU+ Microcredentials.



Inicjatywy i współpraca w ramach UW

1. Rada doradcza ds. klimatu i kryzysu ekologicznego Uniwersytet 

Warszawski dla klimatu (10.2019);

1. Rada Rektora UW ds. ekologii i kryzysu klimatycznego 2021;

2. Pełnomocnik rektora ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju;

3. Kurs i podręcznik: Klimatyczne ABC.

4. Współpraca z biznesowymi organizacjami pozarządowymi, samorządem,   

otoczeniem biznesu (Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UNEP GRID, itp.)



Dziękujemy za uwagę

dr Mariola Zalewska 

mgr Jacek Wójcik


