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Interdyscyplinarne i dopasowane do potrzeb regionalnej gospodarki – takie są nowe specjalności zaproponowane przez Wydział
Biologiczno-Chemiczny Uniwersytetu w Białymstoku.
Od roku akademickiego 2015/2016 w ofercie studiów licencjackich pojawi się chemia kryminalistyczna, turystyka przyrodnicza,
a także gospodarka odpadami, rekultywacja i ochrona wód oraz ocena oddziaływania na środowisko. Przy realizacji nowych
specjalności wydział będzie współpracował z pracownikami innych uniwersyteckich jednostek, a także ekspertami spoza uczelni.
Plan studiów na specjalności chemia kryminalistyczna został przygotowany przy udziale specjalistów z Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji w Warszawie. W listopadzie 2014 roku uczelnia podpisała z tą instytucją umowę o współpracy w
zakresie badań naukowych i kształcenia kadr. Studenci zdobędą nie tylko wiedzę z zakresu chemii, ale też technik i metod
analitycznych stosowanych we współczesnej kryminalistyce, wykorzystywanych np. przy analizie materiałów dowodowych.
Specjalność turystyka przyrodnicza będzie realizowana na kierunku przyroda. W planie studiów oprócz przedmiotów
przyrodniczych są m.in. ekonomiczne i prawne podstawy działalności turystycznej i rekreacyjnej, obsługa ruchu turystycznego czy
pilotaż wycieczek. Władze wydziału liczą, że ta propozycja będzie dobrym uzupełnieniem luki na podlaskim rynku edukacyjnym,
gdzie do tej pory nie było studiów pierwszego stopnia poświęconych rozwojowi turystyki w oparciu o walory przyrodnicze
regionu.
3 nowe specjalności będą też na kierunku ochrona środowiska. To gospodarka odpadami, rekultywacja i ochrona wód oraz
ocena oddziaływania na środowisko. Zostały przygotowane w oparciu o analizę prognozowanych potrzeb rynku pracy: w
bieżącej perspektywie finansowej UE w regionie będą realizowane duże inwestycje w infrastrukturę komunikacyjną i
przemysłową, co spowoduje zwiększenie zapotrzebowania na specjalistów w zakresie oceny oddziaływania i monitorowania
wpływu inwestycji na środowisko. W planie studiów przewidzianych jest dużo zajęć praktycznych i terenowych.
Nowa specjalność pojawi się też w ofercie studiów drugiego stopnia na kierunku ochrona środowiska. Będzie to ocena stanu
środowiska.
Zgodnie z uchwałą rekrutacyjną – kandydaci zainteresowani wyborem konkretnych specjalności na UwB będą je wskazywać na
etapie rekrutacji na poszczególne kierunki studiów. Specjalności są uruchamiane, gdy zbierze się na nie wystarczająco liczna
grupa chętnych studentów.
Nowości w ofercie UwB na rok akademicki 2015/2016
Studia stacjonarne I stopnia
- kognitywistyka i komunikacja
- filozofia i etyka (zastąpi filozofię)
- logistyka
- europeistyka (w Wilnie)
Studia stacjonarne II stopnia
- kryminologia
- bezpieczeństwo narodowe
- filologia rosyjska – przekładoznawstwo
- filologia angielska
Łącznie UwB planuje przyjęć na studia stacjonarne w roku 2015/2016 ponad 3800 kandydatów, w tym:
- I stopnia – 2230
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- II stopnia – 1375
- jednolite magisterskie – 200
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