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Kierunek  
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(stacjonarne lub 

niestacjonarne) 

Kryteria kwalifikacji 

BIOTECHNOLOGIA 

Profil praktyczny 

Wybór specjalności w czasie 

rekrutacji: 

– mikrobioanalityka 

– biotechnologia żywności 

 

stacjonarne i 

niestacjonarne 

O przyjęcie na kierunek Biotechnologia studia 

stacjonarne i niestacjonarne II stopnia mogą ubiegać 

się osoby, które ukończyły studia I stopnia w zakresie 

biotechnologii lub posiadają kwalifikacje pierwszego 

stopnia (uzyskały tytuł zawodowy licencjata, 

inżyniera, magistra lub magistra inżyniera) oraz 

kompetencje niezbędne do kontynuowania 

kształcenia na studiach drugiego stopnia na tym 

kierunku.  

Kandydat w szczególności: 

• posiada wiedzę z zakresu obszaru nauk 

przyrodniczych / ścisłych / rolniczych 

umożliwiającą zrozumienie podstaw 

teoretycznych oraz interpretację zjawisk 

przebiegających w przyrodzie,  

• posiada znajomość podstawowych kategorii 

pojęciowych i terminologii w biotechnologii oraz 

podstawową wiedzę z zakresu biologii 

molekularnej, biochemii, fizjologii i genetyki 

dotyczącą funkcjonowania organizmów,  

• zna podstawowe metody, techniki, technologie, 

narzędzia i aparaturę pozwalające na 

wykorzystanie materiału biologicznego w 

biotechnologii,  

• ma podstawową wiedzę i umiejętności w 

planowaniu prostych eksperymentów w zakresie 

biotechnologii oraz umiejętność interpretacji, 

prezentacji i dokumentacji wyników,  

• ma podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie 

technologicznych aspektów biotechnologii.  

 

Weryfikację posiadanych kwalifikacji i kompetencji 

kandydata przeprowadza Zespół  

ds. Jakości Kształcenia dla kierunku Biotechnologia. 

Ostateczną decyzję podejmuje Komisja Rekrutacyjna 

po konsultacji z Przewodniczącym Zespołem ds. 

Jakości Kształcenia w terminie wynikającym z 

harmonogramu rekrutacji ustalonego przez Senat 

Uniwersytetu im. Jana Długosza w Częstochowie. 

Osoby, które dotychczas nie uzyskały wymaganych 

dla danego kierunku studiów drugiego stopnia 
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niestacjonarne) 

Kryteria kwalifikacji 

efektów kształcenia mogą być przyjęte na te studia, 

jeżeli możliwe jest uzupełnienie brakujących efektów 

z zakresu wiedzy,  umiejętności  i kompetencji 

społecznych przez zaliczenie zajęć dydaktycznych 

określonych jako różnice programowe do 

zrealizowania. Uzupełnienie różnic programowych 

jest odpłatne w kwocie wynikającej z Zarządzenia 

Rektora UJD.  

Kwalifikacja odbywa się na podstawie listy 

rankingowej sporządzonej na podstawie średniej 

arytmetycznej wszystkich ocen z ukończonych 

studiów wpisanych do indeksu. 

 
 


