
Program studiów 

Biotechnologia studia I stopnia 

Studia na kierunku praktycznym Biotechnologia trwają sześć semestrów i kończą się 

nadaniem tytułu zawodowego licencjata. 

Biotechnologia to praktyczna, dynamicznie rozwijająca się interdyscyplinarna dziedzina nauki, 

korzystająca między innymi z osiągnięć, biologii, chemii i informatyki i medycyny. W istocie 

sprowadza się do wykorzystania żywych organizmów dla uzyskania nowych produktów  

i innowacyjnych procesów wytwórczych. W praktyce oznacza to nowe sposoby produkcji 

żywności i napojów fermentowanych, leków, oraz wdrożenie ciekawych i ekologicznych 

rozwiązań w rolnictwie i ogrodnictwie. 

Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy obejmujący kształcenie w 

zakresie podstaw chemii, biologii i fizyki, a także specjalistyczne przedmioty takie jak: 

mikrobiologia, genetyka, enzymologia, biologia molekularna, biologia komórki, 

biotechnologia, metody biotechnologiczne w ochronie środowiska, kultury tkankowe  

i komórkowe roślin i zwierząt. 

 

Znaczenie biotechnologii we współczesnym świecie stale wzrasta, stwarza to korzystne 

perspektywy zatrudnienia w przemyśle fermentacyjnym, rolnictwie, laboratoriach 

analitycznych, instytucjach naukowo-badawczych, ochronie środowiska, medycyny, farmacji 

oraz firmach biotechnologicznych, świadczących usługi między innymi w zakresie: identyfikacji 

tożsamości genetycznej zwierząt i roślin; bioprodukcji substancji użytkowych, uzyskiwania 

nowych odmian roślin, zwierząt, mikroorganizmów. 

Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia 

absolwentom udany start, a w perspektywie zdobycie interesującego zawodu. 

 

Dostępne specjalności: 

Browarnictwo i napoje fermentowane to ciekawa, praktyczna specjalność, która stworzy 

przyszłym absolwentom możliwość pracy w browarnictwie, przemyśle mleczarskim, 

winiarstwie, gorzelnictwie, itp. Zajęcia prowadzone będą we współpracy z lokalnymi 

browarami, winnicami i innymi firmami przemysłu fermentacyjnego.  

Agrobiotechnologia to specjalność dedykowana dla tych studentów, którzy swoją przyszłość 

zawodową chcą związać z pracą w rolnictwie ekologicznym i biotechnologii rolniczej. We 

współpracy z rolnikami i ogrodnikami stworzyliśmy ciekawą ofertę przedmiotów 

specjalnościowych i praktyk.



Biotechnologia studia II stopnia 

Studia na kierunku Biotechnologia trwają cztery semestry i kończą się nadaniem 

tytułu magistra biotechnologii. Kierunek realizowany jest w formie profilu praktycznego. 

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które dążą do zdobycia ugruntowanej 

wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z zakresu biotechnologii oraz dyscyplin 

pokrewnych, bazujących na technikach biologii eksperymentalnej. To również przygotowanie 

do podjęcia studiów III stopnia. 

Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy oraz rozwijający  

i doskonalący wiedze i umiejętności zdobyte na studiach I stopnia. To również możliwość 

wyboru specjalności: 

 

- Mikrobioanalityka to specjalność łącząca studia nad mikroorganizmami ze studiami  

z zakresu analityki mikrobiologicznej. Absolwenci specjalności Mikrobioanalityka mają 

wiedzę i umiejętności pozwalające im podjąć pracę w firmach biotechnologicznych 

zajmujących się szeroko rozumiana analizą mikroorganizmów, a także w firmach 

medycznych i farmaceutycznych. 

 

- Biotechnologia żywności: program studiów tej specjalności poza przedmiotami dającymi 

podstawowe wykształcenie biotechnologiczne, zawiera dodatkowo przedmioty 

specjalistyczne, jak: biotechnologie w przemyśle spożywczym, ogólna technologia żywności, 

ocena mikrobiologicznych zagrożeń żywności, nowoczesne trendy w analityce żywności, 

dozwolone substancje dodatkowe w żywności. 

 

 

Absolwent studiów II stopnia kierunku Biotechnologia dysponuje wiedzą teoretyczną 

pozwalającą na opis i wyjaśnienie procesów i zjawisk zachodzących w przyrodzie i życiu 

codziennym, a także wiedzę specjalistyczną w zakresie objętym programem studiów. Jest 

przygotowany do stosowania określonych technik biotechnologicznych umożliwiających 

selekcję i ukierunkowaną modyfikację mikroorganizmów i komórek organizmów wyższych. 

Absolwent zna biotechnologie stosowane w przemyśle, ochronie zdrowia i ochronie 

środowiska, posiada zdolność projektowania bioprocesów i bioproduktów. 

Znaczenie biotechnologii we współczesnym świecie stale wzrasta, stwarza to korzystne 

perspektywy zatrudnienia w instytucjach naukowo – badawczych, laboratoriach, firmach  

z branży przemysłowej, ochrony środowiska, medycyny, farmacji oraz firmach 

biotechnologicznych, świadczących usługi między innymi w zakresie: identyfikacji tożsamości 

genetycznej zwierząt i roślin; bioprodukcji substancji użytkowych, uzyskiwania nowych odmian 

roślin, zwierząt, mikroorganizmów. 

Specjaliści w zakresie biotechnologii żywności to osoby przygotowane w zakresie procesów 

technologicznych i biotechnologicznych stosowanych w produkcji żywności. 

Dlatego ukończenie studiów, uzyskanie wiedzy i umiejętności na naszej uczelni umożliwia 

absolwentom zdobycie interesującego zawodu i pracę w prężnie rozwijającej się dziedzinie. 


