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Konkurs (ranking) 
sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów 

w części pisemnej egzaminu maturalnego 
występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
 (należy dokonać wyboru trzech 

przedmiotów z przedstawionych poniżej).

Mikrobiologia

*język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata

** lub fizyka i astronomia

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla 
osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym 
w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz 
świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na 
stronie internetowej www.uwm.edu.pl , w zakładce KANDYDACI.  

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia 
danego kierunku jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co 
najmniej pierwszego stopnia (zawodowych). Zakres kierunków, po 
których absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na dany kierunek 
studiów ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji kandydata 
uzyskanych w wyniku ukończenia studiów oraz zasady rekrutacji 
określa rada wydziału, a głównym kryterium jest ranking ostatecznego 
wyniku studiów – bez wyrównania do pełnej oceny, w ramach 
określonego limitu miejsc.
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Będąc absolwentem studiów pierwszego stopnia będziesz przygotowany do:
 posługiwania się aparaturą diagnostyczną i badawczą,
 podjęcia pracy na stanowisku laboranta w różnorodnych laboratoriach, 

diagnostycznych: służb weterynaryjnych i medycznych, przemysłu 
spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,

 placówkach ochrony przyrody i środowiska,
 w laboratoriach badawczych. 

Kończąc studia drugiego stopnia będziesz mógł pracować w :
 laboratoriach służb weterynaryjnych,
 laboratoriach przemysłu spożywczego, farmaceutycznego i kosmetycznego,
 laboratoriach ochrony środowiska przyrodniczego, 
 laboratoriach badawczych. 

OBSZAR ZATRUDNIENIA



Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności: biologia ogólna; biologia medyczna; 

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Będąc absolwentem studiów biologicznych pierwszego stopnia kierunku biologia 
możesz podjąć pracę:
 w laboratoriach badawczych, biomedycznych,
 jednostkach badawczych, 
 licznych instytucjach i jednostkach administracji zajmujących się ekorozwojem,
 planowaniem przestrzennym, gospodarowaniem zasobami przyrody, 

monitoringiem i ochroną środowiska.

Kończąc studia drugiego stopnia możesz podjąć pracę:       
 w jednostkach i laboratoriach prowadzących badania zmienności organizmów na 

poziomie molekularnym, 
 w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych,
 przemyśle kosmetycznym, żywnościowym, farmaceutycznym, 
 placówkach naukowo-badawczych,
 w jednostkach administracji państwowej,
 instytucjach zajmujących się szeroko pojętą ochroną przyrody i środowiska, 
 w przyrodniczych firmach konsultingowych,
 organizacjach pozarządowych. 

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności:  bez specjalności 

inżynierskie, 7 semestrów, stacjonarne

Studia drugiego stopnia: 
Specjalności: biotechnologia farmaceutyczna; biotechnologia 
molekularna; biotechnologia przemysłowa; biotechnologia środowiskowa

magisterskie, 3 semestry, stacjonarne

OBSZAR ZATRUDNIENIA

Po ukończeniu będziesz przygotowany do podjęcia pracy w:
 różnych gałęziach gospodarki związanych z biotechnologią,
 przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
 laboratoriach wykorzystujących materiał biologiczny, 
 laboratoriach naukowo-badawczych, diagnostycznych, kontroli żywności,
 zakładach związanych z produkcją żywności,
 firmach farmaceutycznych,
 laboratoriach kryminalistycznych, kontrolnych, weterynaryjnych i służby 

zdrowia,
 stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
 stacjach ochrony roślin,
 ogrodach botanicznych,
 obiektach oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania odpadów.

Uzyskasz kompetencje do prowadzenia działalności gospodarczej i konsultingowej 
w zakresie biotechnologii środowiska. 

OBSZAR ZATRUDNIENIABIOLOGIA

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności: biologia molekularna; biologia w terapii; ekspertyzy 
przyrodnicze

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne

Oferta w języku angielskim

studia pierwszego stopnia, stacjonarne - biologia medyczna

Biologia to jedna z najważniejszych i najbardziej ekscytujących, szybko rozwijających się 
dyscyplin naukowych. Stanowi podstawę dla wielu innych nauk, w tym medycyny, 
biofizyki, biochemii, czy też biotechnologii. Osiągnięcia w dziedzinie biologii wyznaczają 
standardy i kierunki rozwoju wielu innych nauk. W toku studiów spotkasz wybitnych 
specjalistów z różnych dziedzin biologicznych, m. in. biologii komórki, mikrobiologii, 
anatomii i fizjologii roślin i zwierząt, taksonomii i ekologii, neurobiologii i biologii 
molekularnej. Wspólnie z naukowcami Wydziału, będziesz mógł uczestniczyć 
w różnorodnych badaniach, krajowych i zagranicznych, dzięki którym poznasz prawa 
przyrody i zależności między elementami środowiska.  Studiując biologię I stopnia
uzyskasz wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie i interpretację procesów 
biologicznych zachodzących w organizmach żywych i środowisku. 
Podejmując studia drugiego stopnia uzyskasz rozległą wiedzę  z różnorodnych 
dyscyplin biologicznych, opartą na szerokiej podstawie nauk ścisłych. Prowadząc 
własne badania rozwiniesz wiedzę i umiejętności w zakresie struktury i funkcjonowania 
organizmów żywych oraz ich roli w ekosystemach naturalnych. Nauczysz się prowadzić 
badania terenowe w odniesieniu do różnych grup organizmów oraz opracowywania 
i wdrażania programów ochrony środowiska i przyrody. Uzyskasz wiedzę w zakresie 
inwentaryzacji i waloryzacji zasobów przyrodniczych, metod monitoringu oraz 
wykonywania ekspertyz przyrodniczych i ocen oddziaływania inwestycji na środowisko.

BIOTECHNOLOGIA

Studiując biotechnologię pierwszego stopnia  uzyskasz tytuł zawodowy inżyniera. 
Zdobędziesz podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów 
technicznych wykorzystywanych w biotechnologii. Poznasz podstawowe metody, 
techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań 
inżynierskich z zakresu biotechnologii. Będziesz potrafił wykorzystać metody 
analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich 
– symulacyjnych i eksperymentalnych. Poznasz zasady projektowania 
i  przeprowadzania  podstawowych  procesów  biotechnologicznych. 

Studiując biotechnologię drugiego stopnia uzyskasz tytuł zawodowy magistra 
inżyniera. Poznasz uregulowania prawne obowiązujące w biotechnologii. Pogłębisz 
wiedzę teoretyczną pozwalającą na opis i wyjaśnianie procesów biotechnologicznych. 
Będziesz potrafił zaplanować i przeprowadzić eksperyment biotechnologiczny oraz 
samodzielnie opisać i zinterpretować wyniki. Pozyskasz umiejętność prowadzenia prac 
badawczych z użyciem materiału biologicznego oraz obsługi aparatury badawczej 
i urządzeń technologicznych. Ugruntujesz wiedzę służącą opracowywaniu 
i optymalizacji procesów biotechnologicznych. Będziesz przygotowany do założenia 
firmy biotechnologicznej. Poznasz metody, źródła i procedury pozyskiwania funduszy 
na zaplanowanie projektu dla dowolnej inicjatywy w obszarze biotechnologii. 
Rozwiniesz wiedzę z zakresu metod statystycznych stosowanych w biotechnologii. 
Poznasz ekologiczne i prawne aspekty biotechnologii, aspekty ekonomiczne, 
organizacyjne, funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

MIKROBIOLOGIA

Studia pierwszego stopnia: 

Specjalności:   bez specjalności 

licencjackie, 6 semestrów, stacjonarne

Studia drugiego stopnia: 

Specjalności : bez specjalności

magisterskie, 4 semestry, stacjonarne

Będąc studentem studiów pierwszego stopnia zdobędziesz podstawową wiedzę 
dotyczącą różnorodności taksonomicznej, morfologicznej, fizjologicznej 
i ekologicznej poszczególnych grup drobnoustrojów. Nabędziesz niezbędnych 
umiejętności związanych z manipulacją materiałem mikrobiologicznym. Poznasz 
różnorodne techniki mikroskopowe, optyczne i elektronowe, w tym metody 
komputerowej analizy obrazu mikroskopowego. Poznasz zasady organizacji i pracy 
laboratoriów mikrobiologicznych.
 
W toku drugiego stopnia studiów zdobędziesz rozszerzoną wiedzę dotyczącą 
makroorganizmów i ich roli w funkcjonowaniu globalnego ekosystemu oraz roli tych 
organizmów w wywoływaniu chorób roślin, zwierząt i ludzi. Poznasz właściwości 
drobnoustrojów i ich wymagania środowiskowe. Poznasz zasady doboru oraz 
nabędziesz umiejętności stosowania zawansowanych technik laboratoryjnych, ze 
szczególnym uwzględnieniem technik immunologicznych i molekularnych. 


