
INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA  

KIERUNEK BIOTECHNOLOGIA 

WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK  

O ŚRODOWISKU 

KATOL I C KI  U N I W E R S YTE T L U B EL S KI  J A NA PAW Ł A II  



Kierunek Biotechnologia 

studia stacjonarne, 

 I stopnia kończące się tytułem licencjata 

 oraz II stopnia kończące się tytułem magistra 

 

  

 

  

 
 Czy wiesz, że z produktami biotechnologii spotykamy się  

w życiu codziennym, stosując leki, kupując żywność lub produkty  

przemysłowe?  

To właśnie Biotechnologia staje się kluczową dziedziną nauki,  

służącą poszukiwaniu nowych szczepionek i  leków, zdrowszej 

żywności, biopaliw. To tylko kilka przykładów możliwości jakie 

daje nam przemysł biotechnologiczny, który prężnie rozwija 

się m. in. w krajach Unii Europejskiej. Naszym pragnieniem jest  

aktywne uczestnictwo w rozwoju tego przemysłu między innymi 

poprzez kształcenie specjalistów w ramach kierunku studiów  

Biotechnologia.   

Kierunki studiów 

 

 Wydział Biotechnologii i Nauk o 

Środowisku KUL skupia naukowców z 

wielu dziedzin nauk biologicznych  

i chemicznych, dysponujących wysokim 

potencjałem intelektualnym oraz 

nowoczesnym zapleczem  

dydaktyczno-technologicznym. 

U nas możesz podjąć studia stacjonarne 

I i II stopnia na kierunku  

Biotechnologia. 

 

!!! Gwarantujemy Ci jakość  

kształcenia na najwyższym  

poziomie !!! 

Biotechnologia to prężnie rozwijająca się dziedzina nauki 

łącząca dyscypliny nauk przyrodniczych takich jak biologia, 

fizyka, chemia z naukami technicznymi.  



Instytut Biotechnologii oferuje Ci trzyletnie studia I stopnia, obejmujące specjalności: 

 Biotechnologia przemysłowa 

 Biotechnologia środowiskowa 

 Biotechnologia eksperymentalna 

oraz dwuletnie studia II stopnia, obejmujące specjalności: 

 Biotechnologia związków bioaktywnych 

 Biotechnologia środowiskowa 

 Biotechnologia eksperymentalna 

 Na studiach zdobywasz wiedzę teoretyczną i 

praktyczną, pozwalającą na: 

 

 kompleksowe zrozumienie procesów  

zachodzących w żywych organizmach  

i możliwości ich zastosowania w różnych  

dziedzinach przemysłu 

 wykorzystanie zdobytej wiedzy do  

planowania i przeprowadzania procesów  

biotechnologicznych 

 projektowanie i przeprowadzanie  

eksperymentów i analiz laboratoryjnych 

 łączenie zdobytej wiedzy dające możliwość 

wykonywania działań interdyscyplinarnych 

 samodzielne rozwijanie własnych  

umiejętności zawodowych wykorzystując  

krajowe i międzynarodowe programy  

stypendialne 

 podejmowanie samodzielnej działalności  

gospodarczej 

  Po ukończeniu kierunku Biotechnologia jesteś dobrze przygotowany do podjęcia pracy 

 w przemysłowych ośrodkach naukowo-badawczych wykorzystujących procesy biotechnologiczne, 

 w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych, firmach farmaceutycznych,  

stacjach hodowli roślin, zakładach gospodarki komunalnej oraz urzędach zajmujących się ochroną  

i gospodarowaniem zasobami przyrody. 

INSTYTUT BIOTECHNOLOGII 

 

 



Przedmioty maturalne uwzględnione w 

rekrutacji 

Studia stacjonarne I stopnia 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) – świadectwo wydaje Okręgowa 

Komisja Egzaminacyjna.  

Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ. 

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowany wynik z jednego z 

następujących przedmiotów: biologia, chemia, matematyka, fizyka. 

 

 Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden z wymienionych przedmiotów, 

punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik. 

  

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) – świadectwo dojrzałości 

wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. 

Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5. 

Egzamin pisemny: test z biologii lub chemii. 

 

Matura międzynarodowa 

Zasady przyjmowania kandydatów posiadających dyplom matury 

międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w 

Genewie. 

 

Studia stacjonarne II stopnia 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia na 

jednym z wymienionych kierunków: biotechnologia, biologia, mikrobiologia, 

inżynieria środowiska, ochrona środowiska.  

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie. 

 
 

Więcej na temat rekrutacji znajdziecie na stronie www.kul.lublin.pl 

zakładka ,,DLA KANDYDATÓW” 

ZASADY REKRUTACJI 

 

 

http://www.kul.pl/jak-wyglada-rekrutacja-dla-osob-z-matura-miedzynarodowa,12514.html
http://www.kul.pl/jak-wyglada-rekrutacja-dla-osob-z-matura-miedzynarodowa,12514.html
http://www.kul.pl/jak-wyglada-rekrutacja-dla-osob-z-matura-miedzynarodowa,12514.html
http://www.kul.lublin.pl


  Zajęcia na  kierunku Biotechnologia odbywają się przy ul. Konstantynów 1 w 

tzw. Kampusie Poczekajka. Pytając o drogę użyjcie nazwy Kampus Poczekajka, a na 

pewno zostaniecie dobrze pokierowani. 

 

Co znajduje się w obrębie kampusu ? 

 
 Mieści się tu Wydział Biotechnologii i Nauk o Środowisku oraz Wydział  

Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu. 

 

Znajdziesz tutaj: 

Nowoczesny Budynek Instytutu Biotechnologii z bliźniaczym budynkiem  
Interdyscyplinarnego Centrum Badań Naukowych  Wnętrze Instytutu Biotechnologii 

Wnętrze Instytutu Biotechnologii 

Budynek Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury  
Krajobrazu -  to tutaj mieszczą się dziekanaty oraz  

Międzywydziałowa Biblioteka  
Nauk Matematyczno - Przyrodniczych KUL 

Dworek Staropolski - miejsce konferencji  
i przyjmowania ważnych gości 



Studium Wychowania Fizycznego i Sportu wraz z Halą Sportową KUL 
Hala Sportowa KUL  -  tutaj aktywnie spędzisz swój wolny 

czas 

Boisko do gry w plażową piłkę nożną i siatkówkę 

Barek KULINARIO - idealna miejsce na zaspokojenie głodu w przerwie 
między zajęciami 

Akademik  

Jeżeli jesteś z poza miasta i szukasz ciepłego, przytulnego kąta do 

zamieszkania, skorzystaj z oferty Domów Studenckich mieszczących 

się  w Kampusie Poczekajka.   

http://www.kul.pl/domy-studenckie-konstantynow,11428.html 

http://www.kul.pl/domy-studenckie-konstantynow,11428.html


Koło Naukowe Studentów 

Biotechnologii 

 Każdy student Biotechnologii, chcący 

rozwijać swoją wiedzę, zdobywać 

doświadczenie oraz nawiązywać nowe 

kontakty może przyłączyć się do Koła Naukowego Studentów Biotechnologii 

KUL. Członkowie koła, co roku czynnie uczestniczą w promocji uczelni, 

prezentując Wydział Biotechnologii  i Nauk o Środowisku na Dniach Otwartych 

Drzwi oraz organizują Noc Biologów dla dzieci szkół podstawowych.  

 Studenci Biotechnologii organizowali również konferencje naukowe, na 

których gromadzą się profesorowie, doktoranci oraz studenci innych polskich 

uczelni. Na spotkaniach takich można było nawiązać kontakty z członkami 

innych kół naukowych oraz naukowcami. W ostatnim czasie w budynku 

Instytutu Biotechnologii odbyła się Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 70 

lat po wojnie – Polska i Świat 1945-2015.  

 Poza tym na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Środowisku organizowane są 

wykłady otwarte, na które zapraszani są profesorowie i doktorzy z innych 

uczelni, którzy prezentują swoje badania z zakresu innowacyjnych osiągnięć 

biotechnologii.  

 Studenci mają możliwość zaprezentowania swoich wyników na 

Konferencjach Naukowych w całej Polsce. W marcu tego roku na Wydziale 

Politechniki Lubelskiej odbyła się VII Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa 

TYGIEL 2015, na której prezentowali się Beata Zdunek i Paweł Tyczka, dzięki 

pomocy pracowników Katedry Biochemii i Chemii Środowiska przygotowali 

oni postery naukowe na temat: „ Możliwość zastosowania Azolla filiculoides do 

remediacji metali ciężkich” oraz „Analiza skuteczności wybranych preparatów 

do bioremediacji zanieczyszczeń ropopochodnych i pestycydów”.  

KOŁO NAUKOWE 

 

 



 
PROGRAM  ERASMUS +  

PROGRAM MOST 

Kontakt z nami 

Wydział Biotechnologii  

i Nauk o Środowisku KUL 

Ul. Konstantynów 1H 

20-708 Lublin 

Tel. +48 81 445 45 53 

Odwiedź nas w Internecie   

http://www.kul.pl/wydzial

-biotechnologii-i-nauk-o-

srodowisku,14.html 

   

 Nauka nie sprawia Ci problemu, a Ty masz w sobie nutkę  

podróżnika i odkrywcy?  

 

Podejmij wyzwanie i skorzystaj z oferty edukacyjnej jaką daje Ci program 

Erasmus+ oraz program Most! 

 

 Program MOST umożliwi Ci podjęcie studiów na innym  

uniwersytecie w Polsce przez jeden semestr lub rok akademicki.  

Studia w ramach tego programu możesz podjąć po ukończeniu drugiego  

semestru studiów I stopnia lub jednolitych magisterskich albo po  

ukończeniu pierwszego semestru studiów II stopnia. Studia są  

realizowane w oparciu o indywidualny program, składający się  

z przedmiotów, które mogą być wybrane z różnych semestrów danego  

kierunku lub kierunków pokrewnych. 

Program ten przygotowujesz samodzielnie, musisz tylko zadbać o to, 

żeby zapewniał uzyskanie 30 punktów ECTS w semestrze oraz żeby  

został zatwierdzony przez dziekana wydziału macierzystego  

i przyjmującego. 

  

Program ERASMUS+ jest międzynarodową inicjatywą,  

m.in. umożliwiając studentom podjęcie nauki (wyjazd na 1 semestr) lub  

zdobycia doświadczenia zawodowego (wyjazdy na praktyki – także na 

praktyki zawodowe po zakończeniu studiów trwające 2-5 miesięcy)  

w innym kraju. Dzięki programowi  będziesz miał możliwość spędzić 

część studiów w jednym z krajów uczestniczących w programie tj. 27  

państw członkowskich Unii Europejskiej, Islandia, Lichtenstein, Norwegia, 

Chorwacja, Turcja i Szwajcaria. Jest to doskonała okazja na poznanie 

uczelni i instytucji zagranicznych. Pogłębisz swoją wiedzę  

i umiejętności zawodowe jak i językowe. Ponadto, jest to szansa na  

poznanie innego kraju i jego kultury oraz poznanie nowych ludzi  

i zacieśnienie przyjaźni. 

Pamiętaj !!! 

,,Bez ciekawości nie ma mądrości” 



Aby do nas dojechać z Kampus Głównego (Al. Racławickie 12),  możesz skorzystać z 

Komunikacji Miejskiej. Przystanek MPK - KUL 03 

Austobusy nr 10, 26, oraz trolejbus nr 151. Kierunek: Węglin 

 

O kosztach przejazdu dowiesz się tutaj https://www.ztm.lublin.eu/pl/bilety/cennik-biletow-1 

 

Jeśli cenisz sobie ruch zawsze możesz do nas dotrzeć pieszo ( z Kampusu Głównego to tylko 5,4 km ) 

lub skorzystać z Lubelskiego Roweru Miejskiego za pomocą, którego jesteś w stanie poruszać się po 

całym mieście.  

 

Stacje rowerowe przy naszym  Uniwersytecie 

Kampus Główny: ul. Hieronima Łopacińskiego / KUL, numer stacji: 6948; 

Kampus Poczekajka: al. Kraśnicka / Konstantynów, numer stacji: 6913 

 

JAK DO NAS DOJECHAC  

https://www.ztm.lublin.eu/pl/bilety/cennik-biletow-1

