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BIOLOGIA

Kierunek z ponad 40-letnią tradycją, który posiada pozytywną
ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Polskiej Komisji
Akredytacyjnej. Posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora nauk biologicznych.



BIOLOGIA
studia stacjonarne i niestacjonarne 

licencjackie, magisterskie, doktoranckie

Kwalifikacja

Na studia licencjackie:

Oceny z dwóch przedmiotów ze świadectwa szkoły ponadgimnazjalnej spośród:

biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, język obcy, matematyka, wiedza

o społeczeństwie.

Na studia magisterskie:

Dyplom licencjacki lub inżynierski z biologii lub kierunku zbliżonego pod

względem profilu przedmiotowego. Dla kandydatów z innych kierunków

przewidziana jest rozmowa kwalifikacyjna.

Na studia doktoranckie:

Dyplom magisterski, egzamin z języka angielskiego i rozmowa kwalifikacyjna

obejmująca przedmioty z minimum programowego kierunku biologia oraz

zainteresowania badawcze kandydata.



Studia I stopnia
(studia 3-letnie, uzyskany tytuł: licencjat z biologii)

Specjalności:

• biologia z analityką

• biologia - waloryzacja przyrodnicza

• biologia eksperymentalna z biotechnologią

• biologia z kulturą fizyczną

Studia II stopnia 
(studia 2-letnie, uzyskany tytuł: magister biologii) 

Specjalności: 

• biologia z analityką  

• biologia środowiska z ekoturystyką 

• biologia eksperymentalna z biotechnologią 

• biologia – zarządzanie środowiskiem 

Studia III stopnia 
(studia 4-letnie, uzyskany tytuł: doktor nauk biologicznych)



Biologia z analityką

przygotowuje absolwentów do pracy z materiałem biologicznym w analitycznych

i diagnostycznych laboratoriach: medycznych, weterynaryjnych, środowiskowych,

przemysłowych oraz w laboratoriach wykonujących analizy żywności,

kosmetyków, farmaceutyków i analizy kryminalistyczne.



Biologia – waloryzacja przyrodnicza

przygotowuje absolwentów do przeprowadzania ocen jakości środowiska

przyrodniczego (waloryzacji środowiska przyrodniczego), istotnej przy

opracowywaniu strategii i planów ochrony, raportów i prognoz odziaływania

inwestycji na środowisko, ekspertyz przyrodniczych i rolnośrodowiskowych.

Specjalność przygotowuje do pracy w różnych instytucjach państwowych

i samorządowych, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.



Biologia eksperymentalna z biotechnologią

ukierunkowana jest na przygotowanie absolwentów

do pracy w przemyśle biotechnologicznym,

w laboratoriach analitycznych i diagnostycznych.

Zajęcia prowadzone na tej specjalności uczą

wykonywania prac z użyciem materiału biologicznego

i obsługi aparatury analitycznej oraz przygotowują

do prowadzenia badań terenowych w zakresie oceny

jakości środowiska.



Biologia z kulturą fizyczną

zapoznaje studentów z funkcjonowaniem

organizmu człowieka, wskazując na szczególną

rolę aktywności fizycznej dla prawidłowego

rozwoju i funkcjonowania. Daje możliwość

podjęcia pracy w instytucjach zajmujących się

organizacją, prowadzeniem i upowszechnianiem

imprez sportowych, prozdrowotnych oraz

rekreacyjnych. Przygotowuje także do pracy

w placówkach zajmujących się osobami

starszymi.



Biologia środowiska

z ekoturystyką

przygotowuje do podjęcia pracy w analitycznych

i diagnostycznych laboratoriach środowiskowych oraz

w instytucjach zajmujących się ochroną przyrody (parki

narodowe i krajobrazowe, regionalne dyrekcje ochrony

środowiska), a także w jednostkach samorządowych

różnych szczebli.



Biologia

- zarządzanie środowiskiem

przygotowuje absolwentów w zakresie biologicznych podstaw funkcjonowania

środowiska oraz administrowania i zarządzania nim. Umożliwia podjęcie pracy

w jednostkach administracji rządowej i samorządowej zajmujących się

środowiskiem przyrodniczym oraz w różnych zakładach pracy, w charakterze

specjalistów ochrony środowiska.



Rodzaje i kwoty świadczeń:

• Stypendium socjalne

– 550 zł – dochód do 400 zł

– 450 zł – dochód 400 – 550 zł

– 350 zł – dochód 550 – 700 zł

• Zwiększenie st. socjalnego z tytułu zakwaterowania w domu 
studenckim lub innym 

– 150 zł

• Stypendium specjalne: 200, 150 lub 100 – w zależności od stopnia 
niepełnosprawności

• Zapomoga do 500 zł miesięcznie

• Stypendia Rektora dla najlepszych studentów: 700-1100 zł



Studenci podczas zajęć laboratoryjnych …



…i terenowych



Atrakcją studiów na kierunku biologia są 

zajęcia terenowe realizowane m.in. na 

terenie: 

Puszczy Białowieskiej, 

Pojezierza Mazurskiego,

parków krajobrazowych 

i narodowych. 



Studenci mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań dzięki 

kołom naukowym



Ukończenie studiów na kierunku biologia
pozwala na podjęcie pracy w laboratoriach analitycznych
i diagnostycznych, w niektórych gałęziach przemysłu,
w administracji, w placówkach ochrony przyrody
i środowiska, w instytucjach wykonujących oceny jakości
środowiska przyrodniczego. Absolwenci mogą pracować
także w turystyce, w ośrodkach kultury i klubach
sportowych, w charakterze animatorów aktywności
prośrodowiskowej i prozdrowotnej, a także w szkołach,
po uzyskaniu dodatkowych kwalifikacji nauczycielskich
(bezpłatnie).



Zapraszamy do studiowania  na 

kierunku
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