
2022
Zasady zapisów i kryteria przydziału 

na specjalności

I stopień – biologia 
II stopień – biologia i biotechnologia



Studia na Wydziale Biologii i Biotechnologii 

➢ Studia I stopnia (3-letnie)
• KIERUNEK – BIOLOGIA 

specjalności: 

biologia medyczna, bioanalityka (od początku studiów)

biochemia, mikrobiologia, biologia eksperymentalna (od III roku studiów)

• KIERUNEK – BIOTECHNOLOGIA

➢ Studia II stopnia (2-letnie)
• KIERUNEK – BIOLOGIA

specjalności: (od początku studiów)

biochemia, mikrobiologia, biologia eksperymentalna, bioanalityka
• KIERUNEK – BIOTECHNOLOGIA

specjalności: (od początku studiów)

biotechnologia ogólna, biotechnologia medyczna



Studenci II roku I stopnia 
biologii niespecjalnościowej

zapisy na specjalności

➢ biochemia

➢ mikrobiologia

➢ biologia eksperymentalna

w dniach 6 – 15 czerwca 2022

drogą elektroniczną
WYBÓR SPECJALNOŚCI

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrKwNvxMSBAjRCrfTCjqoNBi1UOUFSMEJRU0M5REJHVEFZUUFPS1NGM1ZSMS4u


II rok I stopnia biologia – zapisy na specjalności

Specjalności

Studenci II roku I stopnia biologii

Zapisy na specjalności na rok akademicki 2022/2023
odbywają się drogą elektroniczną poprzez przesłanie 
wypełnionej ankiety WYBÓR SPECJALNOŚCI w dniach 
6-15 czerwca 2022 r.

Kliknięcie w interaktywny link 
otwiera ankietę 
w programie Microsoft Forms

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=StPbgCCbC0msSQNa8QOrKwNvxMSBAjRCrfTCjqoNBi1UOUFSMEJRU0M5REJHVEFZUUFPS1NGM1ZSMS4u


Kryteria przydziału na specjalności
studenci biologii II roku I stopnia

1. Średnia ocen z 3 semestrów

- tylko przedmioty liczone do średniej

- oceny niedostateczne poprawione są liczone do średniej

2. Preferencje studentów

3. Limity przyjęć na poszczególnych specjalnościach

Wyniki kwalifikacji do końca czerwca 2022 r.



Kandydaci na I rok II stopnia
biologii i biotechnologii
zapisy na specjalności

Zapisy na specjalności:
- biologia: bioanalityka, biochemia, biologia eksperymentalna, 

mikrobiologia
- biotechnologia: medyczna, ogólna

na rok akademicki 2022/2023 odbywają się podczas składania 
dokumentów rekrutacyjnych przez osoby zakwalifikowane na studia w 
dniach 19–24 września 2022 r.
Studenci dokonujący wyboru proszeni są o wskazanie swoich preferencji 
na kartach zapisów (do pobrania na stronie Wydziału) i dostarczenie 
podpisanych kart wraz z innymi dokumentami rekrutacyjnymi.



Zapisy na specjalności na II stopień studiów

Specjalności

Studenci zakwalifikowani na I rok II stopnia biologii 
i biotechnologii

Zapisy na specjalności:

• biologia: bioanalityka, biochemia, biologia 
eksperymentalna, mikrobiologia
• biotechnologia: medyczna, ogólna

na rok akademicki 2022/2023 odbywają się podczas 
składania dokumentów rekrutacyjnych przez osoby 
zakwalifikowane na studia II stopnia w dniach 19-24 
września 2022 r.

Studenci dokonujący wyboru specjalności proszeni są 
o wskazanie swoich preferencji na kartach zapisów (do 
pobrania poniżej, wspólne karty zapisów na specjalności 
i pracownie magisterskie) i dostarczenie podpisanych kart 
wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi.



Zapisy na specjalności na II stopień studiów
Karta zapisu na specjalność i pracownię magisterską_2022  (doc)

_biologia
_biotechnologia

Specjalności



Kryteria przydziału na specjalności
studenci I roku II stopnia

1. Średnia ocen z I stopnia studiów (3 lata)

- tylko przedmioty liczone do średniej

- oceny niedostateczne poprawione są liczone do średniej

2. Preferencje studentów

3. Limity przyjęć na poszczególnych specjalnościach

Wyniki kwalifikacji do końca września 2022 r.


