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Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie: 
	 średniej	 ocen	 ze	 studiów	 I	 stopnia	 
na	kierunkach	biologia	lub	biotechno-
logia	

	 średniej	 ocen	 ze	 studiów	 na	 innych	
kierunkach	 oraz	 wyniku	 testu	 kom-
petencyjnego	z	biologii	z	zakresu	stu-
diów	pierwszego	 stopnia	 –	dla	absol-
wentów	studiów	wyższych,	którzy	nie	
osiągnęli	efektów	uczenia	się	dla	biolo-
gii	lub	biotechnologii	UMCS	

	 złożonego	 kompletu	 dokumentów	 –	 
w	 przypadku	 mniejszej	 liczby	 kandy-
datów	 niż	 limit	 miejsc	 (z	 wyjątkiem	
drugiego	punktu)

Specjalności: 
	 Bioanalityka		
	 Biochemia
	 Biologia	eksperymentalna
	 Biologia	molekularna
	 Mikrobiologia
Wybór	 specjalności	 jest	 dokonywany	
podczas	rekrutacji.

BIOLOGIA 
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie: 
	 oceny	 z	 jednego	 przedmiotu	 matu-
ralnego	do	wyboru	spośród:	biologia,	
chemia,	fizyka,	matematyka

Specjalności: 
	 Biochemia	z	biologią	molekularną
	 Bioinformatyka
	 Biologia	medyczna
	 Biologia	środowiska
	 Mikrobiologia

Wybór	 specjalności	 jest	 dokonywany	
podczas	pierwszego	semestru	studiów.



SUSTAINABILITY 
MANAGEMENT 
studia prowadzone w języku 
angielskim
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie: 
	 oceny	 z	 jednego	 przedmiotu	 matu-
ralnego	do	wyboru	spośród:	biologia,	
chemia,	geografia,	matematyka	

	 kopii	 dokumentu	 potwierdzającego	
znajomość	języka	angielskiego	lub	po-
chodzenia	 kandydata	 z	 kraju	angloję-
zycznego	

BIOLOGIA  
studia prowadzone w języku 
angielskim
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne

Kwalifikacja na podstawie: 
	 oceny	 z	 jednego	 przedmiotu	 matu-
ralnego	do	wyboru	spośród:	biologia,	
chemia,	fizyka,	matematyka	

	 kopii	 dokumentu	 potwierdzającego	
znajomość	języka	angielskiego	lub	po-
chodzenia	 kandydata	 z	 kraju	angloję-
zycznego	

Specjalność:
	 Medical	Biology	

Studia drugiego stopnia stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie: 
	 średniej	 ocen	 ze	 studiów	 I	 stopnia	 
na	 kierunkach	 biologia,	 biotechnolo-
gia	lub	kierunkach	pokrewnych		

	 kopii	 dokumentu	 potwierdzającego	
znajomość	języka	angielskiego	lub	po-
chodzenia	 kandydata	 z	 kraju	angloję-
zycznego	

Specjalność:
	 Molecular	Biology



BIOTECHNOLOGIA
Studia pierwszego stopnia 
stacjonarne 

Kwalifikacja na podstawie: 
	 oceny	 z	 jednego	 przedmiotu	 matu-
ralnego	do	wyboru	spośród:	biologia,	
chemia,	fizyka,	matematyka	

Studia drugiego stopnia stacjonarne 
Kwalifikacja na podstawie: 
	 średniej	 ocen	 ze	 studiów	 I	 stopnia	 
na	 kierunkach	 biologia	 lub	 biotech-
nologia	 –	 dla	 absolwentów	 biologii 
lub	biotechnologii	

	 średniej	 ocen	 ze	 studiów	 na	 innych	
kierunkach	 oraz	 wyniku	 testu	 kom-
petencyjnego	 z	 biotechnologii	 z	 za-
kresu	 studiów	 pierwszego	 stopnia	 – 
dla	 absolwentów	 studiów	 wyższych,	
którzy	nie	osiągnęli	efektów	uczenia	się 
dla	biologii	lub	biotechnologii	UMCS	

	 złożonego	 kompletu	 dokumentów	 –	 
w	 przypadku	 mniejszej	 liczby	 kandy-
datów	 niż	 limit	 miejsc	 (z	 wyjątkiem	
drugiego	punktu)	

Specjalności: 
	 Biotechnologia	medyczna	
	 Biotechnologia	ogólna
Wybór	 specjalności	 jest	 dokonywany	
podczas	rekrutacji.

Studenci	 kierunków	 Biologia	 i	 Biotech-
nologia	 mogą	 realizować	 dodatkowo	
ścieżkę	 kształcenia	 nauczycielskiego,	
która	 uprawnia	 do	 wykonywania	 za-
wodu	 nauczyciela	 biologii	 i	 przyrody	 
w	szkole	podstawowej	oraz	nauczyciela	
biologii	w	szkole	ponadpodstawowej.



MOŻLIWOŚCI 
ZATRUDNIENIA  
PO STUDIACH: 



Laboratoria	diagnostyczne	 
i	analityczne	

Zakłady	diagnostyki	
mikrobiologicznej	 
i	biochemicznej	

Laboratoria	kryminalistyczne	
i	medycyny	sądowej	

Firmy	biotechnologiczne
 

Firmy	produkujące	
odczynniki	diagnostyczne	

Parki	naukowo-
technologiczne	

Firmy	produkujące	kosmetyki	
oraz	firmy	farmaceutyczne	

Parki	narodowe,	parki	
krajobrazowe	i	lasy	
państwowe

Placówki	i	instytucje	naukowe

Firmy	doradcze	i	szkoleniowe	

Działy	administracji	
zajmujące	się	ochroną	
środowiska

Zakłady	zajmujące	się	
produkcją	i	przetwórstwem	
żywności

Jako	nauczyciele	biologii	
i	przyrody	w	szkołach	
podstawowych 
i	ponadpodstawowych
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