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BIOTECHNOLOGIA – biologia + technologia

ORGANIZM
PRZEMYSŁ



BIOTECHNOLOGIA - kolory

• zdrowie
• diagnostyka
• medycyna regeneracyjna

biała
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fioletowa
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prawo

produkcja przemysłowa
• biopaliw
• proszków do prania
• piwa, wina

• tworzenie nawozów
• produkcja biopestycydów
• tworzenie roślin transgenicznych

przemysł

• zagadnienia etyczne
• legislacja
• ochrona własności intelektualnej

• ochrona środowiska z naciskiem 
na akweny wodne



kierunek: BIOTECHNOLOGIA

• Studia licencjackie / 1ego stopnia  (3lata)*
• Studia magisterskie / 2ego stopnia  (2lata)*

CO DALEJ  ?

* zmienne; w zależności od kraju i uczelni
* wymagana wiedza z zakresu bioinformatyki

Studia doktoranckie (3-6lat)*
3ego stopnia

Praca naukowa
• Doktor habilitowany
• Profesor 
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praca w przemyśle

Np.
• Laborant w firmie farmaceutycznej / 

biotechnologicznej
• Przedstawiciel handlowy
• Diagnosta laboratoryjny
• Biostatystyk**
• Asystent badań klinicznych 
• dział Research&Development
• Specjalista do spraw jakości 
• Specjalista do spraw rejestracji leków



i) Jezyk angielski (x0,3)
ii) Dwa do wyboru: biologia, chemia, fizyka lub matematyka (x0,5)

* dodatkowo poziom rozszerzony x 1,5

Rocznik
Liczba miejsc 
na kierunku

Liczba 
kandydatów

Liczba 
kandydatów 
na 1 miejsce

Próg punktowy

2016/2017 88 407 4,63 125,25

2017/2018 88 340 3,86 126,15

2018/2019 112 388 3,46 120,30

Wymagania i statystki dotyczą kierunku Biotechnologia na Międzyuczelniany Wydziale Biotechnologii GUM-UG

Wymagania i statystyki



Międzyuczelniany Wydział 

Biotechnologii
GUM-UG

student

i) program POWER (ProUG 2018-2022): zakup sprzętu; sponsorowane szkolenia, wyjazdy oraz 
warsztaty dla studentów 

ii) liczne pozytywnie rozpatrzone wnioski o finansowanie projektów -> finansowe wynagrodzenie 
magistrantów/doktorantów   

Rok akademicki 2018/2019



Pamela Światłowska
absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUM-UG (2010-2015)

• Studia licencjackie  (3lata / 6 semestrów)

przykladowe przedmioty
I rok : Matematyka, Podstawy Fizyki, Biologia komórki, Wprowadzenie do 
Biotechnologii, Chemia Organiczna, j.Angielski

II rok: Biochemia, Podstawy histologii człowieka, Podstawy modelowania 
molekularnego, Podstawy ekonomii, Mikrobiologia, Biologia Molekularna

III rok: Mikrobiologia przemysłowa, Pracowanie inżynierii genetycznej, 
Strukturalna biochemia białek, Biotechnologia roślin, Kultury tkankowe i 
komórkowe 

+ wakacyjne praktyki
+ pracownie rotacyjne
+pracownia specjalistyczna
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praca licencjacka
Bardzo dobre wyniki w nauce   stypendium naukowe



Pamela Światłowska
absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUM-UG (2010-2015)

• Studia licencjackie  (3lata)

• Studia magisterskie (2lata / 4 semestry)

I rok
Semestr zimowy: University of Glasgow, UK (Erasmus Program)

Prof. Z.Derewenda
University of Virginia

II rok
oba semestry: University of Virginia, USA (Komisja Fulbrighta)

i) certyfikat językowy
ii) praktyki zawodowe
iii)   działalność wolontaryjna
iv) bardzo dobre wyniki w 

nauce(stypendium naukowe)
v) kolo naukowe
vi) AZS (Akademicki Związek Sportowy)
vii) zagraniczne studia (Erasmus)



Pamela Światłowska
absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUM-UG (2010-2015)

II rok
oba semestry: University of Virginia, USA (Komisja Fulbrighta)

Projekt magisterski: Rola komórek mieloidalnych i mięśni gładkich w procesie rozwoju miażdżycy  

Owens Lab



Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta

cel : pogłębianie polsko-amerykańskiej  naukowej i kulturalnej współpracy   

Oferta programowa dla polskich obywateli

i) BioLAB – roczny staż naukowy oferowany studentom nauk biologicznych

ii) Graduate Student Award – roczne lub dwuletnie stypendium na studia 2 lub 3 stopnia w USA

Education USA
centrum doradztwa na temat studiów w USA np.  

- wybór uczelni, 
- proces rekrutacji,
- procedury wizowe

Więcej informacji: http://fulbright.edu.pl/



Pamela Światłowska
absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUM-UG (2010-2015)

• Studia licencjackie  (3lata)

• Studia magisterskie (2lata)

• Studia doktoranckie (3lata)

i) certyfikat językowy
ii) praktyki zawodowe
iii)   działalność wolontaryjna
iv) bardzo dobre wyniki w nauce(stypendium 

naukowe)
v) kolo naukowe
vi) AZS (Akademicki Związek Sportowy)
vii) zagraniczne studia (Erasmus)
viii) roczny staż w USA
ix) publikacje naukowe w Nature Medicine (2)
x) nauka wielu nowych technik laboratoryjnych



Pamela Światłowska
absolwentka Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii GUM-UG (2010-2015)

• Studia licencjackie  (3lata)

• Studia magisterskie (2lata)

• Studia doktoranckie (3lata)

ORGAN
KOMÓREK

FRAGMENTÓW 
TKANEK

Projekt: Mechanowrażliwość komórek mięśnia sercowego

Filippo Perbellini PhD, 

Imperial College 
LondonDavid Pitcher PhD, Imperial 

College London



3D DRUKOWANIE

iPleaders Blog



DRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D printing)

wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu 
(Wikipedia)

Model Komputerowy
Materiał

Typ drukarki
Drukowanie

• plastik
• metal
• ceramika



wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu 
(Wikipedia)

DRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D printing)



wytwarzania trójwymiarowych, fizycznych obiektów na podstawie komputerowego modelu 
(Wikipedia)

DRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D printing)



Zastosowanie
• medycyna spersonalizowana np. protezy
• bioniczne kończyny
• jedzenie
• części do samochodów np. F1
• części do samolotów, dronów
• drukowanie w kosmosie np.NASA, ESA 
• sztuka
• prototypy
• edukacja np. modele edukacyjne
• domy
• ubrania
• zabawki

DRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D printing)

Open Bionics, UK



https://www.facebook.com/toteraz/videos/2129163404011838/

Wykorzystanie 3D druku do 
stworzenia funkcjonalnej 

protezy ręki



BIODRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D bioprinting)

wytwarzanie trójwymiarowych komponentów np.tkanek, organów z wykorzystaniem biologicznego materiału

Model Komputerowy
Materiał

Typ drukarki

Drukowanie



BIODRUKOWANIE PRZESTRZENNE
(ang. 3D bioprinting)

Wykorzystanie

• skóra
• nos, uszy 

• naczynia krwionośne
• przewody moczowe

• płuca
• serce

• testów nowych leków lub szczepionek
• zmniejszyć listę oczekujących na przeszczep

Grupa A Grupa B Grupa C



Japanese researchers 3D printing 
blood vessels and other complex

tissues

How 3D bioprinting could revolutionize organ replacement ?

podcast
http://www.wbur.org/bostonomix/2017/11/22/3d-bioprinting



buildercorp.pl



STEM  (Science, Technology, Engineering and Maths)

Kobiety w STEM 
(nauka, technologia, inżynieria i matematyka)

Niczego w życiu nie należy się bać, należy to tylko 

zrozumieć

Trzeba mieć wytrwałość i wiarę w siebie. Trzeba 

wierzyć, że człowiek jest do czegoś zdolny i osiągnąć 

to za wszelką cenę

- Maria Sklodowska-Curie



Rosalind Franklin

współodkrywczyni podwójnej helisy

DNA

Katherine G. Johnson, 

Dorothy Vaughan

Mary Jackson
współpraca przy pierwszej misji wysłania

człowieka w kosmos

Mileva Marić-Einstein

współautorka publikacji naukowych

A.Einsteina

Wkład kobiet w świat 
nauki





„Dziewczyny na Politechniki”
„Dziewczyny do ścisłych”

‘’Nowe technologie’’

INTEL-PERSPEKTYWY

Perspektywy dla Dziewczyn
Fundacja Edukacyjna – Perspektywy

• 4 państwa, 40 dziewczyn (17-19 lat), 5 dni inspiracji
• drukowanie laserowe,3D, programowanie itp.

https://www.visegradfund.org



„Dziewczyny na Politechniki”
„Dziewczyny do ścisłych”

‘’Nowe 
technologie’’

INTEL-
PERSPEKTYWY

Perspektywy dla Dziewczyn
Fundacja Edukacyjna – Perspektywy

Lean in STEM Girls go start-up
ACADEMY



Perspektywy dla Dziewczyn
{PROGRAMOWANIE}

http://www.girlsgonetech.pl/
http://www.girlsintech.pl/

http://www.girlscodefun.pl/

http://www.itforshe.pl/pl/



Alice envisions the future, Athens August 2018

Microsoft BOOTCAMP

www.innpoland.pl

• najliczniejsza grupa 26 uczennic z Polski;  Radom, Józefów, 

Słupsk, Legnica, Olsztyn,  Jastrzębie Zdrój

Cel 4-dniowych warsztatów

• poszerzenie wiedzy i poznanie innych pasjonatek 

STEM oraz inspirujących prelegentów

• 160 dziewcząt (15-17lat) z Europy, interesujących się technologią i 

nauką



Podziekowania

• p.Dyrektor
• p.Pedagog
• montaż nagłośnienia
• polsko-amerykańska Komisja Fulbright
• Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii GUM-UG
• osoby zaangażowane w promownaie projektu

KONTAKT             e-mail: kariera.wybieram.swiadomie@gmail.com
Facebook: Kariera - Wybieram Świadomie

mailto:Kariera.wybieram.swiadomie@gmail.com


Źródła zdjęć

https://pl.sputniknews.com/swiat/201805057898857-myszy-strach-sputnik
/https://kurierlubelski.pl/tag/biotechnologia-kul-opinie
https://www.consalud.es/industria/la-clinica-cemtro-impulsara-el-cultivo-celular-con-mioblastos-para-tratar-lesiones-
musculares_5072_102.html
https://www.istshare.eu/biotechnologie.html
http://www.egospodarka.pl/103816,Biotechnologia-w-Polsce-w-2012-r
https://www.forbes.pl/wiadomosci/samsung-sprobuje-swoich-sil-w-biotechnologii/k58hrxp,1,39,1.html

https://edu.glogster.com/glog/rosalind-franklin/2923u65f3vq

http://www.moviesofthespirit.com/tag/katherine-g-johnson/

https://sites.google.com/site/uhsdfuzgzbsgf7dhivzuhsuvbffb/pluca

https://www.crazynauka.pl/wytrawione-kwasem-naczynia-krwiono-ne-w-ludzkiej/

http://www.northwoodclinic.ie/pl/zakazenia.htm

http://www.3ders.org/articles/20150712-basf-and-poietis-enter-rd-agreement-for-3d-bioprinting-and-skin-care.html

https://nefrologia.mp.pl/choroby/chorobyudoroslych/57153,budowa-ukladu-moczowego

https://newatlas.com/3d-printed-ear-implantation/41869/

http://www.3ders.org

https://all3dp.com

https://www.ft.com/content/67e3ab88-f56f-11e7-a4c9-bbdefa4f210b

http://scholaris.pl/zasob/104400

http://specjalista-rekrutacji.pl/uplyw-czasu/

http://www.fablabconnect.com/3d-printed-food-on-a-pop-up-restaurant-tour-in-europe/



http://www.portalspozywczy.pl/alkohole-uzywki/wiadomosci/produkcja-piwa-spadla-w-pierwszym-kwartale-2018-
r,157749.html

https://www.kierunekspozywczy.pl/artykul,19531,browar-zamosc-produkcja-piwa-zobacz-film.html

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwj-
_ujHjKzdAhWmxIUKHR1BDY0Qjhx6BAgBEAM&url=http%3A%2F%2Fparty.pl%2Fporady%2Fzdrowie%2Fchoroby%
2Fzakazenie-bakteria-ecoli-objawy-i-leczenie-102165-
r1%2F&psig=AOvVaw2aqgW3lHIYjmwdk4SQ6C0d&ust=1536518508094605

http://centrum-malych-zwierzat.pl/regeneracja.html

http://info.wyborcza.pl/temat/wyborcza/terapia+genowa

http://viva.pl/styl-zycia/co-robic-jesc-i-gdzie-pojsc-w-nowym-jorku-przewodnik-vivy-112704-r1/

https://www.imperial.ac.uk/jobs/
http://www.meskiezdrowie.com/choroby-serca-i-inne/miazdzyca-tetnic-wiencowych.html

http://www.meskiezdrowie.com/choroby-serca-i-inne/miazdzyca-tetnic-wiencowych.html

https://www.menshealth.pl/sprawy/Jak-oszczedzac-czas,11196,1

https://www.tctmagazine.com/3d-printing-news/mclaren-3d-printing-parts-2017-formula-1-race-car/

https://www.israel21c.org/worlds-first-fashion-collection-printed-at-home/

https://www.newsbeast.gr/technology/arthro/501982/adikatastasi-tou-75-tou-kraniou-me-3d-emfuteuma

https://biomaterialskingston.wordpress.com/2017/04/03/sc3-3d-bioprinting/

https://link.springer.com/article/10.1007/s40484-017-0103-8

http://bioprintingworld.com/3d-organ-bioprinting-who-wants-to-live-forever/


