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OFERUJEMY

rzetelne
wykształcenie 

inżynierskie lub
licencjackie

i dalszą kontynuację
na studiach

magisterskich

możliwość zdobycia
praktycznych
umiejętności 
(praktyki, warsztaty,
laboratoria, projekty)

możliwość
jednoczesnego

studiowania na polskiej
i zagranicznej uczelni

(wymiana akademicka)

rozwój 
kompetencji
językowych



uczestnictwa w organizacjach
studenckich:

koła naukowe SKNB Ferment,
SKNCh Kollaps, SKN Biomass,

Samorząd studencki,
Akademicki Związek Sportowy,

IAESTE, BEST Łódź, ESN-EYE
Studenckie Radio ŻAK, 
Studencki Klub Turystyczny
PŁAZIK, 
Klub Motocyklistów PŁ, 
Orkiestra Akademicka, 
Chór Akademicki, 
Klub Kuglarski PoliŻongler, 
Klub Fotograficzny PŁ, 
Studenckie Koło Przewodników 
Beskidzkich

realizacji pasji 
pozasportowych:

rozwoju pasji sportowych
(Centrum Sportu PŁ)

DAJEMY CI MOŻLIWOŚĆ



5

5

kierunków studiów I stopnia

kierunków studiów II stopnia

lat działalności

 Absolwentów
ponad
12 000Ponad  

ponad

70



studia I 
stopnia

studia II 
stopnia

Biotechnologia

Technologia żywności 
i żywienie człowieka

Biogospodarka

Menedżer żywności 
i żywienia

Industrial
Biotechnology

Technologia żywności
i żywienie człowieka

Biotechnologia

Biogospodarka
zrównoważona

Technologia
kosmetyków

Industrial
Biotechnology



Z CZYM STARTUJEMY ?

zdany egzamin maturalny
z matematyki 
i języka obcego

możesz uzyskać 
dodatkowe punkty 

z biologii lub fizyki lub chemii



miejsce w rankingu
studiów inżynierskich

Perspektywy 2020!2

Biotechnologia

liceów
techników o profilu 

techników ochrony 
       chemicznym

       środowiska  

Polecane dla absolwentów:

studia inżynierskie 7 semestralne
Chcesz dowiedzieć się jak wykorzystywać
mikroorganizmy, enzymy i inne metabolity
w produkcji żywności, napojów, pasz,
biopaliw i biokomponentów na potrzeby
przemysłu kosmetycznego, farmaceutycznego,
chemicznego, opakowaniowego oraz 
w procesach stosowanych w ochronie środowiska?
Biotechnologia to kierunek dla Ciebie! 

Dla zainteresowanych: 
możliwość studiowania 
w języku angielskim, 
kierunek Industrial Biotechnology.



Studia na kierunku biotechnologia 

to jedna z najlepszych decyzji, 

jakie podjąłem w życiu.

Mogę tu odkrywać procesy biologiczne 

wykorzystywane na skalę przemysłową!

nowoczesnych technologii z zakresu produkcji
szczepionek, leków, enzymów
analiz mikrobiologicznych 
projektowania i analizowania wyników
eksperymentów naukowych
procesów fermentacyjnych w przemyśle
spożywczym (produkcja piwa to jeden z
najstarszych procesów biotechnologicznych!)

Zdobędziesz wiedzę 
i umiejętności w zakresie:

Piotr Krzyżanowski
Student Wydziału 
Biotechnologii 
i Nauk o Żywności



miejsce w rankingu
studiów inżynierskich

Perspektywy 2020!

liceów
techników o profilu 

techników o profilu

       spożywczym,      
       gastronomicznym

       ekonomicznym

Możliwość realizacji 
pracy inżynierskiej za granicą

Po tym kierunku zyskasz kwalifikacje 
do pracy w największym sektorze 
przetwórstwa przemysłowego w Polsce 
– przemyśle spożywczym!

studia inżynierskie 7 semestralne

Polecane dla absolwentów:
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Technologia żywności 
i żywienie człowieka



zasad projektowania i prowadzenia procesów
produkcji żywności
wdrażania i nadzorowania produkcji żywności
kontrolowania jakości  żywności
tworzenia receptur  tradycyjnych i
innowacyjnych  produktów żywnościowych

Studia na kierunku: Technologia Żywności 

i Żywienia Człowieka pozwoliły mi dalej

poszerzać wiedzę dotyczącą żywności, 

nie tylko poprzez ciekawe wykłady 

i zajęcia laboratoryjne, ale także projekty, 

na których miałam możliwość

zaprojektowania własnych procesów 

i produktów żywnościowych.

Zdobędziesz wiedzę 
i umiejętności w zakresie:

Klaudia Anielak
Studentka Wydziału 
Biotechnologii 
i Nauk o Żywności



liceów
techników ekonomicznych,
geodezyjnych, 

       ochrony środowiska, 
       inżynierii sanitarnej, 
       urządzeń i systemów 
       energetyki  odnawialnej

Każdy student tego kierunku odbywa
semestry mobilne na trzech Uczelniach

Kierunek
Międzyuczelniany

Polecane dla absolwentów:

studia inżynierskie 7 semestralne

Biogospodarka



zasad funkcjonowania gospodarki
zrównoważonego wykorzystywania zasobów
środowiska
procesów biotechnologicznych
nowoczesnych technologii przetwórczych
projektowania i analizowania wyników badań
naukowych
funkcjonowania firm biotechnologicznych

Wybrałem studia na kierunku 
biogospodarka by połączyć studiowanie 
na kilku uczelniach z poznaniem tematyki
zrównoważonego rozwoju. 
Podczas zajęć uczymy się wykorzystywać
innowacyjne technologie 
i niekonwencjonalne surowce do tworzenia
zupełnie nowych produktów i procesów
przemysłowych.

Absolwent tego kierunku 
otrzyma dyplom ukończenia
studiów każdej z trzech uczelni Zdobędziesz wiedzę 

i umiejętności w zakresie:

Marcin Sypka
Student Wydziału Biotechnologii 
i Nauk o Żywności



liceów
techników o profilu
spożywczym,

techników o profilu
        gastronomicznym

        ekonomicznym

W programie ograniczono przedmioty ścisłe
na korzyść warsztatów w restauracjach,
firmach kateringowych, browarach
restauracyjnych, zakładach produkcyjnych
przemysłu spożywczego.

Menedżer Żywności
i Żywienia

Kierunek o  profilu
praktycznym

studia licencjackie 6 semestralne

Polecane dla absolwentów:



prowadzenia własnej działalności gospodarczej
zasad żywienia i konstruowania diet
zarządzania firmą z branży spożywczej,              
 w szczególności gastronomicznej, hotelarskiej,           
agroturystycznej
działań promocyjnych i marketingowych

Zdobędziesz wiedzę 
i umiejętności w zakresie:

Menedżer żywności i żywienia 
to najlepszy wybór dla tych, którzy 
chcą rozwinąć swoją przedsiębiorczość 
i aktywnie działać w biznesie.

Michał Ślusarczyk
Student Wydziału Biotechnologii 
i Nauk o Żywności



przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego,
biotechnologicznego, farmaceutycznego,
kosmetycznego
instytutach badawczych
instytucjach zajmujących się kontrolą jakści i
edukacją żywieniową
zakładach gastronomicznych, hotelach,
gospodarstwach agroturystycznych
ochronie środowiska
administracji publicznej

lub możesz kontynuować naukę na studiach II stopnia

Po ukończeniu studiów na BiNoŻ-u
czeka na Ciebie praca w :



Zobacz, jakie sukcesy odnoszą nasi Studenci…

… i sprawdź, jak wyglądają losy naszych Absolwentów



https://www.p.lodz.pl/pl/Mapa-Kampusu

Tu nas znajdziesz



Realizuj swoje marzenia z nami 
i dowiedz się więcej… /BiNoZPL/ /binozpl/

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności

ul. Wólczańska 171/173

93-530 Łódź 

tel. 42 631 34 03

e-mail: w5w5d@adm.p.lodz.pl 

www.binoz.p.lodz.pl

http://rekrutacja.p.lodz.pl/


