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"Nauka jest jak niezmierne
morze. Im więcej jej pijesz,

tym bardziej jesteś
spragniony."

– Stefan Żeromski



ZACZNIJ OD POCZĄTKU -

CZYM JEST BIOTECHNOLOGIA

Biotechnologia to interdyscyplinarna dziedzina nauki
i techniki zajmująca się zmianą materii żywej 
i nieożywionej poprzez wykorzystanie organizmów
żywych, ich części, bądź pochodzących od nich
produktów, a także modeli procesów biologicznych
w celu tworzenia wiedzy, dóbr i usług



CZERWONY, ZIELONY, BIAŁY -

HASŁA KLUCZE

Biotechnologia czerwona
wiąże się z ochroną zdrowia.

Wykorzystywana jest do
celów rozwojowych
diagnostyki genetycznej, Jej
zadaniem jest produkcja
biofarmaceutyków. Oznacza
to, że biotechnolodzy
zajmują się badaniami
produkcji leków, aby można
było uzyskać tanie leki lub
takie, które się łatwiej
podaje.

Biotechnologia zielona wiąże

się z rolnictwem. Chodzi tutaj 
o wykorzystywanie inżynierii
genetycznej, by produkcja
roślin czy chów zwierząt były
bardziej zaawansowane. Z
pewnością każdy z nas słyszał
o żywności GMO, właśnie z tym
więc związany jest ten sektor.
Biotechnolodzy zajmują się
głównie zmianą materiału
genetycznego obiektu, nad
którym pracują.

Biotechnologia biała są to

wszelkie systemy biologiczne
wykorzystywane
do ochrony środowiska oraz
produkcji. W pierwszym
przypadku chodzi o
wykorzystywanie
mikroorganizmów do
oczyszczania ścieków, w
drugim z kolei – na przykład
o proces produkcji serów,

wina czy piwa.



Biotechnolog wykorzystuje swoją wiedzę z zakresu
biologii, chemii, elementów medycyny i technologii 
do opracowywania nowych farmaceutyków, sposobów
diagnostyki, utylizacji, tworzenia biopaliw, poprawy
smaku i innych czynników żywności i tak dalej.

Praca biotechnologa to głównie przebywanie 

w laboratorium, badanie wyników, przeprowadzanie
doświadczeń, spisywanie ich, nadzorowanie pracy innych
osób, które zajmują się biotechnologią.

Z CZYM TO SIĘ "JE"?



  Przez liceum (szacowany czas nauki to 17 lat)

8letnia Szkoła Podstawowa
4letnie Liceum kończące się egzaminem maturalnym
5letnie studia na Uniwersytecie lub Politechnice na kierunku biotechnologia
 Przez technikum (szacowany czas nauki to 18 lat)

8letnia Szkoła Podstawowa
5letnie Technikum kończące się egzaminem maturalnym
5letnie studia na Uniwersytecie lub Politechnice na kierunku biotechnologia.

Osoba chcąca zostać biotechnologiem ma trzy opcje związane z ukończeniem
szkół, które dopełnią jej edukację i pozwolą na znalezienie posady.

1.

2.

Ścieżka edukacyjna - co ze szkołami

8letnia Szkoła Podstawowa
3letnia Branżowa Szkoła I stopnia
2letnia Branżowa Szkoła II stopnia kończąca się egzminem maturalnym
5letnie studia na Uniwersytecie lub Politechnice na kierunku biotechnologia

3. Przez szkołę branżową (szacowany czas nauki to 18 lat)



Jest to zawód najbardziej doceniony na Zachodzie, w Polsce niestety
dopiero kiełkuje, co jednak stwarza bardzo dobre perspektywy dla
młodych ambitnych absolwentów tego kierunku. Im bardziej do
przodu idzie postęp w dziedzinie medycyny, farmakologii i ochrony
środowiska, tym większe zapotrzebowanie na specjalistów z dziedziny
biotechnologii.

Ścieżka kariery

Należy też brać pod uwagę, że konkurencja w tej branży jest
stosunkowo niewielka, więc z czasem zarobki biotechnologów w
poszczególnych firmach mogą nieco wzrosnąć, a póki co dają nie
astronomiczne, ale bardzo przyzwoite zarobki.



5780 zł
Średnia wartość zarobków dla tej grupy. Niestety
pensje kobiet są nadal niższe o 23% niż ich
kolegów na podobnych stanowiskach.

33 600 
Liczba osób zatrudnionych należących do tej grupy

52 %
Pracowników tej grupy to KOBIETY

84 %
Pracowników tej grupy pracuje w sektorze
publicznym

Rynek pracy
i odrobina statystyk



Działania biotechnologów mają za zadanie
ulepszać nasze życie – sprawiać, że będziemy
sięgać po produkty, które będą do nas jak
najbardziej dopasowane. W związku z tym ich
praca może obejmować godziny spędzane w
laboratorium – wszystko, co robią, wymaga
bowiem gruntownych badań, przeprowadzania
doświadczeń, analizowania ich, tworzenia
raportów i wyciągania wniosków.

Z pewnością nie można więc powiedzieć, że
praca biotechnologa jest prosta i zawsze
przyjemna.

Potrzebna jest nie tylko duża wiedza, lecz także
cierpliwość i determinacja



Dla kogo ta praca?

STUDENT KIERUNKU BIOTECHNOLOGIA
Są to studia wymagające, na co z pewnością trzeba się nastawić. Osoby
na tym stanowisku muszą być gotowe na ciągły rozwój.

BIEGŁY UŻYTKOWNIK LABORATORIUM
Biotechnolog musi umieć posługiwać się narzędziami i urządzeniami
laboratoryjnymi – doświadczenie zyska z pewnością na studiach.

Dodatkowo od takich pracowników wymaga się braku alergii skórnych.

ANALITYK
Poza tym przeprowadzanie badań i doświadczeń będzie utrudnione
jeśli biotechnolog nie będzie dociekliwy, nie będzie posiadał zdolności
analitycznego myślenia i wyciągania wniosków.



Środowisko
pracy

Inżynierowie biotechnologii pracują w laboratoriach i halach

produkcyjnych zakładów przemysłu spożywczego,

farmaceutycznego, produkcji środków ochrony roślin,

przedsiębiorstwach oczyszczania miasta, dużych zakładach

przemysłowych „produkujących” odpady i zanieczyszczenia

itp.

Pracownicy naukowi pracują w laboratoriach placówek

naukowych. Biotechnolog często jest narażony na szkodliwe

działanie substancji chemicznych (gazy trujące, substancje

żrące, np. mocne kwasy i zasady) oraz czynników fizycznych

(wysoka temperatura, różne rodzaje promieniowania itp.).

Dlatego praca ta wiąże się z koniecznością stosowania

środków ochronnych w postaci ubrań ochronnych, okularów,

różnych osłon itp.

Biotechnolog pracuje z mikroorganizmami często 

 niebezpiecznymi dla zdrowia dlatego niezwykle ważne jest

prawidłowe przeprowadzanie procesów biotechnologicznych

z zachowaniem sterylności i przestrzeganiem higieny

osobistej.



Praca biotechnolog ma charakter raczej indywidualny. Pracownik sam

wykonuje większoś powierzonych mu zadań, ma dość dużą swobodę

w metodzie ich wykonywania, jednak często nieodzwona jest praca

zespołowa, szczegónie w okresach pracy nad wyjątkowo

skomplikowanymi i rozbudowanymi procesami biotechnologiczbymi.

Kontakty z ludźmi są szczególnie intensywne w okresie prowadznia

działności szkoleniowej i dydaktycznej na wyższych  uczelniach.

Społeczne środowisko pracy



Biotechnolog pracuje od 4 do 8 godzin dziennie. Godziny pracy

są stałe. Praca odbywa się tylko w dzień i tylko w dni

powszednie. Bardzo często konieczne są krótkie wyjazdy do

różnych zakładów przemysłowych, szczególnie na stanowisku

specjalisty biotechnologa.

Pracownik naukowy natomiast często uczestniczy w różnego

rodzaju sympozjach, odczytach czy zjazdach naukowych, co

również wiąże się z koniecznością krótkotrwałych wyjazdów. 

W czasie pracy w laboratoriach wskazane jest posiadanie

ubrania ochronnego. Funkcje i zależności organizacyjne w tym

zawodzie zalezą od zajmowanego stanowiska. Posiadając

odpowiednie stopnie naukowe można pełnić funkcję

zwierzchnika np. szefa zespołu badawczego w danej placówce

naukowej.

Organizacyjne środowisko pracy



Ze względu na interdyscyplinarność zawodu inżyniera biotechnologii,

kandydat do tego zawodu powinien odznaczać się szerokimi horyzontami

zainteresowań i myślenia oraz specyficzną giętkością umysłu. W trakcie

pracy powinien stale pogłębiać swoją wiedzę z wielu dziedzin

pokrewnych, np. fizjologii drobnoustrojów, inżynierii genetycznej,

materiałoznawstwa, elektroniki, techniki komputerowej, zarządzania

i innych.

Praca badawcza wymaga zdolności do logicznego myślenia, wyobraźni,

otwartości i twórczego myślenia. Niezbędna jest także umiejętność

posługiwania się różnymi narzędziami, instalowania i uruchamiania

urządzeń technicznych, znajomość zasad ich działania, Duże znaczenie

ma również umiejętność współdziałania w zespole.

Ważnymi cechami psychofizycznymi w tym zawodzie, w przypadku

stanowisk produkcyjnych, są: dokładność, precyzja i koncentracja uwagi

oraz wyobraźnia, myślenie twórcze, samodzielność i zdolność

samokształcenia.

WYMAGANIA PSYCHOLOGICZNE



Źródła informacji
EKOLOGIA.PL/BIOTECHNOLOGIA

WYNAGRODZENIA.PL
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Dziękuję za uwagę!


