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NOWY UNIKATOWY KIERUNEK



Absolwent kierunku biobiznes może aplikować na 

stanowiska:

- w działach produkcji, marketingu oraz badań  i rozwoju 

firm wytwarzających produkty oparte na biozasobach       

i procesach biotechnologicznych (np. w przemyśle 

spożywczym, sektorze b ioenerg i i ,  produkcj i  

biomateriałów i biofarmaceutyków),

- w  instytucjach  badawczych sektora  publicznego,

- w organizacjach wspierających łańcuchy wartości 

oparte na bioprocesach, (w tym firmy i organizacje 

konsultingowe),

- w ministerstwach, agencjach i organizacjach 

międzynarodowych wspierających biogospodarkę                

(w tym międzynarodowe organizacje rozwoju).

 

Przygotowany jest również do samodzielnego 

prowadzenia działalności gospodarczej, w tym 

świadczenia usług doradczych.

      

 

    

Bioekonomia, Przedsiębiorczośćw biobiznesie, ICT                          

w biobiznesie, Rynek Life Science, Bioinnowacje, Marketing                              

i konsumpcja bioproduktów, Kompetencje interpersonalne 

menedżera biobiznesu

Absolwent ma wszechstronną wiedzę i umiejętności 

potrzebne menedżerom i  przyszłym właścicielom firm.

W ramach interdyscyplinarnego programu oferowanego      

w obszarze trzech dyscyplin, tj.: rolnictwa i ogrodnictwa, 

ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości, 

absolwenci są w stanie zrozumieć istotę łańcuchów wartości 

opartych na bioprocesach z perspektywy:

- firm, które koncentrują uwagę na biozasobach                              

i bioproduktach,

- producentów starających się wykorzystywać zasoby 

odnawialne i wprowadzających na rynek odpowiednie 

produkty,

- interesariuszy próbujących ocenić potrzebę i poziom 

akceptacji takich produktów,

- instytucji wspierających rozwój łańcuchów wartości 

opartych na bioprocesach, np. poprzez usługi badawcze                      

i doradcze.

 

przykłady przedmiotów

stawiamy na praktykę

perspektywy zawodowe

Kształcimy praktycznie!

· -samodzielne prowadzenie badań w trakcie zajęć,

· wyjazdy szkoleniowe i studyjne,

· szkolenia z praktykami biznesu w ramach programu 

Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,

· wymiana międzynarodowa oraz krajowa,

· możliwość zrzeszania się w ramach kół naukowych i 

organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje 

zainteresowania,

· wsparcie Biura Kształcenia Praktycznego i Rozwoju 

Kompetencji,

· lektoraty z języków obcych z uwzględnieniem słownictwa 

specjalistycznego

Kształcimy praktycznie!


	Strona 1
	Strona 2

