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Kandydat
Ciekawi Cię jak „od środka”,
na poziomie komórkowym
i molekularnym, działają
mikroorganizmy, rośliny,
zwierzęta, człowiek? Jesteś
dociekliwy? Lubisz eksperymenty? Chcesz robić w życiu
rzeczy ciekawe i ważne? Jeżeli
Twoja odpowiedź brzmi TAK,
to Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ jest
najlepszym wyborem!

Wydział
WBBiB UJ znajduje się
w grupie najlepszych ośrodków naukowych w kraju.
Naukowcy pracujący na
Wydziale zajmują się między
innymi zagadnieniami
związanymi z sygnalizacją
komórkową, oddziaływaniami patogen-gospodarz,
nowotworami, angiogenezą,
komórkami macierzystymi,
fotobiologią oka i skóry,
bioenergetyką komórek
zwierzęcych i roślinnych oraz
bioremediacją.

Edukacja
Oferujemy naszym studentom
bardzo wysoki poziom nauczania, doskonale wyposażone
sale ćwiczeń i laboratoria oraz
mnóstwo okazji do zdobycia
cennych umiejętności praktycznych. Co roku organizujemy konkurs na Studenckie
Projekty Badawcze. Zwycięzcy
konkursy otrzymują środki
finansowe na realizację własnych pomysłów naukowych.

Praca
W zależności od indywidualnych predyspozycji, zainteresowań, nasi absolwenci mają
do wyboru szereg możliwości:
pracę na różnych stanowiskach w przedsiębiorstwach
związanych z biotechnologią,
przemysłem farmaceutycznym, ochroną zdrowia,
kosmetyką; pracę w laboratoriach badawczych, kryminalistycznych, diagnostycznych lub
kontrolnych; karierę naukową
w ośrodkach akademickich lub
badawczych; założenie własnej
firmy.
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