BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
Jeżeli chcesz poznać najnowsze osiągnięcia z zakresu nauk biologiczno-chemicznych, które znajdują zastosowanie
w kryminalistyce i sądownictwie oraz związać swoją przyszłość zawodową z pracą w policji i wymiarze sprawiedliwości
to studia na kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA są właśnie dla Ciebie.
Kształcenie studentów na kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA prowadzone jest w ramach studiów
I stopnia – licencjackich (studia stacjonarne).

Dlaczego warto studiować BIOLOGIĘ KRYMINALISTYCZNĄ na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ?
Dołączysz do społeczności największego wydziału biologicznego w Polsce o ogromnym
potencjale dydaktyczno-naukowym (prowadzimy badania w zakresie wszystkich dyscyplin
w dziedzinie nauk biologicznych);
Zostaniesz studentem jednostki naukowej o uznanej renomie międzynarodowej (Wydział
BiOŚ posiada kategorię naukową A);
Będziesz miał możliwość uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych prowadzonych
przez doświadczonych, posiadających wysokie kompetencje, nauczycieli akademickich,
funkcjonariuszy Policji, pracowników sądu oraz Żołnierzy Sił Zbrojnych RP;
Skorzystasz z szerokiej oferty zajęć praktycznych prowadzonych w laboratoriach
wyposażonych w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-badawczą;
Będziesz uczestniczył w atrakcyjnych zajęciach praktycznych z zakresu technik krymina listycznych wykonywanych na miejscu zdarzenia;
Nauczysz się jak pobierać i zabezpieczać biologiczny materiał dowodowy oraz jak
wykorzystywać dostępne źródła informacji naukowej w celu poszerzania wiedzy,
umiejętności i kompetencji w zakresie biologii kryminalistycznej;
Zdobędziesz podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień prawnych związanych z postępowaniem dowodowym;
Zostaniesz przygotowany do podejmowania współpracy, po uzyskaniu dodatkowych
kwalifikacji, z policją, prokuratorami i lekarzami medycyny sądowej w zakresie
przygotowania i wykorzystywania ekspertyz powstałych na bazie zebranego i zabezpieczonego materiału biologicznego;
Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej to żadna przeszkoda byś do nas dołączył,
ponieważ uzyskasz wsparcie finansowe (oferujemy stypendia socjalne i zapomogi
okolicznościowe);
Motywujemy i nagradzamy najambitniejszych studentów osiągających wyróżniające wyniki
w nauce (stypendia motywacyjne);
Zapewniamy dostęp do narzędzi związanych z nauczaniem na odległość. Już od pierwszych
dni po przyjęciu na studia udostępniamy każdemu studentowi konto pocztowe w domenie
UŁ, które umożliwia korzystanie z platformy Moodle, aplikacji MS Teams i innych narzędzi
MS Office a także z baz bibliotecznych.
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www.biol.uni.lodz.pl

Co po studiach - perspektywa zawodowa
Absolwenci kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA dzięki zdobytej wiedzy i doświadczeniu mogą znaleźć zatrudnienie
w:
placówkach naukowo-badawczych i diagnostycznych związanych z badaniami molekularnymi
oraz sądowymi;
laboratoriach kryminalistycznych policji (np. jako technik kryminalistyczny)*;
laboratoriach specjalistycznych wojska*;
ogólnie pojętych organach ścigania (np. jako funkcjonariusz wydziału dochodzeniowośledczego)*;
laboratoriach badań środowiska;
ponadto mogą kontynuować kształcenie na studiach II stopnia w Wyższej Szkole Policji
w Szczytnie oraz na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ.
* W przypadku zatrudnienia w służbach mundurowych, absolwent musi wcześniej
uzyskać dodatkowe kompetencje, właściwe dla danej służby i przejść postępowanie
kwalifikacyjne.

Szczegółowe informacje o zasadach przyjęć na studia w roku akademickim 2021/2022 dostępne na stronie:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

Dodatkowe informacje o kierunku BIOLOGIA KRYMINALISTYCZNA
www.kryminalistyka.uni.lodz.pl
Pliki do pobrania:
Program studiów kierunku Biologia kryminalistyczna I stopnia
Prezentacja Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska
Film promujący Wydział Biologii i Ochrony Środowiska

Dołącz do najlepszych!!!
DO ZOBACZENIA W PAŹDZIERNIKU
prof. dr hab. Andrzej Kruk
Dziekan Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska UŁ
dr hab. Katarzyna Dzitko, prof. UŁ
Prodziekan ds. dydaktyki
oraz
dr hab. Renata Bocian
Pełnomocnik ds. kierunku Biologia kryminalistyczna
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