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1. DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWODU
1.1. Nazwa i kod zawodu (wg Klasyfikacji zawodów i specjalności)
Biotechnolog 213106

1.2. Nazwy zwyczajowe zawodu







Biochemik.
Biolog molekularny.
Biotechnolog medyczny.
Inżynier procesów biotechnologicznych.
Specjalista biotechnolog.
Technolog produkcji (np. w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym, rolno-spożywczym,
chemicznym).

1.3. Usytuowanie zawodu w klasyfikacjach: ISCO, PKD
W Międzynarodowym Standardzie Klasyfikacji Zawodów ISCO-08 odpowiada grupie:


2131 Biologists, botanists, zoologists and related professionals.

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007):



Sekcja M – Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna.
Sekcja C – Przetwórstwo przemysłowe.

1.4. Notka metodologiczna, autorzy i eksperci opiniujący
Notka metodologiczna
Opis informacji o zawodzie opracowano na podstawie:
 analizy źródeł (akty prawne, klasyfikacje krajowe, międzynarodowe), źródeł internetowych oraz
wyników badań i analiz prowadzonych w projekcie SPO RZL (2006–2007) „Opracowanie
i upowszechnianie krajowych standardów kwalifikacji zawodowych”,
 analizy opisu zawodu zamieszczonego w wyszukiwarce opisów zawodów na Wortalu Publicznych Służb
Zatrudnienia,
 badań ankietowych prowadzonych w projekcie INFODORADCA+ w październiku 2018 r.,
 zebranych opinii od recenzentów, członków panelu ewaluacyjnego oraz zespołu ds. walidacji
i jakości informacji o zawodach.
Autorzy i eksperci opiniujący
Zespół Ekspercki:




Zygmunt Fekner – Instytut Nowych Syntez Chemicznych, Puławy.
Jolanta Religa – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Anna Wisła-Świder – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja, Kraków.

Zespół ds. walidacji i jakości informacji o zawodzie:





Hanna Całuń-Swat – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Dorota Koprowska – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Krzysztof Symela – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
Ireneusz Woźniak – Instytut Technologii Eksploatacji – PIB, Radom.
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Recenzenci:



Małgorzata Chmielak – Apteka Ogólnodostępna „Dbam o zdrowie”, Mińsk Mazowiecki.
Dorota Gugała-Fekner – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Panel ewaluacyjny – przedstawiciele partnerów społecznych:



Urszula Budniak – Warszawskie Stowarzyszenie Biotechnologiczne „Symbioza”, Warszawa.
Krzysztof Pyrć – Małopolskie Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Data (rok) opracowania opisu informacji o zawodzie: 2018 r.
WAŻNE:
W tekście opisu informacji o zawodzie występują podkreślenia wybranych określeń wraz z indeksem górnym,
który wskazuje numer definicji w słowniku branżowym w punkcie 7.2.

2. OPIS ZAWODU
2.1. Synteza zawodu
Biotechnolog zajmuje się prowadzeniem procesów oraz opracowywaniem nowych rozwiązań
technologicznych wykorzystując w tym celu systemy biologiczne13, żywe organizmy lub ich pochodne
w celu wytworzenia produktów o ściśle określonych właściwościach aplikacyjnych. Realizuje
interdyscyplinarne zadania związane ze stosowaniem materiałów i procesów biotechnologicznych
w obszarze nauki i techniki.

2.2. Opis pracy i sposobu jej wykonywania
Opis pracy
Praca w zawodzie biotechnolog polega przede wszystkim na wykorzystywaniu mikroorganizmów,
wirusów, grzybów, komórek zwierzęcych i roślinnych, substancji pozakomórkowych12 oraz
składników komórek do otrzymywania nowych produktów użytkowych lub opracowywania nowych
rozwiązań technologicznych, opierając się na różnych procesach chemicznych i fizycznych.
Biotechnolog wykorzystuje żywe organizmy lub pochodzące z nich preparaty do syntezy nowych
substancji lub biomodyfikacji już istniejących. Może także ingerować w materiał genetyczny
wykorzystywanych organizmów. W swojej pracy biotechnolog często izoluje substancje organiczne
z surowców roślinnych i zwierzęcych, następnie opracowuje metody wytwarzania z nich produktów
i wdraża opracowaną technologię.
Specjaliści w zawodzie biotechnolog pracują z mikroorganizmami, często niebezpiecznymi dla
zdrowia, oraz wirusami, dlatego niezwykle ważne jest prawidłowe przeprowadzanie procesów ich
izolacji oraz modyfikacji, przestrzeganie sterylności i higieny osobistej, a także stosowanie
odpowiednich dla danego procesu środków ochrony osobistej i metod dezynfekcji i sterylizacji.
Często są narażeni na szkodliwe działanie nie tylko czynników biologicznych, ale również substancji
chemicznych (substancje lotne, żrące, toksyczne) oraz czynników fizycznych (wysoka temperatura,
różne rodzaje promieniowania itp.). W związku z licznymi zagrożeniami, w pracy biotechnologa
szczególnie ważne jest:
 przestrzeganie zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym stosowanie różnych
osłon oraz środków ochrony osobistej, takich jak okulary ochronne, rękawice ochronne, buty
ochronne i odzież ochronna (np. fartuchy) oraz przestrzeganie przepisów ppoż. i ochrony
środowiska,
 stosowanie wytycznych organizacji takich jak WHO, ECDC czy EBSA oraz właściwych regulacji
zawartych w prawie UE oraz Polski związanych z bezpieczeństwem biologicznym, klasami
bezpieczeństwa biologicznego oraz zalecanymi zabezpieczeniami,
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stosowanie wytycznych i regulacji prawnych w zakresie pracy z genetycznie modyfikowanymi
organizmami GMM8 i mikroorganizmami GMO9,
prowadzenie procesu technologicznego oraz badań zgodnie z wymaganiami sanitarno-higienicznymi,
wnikliwe zapoznawanie się z Kartami charakterystyki substancji niebezpiecznych (SDS)10
stosowanych w danym laboratorium,
przestrzeganie zasad prawidłowego oznaczania i przechowywania odczynników chemicznych
oraz ich roztworów, próbek oraz odpadów produkcyjnych i laboratoryjnych,
postępowanie podczas wykonywania czynności zawodowych zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej (GLP)4,
znajomość i stosowanie zasad Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP)3, Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP/cGMP)5, systemów zarządzania jakością oraz systemu HACCP14, obowiązujących
w przedsiębiorstwie produkcyjnym lub laboratorium badawczym.

Sposoby wykonywania pracy
Zakres prac realizowanych przez biotechnologa jest bardzo zróżnicowany i zależy od miejsca
zatrudnienia oraz zajmowanego stanowiska.
W obszarach produkcji biotechnologicznej biotechnolog stosuje metody i procedury działania
polegające m.in. na:
 nadzorowaniu procesów biotechnologicznych, które obejmuje kontrolowanie i utrzymywanie
optymalnych warunków przebiegu procesu technologicznego,
 obsługiwaniu bioreaktorów2,
 izolowaniu, modyfikowanie oraz oczyszczanie produktów,
 kontrolowaniu jałowości,
 nadzorowaniu aparatury oraz walidowaniu metod analitycznych16 stosowanych w procesach
biotechnologicznych,
 opracowywaniu i sprawowaniu nadzoru nad dokumentacją technologiczną, instrukcjami
bezpiecznego i prawidłowego prowadzenia procesów biotechnologicznych, instrukcjami
stanowiskowymi, procedurami oraz zasadami prawidłowej eksploatacji aparatury, urządzeń
i instalacji oraz nadzorze nad kwestiami związanymi z klasami bezpieczeństwa biologicznego oraz
wykorzystaniem organizmów GMM i GMO,
 dokumentowaniu oraz analizowaniu przebiegu procesu technologicznego,
 dokonywaniu okresowych rozliczeń surowców, czynników energetycznych, wody oraz ścieków,
 opracowywaniu norm zużycia surowców i materiałów, wymagań jakościowych, metod badań
i kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów,
 opracowywaniu, wdrażaniu oraz kontrolowaniu procesów biotechnologii przemysłowej,
 usuwaniu z zachowaniem zasad bezpieczeństwa przyczyn i skutków awarii mających miejsce
podczas prowadzenia procesów biotechnologicznych,
 kontrolowaniu jakości produktów biotechnologicznych zgodnie z obowiązującymi normami,
 wykonywaniu analiz zaburzeń technologicznych oraz wprowadzaniu i dokumentowaniu działań
korygujących i zapobiegawczych,
 inicjowaniu działań korygujących w celu wyeliminowania błędów w technologii produkcji,
 prowadzeniu badań oraz wdrażaniu modyfikacji procesów biotechnologicznych, których celem
jest poprawa wskaźników technicznych, ekonomicznych i ekologicznych procesu produkcyjnego.
W obszarze badań i rozwoju obowiązki biotechnologa polegają m.in. na:
 pozyskiwaniu niezbędnych do badań szczepów mikroorganizmów15,
 modyfikowaniu genetycznym11 organizmów,
 pozyskiwaniu i modyfikowaniu surowców naturalnych, w tym energetycznych,
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ustalaniu oraz zapewnieniu warunków przechowywania niezbędnych dla przeżycia
wyizolowanych i stosowanych do badań organizmów,
ocenianiu jakościowym i ilościowym wyizolowanych i stosowanych do badań organizmów,
opracowywaniu instrukcji i ekspertyz dotyczących metod, procesów i produktów
biotechnologicznych,
analizowaniu produktów biotechnologicznych i stosowaniu dotyczących ich norm prawnych,
kierowaniu grupami badawczymi oraz współpracy z innymi jednostkami biotechnologicznymi.

Biotechnolog zatrudniony w obszarze działalności edukacyjnej (formalnej i pozaformalnej) zajmuje
się kształceniem przyszłych kadr w zakresie dyscyplin naukowych, leżących u podstaw biotechnologii
lub dotyczących zastosowań biotechnologii.
WAŻNE:
Wykonywanie zawodu biotechnologa wymaga ustawicznego i interdyscyplinarnego kształcenia. Bardzo
przydatna jest znajomość języków obcych, szczególnie języka angielskiego.
Więcej szczegółowych informacji znajduje się w sekcjach: 3.1. Zadania zawodowe oraz 3.2, 3.3, 3.4 i 3.5.
Kompetencje zawodowe.

2.3. Środowisko pracy (warunki pracy, maszyny i narzędzia pracy, zagrożenia, organizacja
pracy)
Warunki pracy
Biotechnolog może pracować w zakładach przemysłowych, laboratoriach naukowo-badawczych oraz
na wydziałach wyższych uczelni kształcących na kierunkach związanych z biotechnologią, technologią
chemiczną, technologią żywności i pokrewnych. Miejscem pracy biotechnologa są pomieszczenia
takie jak laboratoria, hale produkcyjne i pomieszczenia biurowe.
Laboratorium naukowo-badawcze to miejsce pracy specjalistów opracowujących nowe rozwiązania
lub prowadzących badania w obszarze biotechnologii. Dla biotechnologów – inżynierów
nadzorujących procesy technologiczne środowiskiem pracy jest zakład przemysłowy, natomiast
pracownicy naukowi pracują w salach wykładowych, laboratoriach oraz biurach jednostek
naukowych.
Praca w zawodzie biotechnologa często wiąże się długotrwałym przebywaniem w pozycji siedzącej.
Pomieszczenia, gdzie wykonywana jest praca biotechnologa, posiadają zazwyczaj oświetlanie dzienne
i sztuczne oraz instalacje klimatyzacyjne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie.

Wykorzystywane maszyny i narzędzia pracy
Biotechnolog w działalności zawodowej wykorzystuje m.in.:
 instalacje produkcyjne składające się z aparatów i urządzeń produkcyjnych oraz pomocniczych,
 oprzyrządowanie i oprogramowanie służące do prowadzenia procesów biotechnologicznych,
kontrolowania ich parametrów oraz akwizycji danych procesowych,
 specjalistyczne oprogramowanie wspomagające projektowanie i optymalizowanie procesów
produkcyjnych,
 standardowe wyposażenie stosowane w chemicznych i biologicznych laboratoriach naukowo-badawczych,
 specjalistyczne urządzenia laboratoryjne służące do separowania składników mieszanin,
pobierania, przygotowywania i przechowywania próbek badawczych,
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aparaturę naukowo-badawczą, często skomputeryzowaną i wyposażoną w specjalistyczne
oprogramowanie, służącą do wykonywania analiz ilościowych i jakościowych, ustalania struktury
związków chemicznych oraz separowania składników mieszanin,
komputery osobiste oraz komputery i serwery o dużej mocy obliczeniowej.

Organizacja pracy
Organizacja pracy w zawodzie biotechnolog zależy od miejsca pracy, wykonywanych zadań
zawodowych, zajmowanego stanowiska i wielkości przedsiębiorstwa. Biotechnolog zatrudniony
bezpośrednio przy produkcji pracuje najczęściej w trybie zmianowym, natomiast biotechnolodzy
pełniący funkcje kierownicze, prowadzący badania naukowe lub zatrudnieni w szkolnictwie wyższym
pracują w trybie jednozmianowym lub w nienormowanym czasie pracy.
Zadania biotechnologa mają głównie charakter indywidualny, co daje pracownikowi dość dużą
swobodę w sposobie ich wykonywania. Czasem nieodzowna jest praca w zespole, szczególnie
w przypadku skomplikowanych i rozbudowanych procesów. Najbardziej intensywne kontakty
z ludźmi mają pracownicy prowadzący działalność edukacyjną.
Zagrożenia mające wpływ na bezpieczeństwo pracy człowieka
Biotechnolog w swojej pracy może być narażony na zagrożenia:
 chemiczne, pochodzące od stosowanych substancji żrących, parzących, trujących, łatwopalnych,
uczulających, rakotwórczych lub mutagennych,
 biologiczne, pochodzące od wykorzystywanych żywych organizmów (w tym drobnoustrojów)
i wirusów lub pochodzących z nich preparatów,
 mechaniczne, wynikające zarówno z bezpośredniego lub pośredniego kontaktu z urządzeniami,
narzędziami, maszynami i elementami instalacji przemysłowej, jak i wynikające z faktu, że praca
na instalacji przemysłowej często jest związana z pracą na wysokości.
Do chorób, które mogą wystąpić w zawodzie biotechnolog należy zaliczyć m.in.:
 ostre i przewlekłe zatrucia,
 ostre reakcje alergiczne,
 choroby skóry,
 choroby zakaźne,
 choroby układu oddechowego,
 choroby słuchu,
 choroby układu krążenia wynikające z długotrwałej pracy w pozycji stojącej (np. żylaki),
 choroby wzroku wynikające z długotrwałej pracy przed monitorem komputera,
 choroby neurologiczne wynikające z pracy w długotrwałym stresie.

2.4. Wymagania psychofizyczne i zdrowotne
Wymagania psychofizyczne
Dla pracownika wykonującego zawód biotechnologa ważne są:
w kategorii wymagań fizycznych
 ogólna wydolność fizyczna,
 sprawność układu krążenia,
 sprawność układu oddechowego,
 sprawność narządu wzroku,
 sprawność narządu słuchu,
 sprawność zmysłu węchu,
 sprawność zmysłu dotyku,
 sprawność narządów równowagi;
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w kategorii sprawności sensomotorycznych
 koordynacja wzrokowo-ruchowa,
 ostrość wzroku,
 ostrość słuchu,
 rozróżnianie barw,
 powonienie,
 czucie dotykowe,
 zręczność rąk,
 zmysł równowagi,
 spostrzegawczość;
w kategorii sprawności i zdolności
 uzdolnienia naukowe i dydaktyczne,
 zdolność analizowania i systematyzowania złożonych problemów,
 zdolność do przestrzegania reguł, przepisów i standardów,
 łatwość wypowiadania się w mowie i/lub piśmie,
 zdolność koncentracji uwagi,
 podzielność uwagi,
 dobra pamięć,
 rozumowanie logiczne,
 wyobraźnia i myślenie twórcze,
 współdziałanie i współpraca w zespole (grupie);
w kategorii cech osobowościowych
 ciekawość poznawcza,
 dążenie do osiągania celów,
 dokładność,
 samodzielność,
 samokontrola,
 systematyczność,
 zainteresowania naukowe,
 odpowiedzialność proekologiczna,
 gotowość do współdziałania,
 radzenie sobie ze stresem,
 empatia (szczególnie w przypadku prowadzenia działalności edukacyjnej),
 elastyczność i otwartość na zmiany,
 wytrwałość i cierpliwość,
 wychodzenie z własną inicjatywą,
 dążenie do osiągania celów,
 gotowość do ustawicznego uczenia się oraz dzielenia się wiedzą.
Więcej informacji znajduje się w sekcjach: 3.6. Kompetencje społeczne; 3.7. Profil kompetencji kluczowych
dla zawodu.

Wymagania zdrowotne
Ze względu na charakter pracy i zakres obowiązków, w zawodzie biotechnolog wymagane są dobry
(lub odpowiednio skorygowany) wzrok i słuch, powonienie, sprawność kończyn górnych oraz
sprawność zmysłu czucia, dotyku. Przeciwwskazaniem do pracy w zawodzie mogą być skłonności do
alergii oraz zaburzenia układu immunologicznego. Pracę w zawodzie biotechnolog uniemożliwiają
upośledzenie umysłowe oraz niektóre choroby psychiczne.
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WAŻNE:
O stanie zdrowia i ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania zawodu orzeka lekarz medycyny pracy.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie.

2.5. Wykształcenie, tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane
do podjęcia pracy w zawodzie
Wykształcenie niezbędne do podjęcia pracy w zawodzie
Do podjęcia pracy w zawodzie biotechnolog preferowane jest wykształcenie wyższe na kierunkach:
biotechnologia, biologia, biomedycyna lub pokrewnych.
W przedsiębiorstwach produkcyjnych najczęściej pracodawcy zatrudniają osoby legitymujące się
tytułem inżyniera.
Tytuły zawodowe, kwalifikacje i uprawnienia niezbędne/preferowane do podjęcia pracy w zawodzie
Podjęcie pracy w zawodzie biotechnolog ułatwia posiadanie dyplomu ukończenia studiów wyższych
(studia I i II stopnia) oraz studiów podyplomowych powiązanych z biotechnologią.
Dodatkowymi atutami przy zatrudnianiu mogą być zaświadczenia/certyfikaty potwierdzające
kwalifikacje biotechnologa np. w zakresie:
 dobrej praktyki laboratoryjnej,
 dobrej praktyki produkcyjnej,
 pedagogiki i/lub andragogiki (dotyczy zatrudnienia w edukacji),
 specjalistycznego oprogramowania (w tym projektowego),
 opracowywania dokumentacji technologicznej,
 systemów zarządzania jakością,
 języka obcego (głównie języka angielskiego),
 zasad funkcjonowania zakładów produkcyjnych, w których realizowane są procesy
biotechnologiczne.
Więcej informacji znajduje się w sekcji: 4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie
kompetencji w ramach zawodu.

2.6. Możliwości rozwoju zawodowego, awansu i potwierdzania kompetencji
Możliwości rozwoju zawodowego i awansu
Biotechnolog zatrudniony w przedsiębiorstwie produkcyjnym, wraz z nabywaniem doświadczenia
oraz dodatkowych kompetencji zawodowych, może awansować na stanowisko głównego technologa.
Biotechnolog zatrudniony w laboratorium naukowo-badawczym może awansować na stanowisko
kierownika laboratorium, natomiast zatrudniony w szkolnictwie wyższym i instytutach naukowo-badawczych może przejść typową dla pracowników naukowych ścieżkę kariery od asystenta,
poprzez adiunkta aż do stanowiska profesora.
Możliwości potwierdzania kompetencji
Biotechnolog może potwierdzać swoje kompetencje dyplomem, jako efekt ukończenia studiów I i II
stopnia na kierunku biotechnologia, na kierunkach biologicznych, biomedycznych lub pokrewnych
oraz świadectwami ukończenia studiów podyplomowych o profilu biotechnologicznym. Osoby
decydujące się na ścieżkę kariery naukowej mogą potwierdzać swoje kompetencje dodatkowo
dyplomem doktora i doktora habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biotechnologii.

9

INFORMACJA O ZAWODZIE – Biotechnolog 213106
Kompetencje zdobywane lub rozwijane przez biotechnologa w toku edukacji pozaformalnej i uczenia
się nieformalnego potwierdzają różnego rodzaju zaświadczenia/certyfikaty uczestnictwa
w szkoleniach, organizowanych przez wyspecjalizowane instytucje.
Więcej informacji można uzyskać w Bazie Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl oraz
Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

2.7. Zawody pokrewne
Osoba zatrudniona w zawodzie biotechnolog może rozszerzać swoje kompetencje zawodowe
w zawodach pokrewnych:
Nazwa zawodu pokrewnego
zgodnie z Klasyfikacją zawodów i specjalności
Biochemik
Biofizyk
Bioinżynier
Biolog
Genetyk
Mikrobiolog
Bioinformatyk

Kod zawodu
213102
213103
213104
213105
213107
213108
213109

3. ZADANIA ZAWODOWE I WYMAGANE KOMPETENCJE
3.1. Zadania zawodowe
Pracownik w zawodzie biotechnolog wykonuje różnorodne zadania, do których należą
w szczególności:
Z1 Opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowoczesnych procesów oraz metod
biotechnologicznych.
Z2 Przygotowywanie projektów instalacji biotechnologicznych oraz planowanie i nadzorowanie
procesu ich realizacji.
Z3 Opracowywanie dokumentacji technologicznej, instrukcji stanowiskowych oraz określanie zasad
bezpiecznego prowadzenia procesów biotechnologicznych.
Z4 Nadzorowanie aparatury, sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesach
biotechnologicznych.
Z5 Monitorowanie przebiegu procesów biotechnologicznych.
Z6 Planowanie procesu kontroli jakości produktów biotechnologicznych, w zakresie badanych
parametrów, doboru odpowiednich metod analitycznych oraz stosowanej aparatury.
Z7 Przygotowywanie aparatury, urządzeń kontrolno-pomiarowych i odczynników do badań
surowców, materiałów, półproduktów i produktów biotechnologicznych.
Z8 Izolowanie, otrzymywanie i oczyszczanie materiałów, półproduktów i produktów
biotechnologicznych.
Z9 Określanie struktury związków pochodzących z organizmów żywych oraz badanie ich właściwości
fizykochemicznych i biologicznych.
Z10 Projektowanie oraz selekcjonowanie organizmów biologicznych o korzystnych właściwościach
użytkowych z punktu widzenia gospodarczego, ochrony środowiska i zdrowia człowieka.
Z11 Projektowanie i testowanie nowych rozwiązań oraz technik możliwych do zastosowania
w procesach biotechnologicznych.
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3.2. Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie, organizowanie i optymalizowanie procesów
biotechnologicznych
Kompetencja zawodowa Kz1: Planowanie, organizowanie i optymalizowanie procesów
biotechnologicznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z1, Z2, Z3, do realizacji których wymagane
są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z1 Opracowywanie, testowanie i wdrażanie nowoczesnych procesów oraz metod
biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:

















Metody otrzymywania substancji aktywnych
biologicznie za pomocą różnych technologii;
Metody, techniki, narzędzia i materiały
stosowane przy rozwiązywaniu zadań
inżynierskich z zakresu biotechnologii;
Zasady prowadzenia analizy procesowej, ze
szczególnym uwzględnieniem procesów
biotechnologicznych;
Normy i akty prawne dotyczące zasad
prowadzenia procesów biotechnologicznych;
Odnawialną bazę surowców dla przemysłu oraz
technologie pozyskiwania substancji
chemicznych i biopaliw o znaczeniu
przemysłowym;
Mikroorganizmy i możliwości ich wykorzystania
w procesach biotechnologicznych;
Metody hodowli grzybów, komórek roślinnych
i zwierzęcych i możliwości ich wykorzystania
w procesach biotechnologicznych;
Technologie enzymatyczne w przemyśle.


















Charakteryzować i rozróżniać metody
otrzymywania substancji aktywnych
biologicznie;
Rozróżniać technologie pozyskiwania substancji
chemicznych i biopaliw o znaczeniu
przemysłowym;
Analizować zapisy norm i aktów prawnych
dotyczące prowadzenia procesów
biotechnologicznych;
Określać możliwości wykorzystania
mikroorganizmów w procesach
biotechnologicznych;
Określać możliwości wykorzystania grzybów oraz
komórek roślinnych i zwierzęcych w procesach
biotechnologicznych;
Wykonywać obliczenia optymalnych
parametrów procesowych, zużycia energii
i kosztów procesowych;
Wykorzystywać metody analityczne,
symulacyjne oraz eksperymentalne do
formułowania i rozwiązywania problemów
inżynierskich oraz dostrzegać ich aspekty
systemowe i pozatechniczne;
Charakteryzować przemysłowe procesy
biotechnologiczne;
Stosować metody modelowania bioprocesów;
Proponować sposoby ulepszenia (usprawniania)
typowych bioprocesów;
Określać i różnicować możliwości wykorzystania
mikroorganizmów w procesach
biotechnologicznych.

Z2 Przygotowywanie projektów instalacji biotechnologicznych oraz planowanie i nadzorowanie
procesu ich realizacji
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Oprogramowanie do tworzenia własnych
algorytmów obliczania optymalnych
parametrów procesowych, zużycia energii
i kosztów procesowych;
Przemysłowe procesy biotechnologiczne oraz
metody optymalizacji bioprocesów;
Zasady projektowania automatycznych
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Stosować specjalistyczne oprogramowanie
komputerowe do obliczania optymalnych
parametrów procesowych, zużycia energii
i kosztów procesów biotechnologicznych;
Modelować i optymalizować procesy
biotechnologiczne;
Projektować instalacje biotechnologiczne;
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systemów pomiarowych, w tym: elementy
i układy niezbędne do konstrukcji systemów oraz
oprogramowanie sterujące automatycznymi
systemami pomiarowymi;
Instalacje przemysłowe stosowane w procesach
biotechnologicznych;
Wpływ technologii na środowisko naturalne;
Operacje i procesy jednostkowe, rozwiązania
aparaturowe i procesowe stosowane
w biotechnologii;
Klasyfikacje i zasady doboru bioreaktorów;
Zasady analizy kosztów w planowaniu procesów
biotechnologicznych.












Projektować modelowy proces pozwalający na
sprawdzenie poprawności działania instalacji
biotechnologicznej;
Rozróżniać operacje i procesy jednostkowe
w biotechnologii;
Określać zastosowanie różnego typu
bioreaktorów w procesach biotechnologicznych;
Stosować zasady bilansowania bioreaktorów
z wykorzystaniem modeli strukturalnych
i segregowanych;
Przeprowadzać analizę dynamiki bioreaktorów
przepływowych;
Przygotowywać bilans populacji i określić jego
wykorzystanie do procesów przebiegających
w bioreaktorach;
Wykonywać analizę kosztów w planowaniu
procesów biotechnologicznych.

Z3 Opracowywanie dokumentacji technologicznej, instrukcji stanowiskowych oraz określanie
zasad bezpiecznego prowadzenia procesów biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:














Normy dotyczące rysunku technicznego, części
maszyn, urządzeń, materiałów konstrukcyjnych
i eksploatacyjnych;
Zasady tworzenia dokumentacji technicznej
i technologicznej w przemyśle
biotechnologicznym;
Oznaczenia na schematach armatury oraz
urządzeń do pomiarów, regulacji i sterowania;
Klasyfikację maszyn i urządzeń stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Budowę, zasadę działania i zastosowanie maszyn
i urządzeń stosowanych w przemyśle
biotechnologicznym;
Znormalizowane symbole maszyn i urządzeń
stosowanych w przemyśle biotechnologicznym;
Zasady bezpiecznego prowadzenia procesów
biotechnologicznych;
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
biologicznego oraz pracy z GMM i GMO;
Narzędzia informatyczne do tworzenia
dokumentacji technologicznej i instrukcji
stanowiskowych.










Stosować normy dotyczące rysunku
technicznego, części maszyn, urządzeń,
materiałów konstrukcyjnych i eksploatacyjnych;
Rozróżniać przeznaczenie urządzeń stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Analizować schematy strukturalne, funkcjonalne
i zasadnicze maszyn i urządzeń;
Odczytywać charakterystyki i parametry
techniczne maszyn i urządzeń z dokumentacji
technicznej;
Wyjaśniać znaczenie dokumentacji technicznej
i technologicznej maszyn i urządzeń
w przemyśle;
Formułować zasady bezpieczeństwa
prowadzenia procesu biotechnologicznego
w odniesieniu do jego specyfiki;
Stosować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
biologicznego oraz pracy z GMM i GMO;
Opracowywać instrukcje stanowiskowe;
Stosować programy komputerowe
wspomagające sporządzanie dokumentacji
technologicznej i instrukcji stanowiskowych.

3.3. Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie procesów biotechnologicznych na skalę
przemysłową
Kompetencja zawodowa Kz2: Prowadzenie procesów biotechnologicznych na skalę przemysłową
obejmuje zestaw zadań zawodowych Z4, Z5, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory
wiedzy i umiejętności.
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Z4 Nadzorowanie aparatury, sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych
w procesach biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:






















Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska podczas przebiegu
procesów biotechnologicznych;
Zagrożenia dla zdrowia i życia oraz mienia
i środowiska związane z prowadzeniem
procesów biotechnologicznych;
Środki ochrony indywidualnej i zbiorowej
stosowane podczas nadzorowania aparatury,
sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych
stosowanych w procesach biotechnologicznych;
Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
biologicznego oraz pracy z GMM i GMO;
Uwarunkowania prawne związane z ochroną
środowiska w kontekście prowadzenia procesów
biotechnologicznych;
Instrukcje obsługi aparatury, sprzętu i urządzeń
kontrolno-pomiarowych stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Zasady bezpiecznego użytkowania aparatury,
sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych
stosowanych w procesach biotechnologicznych;
Konstrukcje bioreaktorów i stosowane do ich
budowy materiały;
Narzędzia i techniki stosowane w procesach
biotechnologicznych;
Klasyfikację maszyn i urządzeń stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Zasady użytkowania narzędzi i urządzeń
stosowanych w procesach biotechnologicznych;
Zasady prawidłowej eksploatacji maszyn
i urządzeń.
























Stosować zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż.,
ergonomii, ochrony środowiska podczas
prowadzenia procesów biotechnologicznych;
Określać zagrożenia dla zdrowia i życia oraz
mienia i środowiska związane z prowadzeniem
procesów biotechnologicznych;
Stosować środki ochrony indywidualnej
i zbiorowej podczas nadzorowania pracy
aparatury, sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych w procesach
biotechnologicznych;
Stosować wytyczne dotyczące bezpieczeństwa
biologicznego oraz pracy z GMM i GMO;
Respektować przepisy prawa dotyczące ochrony
środowiska podczas prowadzenia procesów
biotechnologicznych;
Posługiwać się instrukcjami obsługi aparatury,
sprzętu i urządzeń kontrolno-pomiarowych;
Posługiwać się dokumentacją techniczną
i eksploatacyjną maszyn i urządzeń stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Stosować zasady bezpieczeństwa podczas
sprawdzania i regulacji aparatury, sprzętu
i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych
w procesach biotechnologicznych;
Wyjaśniać zasadę działania maszyn i urządzeń
stosowanych w procesach biotechnologicznych;
Klasyfikować narzędzia i urządzenia ze względu
na zakres ich zastosowań w procesach
biotechnologicznych;
Rozpoznawać na schematach usytuowanie
armatury i urządzeń do pomiarów, regulacji
i sterowania;
Charakteryzować konstrukcje bioreaktorów
i stosowane w nich materiały;
Stosować zasady bezpiecznej eksploatacji
aparatury i urządzeń;
Sprawdzać, regulować, kalibrować i wzorcować
na bieżąco aparaturę i urządzenia kontrolno-pomiarowe;
Oceniać prawidłowość działania elementów
instalacji chemicznej (charakterystyka
rurociągów, reaktorów, dobór pomp,
wymienniki masy itp.).

Z5 Monitorowanie przebiegu procesów biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii,
ochrony środowiska podczas monitorowania
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procesów technologicznych, określone
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przebiegu procesów biotechnologicznych;
Procesy przemysłowe w biotechnologii;
Operacje jednostkowe w biotechnologii;
Metody bilansowania bioprocesów;
Wielkości charakteryzujące procesy przepływu,
transportu masy i ciepła;
Zasady sporządzania dokumentacji przebiegu
procesów biotechnologicznych.












w dokumentacji technologicznej oraz
instrukcjach stanowiskowych;
Charakteryzować operacje jednostkowe
stosowane w biotechnologii;
Dobierać odpowiednie narzędzia do kontroli
analitycznej dla procesów jednostkowych
i monitorowania procesów biotechnologicznych;
Rozróżniać i stosować metody bilansowania
bioprocesów;
Prowadzić kontrolę przebiegu procesu
z wykorzystaniem odpowiedniej aparatury
kontrolno-pomiarowej;
Wyznaczać typowe wielkości charakteryzujące
procesy przepływu, transportu masy i ciepła;
Prowadzić dokumentację przebiegu procesów
biotechnologicznych;
Opracowywać raporty z przebiegu procesów
biotechnologicznych;
Wykorzystywać programy komputerowe do
opracowywania i archiwizowania parametrów
przebiegu procesów biotechnologicznych.

3.4. Kompetencja zawodowa Kz3: Izolowanie, oczyszczanie i analizowanie produktów
biotechnologicznych
Kompetencja zawodowa Kz3: Izolowanie, oczyszczanie i analizowanie produktów
biotechnologicznych obejmuje zestaw zadań zawodowych Z6, Z7, Z8, Z9, do realizacji których
wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy i umiejętności.
Z6 Planowanie procesu kontroli jakości produktów biotechnologicznych, w zakresie badanych
parametrów, doboru odpowiednich metod analitycznych oraz stosowanej aparatury
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Procedury i instrukcje postępowania z obiektami
badawczymi;
Zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP/cGMP);
Zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP);
System Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów
Kontroli (HACCP);
Monitorowanie parametrów analitycznych
w celu zapewnienia wysokiej jakości procesów
produkcyjnych.






Stosować procedury i instrukcje postępowania
z obiektami badawczymi;
Stosować zasady Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP/cGMP) w procesach biotechnologicznych;
Stosować zasady Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
(GLP) w procesach biotechnologicznych;
Stosować zasady systemu HACCP w procesach
biotechnologicznych;
Charakteryzować parametry analityczne
niezbędne do zapewnienia wysokiej jakości
produktów biotechnologicznych.

Z7 Przygotowywanie aparatury, urządzeń kontrolno-pomiarowych i odczynników do badań
surowców, materiałów, półproduktów i produktów biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:





Budowę i zasadę działania sprzętu, aparatury
i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych
w analizie surowców, materiałów, półproduktów
i produktów biotechnologicznych;
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Rozróżniać zakres zastosowań sprzętu, aparatury
i urządzeń kontrolno-pomiarowych
w odniesieniu do planowanych badań;
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas
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Zakres zastosowań sprzętu, aparatury i urządzeń
kontrolno-pomiarowych do wykonania badań;
Zasady przeprowadzania sprawdzeń bieżących
sprzętu, aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych stosowanych do badań;
Zasady wykonywania regulacji, kalibracji
i wzorcowania sprzętu, aparatury i urządzeń
kontrolno-pomiarowych stosowanych do badań;
Zasady bezpieczeństwa podczas przygotowania
sprzętu, aparatury, urządzeń kontrolno-pomiarowych i odczynników chemicznych
stosowanych do badań;
Zasady postępowania z odczynnikami
chemicznymi stosowanymi do badań;
Karty charakterystyki substancji
niebezpiecznych.











sprawdzania, regulacji i konserwacji sprzętu,
aparatury i urządzeń kontrolno-pomiarowych;
Dobierać sprzęt, aparaturę i urządzenia
kontrolno-pomiarowe do specyfiki planowanych
badań;
Sprawdzać i regulować na bieżąco aparaturę
i urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane
do badań;
Kalibrować i wzorcować na bieżąco aparaturę
i urządzenia kontrolno-pomiarowe stosowane
do wykonywania badań;
Przygotowywać aparaturę i urządzenia
kontrolno-pomiarowe do wykonywania badań;
Przygotowywać odczynniki chemiczne do
wykonywania badań;
Przestrzegać zasad bezpieczeństwa pracy
z odczynnikami chemicznymi.

Z8 Izolowanie, otrzymywanie i oczyszczanie materiałów, półproduktów i produktów
biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:


















Zasady pracy w laboratoriach biologicznych
i biotechnologicznych oraz obowiązujące w nich
przepisy BHP;
Normy i akty prawne określające zasady
postępowania z obiektami do badań;
Zasady pracy z pracę z GMM i GMO;
Metody wydzielania i oczyszczania preparatów
biologicznych;
Metody modyfikacji genetycznej organizmów
(w tym GMM i GMO) oraz działania wykonywane
w ramach inżynierii genetycznej;
Normy i akty prawne określające zasady
modyfikacji, izolacji oraz otrzymywania
materiałów biotechnologicznych;
Kinetykę reakcji enzymatycznych oraz metody
unieruchamiania enzymów;
Metodologię i specyfikę pracy z udziałem żywych
organizmów;
Metody sterylizacji materiału biologicznego;
Metody zmian i modyfikacji właściwości
substancji aktywnych biologicznie;
Techniki pobierania próbek i przygotowania ich
do analizy.
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Określać zagrożenia występujące
w laboratoriach biotechnologicznych
i biologicznych i oraz sposoby zapobiegania im;
Opracowywać procedury i instrukcje
postępowania z obiektami do badań zgodnie
z wytycznymi norm i aktów prawnych;
Stosować metody sterylizacji materiału
biologicznego;
Stosować zasady bezpieczeństwa podczas pracy
z materiałami biologicznymi;
Stosować zasady bezpiecznej z pracę z GMM
i GMO;
Stosować zapisy norm i aktów prawnych
w procesach izolacji, otrzymywania
i oczyszczania surowców, materiałów,
półproduktów i produktów biotechnologicznych;
Sporządzać bilans masowy i wyznaczać na
podstawie danych doświadczalnych właściwą
szybkość wzrostu mikroorganizmów;
Dobierać metody wydzielania i oczyszczania do
specyfiki preparatów biologicznych;
Rozróżniać i stosować metody modyfikacji
genetycznej organizmów;
Badać kinetykę reakcji enzymatycznych;
Stosować metody unieruchamiania enzymów;
Rozróżniać i stosować techniki pobierania
próbek;
Przygotowywać próbki do analizy zgodnie
z metodyką badań;
Posługiwać się procedurami oraz sprzętem
pozwalającym na pozyskanie bioproduktu
z mieszaniny reakcyjnej.
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Z9 Określanie struktury związków pochodzących z organizmów żywych oraz badanie ich
właściwości fizykochemicznych i biologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:








Metody analityczne stosowane do oznaczania
związków pochodzących z organizmów żywych;
Rolę i zasady walidacji metod analitycznych;
Metodologię i specyfikę prowadzenia
eksperymentów z udziałem żywych organizmów,
włączając w to statystyczną analizę uzyskanych
wyników eksperymentalnych.














Rozróżniać i dobierać sposoby pobierania próbek
ze względu na ich naturę;
Przeprowadzać walidację metod analitycznych;
Stosować metody analityczne do oznaczania
związków pochodzących z organizmów żywych;
Określać strukturę badanego związku
wyizolowanego z organizmów żywych, jego
właściwości fizykochemiczne oraz aktywność
1
biologiczną ;
Planować i wykonywać podstawowe analizy
związków pochodzących z organizmów żywych,
w krytyczny sposób oceniać wyniki
eksperymentów i dokonywać analizy błędów
pomiarowych;
Stosować nowoczesne metody spektroskopowe
w analizie wybranych związków pochodzących
z organizmów żywych;
Stosować nowoczesne metody badawcze
służące ustalaniu struktur wybranych związków
pochodzących z organizmów żywych, do badań
wolnych rodników i struktury kompleksów
metali przejściowych;
Pobierać próbki ekosystemów, dokonywać
analizy i oceny biologicznej;
Prowadzić eksperymenty z udziałem żywych
organizmów, włączając w to statystyczną analizę
uzyskanych wyników eksperymentalnych.

3.5. Kompetencja zawodowa Kz4: Prowadzenie badań w obszarze biotechnologii
Kompetencja zawodowa Kz4: Prowadzenie badań w obszarze biotechnologii obejmuje zestaw
zadań zawodowych Z10, Z11, do realizacji których wymagane są odpowiednie zbiory wiedzy
i umiejętności.
Z10 Projektowanie oraz selekcjonowanie organizmów biologicznych o korzystnych
właściwościach użytkowych z punktu widzenia gospodarczego, ochrony środowiska
i zdrowia człowieka
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:










Podstawy planowania i przeprowadzania badań
naukowych w obszarze biotechnologii;
Kierunki rozwoju i nowe osiągnięcia w obszarze
biotechnologii;
Procedury i instrukcje postępowania z obiektami
badawczymi;
Bazy danych sekwencji, struktur i informacji
biotechnologicznych;
Techniki wyszukiwania, selekcji i krytycznej
analizy informacji naukowych i technicznych
zawartych w bazach danych;
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Przeszukiwać różnorodne bazy danych związane
z naukami biologicznymi (bazy literaturowe,
bazy właściwości fizykochemicznych białek, ich
sekwencji i struktury, mutacji oraz szlaków
metabolicznych) w sposób efektywny;
Stosować techniki wyszukiwania, selekcji
i krytycznej analizy informacji naukowych
i technicznych zawartych w bazach danych;
Analizować dane literaturowe z zakresie
konkretnego problemu naukowo-badawczego
w obszarze biotechnologii;
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Projektowanie związków chemicznych
posiadających określoną aktywność biologiczną;
Techniki modelowania molekularnego
stosowane do opisu i interpretacji struktur
związków chemicznych i agregatów, ich
właściwości i zależności struktura-funkcja;
Systemy pozwalające na dostarczanie informacji
genetycznej do komórki lub modyfikacji tej
informacji w komórce;
Podstawy teoretyczne działania aparatury
naukowej;
Podstawy fizykochemiczne technik
wykorzystywanych przy projektowaniu nowych
materiałów dla potrzeb biotechnologii,
nanomedycyny, farmacji.








Korzystać z baz danych sekwencji, struktur
i informacji biotechnologicznych;
Posługiwać się standardowymi programami do
wizualizacji i analizy układów molekularnych
oraz symulacji metodami dynamiki
7
6
molekularnej i dokowania molekularnego ;
Stosować procedury i instrukcje postępowania
z obiektami badawczymi;
Planować i realizować zaawansowane
eksperymenty oparte o zastosowanie różnych
biokatalizatorów w syntezie związków
chemicznych użytecznych w procesach
biotechnologicznych;
Prowadzić eksperymenty naukowe,
opracowywać i interpretować ich wyniki oraz
wiązać je z odpowiednimi teoriami lub
hipotezami naukowymi.

Z11 Projektowanie i testowanie nowych rozwiązań oraz technik możliwych do zastosowania
w procesach biotechnologicznych
WIEDZA – zna i rozumie:

UMIEJĘTNOŚCI – potrafi:













Narzędzia informatyczne służące do
rozwiązywania problemów z dziedziny nauk
biologicznych;
Zasady doboru oraz dopasowania modelu
matematycznego do danych eksperymentalnych
w procesach biotechnologicznych;
Techniki doświadczalne, obserwacyjne
i numeryczne oraz metody budowy modeli
matematycznych stosowane w projektowaniu
nowych leków;
Metody hodowli komórek roślinnych
i zwierzęcych stosowane w procesach
biotechnologicznych;
Zasady projektowania nowych substancji
o pożądanej aktywności biologicznej.












Posługiwać się nowoczesnymi narzędziami
informatycznymi służącymi do rozwiązywania
problemów z dziedziny nauk biologicznych;
Stosować metody mechaniki kwantowej
i dynamiki molekularnej do rozwiązywania
problemów chemicznych, biochemicznych
i biotechnologicznych;
Modelować oddziaływania na poziomie
molekularnym i korelować otrzymane wyniki
z danymi doświadczalnymi i obserwacyjnymi;
Dobierać i stosować metody obliczeniowe oraz
techniki informatyczne wykorzystywane przy
projektowaniu leków;
Projektować prezentacje multimedialne oraz
animacje wykorzystywane do ilustrowania
planowanych procesów biotechnologicznych;
Projektować i testować nowe metody i techniki
rozdzielania składników mieszanin;
Projektować nowe substancje o określonej
aktywności biologicznej.

3.6. Kompetencje społeczne
Pracownik w zawodzie biotechnolog powinien mieć kompetencje społeczne niezbędne do
prawidłowego i skutecznego wykonywania zadań zawodowych.
W szczególności pracownik jest gotów do:



Ponoszenia odpowiedzialności za skutki swoich działań zawodowych oraz za powierzone
maszyny, urządzenia i aparaturę wykorzystywaną na stanowisku pracy biotechnologa.
Wykonywania powierzonych zadań samodzielnie i/lub w zespole pracowniczym
z uwzględnieniem procedur i standardów obwiązujących w miejscu pracy.
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Prowadzenia systematycznej oceny zagrożenia dla zdrowia oraz życia i podejmowania działań
adekwatnych do stopnia zagrożenia.
Przestrzegania norm etycznych i zawodowych, w tym zasad uczciwości, rzetelności
i bezpieczeństwa.
Prezentowania wyników swojej pracy badawczej w dziedzinie biotechnologii w ramach wystąpień
publicznych.
Podnoszenia własnych kompetencji zawodowych oraz podległego personelu z uwzględnieniem
nowych rozwiązań technologicznych, trendów rozwoju biotechnologii oraz zmian w przepisach
prawa.

3.7. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu
Pracownik powinien mieć zdolność właściwego wykonywania zadań zawodowych i predyspozycje do
rozwoju zawodowego. Dlatego wymaga się od niego odpowiednich kompetencji kluczowych. Zostały
one zilustrowane w formie profilu (rys. 1) ukazującego ważność kompetencji kluczowych dla zawodu
biotechnolog.
Umiejętność obsługi komputera i wykorzystania internetu
Umiejętności matematyczne
Umiejętność czytania ze zrozumieniem i pisania
Sprawność motoryczna
Planowanie i organizowanie pracy
Wywieranie wpływu/przywództwo
Komunikacja ustna
Współpraca w zespole
Rozwiązywanie problemów

0

1

2

3

4

5

Rys. 1. Profil kompetencji kluczowych dla zawodu biotechnolog

Uwaga:
Wykaz kompetencji kluczowych opracowano na podstawie wykazu stosowanego w Międzynarodowym Badaniu
Kompetencji Osób Dorosłych − projekt PIAAC (OECD).

3.8. Powiązanie kompetencji zawodowych z opisami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji
oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji
Kompetencje zawodowe pracownika w zawodzie biotechnolog nawiązują do opisów poziomów
Polskiej Ramy Kwalifikacji.
Opis zawodu, zadań zawodowych i wymagań kompetencyjnych może stanowić materiał informacyjny
dla przygotowania (lub aktualizacji) opisów kwalifikacji wprowadzanych do Zintegrowanego Systemu
Kwalifikacji (ZSK). Więcej informacji:
 Zintegrowany System Kwalifikacji: https://www.kwalifikacje.gov.pl
 Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji: https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
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4. ODNIESIENIE DO SYTUACJI ZAWODU NA RYNKU PRACY I MOŻLIWOŚCI
DOSKONALENIA ZAWODOWEGO
4.1. Możliwości podjęcia pracy w zawodzie
Miejscem pracy biotechnologa mogą być:
 przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej i kosmetycznej,
 przedsiębiorstwa produkcyjne z branży rolno-spożywczej, piwowarskiej, gorzelnianej,
mleczarskiej, chemicznej, itp.,
 przedsiębiorstwa produkcyjne z branży energetycznej,
 przedsiębiorstwa zajmujące się utylizacją odpadów i oczyszczaniem ścieków,
 instytuty naukowo-badawcze,
 laboratoria przemysłowe,
 akredytowane laboratoria wykonujące badania surowców, materiałów i produktów
biotechnologicznych na zlecenie,
 instytucje edukacyjne, w tym uczelnie wyższe.
WAŻNE:
Zachęcamy do sprawdzenia dostępnych ofert pracy w Centralnej Bazie Ofert Pracy:
http://oferty.praca.gov.pl
Natomiast aktualizacje informacji o możliwościach zatrudnienia w zawodzie, przyszłe zapotrzebowanie na
dany zawód na rynku pracy oraz dodatkowe informacje można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Ranking (monitoring) zawodów deficytowych i nadwyżkowych:
http://mz.praca.gov.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/zawody-deficytowe-zrownowazone-i-nadwyzkowe
Barometr zawodów: https://barometrzawodow.pl
Wojewódzkie obserwatoria rynku pracy:
Mazowieckie – http://obserwatorium.mazowsze.pl
Małopolskie – https://www.obserwatorium.malopolska.pl
Lubelskie – http://lorp.wup.lublin.pl
Regionalne Obserwatorium Rynku Pracy w Łodzi – http://obserwatorium.wup.lodz.pl
Pomorskie – http://www.porp.pl
Opolskie – http://www.obserwatorium.opole.pl
Wielkopolskie – http://www.obserwatorium.wup.poznan.pl
Zachodniopomorskie – https://www.wup.pl/pl/dla-instytucji/zachodniopomorskie-obserwatorium-rynkupracya
Podlaskie – http://www.obserwatorium.up.podlasie.pl
Zielona Linia. Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia:
http://zielonalinia.gov.pl
Portal Prognozowanie Zatrudnienia:
www.prognozowaniezatrudnienia.pl
Portal EU Skills Panorama:
http://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en
Europejski portal mobilności zawodowej EURES:
https://eures.praca.gov.pl
https://ec.europa.eu/eures/public/pl/homepage
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4.2. Instytucje oferujące kształcenie, szkolenie i/lub potwierdzanie kompetencji w ramach
zawodu
Kształcenie
Obecnie (2018 r.) do pracy w zawodzie biotechnolog przygotowują w Polsce liczne uczelnie wyższe.
Kierunek ten posiadają w swej ofercie zarówno uczelnie techniczne, jak i uniwersytety, w tym
medyczne i rolnicze.
Wiele uczelni w Polsce oferuje także kształcenie w systemie studiów podyplomowych dla
absolwentów wyższych uczelni, pragnących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień
biotechnologicznych. Przy wyborze właściwej uczelni wyższej, przyszły biotechnolog powinien brać
pod uwagę to, czy swoją przyszłość chciałby związać z przemysłem, czy też np. z medycyną.
Szkolenie
W ramach kursów i szkoleń organizowanych przez specjalistyczne firmy szkoleniowe oraz wyższe
uczelnie, biotechnolog może podnosić swoje kwalifikacje np. w zakresie:
 języków obcych,
 znajomości zasad Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (GLP), Dobrej Praktyki Produkcyjnej
(GMP/cGMP), Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP),
 obsługi specjalistycznego oprogramowania,
 znajomości zasad opracowywania dokumentacji,
 znajomości systemów zarządzania jakością,
 znajomości zasad funkcjonowania zakładów produkcyjnych, w których realizowane są procesy
biotechnologiczne,
 nowoczesnych metod analitycznych.
Ponadto biotechnolog może uczestniczyć w szkoleniach przeprowadzanych przez dostawców
i producentów sprzętu, którego zakup dokonywany jest często w pakiecie z kursem szkoleniowym dla
określonej grupy pracowników.
Z reguły organizatorzy tych szkoleń poświadczają uzyskane przez uczestników kompetencje
stosownymi certyfikatami/zaświadczeniami.
WAŻNE:
Więcej informacji o instytucjach oferujących kształcenie, szkolenie i/lub walidację kompetencji w ramach
zawodu można uzyskać, korzystając z polecanych źródeł danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Szkolnictwo wyższe:
www.wybierzstudia.nauka.gov.pl
Szkolnictwo zawodowe:
https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-zawodowe
http://doradztwo.ore.edu.pl/wybieram-zawod
https://zrp.pl
Szkolenia zawodowe:
Rejestr Instytucji Szkoleniowych – http://www.stor.praca.gov.pl/portal/#/ris
Baza Usług Rozwojowych – https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl
Inne źródła danych:
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji – https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl
Bilans Kapitału Ludzkiego – https://bkl.parp.gov.pl
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – http://www.frse.org.pl, http://europass.org.pl
Learning Opportunities and Qualifications in Europe – https://ec.europa.eu/ploteus
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4.3. Zarobki osób wykonujących dany zawód/daną grupę zawodów
Obecnie (2018 r.) wynagrodzenie osób pracujących w zawodzie biotechnolog wynosiło średnio ok.
3500 zł brutto miesięcznie. Zarobki połowy wszystkich pracujących biotechnologów zamykały się
w przedziale od 2550 zł do 4660 zł brutto miesięcznie, jedna czwarta zarabiała poniżej 2550 zł brutto
miesięcznie, natomiast zarobki co czwartego biotechnologa przekraczały 4660 zł brutto miesięcznie.
Duża grupa pracowników zatrudnionych w tym zawodzie mogła liczyć na dodatkowe korzyści
pozapłacowe, takie jak: dofinansowanie zajęć sportowych, udostępnienie komputera przenośnego,
dostęp do prywatnej opieki medycznej, dofinansowanie szkoleń/kursów oraz ubezpieczenie na życie.
Zdecydowana większość biotechnologów jest zatrudniana na podstawie umowy o pracę i ich średnie
wynagrodzenie jest nieznacznie niższe niż osób zatrudnianych na umowę-zlecenie.
Na wysokość zarobków wpływ ma nie tylko forma zatrudnienia, ale także staż pracy, wielkość
i lokalizacja przedsiębiorstwa oraz zajmowane stanowisko.
WAŻNE:
Zarobki osób wykonujących dany zawód/grupę zawodów są orientacyjne i mogą szybko stracić aktualność.
Dlatego na bieżąco należy sprawdzać, jakie zarobki oferuje rynek pracy, korzystając z polecanych źródeł
danych.
Polecane źródła danych [dostęp: 31.10.2018]:
Wynagrodzenie w Polsce według danych GUS:
http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy
Przykładowe portale informujące o zarobkach:
https://wynagrodzenia.pl/gus
https://wynagrodzenia.pl/kategoria/zarobki-na-stanowiskach-i-szczeblach
https://sedlak.pl/raporty-placowe
https://zarobki.pracuj.pl
https://www.forbes.pl/ogolnopolskie-badanie-wynagrodzen
https://www.kariera.pl/wynagrodzenia

4.4. Możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zawodzie
W zawodzie biotechnolog możliwe jest zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami.
Warunkiem niezbędnym jest identyfikacja indywidualnych barier i dostosowanie technicznych
i organizacyjnych warunków środowiska oraz stanowiska pracy do potrzeb zatrudnienia osób:
 z wadami słuchu (03-L) możliwymi do skorygowania za pomocą aparatu,
 z dysfunkcją narządu wzroku (04-O), jeśli posiadana wada jest możliwa do skorygowania
odpowiednimi szkłami optycznymi lub soczewkami kontaktowymi zapewniającymi ostrość
widzenia,
 z upośledzeniem narządu ruchu (05-R), które nie wyklucza możliwości właściwego wypełniania
powierzonych zadań zawodowych.
WAŻNE:
Decyzja o zatrudnieniu osoby z jakimkolwiek rodzajem niepełnosprawności może być podjęta wyłącznie
po indywidualnej konsultacji z lekarzem medycyny pracy.

5. ODNIESIENIE DO EUROPEJSKIEJ KLASYFIKACJI
UMIEJĘTNOŚCI/KOMPETENCJI, KWALIFIKACJI I ZAWODÓW (ESCO)
Europejska klasyfikacja umiejętności/kompetencji, kwalifikacji i zawodów (European
Skills/Competences, Qualifications and Occupations – ESCO) jest narzędziem łączącym rynek edukacji
z rynkiem pracy. ESCO jest częścią strategii „Europa 2020”. W klasyfikacji określono i uszeregowano
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umiejętności, kompetencje, kwalifikacje i zawody istotne dla unijnego rynku pracy oraz kształcenia
i szkolenia. Tworzenie europejskiego rynku pracy, a w przyszłości wspólnego obszaru kształcenia
ustawicznego wymaga, aby zdobywane przez jednostki umiejętności oraz kwalifikacje były zrozumiałe
oraz łatwo porównywalne między krajami, a także – by promowały mobilność wśród pracowników.
Obecnie (2018 r.) klasyfikacja ESCO jest dostępna w 27 językach (w 24 językach UE, islandzkim,
norweskim i arabskim) za pośrednictwem platformy ESCO:
https://ec.europa.eu/esco/portal/home
Klasyfikacja ESCO została oparta na trzech filarach i pokazuje w sposób systematyczny relacje między
nimi:
 Zawody: https://ec.europa.eu/esco/portal/occupation
 Umiejętności/Kompetencje: https://ec.europa.eu/esco/portal/skill
 Kwalifikacje: https://ec.europa.eu/esco/portal/qualification

6. ŹRÓDŁA DODATKOWYCH INFORMACJI O ZAWODZIE
Podstawowe regulacje prawne:
Stan prawny na dzień: 31.10.2018 r.
















Międzynarodowy Traktat o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa, sporządzony
w Rzymie dnia 3 listopada 2001 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 159, poz. 1128).
Dyrektywa 2004/9/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
kontroli i weryfikacji dobrej praktyki laboratoryjnej (DPL) (Dz. U. UE L 50 z 20.02.2004, s. 28).
Dyrektywa 2004/10/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie
harmonizacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do
stosowania zasad dobrej praktyki laboratoryjnej i weryfikacji jej stosowania na potrzeby badań
substancji chemicznych (Dz. U. UE L 50 z 20.02.2004, s. 44).
Ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.
986, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.
1541, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z
2018 r. poz. 1265 i 1149, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie
zmodyfikowanych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2134, z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie charakterystyk
drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji typowych dla kwalifikacji o charakterze zawodowym –
poziomy 1–8 (Dz. U. poz. 537).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji
mikroorganizmów i organizmów wykorzystywanych podczas zamkniętego użycia GMM
i zamkniętego użycia GMO (Dz. U. poz. 624).
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowych rodzajów
środków bezpieczeństwa stosowanych w zakładach inżynierii genetycznej (Dz. U. poz. 600).
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji
zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 227).
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie Dobrej Praktyki
Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Dz. U.
poz. 665).
PN-EN ISO 9000:2015-10: Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia.
PN-EN ISO 9001:2015-10: Systemy zarządzania jakością – Wymagania.
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Literatura branżowa:










Adamczak M., Bednarski W., Fiedurek J.: Podstawy biotechnologii przemysłowej. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2017.
Buchowicz J.: Biotechnologia molekularna. Modyfikacje genetyczne, postępy, problemy.
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018.
Klimiuk E., Łebkowska M.: Biotechnologia w ochronie środowiska. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2004.
Kristiansen B., Ratledge C. (red.): Podstawy biotechnologii. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.
Kropiwiec A., Szala M. (red.): Biotechnologia w analizie, ochronie środowiska, medycynie
i przemyśle. Fundacja na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL, Lublin 2015.
Malepszy S. (red.): Biotechnologia roślin: praca zbiorowa. Wyd. 2. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa 2018.
Miksch K., Sikora J. (red.): Biotechnologia ścieków. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
2018.
Skoog D.A., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.: Podstawy chemii analitycznej, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2007.
Szczepaniak W.: Metody instrumentalne w analizie chemicznej. Wyd. 5. Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2010.

Zasoby internetowe [dostęp: 31.10.2018]:























Baza danych standardów kwalifikacji/kompetencji zawodowych i modułowych programów
szkoleń: ftp://kwalifikacje.praca.gov.pl
Biotechnology Innovation Organization: https://www.bio.org
Czasopismo “Acta of Bioengineering and Biomechanics”: http://www.actabio.pwr.wroc.pl
Czasopismo „LAB Laboratoria, Aparatura, Badania”: http://www.lab.media.pl
Czasopismo „Laboratorium – Przegląd Ogólnopolski”: https://laboratorium.elamed.pl
Czasopismo “Engineering of Biomaterials/Inżynieria Biomateriałów”:
http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/redakcja.html
Forum Biotechnologia Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii:
http://www.biotechnologia.iztech.pl
Forum Biotechnologiczne: https://biotechnologia.pl
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA): http://isaaa.org
Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB: http://pollab.pl
Komitet Biotechnologii PAN: http://www.kbiotech.pan.pl
Kwartalnik BioTechnologia: http://www.biotechnologia-journal.org
Polski Komitet Normalizacyjny: https://www.pkn.pl
Polskie Towarzystwo Biochemiczne: https://www.ptbioch.edu.pl
Polskie Towarzystwo Chemiczne: http://www.ptchem.pl
Portal Asystent BHP: https://asystentbhp.pl
Portal Innowacje, Nauka, Technologie: http://laboratoria.net
Portal e-biotechnologia: http://www.e-biotechnologia.pl
Standardy orzecznictwa lekarskiego ZUS: http://www.zus.pl/lekarze/publikacje/standardyorzecznictwa-lekarskiego-zus
Witryna Zespołu ds. GMO Ministerstwa Środowiska: http://gmo.ekoportal.pl
Wyszukiwarka opisów zawodów:
http://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/bazy-danych/klasyfikacja-zawodow-ispecjalnosci/wyszukiwarka-opisow-zawodow
Zasoby internetowe Komisji Europejskiej dotyczące biotechnologii:
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https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/biotechnology_pl
http://ec.europa.eu/growth/sectors/biotechnology_en

7. SŁOWNIK POJĘĆ
7.1. Definicje powiązane z opisem informacji o zawodzie (zawodoznawcze)
Nazwa pojęcia

Definicja pojęcia

Awans zawodowy

Wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje awansu – pionowy oraz poziomy. Awans pionowy
oznacza zmianę stanowiska na wyższe w hierarchii przedsiębiorstwa/organizacji oraz przyznanie
wyższego wynagrodzenia i poszerzenie uprawnień, np. awans polegający na osiągnięciu
wyższego stopnia wymagań formalnych w policji, w wojsku, mianowanie na wyższy stopień –
awans nauczycielski. Awans poziomy oznacza zmianę stanowiska niepociągającą za sobą zmiany
pozycji pracownika w hierarchii firmy, np. objęcie dodatkowego stanowiska przez pracownika,
powierzenie nowych zadań, rozszerzenie uprawnień i zakresu podejmowanych decyzji.

Czynności
zawodowe

Są to działania podejmowane w ramach zadania zawodowego i dające efekt w postaci realizacji
celu przewidzianego w zadaniu zawodowym.

Edukacja formalna

Kształcenie realizowane przez publiczne i niepubliczne szkoły oraz inne podmioty systemu
oświaty, uczelnie oraz inne podmioty systemu szkolnictwa wyższego w ramach programów, które
prowadzą do uzyskania kwalifikacji pełnych oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów
podyplomowych (zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym) albo kwalifikacje w zawodzie
(zgodnie z przepisami oświatowymi).

Edukacja
pozaformalna

Kształcenie i szkolenie realizowane w ramach programów, które nie prowadzą do uzyskania
kwalifikacji pełnych lub kwalifikacji właściwych dla edukacji formalnej.

Efekty uczenia się

Wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne nabyte w procesie uczenia się (w ramach
edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne).

Europejskie Ramy
Kwalifikacji (ERK)

Przyjęta w Unii Europejskiej struktura i opis poziomów kwalifikacji umożliwiająca porównanie
kwalifikacji uzyskiwanych w różnych państwach. W ERK wyróżniono 8 poziomów kwalifikacji
opisywanych za pomocą efektów uczenia się (wiedza, umiejętności i kompetencje). ERK stanowi
układ odniesienia do krajowych ram kwalifikacji, w tym do PRK.

Kody
niepełnosprawności

Są symbolami rodzaju schorzenia, które ma decydujący wpływ na to, do jakich prac osoba
niepełnosprawna może być kierowana, a do jakich nie powinna ze względu na jej zdrowie
i skuteczność pracy na danym stanowisku. Podstawowe kody niepełnosprawności:
01-U upośledzenie umysłowe,
02-P choroby psychiczne,
03-L zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu,
04-O choroby narządu wzroku,
05-R upośledzenie narządu ruchu,
06-E epilepsja,
07-S choroby układu oddechowego i krążenia,
08-T choroby układu pokarmowego,
09-M choroby układu moczowo-płciowego,
10-N choroby neurologiczne,
11-I inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby
zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego,
12-C całościowe zaburzenia rozwojowe.

Kompetencje
społeczne

Jest to rozwinięta w toku uczenia się zdolność kształtowania własnego rozwoju oraz
autonomicznego i odpowiedzialnego uczestniczenia w życiu zawodowym i społecznym,
z uwzględnieniem etycznego kontekstu własnego postępowania.

Kompetencje
kluczowe

Są to kompetencje (połączenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych) integracji
społecznej i zatrudnienia potrzebne w życiu zawodowym i pozazawodowym oraz do bycia
aktywnym obywatelem. Na potrzeby opracowania informacji o zawodach wyróżniono
9 kompetencji, które zostały wybrane i pogrupowane ze zbioru 15 kompetencji kluczowych
wyodrębnionych w Międzynarodowym Badaniu Kompetencji Osób Dorosłych − Projekt PIAAC
prowadzonym cyklicznie przez OECD.
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Kompetencja
zawodowa

Jest to układ wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych do wykonywania,
w ramach wydzielonego zakresu pracy w zawodzie zestawu zadań zawodowych. Posiadanie jednej
lub kilku kompetencji zawodowych powinno umożliwić zatrudnienie na co najmniej jednym
stanowisku pracy w zawodzie.

Kwalifikacja

Oznacza zestaw efektów uczenia się w zakresie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych
nabytych w edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej lub poprzez uczenie się nieformalne,
zgodnych z ustalonymi dla danej kwalifikacji wymaganiami, których osiągnięcie zostało
sprawdzone w procesie walidacji oraz formalnie potwierdzone przez uprawniony podmiot
certyfikujący. W Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji wyodrębniono 4 rodzaje kwalifikacji: pełne,
cząstkowe, rynkowe i uregulowane.

Polska Rama
Kwalifikacji (PRK)

Opis ośmiu wyodrębnionych w Polsce poziomów kwalifikacji odpowiadających odpowiednim
poziomom Europejskich Ram Kwalifikacji sformułowany za pomocą ogólnych charakterystyk
efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach ujętych w kategoriach wiedzy,
umiejętności i kompetencji społecznych.

Potwierdzanie
kompetencji

Jest to proces polegający na sprawdzeniu, czy kompetencje wymagane dla danej kwalifikacji
zostały osiągnięte. Terminy o podobnym znaczeniu: „walidacja”, „egzaminowanie”. Proces ten
prowadzi do certyfikacji − wydania przez upoważnioną instytucję „dyplomu”, „świadectwa”,
„certyfikatu”.

Sektorowa Rama
Kwalifikacji (SRK)

Opis poziomów kwalifikacji funkcjonujących w danym sektorze lub branży; poziomy Sektorowych
Ram Kwalifikacji odpowiadają odpowiednim poziomom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Sprawności
sensomotoryczne

Są to sprawności związane z funkcjonowaniem narządów zmysłów (wzroku, słuchu, smaku,
powonienia, dotyku) oraz narządu ruchu (sprawność rąk, precyzja ruchów rąk, sprawność nóg,
koordynacja wzrokowo-ruchowa itp.).

Stanowisko pracy

Jest to miejsce pracy w strukturze organizacyjnej, np. przedsiębiorstwa, instytucji, organizacji,
w ramach którego pracownik wykonuje zadania zawodowe stale lub okresowo. Do prawidłowego
wykonywania zadań na danym stanowisku pracy konieczne jest posiadanie wiedzy, umiejętności
oraz kompetencji społecznych właściwych dla kompetencji zawodowych wyodrębnionych
w zawodzie.

Tytuł zawodowy

Jest przyznawany osobie, która udowodniła, że posiada określony zasób wiedzy i umiejętności
potrzebny do wykonywania danego zawodu. W niektórych grupach zawodowych (technicy,
lekarze, rzemieślnicy) istnieją ustawowo zadekretowane nazwy i hierarchie tych tytułów, podczas
gdy w innych nie ma takich systemów. Przykładowo tytuły zawodowe uzyskiwane w szkołach
i placówkach oświaty to: robotnik wykwalifikowany i technik, w rzemiośle: uczeń, czeladnik, mistrz,
w kulturze fizycznej: trener, instruktor, menedżer sportu.

Umiejętności

Jest to przyswojona w procesie uczenia się zdolność do wykonywania zadań i rozwiązywania
problemów właściwych dla dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Uprawnienia
zawodowe

Oznaczają posiadanie prawa do wykonywania czynności zawodowych (zawodu), do których dostęp
jest ograniczony poprzez przepisy prawne przewidujące konieczność posiadania odpowiedniego
wykształcenia, spełnienia wymagań kwalifikacyjnych lub innych dodatkowych wymagań.

Uczenie się
nieformalne

Uzyskiwanie efektów uczenia się poprzez różnego rodzaju aktywność poza edukacją formalną
i edukacją pozaformalną, w tym poprzez samouczenie się i doświadczenie uzyskane w pracy.

Walidacja

Oznacza sprawdzenie, czy osoba ubiegająca się o nadanie określonej kwalifikacji, niezależnie od
sposobu uczenia się (edukacja formalna, pozaformalna i uczenie się nieformalne) tej osoby,
osiągnęła wyodrębnioną część lub całość efektów uczenia się wymaganych dla tej kwalifikacji.

Wiedza

Jest to zbiór opisów obiektów i faktów, zasad, teorii oraz praktyk przyswojonych w procesie
uczenia się, odnoszących się do dziedziny uczenia się lub działalności zawodowej.

Wykształcenie

Oznacza rezultat procesu kształcenia w zakresie ogólnym i specjalistycznym charakteryzowany na
podstawie:
 poziomu wykształcenia odpowiadającego poziomowi ukończonej szkoły (np. wykształcenie:
podstawowe, gimnazjalne, ponadpodstawowe, ponadgimnazjalne, czeladnicze, policealne,
wyższe (pierwszy, drugi i trzeci stopień),
 profilu wykształcenia (ukończonej szkoły) lub dziedziny wykształcenia (kierunek lub kierunek
i specjalność ukończonej szkoły wyższej lub wyższej szkoły zawodowej).
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Zadanie zawodowe

Zawód

Jest to logiczny wycinek lub etap pracy w ramach zawodu o wyraźnie określonym początku i końcu
wykonywany na stanowisku pracy. Na zadanie zawodowe składa się układ czynności zawodowych
powiązanych jednym celem, kończący się określonym wytworem, usługą lub istotną decyzją.
W wyniku podziału pracy każdy zawód różni się wykonywanymi zadaniami, na które składają się
czynności zawodowe.
Jest to zbiór zadań zawodowych wyodrębnionych w wyniku społecznego podziału pracy,
wykonywanych przez poszczególne osoby i wymagających odpowiednich kwalifikacji i kompetencji
(wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych), zdobytych w wyniku kształcenia lub praktyki.
Wykonywanie zawodu stanowi źródło utrzymania.

Zintegrowany
System Kwalifikacji
(ZSK)

Wyodrębniona część Krajowego Systemu Kwalifikacji, w której obowiązują określone w ustawie
standardy opisywania kwalifikacji oraz przypisywania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do
kwalifikacji, zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i ich
ewidencjonowania w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji (ZRK), a także zasady i standardy
certyfikowania kwalifikacji oraz zapewniania jakości nadawania kwalifikacji.
Informacje o ZSK są dostępne pod adresem: https://www.kwalifikacje.gov.pl

Zintegrowany
Rejestr Kwalifikacji
(ZRK)

Rejestr publiczny prowadzony w systemie teleinformatycznym ewidencjonujący kwalifikacje
włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Informacje o ZRK są dostępne pod adresem:
https://rejestr.kwalifikacje.gov.pl

7.2. Definicje związane z wykonywaniem zawodu (branżowe)
Lp.

Nazwa pojęcia

Definicja

1

Aktywność biologiczna

2

Bioreaktor

Wpływ danej substancji na organizm wynikający z jej
właściwości fizykochemicznych, chemicznych
i budowy przestrzennej.
Urządzenie (zwane fermentorem lub fermentatorem)
służące do hodowli drobnoustrojów, komórek
roślinnych i zwierzęcych w odpowiednim środowisku.

3

Dobra Praktyka
Higieniczna (GHP)

4

Dobra Praktyka
Laboratoryjna (GLP)

5

Dobra Praktyka
Produkcyjna
(GMP/cGMP)

6

Dokowanie
molekularne

Działania, jakie muszą być podjęte i warunki
higieniczne, które muszą być spełnione
i kontrolowane na wszystkich etapach produkcji lub
obrotu aby zapewnić bezpieczeństwo żywności
(z ang. Good Hygienic Practices).
System zapewnienia jakości badań, określający
zasady organizacji jednostek badawczych
wykonujących niekliniczne badania z zakresu
bezpieczeństwa i zdrowia człowieka i środowiska,
w szczególności badania substancji i preparatów
chemicznych wymagane ustawą, i warunki, w jakich
te badania są planowane, przeprowadzane
i monitorowane, a ich wyniki są zapisywane,
przechowywane i podawane w sprawozdaniu
(z ang. Good Laboratory Practice).
Działania, które muszą być podjęte i warunki, które
muszą być spełnione, aby produkcja żywności oraz
materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością
odbywały się w sposób zapewniający
bezpieczeństwo żywności, zgodnie z jej
przeznaczeniem (z ang. (current) Good
Manufacturing Practices).
Metoda wykorzystująca zaawansowane programy
komputerowe pozwalające badać rozpoznanie
molekularne jednej cząsteczki przez inną, a więc
przewidywać sposoby wiązania oraz powinowactwo
do wiązania w kompleksie utworzonym przez dwie
lub więcej cząsteczek o znanych strukturach.

26

Źródło
Definicja opracowana przez
zespół ekspercki
http://www.ebiotechnologia.pl/Artykuly/Ro
dzaje-bioreaktorow-i-ichwykorzystanie-wbiotechnologii
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/DocDetails.xsp?id=WD
U20180001541
[dostęp: 31.10.2018]
http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/DocDetails.xsp?id=WD
U20031161103
[dostęp: 31.10.2018]

http://prawo.sejm.gov.pl/isa
p.nsf/DocDetails.xsp?id=WD
U20180001541
[dostęp: 31.10.2018]

http://www.ebiotechnologia.pl/Artykuly/D
okowanie-molekularne-wukladzie-receptor-bialkowyligand
[dostęp: 31.10.2018]

INFORMACJA O ZAWODZIE – Biotechnolog 213106
7

Dynamika molekularna

Metoda pozwalająca na badanie ewolucji układu
oddziałujących atomów (cząsteczek) zgodnie ze
znanymi prawami fizyki. Innymi słowy – metoda
obliczeniowa używana do śledzenia pozycji
i prędkości oddziałujących ze sobą atomów
(cząsteczek).

8

Genetycznie
Modyfikowane
Mikroorganizmy
(GMM)

9

Genetycznie
Modyfikowane
Organizmy (GMO)

Mikroorganizmy modyfikowane genetycznie, czyli
organizmy inne niż organizm człowieka, w których
materiał genetyczny został zmieniony w sposób
niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek
krzyżowania lub naturalnej kombinacji (z ang.
Genetically Modified Microorganisms).
Organizmy modyfikowane genetycznie, czyli
organizmy inne niż organizm człowieka, w których
materiał genetyczny został zmieniony w sposób
niezachodzący w warunkach naturalnych wskutek
krzyżowania lub naturalnej kombinacji (z ang.
Genetically Modified Organisms).
SDS (od ang. Safety Data Sheet): dokument, zwany
też kartą charakterystyki, zawierający opis
zagrożeń, które może spowodować określona
substancja lub mieszanina chemiczna, sposoby
zapobiegania zagrożeniom oraz procedury jakie
należy podjąć w razie wystąpienia skażenia.
Zmiana genomu metodami inżynierii genetycznej
w celu uzyskania nowych cech fizjologicznych.
Substancja zwana też macierzą pozakomórkową
wypełniająca przestrzeń między komórkami. Jest ona
swoistym tworem zespalającym komórki w tkanki
i narządy, umożliwiającym organizację przestrzenną
tkanki oraz zapewnia mechaniczną stabilność
i podporę dla komórek.
System ( tzw. „żywy”) posiadający zdolność do
syntezy makrocząsteczek, korzystania z informacji
genetycznej oraz reakcji na sygnały środowiskowe.
Postępowanie mające na celu zapewnienie
bezpieczeństwa żywności przez identyfikację
i oszacowanie skali zagrożeń z punktu widzenia
wymagań zdrowotnych żywności oraz ryzyka
wystąpienia zagrożeń podczas przebiegu wszystkich
etapów produkcji i obrotu żywnością. System ten
ma również na celu określenie metod eliminacji lub
ograniczania zagrożeń oraz ustalenie działań
korygujących (od ang. Hazard Analysis and Critical
Control Points).
Populacja drobnoustrojów w obrębie gatunku lub
odmiany, wyróżniająca się określonymi cechami.
Proces potwierdzający, że procedura analityczna
użyta do wykonania konkretnego oznaczenia jest
odpowiednia do zamierzonego celu.

10

Karta charakterystyki
substancji
niebezpiecznych

11

Modyfikacja
genetyczna
Substancja
pozakomórkowa

12

13

System biologiczny

14

System HACCP –
Analiza zagrożeń
i krytyczne punkty
kontroli

15

Szczep
mikroorganizmów
Walidacja metody
analitycznej

16
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ZASTOSOWANIE INFORMACJI O ZAWODACH
Wsparcie dla pracowników i klientów instytucji rynku pracy w zakresie:

• skutecznego podejmowania decyzji dotyczących wyboru zawodu,
pracy/zatrudnienia,
• nabywania nowych lub rozszerzania już posiadanych kompetencji zawodowych,
• zmiany kwalifikacji zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy,
• dopasowywania treści szkoleń kontraktowanych przez urzędy pracy do
potrzeb rynku pracy.

Wsparcie dla różnych grup interesariuszy w zakresie:
•
•
•
•
•

poradnictwa i doradztwa zawodowego,
tworzenia i aktualizacji ofert szkoleniowych dla rynku pracy,
dostosowania oferty kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy,
tworzenia i aktualizacji opisów stanowisk pracy,
przygotowania lub aktualizacji opisu kwalifikacji rynkowych wprowadzanych
do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
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