
www.biol.uni.lodz.pl







INSTYTUTY

Instytut 
Mikrobiologii, 
Biotechnologii  
i Immunologii

Instytut 
Biofizyki

Instytut Biologii 
Eksperymentalnej

Instytut 
Ekologii                        

i Ochrony
Środowiska

Instytut
Biochemii



Studia licencjackie i magisterskie







Kierunek BIOTECHNOLOGIA uzyskał 
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
w 2019 r. otrzymując cząstkowe ceny 
wyróżniające za:
• umiędzynarodowienie procesu 

kształcenia,
• infrastrukturę wykorzystaną 

w procesie kształcenia.



Kierunek MIKROBIOLOGIA uzyskał 
akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej 
w 2019 r. otrzymując cząstkowe oceny 
wyróżniające w zakresie:

• kadry prowadzącej proces kształcenia,
• opieki nad studentami oraz wsparcia

w procesie kształcenia,
• umiędzynarodowienia procesu 

kształcenia,
• infrastruktury wykorzystanej

w procesie kształcenia.









Studenci odbywają zajęcia 
w nowoczesnych aulach 
i salach ćwiczeniowych

ZDJĘCIE: WBiOŚ



Nasz Wydział szczególnie dużą wagę 
przykłada do nauki praktycznych 

umiejętności pracy w laboratorium 
(jest to kosztowne i często

prywatne uczelnie redukują 
te zajęcia do minimum)

ZDJĘCIE: WBiOŚ



ZDJĘCIE: WBiOŚ





ZDJĘCIE: WBiOŚ



M. Wieczorek



M. Wieczorek



Studenci kierunków: 
Ochrona środowiska, EkoMiasto, 

Biomonitoring i biotechnologie ekologiczne, 
i specjalności Biologia środowiskowa

mają dużo zajęć praktycznych w terenie

ZDJĘCIE: WBiOŚ



Nasz Wydział posiada nowoczesną 
Terenową Stację Przyrodniczą w Spale

autor: Mateusz Opasiński



Nasz Wydział zmodernizował Muzeum Przyrodnicze                         
i udostepnił je ponownie w 2019 r.

http://www.polskaniezwykla.plhttps://www.radiolodz.pl/posts/48562-otwarcie-muzeum-przyrodniczego-uniwersytetu-lodzkiego-dopiero-wiosna-zdjecia



Nasz Wydział posiada najlepszy w kraju 
niemedyczny Biobank, który aktywnie działa w zakresie 

rozwijania standardów bezpieczeństwa informacji                                         
w biobankach i biorepozytoriach oraz 

wdrażania spójnych rozwiązań IT w zakresie biobankowania.



Nowa siedziba





Pracownicy i absolwenci naszego Wydziału już w marcu 2020 r. utworzyli CovidLab
wspólnie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Polską Akademią Nauk i firmą 
Proteon Pharmaceuticals. Od ponad roku wspierają szpitale zakaźne wykonując                
badania diagnostyczne w kierunku wirusa SARS-CoV-2.

<a href="https://pl.freepik.com/zdjecia/tlo">Tło zdjęcie utworzone przez kjpargeter - pl.freepik.com</a>

Zobaczyć niewidzialne –
diagnostyka zakażeń SARS-COV-2



Nasz Wydział proponuje innowacyjne strategie zwalczania chorób, 
ocenę nanocząstek pod kątem przyszłych zastosowań klinicznych, 

opracowanie efektywnych narzędzi profilaktycznych i diagnostycznych, 
w tym w ramach projektu TESTOPLEK /www.testoplek.pl/

https://biuroprasowe-uni-lodz.prowly.com/15965-skuteczniejsza-chemioterapia-i-inteligentna-odziez-komercjalizacja-badan-na-uniwersytecie-lodzkim

TESTOPLEK został 
uhonorowany 
Euro Symbolem
Innowacji w roku 2013               
i był laureatem nagrody 
Jakość Roku w latach: 
2010, 2011 i 2012



Nasz Wydział uczestniczy jako jedyny w Polsce wydział 
biologiczny w międzynarodowych inicjatywach wypracowania 

procedur i tworzenia systemów szkolenia służb w zakresie 
zagrożeń terrorystycznych CBRN (czyli chemicznych, biologicznych, 

radiologicznych lub nuklearnych)
http://www.biol.uni.lodz.pl/pl/content/opracowanie-programu-szkoleniowego-dla-funkcjonariuszy-policji-z-zakresu-zagrozen-cbrn

www.cbrn-pol.uni.lodz.pl





Nasz Wydział współorganizuje międzynarodowe wyprawy do 
słabo poznanych ekosystemów polarnych (Ocean Południowy, 

Arktyka), ekosystemów wysokogórskich (Himalaje) 
i istotnych gospodarczo obszarów Atlantyku i Pacyfiku –

od płycizn po głębiny.



Odkrywamy nowe gatunki, 
rodzaje, a nawet rodziny.









Preparat barwiony metodą 
Grama z  hodowli 

H. rudnickae

• fakultatywne beztlenowce
• Gram-ujemne ziarniaki
• nieruchliwe
• wzrost w postaci czerwonych kolonii



Heteranthocidium
universitas-lodziensis

Nasz Wydział prowadzi badania w Ameryce Płd.
koordynowane przez prof. UŁ Martę Kolanowską. 

Pani Profesor odkryła ponad 370 nowych gatunków 
storczyków. W planach ma także utworzenie 

Tropikalnej Stacji Badawczej w Kolumbii.



Badacz „zaginionych światów”

Do grona naszych profesorów dołączył niedawno belgijski 
biolog, dr Philippe J. R. Kok. Specjalizuje się On             

w herpetofaunie południowoamerykańskich gór stołowych 
– niedostępnych ekosystemów pogrążonych w chmurach, 

przez Indian zwanych „domami bogów”.



http://www.philippekok.com/research/

Profesor UŁ Philippe Kok 
odkrył 50 nowych taksonów 

płazów i gadów (gatunków                 
i rodzajów, a nawet rodzin)                 

z Ameryki Południowej.



M. Bartos



Nowatorskie badania koordynowane przez hydrobiologów z Naszego Wydziału, 
prowadzone we współpracy z 5 ośrodkami zagranicznymi, wykazały na 

przykładzie skorupiaków z gromady Malacostraca, że różnorodność wód słodkich 
Europy w skali kontynentu jest bardzo niedoszacowana.



Nasz Wydział integruje naukowców z wielu krajów 
wokół światowej strategii rozwoju i wdrażania innowacyjnych rozwiązań 

dla ochrony i zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska 
w obliczu globalnych zmian.



http://ec.europa.eu/environment/life/news/newsarchive2018/july/index.htm?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#eh -rek

„Ekohydrologiczna rekultywacja zbiorników 
rekreacyjnych Arturówek (Łódź) jako modelowe podejście do rekultywacji 
zbiorników miejskich” LIFE08 ENV/PL/000517, koordynowany przez Katedrę 
UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej

w w w. ar turowek . p l



Nasz Wydział:
• Organizuje prestiżowe kongresy, 

• Jest centrum integracji międzynarodowego środowiska naukowego
.



http://osa.uni.lodz.pl/summer2017/

SZKOŁA LETNIA DLA STUDENTÓW Z CHIN
Understanding Poland: Economy, Society and Science

Edycja 1: 16-25.07.2017, Edycja 2: 23-25.07.2018, Edycja 3: 15-25.07.2019
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Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UŁ
prowadzona przez wydziały: Wydział Biologii i Ochrony Środowiska,  Wydział Chemii, 
Wydział Matematyki i Informatyki , Wydział Nauk Geograficznych, Wydział Fizyki i 
Informatyki Stosowanej

zapewnia kształcenie doktorantów z dyscyplin:
matematyka, nauki biologiczne, nauki chemiczne, 
nauki fizyczne, nauki o Ziemi i środowisku.
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Szkoła Doktorska BioMedChem
prowadzona wspólnie z Instytutami Polskiej Akademii Nauk, Instytutem Biologii 
Medycznej oraz Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 

zapewnia kształcenie doktorantów z dyscyplin:
nauki biologiczne, nauki medyczne, nauki chemiczne.





„Trzeba podważać wszystko, 
co się da podważyć,

gdyż tylko w ten sposób 
można wykryć to, 

czego podważyć się nie da”

Prof. Tadeusz Kotarbiński
pierwszy rektor Uniwersytetu Łódzkiego



www.biol.uni.lodz.pl


