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MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA ABSOLWENTÓW
Specjalności Specjalności

BIOTECHNOLOGIA
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• biotechnologia prze-
   mysłowa i w ochronie 
   środowiska

1,5-
roczne

• biotechnologia prze-
   mysłowa i w ochronie
   środowiska

stanowiska związane z organizacją i prowadzeniem procesów produk-
cyjnych w przemyśle chemicznym, biotechnologicznym i pokrewnych • 
laboratoria badawcze prowadzące analizy kontrolne i diagnostyczne
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G • inżynieria odnawial-
   nych źródeł energii 
• inżynieria procesów 
   technologicznych

1,5-
roczne

• inżynieria odnawial-
   nych źródeł energii 
• inżynieria procesów 
   technologicznych biura inżynierskie i pracownie projektowe • przemysł chemiczny, far-

maceutyczny, kosmetyczny, spożywczy, energetyczny, metalurgiczny, 
maszynowy, elektroniczny • laboratoria badawcze

1,5-
roczne

• engineering 
   of technological 
   processes

NANOTECHNOLOGIE
I NANOMATERIAŁY

kierunek międzywydziałowy 
(WFMiI - WIiTCh)

3,
5-
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• technologie 
   nanomateriałowe

gałęzie przemysłu związane z wytwarzaniem i stosowaniem nanoma-
teriałów • laboratoria naukowe, przemysłowe, diagnostyczne, badaw-
czo-rozwojowe
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• analityka przemysłowa 
   i środowiskowa
• chemia i technologia 
   kosmetyków
• kataliza przemysłowa
• lekka technologia 
   organiczna
• technologia polimerów
• technologie środowiska
   i gospodarka odpadami

1,5-
roczne

• analityka przemysłowa
   i środowiskowa
• chemia i technologia 
   kosmetyków
• kataliza przemysłowa
• lekka technologia 
   organiczna
• technologia polimerów
• technologie środowiska
   i gospodarka odpadami

przemysłowe i środowiskowe laboratoria analityczne • laboratoria kon-
troli jakości i badawczo-rozwojowe przemysłu chemicznego • zakłady 
syntezy chemicznej (organicznej i nieorganicznej) • zakłady związane 
z produkcją małotonażową • przedsiębiorstwa produkujące kosmetyki 
oraz chemię gospodarczą • przemysł rafi neryjno-petrochemiczny • za-
kłady produkujące polimery, dodatki do tworzyw sztucznych • placów-
ki naukowo-badawcze • zakłady przetwórstwa i recyklingu polimerów
• zakłady produkujące katalizatory • przedsiębiorstwa zajmujące się 
ochroną środowiska

• chemia i technologia 
   kosmetyków

1,5-
roczne 

lub
2-letnie

• innova  ve chemical 
   technologies
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