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• modelowanie komputerowe
• nowoczesne materiały 
   i nanotechnologie
• technologie mul  medialne
• komputerowa analiza 
   obrazu i sygnału

ośrodki badawcze i przemysłowe wykorzystujące 
technologie opierające się na kwantowych wła-
snościach układów polimerowych, ciekłokrysta-
licznych, magnetycznych i półprzewodnikowych 
w skali mikro- i nanometrycznej • fi rmy zajmują-
ce się obrazowaniem i przekazem medialnym, np. 
w branży reklamowej, diagnostyce medycznej i ar-
chiwistyce
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• grafi ka komputerowa 
   i mul  media
• informatyka stosowana
• teleinformatyka

fi rmy informatyczne zajmujące się budową, wdra-
żaniem i utrzymywaniem narzędzi informatycz-
nych • telekomunikacja • bankowość i ubezpiecze-
nia • administracja państwowa i samorządowa • 
operatorzy internetowi

• analityka danych
• inżynieria obliczeniowa
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• data analy  cs 
• mul  media and computer 
   graphics 
• applied computer science 
• computa  onal engineering 
• informa  on and telecom-
   munica  on technology 
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   i ekonomii
• modelowanie 
   matematyczne
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   i ekonomii
• modelowanie matematyczne

banki, towarzystwa ubezpieczeniowe • instytuty 
naukowe, uczelnie techniczne • administracja pań-
stwowa

NANOTECHNOLOGIE
I NANOMATERIAŁY
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międzywydziałowy 
(WFMiI – WIiTCh)
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• inżynieria 
   nanostruktur

gałęzie przemysłu związane z wytwarzaniem i sto-
sowaniem nanomateriałów • laboratoria nauko-
we, przemysłowe, diagnostyczne, badawczo-roz-
wojowe
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