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Działania dla studentów I-go stopnia  
na kierunku Technologia chemiczna 

 
Semestr 
studiów Forma wsparcia 

IV 
 Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym – chemia  
 Bezpieczna praca w laboratorium - ocena i zarządzanie ryzykiem 
 Zapoznanie się z wielkogabarytową i półtechniczną technologią gazów syntezowych, 

amoniaku, kwasu azotowego i mocznika – wizyta studyjna 

V 

 AutoCad zaawansowany (w tym 3D) 
 Dobre Praktyki Pomiarowe 
 Komputerowe wspomaganie projektowania procesów  
 Preparatywna chromatografia cieczowa 
 Przemysłowe procesy otrzymywania najważniejszych produktów technologii 

chemicznej 
 Zapoznanie się z przemysłową instalacją do zachowawczej destylacji ropy naftowej 

oraz produktami frakcjonowania 

VI 

 Optymalizacja procesu wtrysku - dobór tworzyw do określonych wymagań, systemy 
gorącokanałowe 

 Rozpoznawanie i usuwanie błędów wtrysku i powierzchni 
 Autodesk Inventor Professional zaawansowany 
 Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych 
 Wybrane problemy technologiczne w przemyśle farb i lakierów  
 Innowacyjne technologie przetwórstwa tworzyw polimerowych 
 Nowoczesne metody wytłaczania i wtryskiwania tworzyw sztucznych 
 Technologia produkcji kauczuku syntetycznego i lateksów kauczukowych w postaci 

surowej 
 Wielkotonażowa produkcja żywic poliestrowych i epoksydowych 

VII 

 Zarządzanie jakością produktu (ISO 9001, kontrola jakości, audytor, REACH) 
 Dobra praktyka laboratoryjna i produkcyjna (GLP, GMP) 
 Konstrukcja form wtryskowych 
 Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami symulacji wtrysku 
 Konstrukcje tworzyw sztuczne o kluczowym znaczeniu - przemysłowa produkcja 

poliamidów 
 
Kolorem czerwonym oznaczono zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 
Kolorem żółtym oznaczono certyfikowane szkolenia 
Kolorem niebieskim oznaczono wizyty studyjne 
Kolorem zielonym oznaczono zajęcia warsztatowe 
Kolorem czarnym oznaczono zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej
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Działania dla studentów II-go stopnia  
na kierunku Technologia chemiczna 

 
Semestr 
studiów Forma wsparcia 

I 
 Konwersatorium z języka angielskiego 
 Organizacja pracy czyli jak efektywnie zarządzać czasem i własną pracą 
 Wielkotonażowa produkcja żywic fenolowych i nowolakowych 

II 

 Modyfikowanie tworzyw sztucznych przeznaczonych do wytłaczania i formowania 
wtryskowego 

 Nowoczesne metody otrzymywania kompozytów polimerowo-włóknistych 
 Otrzymywanie i projektowanie kompozytów polimerowych 
 Uszlachetnianie tworzyw polimerowych stosowanych w przetwórstwie 
 Technologia recepturowania i produkcji farb rozpuszczalnikowych i wodnych 
 Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami przetwórstwa hybrydowych kompozytów 

polimerowych 
 Zapoznanie się z wysokowydajną linią technologiczną do produkcji farb emulsyjnych i 

fasadowych 

III 

 Efektywna komunikacja w zespole – jak skutecznie porozumiewać się ze 
współpracownikami 

 Farby i lakiery proszkowe – przygotowanie podłoża, proces wytwarzania, techniki 
aplikacji, przeciwdziałanie wadom 

 Zapoznanie się z nowoczesnymi metodami symulacji wtrysku 
 
Kolorem czerwonym oznaczono zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 
Kolorem niebieskim oznaczono wizyty studyjne 
Kolorem zielonym oznaczono zajęcia warsztatowe 
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Działania dla studentów I-go stopnia  
na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa 

 
Semestr 
studiów Forma wsparcia 

IV 

 Język angielski w zastosowaniu specjalistycznym – chemia  
 Bezpieczna praca w laboratorium - ocena i zarządzanie ryzykiem 
 Zapoznanie się z wielkogabarytową i półtechniczną technologią gazów syntezowych, 

amoniaku, kwasu azotowego i mocznika – wizyta studyjna 

V 

 AutoCad zaawansowany (w tym 3D) 
 Dobre Praktyki Pomiarowe 
 Komputerowe wspomaganie projektowania procesów  
 Preparatywna chromatografia cieczowa 
 Przemysłowe procesy otrzymywania najważniejszych produktów technologii 

chemicznej 
 Zapoznanie się z przemysłową instalacją do zachowawczej destylacji ropy naftowej 

oraz produktami frakcjonowania 

VI 

 Audyt energetyczny przedsiębiorstwa wg wymagań normy PN-EN 16247 
 Szkolenie z przepisów UDT nt. projektowania apartury ciśnieniowej wg wymagań 

dyrektywy 97/23/WE 
 Autodesk Inventor Professional zaawansowany 
 Kompleksowa analiza termiczna związków chemicznych 
 Analiza właściwości materiałów proszkowych 
 Technologia produkcji kauczuku syntetycznego i lateksów kauczukowych w postaci 

surowej 
 Wielkotonażowa produkcja żywic poliestrowych i epoksydowych 

VII  Zarządzanie jakością produktu (ISO 9001, kontrola jakości, audytor, REACH) 
 Dobra praktyka laboratoryjna i produkcyjna (GLP, GMP) 

 
Kolorem czerwonym oznaczono zajęcia realizowane wspólnie z pracodawcami 
Kolorem żółtym oznaczono certyfikowane szkolenia 
Kolorem niebieskim oznaczono wizyty studyjne 
Kolorem zielonym oznaczono zajęcia warsztatowe 
Kolorem czarnym oznaczono zajęcia praktyczne realizowane w formie projektowej 


