
Program studiów 

Chemia studia I stopnia, licencjackie 

Studia na kierunku Chemia trwają sześć semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego 

licencjata. Kierunek realizowany jest w formie profilu ogóloakademickiego. Studia przeznaczone są przede 

wszystkim dla osób, które dążą do zdobycia wiedzy ogólnej i umiejętności oraz poszerzanie zainteresowań  

w zakresie dziedziny nauk chemicznych. Poza zdobyciem podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu 

chemii, studia zapewniają przygotowanie praktyczne, zdobywane głównie podczas zajęć laboratoryjnych 

i praktyk. Celem kształcenia jest również ugruntowanie postaw społecznych niezbędnych do pracy 

w zawodzie chemika. 

 

Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy obejmujący kształcenie w zakresie przedmiotów 

podstawowych (np. matematyka, informatyka, chemia organiczna, chemia nieorganiczna) i kierunkowych. 

Dodatkowo w ramach specjalności: 

- analityka środowiska i żywności – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi 

podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: ochrona 

atmosfery, chemia środowiska, podstawy bromatologii, podstawy technologii żywności, metody 

jonowymienne w chemii separacji, antyoksydanty, chemizacja środowiska, toksykologia żywności, 

chemiczna analiza gleb, chemia i analiza żywności; 

- chemia biopolimerów i biomateriałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi 

podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: wybrane 

zagadnienia z biologii komórki, mikrobiologia, analiza chemiczna próbek biologicznych, podstawy 

farmakologii i chemii leków, podstawy anatomii i fizjologii, polimery naturalne i biopolimery, podstawy 

przetwórstwa polimerów, elementy biotechnologii – bioprodukty, chemia i technologia polimerów dla 

nowoczesnych zastosowań, inżynieria biomateriałów; 

- chemia leków – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: elementy anatomii 

i fizjologii człowieka, histologia, farmakologia, farmakognozja, metody spektroskopowe w analizie leków, 

zaawansowana synteza organiczna w chemii leków, metody chromatograficzne w analizie leków, 

laboratorium syntezy i analizy leków, chemia biomedyczna, strukturalne aspekty w projektowaniu leków, 

patentowanie leków, inżynieria biomateriałów; 

- chemia kosmetyków - program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: podstawy wiedzy 

o kosmetykach, receptury wyrobów kosmetycznych, a także podstaw immunologii i mikrobiologii skóry; 

- ziołowe produkty naturalne - program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: farmakognozja, fitoterapia, 

współczesne receptury zielarskie - przepisy na najczęstsze choroby, elementy komputerowego 

projektowania substancji leczniczych, chemia związków biologicznie aktywnych; 

 

- chemia podstawowa – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty poszerzające wiedzę chemiczną. 

- chemia nauczanie przyrody – program studiów tej specjalizacji, poza przedmiotami dającymi 

podstawowe wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalizacyjne, jak: psychologia, 

pedagogika, dydaktyka przyrody i chemii, biologia ogólna dla przyrodników, botanika, zoologia, 

hydrobiologia z hydrologią, fizyka dla przyrodników, geografia regionalna Polski i Świata, astronomia, 



geologia i gleboznawstwo, kartografia i topografia, meteorologia z klimatologią, chemia środowiska, zajęcia 

terenowe. Studenci tej specjalizacji uzyskują uprawnienia do nauczania chemii w gimnazjum oraz przyrody 

w szkole podstawowej. 

 

Absolwent studiów licencjackich kierunku Chemia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu 

ogólnych zagadnień chemii oraz z dziedzin pokrewnych opartych na podstawach nauk matematyczno-

przyrodniczych. Zna zasady otrzymywania, analizowania, charakteryzowania i bezpiecznego stosowania 

wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. W pracy zawodowej kieruje się zasadami 

zrównoważonego rozwoju. Absolwent studiów I stopnia jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemia studia I stopnia, inżynierskie 

Studia na kierunku Chemia  trwają siedem semestrów i kończą się nadaniem tytułu zawodowego inżyniera. 

Kierunek realizowany jest w formie profilu ogóloakademickiego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, 

które dążą do zdobycia wiedzy ogólnej i umiejętności oraz poszerzanie zainteresowań  w zakresie dziedziny nauk 

chemicznych. Ponadto program studiów umożliwia poznanie podstawowych procesów technologicznych, szczególnie 

procesów przyjaznych środowisku, a także wykształcenie umiejętności prowadzenia prac laboratoryjnych oraz 

organizowania stanowiska pracy. Celem kształcenia jest również ugruntowanie postaw społecznych niezbędnych do 

pracy w zawodzie chemika. 

 

Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy obejmujący przedmioty z wiedzy ogólnej (np. 

język obcy, język obcy, przedmiot humanistyczny), przedmioty podstawowej (np. matematyka, informatyka, chemia 

organiczna, chemia nieorganiczna) i kierunkowej. Dodatkowo w ramach specjalności: 

- chemia nowych materiałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe z zakresu nanotechnologii 

i nanomateriałów, mikro i nano- elektroniki, materiałów organicznych i nieorganicznych stosowanych w elektronice 

i optoelektronice, zjawisk optycznych w nanostrukturach i kompozytach półprzewodnikowych, stopów oraz nowych 

związków międzymetalicznych o praktycznych zastosowaniach, wytrzymałości materiałów, a także materiałów 

polimerowych, ich przetwarzania oraz praktycznych zastosowań z uwzględnieniem biomateriałów; 

 - agrochemia – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi wykształcenie chemiczne, zawiera 

dodatkowo przedmioty z zakresu agrobiotechnologii, produkcji agrochemikaliów, gospodarki odpadami rolniczymi, 

podstaw produkcji rolniczej, a także mikrobiologii rolnej i agroekologii. 

 

Absolwent studiów inżynierskich kierunku Chemia posiada wiedzę i umiejętności z zakresu podstawowych 

zagadnień chemii i technologii chemicznej oraz z dziedzin pokrewnych opartych na szerokich podstawach 

matematyki, nauk przyrodniczych i technicznych. Zna zasady otrzymywania, analizowania, charakteryzowania 

i bezpiecznego stosowania wyrobów chemicznych oraz postępowania z odpadami. W pracy zawodowej kieruje się 

zasadami zrównoważonego rozwoju. Nabyta wiedza pozwala absolwentom posiąść umiejętności pracy w grupie, 

kierowania zespołami ludzkimi wykonującymi zadania zlecone oraz posługiwania się fachową literaturą i przepisami 

prawnymi w zakresie działalności gospodarczej.  Absolwent zna podstawowe procesy technologiczne, szczególnie 

procesy przyjazne dla środowiska, a także posiada umiejętność interpretacji i opisu podstawowych zjawisk 

fizykochemicznych, wykonywania prac laboratoryjnych oraz zorganizowania bezpiecznego i efektywnie 

funkcjonującego stanowiska pracy laboratoryjnej. Absolwent studiów I stopnia (inżynierskich) jest przygotowany do 

podjęcia studiów II stopnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chemia studia II stopnia 

Studia na kierunku Chemia  trwają cztery  semestry i kończą się nadaniem tytułu magistra chemii. Kierunek 

realizowany jest w formie profilu ogóloakademickiego. Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które dążą 

do zdobycia ugruntowanej, poszerzonej wiedzy i umiejętności w zakresie nauk chemicznych oraz  przygotowanie 

praktyczne, zdobywane głównie podczas zajęć laboratoryjnych i praktyk. Celem kształcenia jest również 

ugruntowanie postaw społecznych niezbędnych do pracy w zawodzie chemika 

 Program studiów dostosowany do wymogów rynku pracy oraz rozwijający i doskonalący wiedzę 

i umiejętności zdobyte na studiach I stopnia. To również możliwość wyboru specjalności:  

- analityka środowiskowa – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, umożliwia poznanie zagadnień istniejących na pograniczu chemii, biologii i medycyny; 

zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: podstawy i zastosowania analizy termicznej, nowoczesne trendy 

w analityce żywności, ekotoksykologia, analiza substancji dodawanych do żywności, techniki membranowe 

w ekoanalityce, analiza wód i ścieków, analityczna spektroskopia luminescyjna, techniki spektroskopii oscylacyjnej 

w badaniach układów biologicznych, chromatograficzne i elektromigracyjne metody rozdzielania mieszanin, metody 

dyfrakcyjne w analityce; 

- chemia nowych materiałów – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe 

wykształcenie chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: materiały dla medycyny, materiały 

opakowaniowe nowej generacji, recykling materiałów, biomateriały z aktywną funkcją przeciwdrobnoustrojową, 

laboratorium syntezy i badań biomateriałów, układy aromatyczne, organiczne materiały elektroniczne 

i optoelektroniczne - podstawy chemiczne, organiczne materiały elektroniczne i optoelektroniczne - podstawy 

fizyczne, laboratorium syntezy i badań materiałów dla elektroniki i optoelektroniki organicznej, chemia związków 

heterocyklicznych, metaloorganiczne materiały katalityczne w syntezie organicznej, chemia stopów i związków 

międzymetalicznych, chemia produktów naturalnych; 

- chemia podstawowa – studia prowadzone w zakresie głównej dyscypliny; w zakresie tej specjalności prowadzone 

są m.in. przedmioty: chemia produktów naturalnych, ekotoksykologia, recykling odpadów, układy aromatyczne, 

eksperymentalne i teoretyczne badania widm oscylacyjnych związków koordynacyjnych, chemia związków 

heterocyklicznych, nowoczesne trendy w analityce żywności, elektromigracyjne metody rozdzielania mieszanin, 

procesy krystalizacji w przyrodzie i przemyśle, chemizacja środowiska, zaawansowane materiały organiczne, 

organiczne kryształy molekularne, metody analityczne w przemyśle kosmetycznym; 

- chemia leków - – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie 

chemiczne, zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: nowoczesne metody uwalniania leków, leki 

celowane molekularnie, botanika farmaceutyczna  

- specjalizacja nauczycielska: nauczanie chemii (kontynuacja dla specjalizacji nauczycielskich studiów 

I stopnia) – program studiów tej specjalności, poza przedmiotami dającymi podstawowe wykształcenie chemiczne, 

zawiera dodatkowo przedmioty specjalnościowe, jak: psychologia, pedagogika, dydaktyka chemii, chemia produktów 

naturalnych, eksperymentalne i teoretyczne badania widm oscylacyjnych związków koordynacyjnych, układy 

aromatyczne, chemia i analiza żywności, chemiczne skażenia żywności, analiza chemiczna próbek biologicznych, 

zaawansowane materiały organiczne, metaloorganiczne materiały katalityczne w syntezie organicznej, organiczne 

kryształy molekularne, techniki membranowe w ekoanalityce, oddziaływania niekowalencyjne w chemii, chemia 

związków heterocyklicznych. Studenci tej specjalności uzyskują uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich 

typach szkół. 

Absolwent kierunku Chemia posiada rozszerzoną – w stosunku do studiów pierwszego stopnia – wiedzę 

z zakresu nauk chemicznych oraz dodatkową wiedzę w zakresie wybranej specjalności. Posiada wiedzę 

i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów chemicznych. W trakcie studiów nabywa umiejętności 

organizowania pracy grupowej i kierowania pracą zespołową, a także komunikowania się w zakresie wiedzy chemicznej 

zarówno ze specjalistami jak i przedstawicielami innych grup społecznych. To również przygotowanie do podjęcia 

studiów III stopnia. 

 


