
TECHNIK TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

1. Technik  technologii  chemicznej należy  do  branży  chemicznej,  która  jest  jedną
z  najważniejszych  gałęzi  przemysłu  przetwórczego.  Przemysł  chemiczny  w  Polsce
zalicza  się  od  wielu  lat  do  najbardziej  innowacyjnych  sektorów  gospodarki.  Rozwój
nowych  technologii  wiąże  się  z  mechanizacją  i  automatyzacją  produkcji  oraz  z
zastosowaniem  nowoczesnych  technik  kontroli  parametrów  procesowych  i  metod
analitycznych, co daje szanse na znalezienie zatrudnienia średniemu personelowi branży
chemicznej.  Dynamicznemu rozwojowi przemysłu  chemicznego sprzyja szybki  postęp
nie tylko w technice,  ale  i  w technologii  wytwarzania półproduktów i  produktów. Ze
względu na prężny rozwój wielu gałęzi przemysłu, a szczególnie powstawanie nowych
firm zajmujących się produkcją kosmetyków i tworzyw sztucznych, absolwent technikum
w  zawodzie  technik  technologii  chemicznej  ma  nieograniczone  możliwości  podjęcia
zatrudnienia  i  dalszego  rozwoju.  Wychodząc  naprzeciw  oczekiwaniom  pracodawców
w  zakresie  wiedzy  i  umiejętności  przygotowujemy  ucznia  do  wykonywania  pracy
zawodowej  i  aktywnego  funkcjonowania  w  zmieniającym  się  oraz  coraz  bardziej
dynamicznym rynku pracy. Uczeń kształcący się w tym zawodzie poznaje nowe techniki
i  technologie  oraz  podnosi  swoje  kwalifikacje  zawodowe.

2. Informacje dodatkowe:
Wprowadzona  w  naszej  szkole  na  kierunku technik  technologii  chemicznej innowacja
Technologia  kosmetyków naturalnych    pozwala  na  poszerzenie  wiedzy  i  umiejętności
ucznia  w  zakresie   technologii  produkcji  kosmetyków,  środków zapachowych  i  środków
czystości  ,dowiedzieć  się,  jakie  są  składniki  kosmetyków  i  jak  działają  na  naszą  skórę,
tworzyć własne indywidualne ekokosmetyki, odkrywać  moc aromaterapii i ziołolecznictwa,
dowiedzieć  się,  jak  z  pozoru  zwyczajnych  składników  stworzyć  prawdziwie  luksusowe
kosmetyki, poznać sekrety naturalnych źródeł piękna.
     Innowacja Produkcja  tworzyw  sztucznych  pozwala: poszerzyć   wiedzę  i
umiejętności w zakresie technologii produkcji tworzyw sztucznych, dowiedzieć się, jakie są
składniki  tworzyw  sztucznych,  opakowań  i  włókien  ,uczestniczyć  w  zajęciach  w
profesjonalnym laboratorium syntez chemicznych.
Głównym  celem  zagranicznej  praktyki  zawodowej  ucznia  kształcącego  się  w  zawodzie
technik  technologii  chemicznej  jest  podniesienie  umiejętności  zawodowych,  nabycie
doświadczenia  w  warunkach  naturalnych,  związanych  z  pracą  zawodową,  porównanie
warunków pracy w naszym kraju i kraju odbywania praktyk, jak również poznanie nowinek
zawodowych. 
Uczniowie  kształcący  się  na  kierunku  technik  technologii  chemicznej biorą  udział  w
zagranicznych  stażach.  Głównym  ich  celem  jest  podniesienie  umiejętności  zawodowych,
nabycie doświadczenia w warunkach naturalnych związanych z pracą zawodową, porównanie
warunków pracy w naszym kraju i za granicą, jak również poznanie nowinek zawodowych.
Uczniowie mogą również odbywać wakacyjne płatne staże w firmach branżowych.
W toku nauki uczniowie odbywają 4 – tygodniowe  praktyki zawodowe w wybranych przez
siebie firmach branżowych, mają możliwość uczestniczenia w płatnych stażach.

3. Sylwetka absolwenta:
Absolwent tego kierunku będzie przygotowany do:

 wytwarzania półproduktów i produktów chemicznych,
 obsługiwania maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego,
 organizowania i kontrolowania procesów technologicznych przemysłu chemicznego,



 wykonywania badań laboratoryjnych w przemyśle chemicznym.

Absolwent kierunku technik technologii chemicznej będzie potrafił również:
 przeprowadzać jakościowe i ilościowe badania kontrolujące zgodność składu 

badanego materiału z obowiązującymi normami,
 pobierać próbki pierwotne analizowanego materiału i przygotowywać średnie próbki 

analityczne,
 dobierać optymalne metody analityczne, dostosowane dla konkretnego oznaczania

w zależności od wykonywanej analizy,
 wykonywać oznaczenia ilościowe metodami klasycznymi, fizykochemicznymi oraz 

biochemicznymi, zgodnie z przepisami bhp, ppoż i ochrony środowiska,
 opracowywać wyniki analiz oraz prawidłowo je interpretować,
 obsługiwać, a także konserwować sprzęt i aparaturę laboratoryjną, zgodnie z 

instrukcjami oraz przepisami bhp i ppoż.

4. Kwalifikacje uzyskiwane w wyniku kształcenia:
a)   Kwalifikacja 1:

    AU.O8 – Obsługa maszyn i urządzeń przemysłu chemicznego
    b) Kwalifikacja 2:
   AU.56 – Organizacja i kontrolowanie procesów technologicznych w przemyśle        
chemicznym

Technik analityk znajdzie zatrudnienie w laboratoriach:
 naukowo -  badawczych (analiza chemiczna, analiza składu skomplikowanych 

mieszanin oraz produktów gotowych),
 przemysłowych (geologia, archeologia, ochrona środowiska, przemysł 

petrochemiczny),
 pracujących na rzecz rolnictwa (ocena jakości gleb, stopnia skażenia produktów 

rolnych),
 środowiskowych (analizy wód, gleb, atmosfery, ciągły monitoring zanieczyszczeń 

ekosfery),
 pracujących dla potrzeb przemysłu spożywczego (badanie jakości produktów 

spożywczych),
 klinicznych (analizy ambulatoryjne, diagnostyczne).

Absolwent w zawodzie technik technologii chemicznej może znaleźć zatrudnienie w 
przemyśle:

 petrochemicznym,
 sodowym,
 kwasu siarkowego,
 nawozów sztucznych, tworzyw sztucznych,
 włókien sztucznych,
 farmaceutycznym, kosmetycznym,
 środków pomocniczych – środki czystości, higieniczne, pielęgnacji roślin itp.,
gumowym, przetwórstwa tworzyw sztucznych, przemysł farb i lakierów

Proponowane miejsca zatrudnienia absolwentów:
 Laboratoria analityczne, 
 Szpitalne laboratoria,



 Centra diagnostyki - zakłady patomorfologii
 Stacje sanitarno – epidemiologiczne,
 Oczyszczalnie ścieków,
 Rafinerie nafty ,
 Stacje krwiodawstwa,
 Inspektoraty ochrony środowiska,
 Laboratoria kryminalistyczne,
 Zakłady produkcji kosmetyków,
 Zakłady produkcji tworzyw sztucznych,
 Zakłady produkcji nawozów sztucznych i środków ochrony roślin,
 Zakłady Chemiczne,
 Zakłady Uzdatniania Wody,
 Zakłady Przetwórstwa Mlecznego,
 Zakłady Produkcji Wód Mineralnych i inne.

Przykładowe miejsca pracy na terenie województwa podkarpackiego:
 GOODRICH Krośnie,
 BWI w Krośnie,
 Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Krośnie,
 Gamrat S.A. w Krośnie,
 SPLAST w Krośnie,
 Huta Szkła W Krośnie,
 Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Krośnie,
 Oczyszczalnia Ścieków w Krośnie,
 Wody mineralne ,,Jawa” w Krośnie,
  Petrogeo Jasło,
 Grupa LOTOS S.A. Jasło,
 Rafineria Nafty Jedlicze S.A. 
 Wietpol Aerospace w Jasionce,
 Iwoniczanka w Brzozowie,
 Sylveco Produkcja kosmetyków Rzeszów,
 Grupa Azoty S.A. Tarnów,
 Zakład Chemiczny "Silikony Polskie" Sp z o.o. Nowa Sarzyna,
 Zakład Uzdatniania Wody w Sieniawie.

Studia wyższe: 
Po  ukończeniu  nauki  w  naszym  technikum  absolwent  może  podjąć  studia  wyższe  na
kierunkach:  chemia,  technologia  chemiczna,  ochrona  środowiska,  farmacja,  medycyna,
analityka  medyczna  i  kryminalistyczna,  towaroznawstwo,  kosmetologia,  biotechnologia,
biochemia,  chemia,  technologia  żywności  i  żywienia,  ochrona  środowiska,  ratownictwo
medyczne, inne.

Baza dydaktyczna:
Szkoła  dysponuje  pracownią  analiz  biologiczno  -  chemicznych.  Uczniowie  biorą  udział
również w zajęciach organizowanych w laboratoriach PWSZ w Krośnie oraz laboratoriach
udostępnionych przez WSPiA w Rzeszowie. W bazie dydaktycznej naszego patrona zostało
zlokalizowane  Podkarpackie  Centrum  Kryminalistyki,  Kryminologii  i  Medycyny
Sądowej. W  jego  skład  wchodzą:  Laboratorium  Kryminalistyczne  (z  pracowniami:

http://wspia.eu/uczelnia/laboratorium-kryminalistyczne
http://wspia.eu/uczelnia/laboratorium-kryminalistyczne


Identyfikacji  Kryminalistycznej,  Medycyny  Sądowej  i  Biologii  Sądowej  oraz  Badań
Wariograficznych), Laboratorium Symulacji Zdarzeń (w skład którego wchodzą Pracownia
Bezpieczeństwa  Lotniczego  oraz  Pracownia  Balistyki),  a  także  Pracownia  Badań  nad
Terroryzmem.

Patronat naukowy:

Partnerzy szkoły:


