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ŚCIEŻKI KARIERY
•   Badania naukowe w instytucjach badawczo-

-rozwojowych w kraju i za granicą.

•   Praca w przemyśle Hi-Tech, np. w firmach wy-
twarzających urządzenia optoelektroniczne, 
w działach badawczo-rozwojowych.

•   Praca wykorzystująca modelowanie i metody 
numeryczne, np. analityka finansowego lub 
ubezpieczeniowego.

WYbIERz NANoINŻYNIERIę!
Pytania:

nanoinzynieria@pwr.edu.pl
www.nanoinzynieria.wppt.pwr.edu.pl
www.facebook.com/nanoinzynieria.wppt

WYdzIAł PodstAWoWYCh  
PRoblEmóW tEChNIKI

KaTedra FizyKi doświadczalnej 
Kierunek FizyKa TecHniczna 
Specjalność NANoINŻYNIERIA

Kontakt:
WYdzIAł PodstAWoWYCh PRoblEmóW tEChNIKI
Politechnika WrocłaWska 

Wybrzeże st. Wyspiańskiego 27
50 - 370 Wrocław
tel.: 71 320 29 86
 
dodatkowe informacje: 
www.wppt.pwr.edu.pl
rekrutacja.pwr.edu.pl
www.osn.pwr.edu.pl

Co ofERujEmY

studIA I stoPNIA
inżynierskie – 7 semestrów

studIA II stoPNIA
magisterskie – 3 semestry

studIA III stoPNIA
doktoranckie – 8 semestrów

•   zajęcia ze znakomitą młodą kadrą, z dużymi osią-
gnięciami naukowymi.

•   wszechstronne wykształcenie, dające dużą ela-
styczność przy wyborze późniejszej kariery.

•   Możliwość profilowania programu studiów zgod-
nie z własnymi zainteresowaniami.

•   Kontakt z badaniami naukowymi na wysokim po-
ziomie podczas studiów.

•   dostęp do doskonale wyposażonych laboratoriów.

•   Możliwość odbywania krótko i długotermino-
wych praktyk w renomowanych ośrodkach na-
ukowych w kraju i za granicą.

•   Łatwość kontynuowania edukacji na studiach 
doktoranckich w kraju lub za granicą.

Nanoinżynieria  
na Politechnice Wrocławskiej  
od 2007 roku



NANoINŻYNIERIA 
•  dziedzina nauki i techniki, zajmującą się obiektami 

o rozmiarach nanometrowych, o szerokich zasto-
sowaniach (smartfony, procesory, pamięci optycz-
ne, oświetlenie led, GPS).

•  Multidyscyplinarność – zajęcia prowadzone 
we współpracy z wydziałami chemicznym oraz 
elektroniki, Mikrosystemów i Fotoniki.

•  Solidne umiejętności w zakresie metod numerycz-
nych i ich zastosowań.

•  wiedza o technologiach wytwarzania nanostruk-
tur metodami chemicznymi (nanokryształy) oraz 
fizycznymi (warstwa po warstwie).

•  Umiejętności w zakresie pomiarów nanostruktur 
oraz bazujących na nich przyrządów wykorzy-
stywanych w biomedycynie, laserach, ogniwach 
słonecznych, źródłach pojedynczych fotonów  
do kryptografii, czujnikach substancji toksycznych. 

Szczegóły na stronie 
www.osn.pwr.edu.pl

suKCEsY NAszYCh studENtóW:

• 3 prestiżowe stypendia diamentowy Grant
• 3 stypendia MniSw
• 3 stypendia im. Maxa Borna
• 2 tytuły najlepszego absolwenta Pwr
•  Udział w realizacji 20 grantów krajowych  

i 4 międzynarodowych

zAgRANICzNE PRAKtYKI studENCKIE,  
stAŻE doKtoRANCKIE  
I PodoKtoRsKIE:

Niemcy – uniwersytety w Würzburgu, Kassel, 

berlinie (około 30)

francja  – uniwersytety w strasburgu, Paryżu, 

Caen (40)

belgia – ImEC w leuven (12)

Wielka brytania – uniwersytety Cambridge, 

manchester (4)

usA – stanford, berkeley (4)

Kanada – uniwersytet mc master (3)

WYdzIAł PodstAWoWYCh PRoblEmóW tEChNIKI

studENCI/AbsolWENCI

Adam Klimont
Absolwent Nanoinżynierii
- studia I i II stopnia

w trakcie studiów na Pwr 
odbył sześciomiesięczny 
staż na Uniwersytecie cam-
bridge. obecnie doktorant 
w cambridge, specjalizuje się w wytwarzaniu laserów 
kaskadowych na zakres teraherzów. 

błażej Kolad
CERN, genewa

„zajmuję się fizyką akce-
leratorów. Systemy, nad 
którymi pracuję, wykorzy-
stywane są między innymi 
w wielkim zderzaczu Ha-
dronów (lHc). dużą część 
czasu poświęcam na przygotowywanie oprogramo-
wania służącego do diagnostyki, konfiguracji oraz 
ochrony instrumentów pomiarowych”.

Andrzej gawlik
doktorant w ImEC,  
leuven, belgia

„Studia na nanoinżynierii 
pozwoliły mi na zgłębienie 
niesamowitego świata pół-
przewodników, bez zrozu-
mienia którego nie byliby-
śmy w stanie korzystać z dobrodziejstw współczesnej 
techniki. dzięki międzynarodowym kontaktom naszej 
uczelni miałem okazję odbyć dwa staże zagraniczne, 
w jednym z największych na świecie ośrodków badaw-
czych zajmujących się nanoelektroniką – iMec’u.”


