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FAKULTA CHEMICKEJ A POTRAVINÁRSKEJ TECHNOLÓGIE
ÚSTAV PRÍRODNÝCH A SYNTETICKÝCH POLYMÉROV

Hľadáte atraktívny študijný program, máte radi prírodu a prírodné produkty,
chcete vedieť všetko o makrosvete medzi molekulami
a naviac získať jedinečnú príležitosť zamestnať sa
v najdynamickejšie sa rozvíjajúcich odvetviach na Slovensku?
Tak neváhajte a
NAVRHOVAŤ RIEŠENIA
PRE INFORMAČNÉ
TECHNOLÓGIE,
PRACOVAŤ
V REKLAME
A EŠTE
REŠTAUROVANÍM
ZACHRAŇOVAŤ
KULTÚRNE
DEDIČSTVO?
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CHÉMIA,
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A CHEMICKÉ MATERIÁLY
SPOLUVYTVÁRAŤ
SVET MÓDY?

BYŤ
PRI NAVRHOVANÍ
TRENDOV
V AUTOMOBILIZME?

TLAČIŤ SOLÁRNE
ČLÁNKY A ELEKTRONIKU,
TVORIŤ FAREBNÝ SVET
FOTOGRAFIÍ,
TLAČENÝCH
A ELEKTRONICKÝCH
MÉDIÍ, 3D TLAČ?
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Chceš vedieť viac, choď na

polymery.chtf.stuba.sk
alebo na www.fchpt.stuba.sk/sk/ustavy-aoddelenia/ustav-polymernych-materialov

Biomateriály — Drevo,
Papier, Obaly, Ekoprodukty
Oddelenie Chemickej technológie dreva, celulózy a papiera ponúka svojim študentom komplexný rozhľad a vzdelanie
v oblasti chemického spracovania dreva, výroby buničín, papiera, kartónov a lepeniek a ich ochrany pred vplyvmi prostredia.
Čo si pod tým predstaviť? Nuž napríklad navrhovať, vyvíjať, vyrábať vzácne prírodné látky aj pre lukratívny farmaceutický
a potravinársky priemysel. Ďalšou zaujímavou možnosťou po absolvovaní štúdia je možnosť venovať sa reštaurovaniu, konzervovaniu dreva a papiera. Pre tých, ktorí majú vzťah k priemyselnému dizajnu, je tu možnosť pracovať na návrhoch a realizácii nových typov obalov vo vzmáhajúcom sa obalovom priemysle. Absolventi sú odborníkmi na najstaršie informačné
médium papier a jeho vlastnosti, čo im dáva možnosť uplatniť sa v reklamných a propagačných ﬁrmách, vydavateľstvách
a pod. Ak máte záujem o niektorú z uvedených oblastí, tak štúdium s týmto zameraním je to pravé pre vás.

Polygraﬁa a Fotograﬁa —
tlačené solárne články, forenzná analýza
Zameranie Polygraﬁa a fotograﬁa ponúka teoretické a praktické poznatky z oblasti fotochémie, fyzikálnej chémie a technológie povrchových vrstiev. Čo to znamená? Napríklad, že absolvent sa naučí pracovať s papierom a toto dokáže využiť v oblasti
návrhov a výroby tlačových médií a potlačených obalov. Ovláda postupy reprodukcie farieb klasickej a digitálnej fotograﬁe,
reprodukcie farieb v elektronických a tlačových médiách. Vie pracovať s textovo-obrazovými dokumentmi a publikovať ich v rôznych médiách a rôznymi technikami, 3D tlač. Nové postupy tlače špeciálnych vrstiev pre elektronické komponenty. Uplatnenie:
reklamné a propagačné agentúry, vydavateľstvá, štúdia, polygraﬁcký a obalový priemysel, ﬁlm, TV, reprograﬁcké centrá, tlačiarne, špecializované graﬁcké a tlačové strediská… A toto všetko väčšinou vo vedúcich manažérskych pozíciách.

Plasty, Kaučuk
a Guma
Štúdium plastov, kaučuku a gumy predstavuje široký záber z hľadiska získavania poznatkov o polymérnych materiáloch.
Ako to absolventi uplatnia v praxi? Najmä majú výborné možnosti v automobilovom a gumárenskom priemysle pri navrhovaní a výrobe komponentov z plastov a gumy, ktoré sa uplatnia v interiéroch a exteriéroch áut. Ďalšie uplatnenie nájdu v medicíne pri návrhoch rôznych biomateriálov, ktoré nahradia pôvodné tkanivá (umelá koža, umelé orgány a pod.). Sem patrí
aj ďalšia perspektívna oblasť a ňou je stomatológia. Pre tých, ktorí sa chcú realizovať pri „obliekaní“ výrobkov, je tu obalový
priemysel. Ďalší budú možno chcieť vymýšľať návrhy a postupy pri výrobe lepidiel, lakov a náterových hmôt. A komu je blízka
ekológia, môže sa uplatniť pri navrhovaní biodegradovateľných ekologických polymérov.

Vláknité materiály
a Textil
Zaujímavé a perspektívne štúdium vláknitých materiálov ako najušľachtilejšieho polymérneho materiálového produktu. V tomto prípade to znamená najmä vláknarenský a textilný priemysel. Kto má rád svet módnych trendov v odievaní, má možnosť spolupracovať na jeho formovaní. V spolupráci s módnymi dizajnérmi navrhovať nové
druhy látok a textilu. Navrhovať nové druhy farbenia a potlač textilu. Je skutočným spolutvorcom image a módnosti jednotlivých textilných výrobkov. Ďalej sa môže realizovať pri vývoji technických textílií, napr. v automobilovom priemysle (kordy do
pneumatík, airbagy, autopoťahy, ﬁltre), v informačných technológiách (optické a elektricky vodivé vlákna), v zdravotníctve
(antibakteriálne textílie), v športe (vysokoelastické laná)…

Ochrana materiálov
a objektov dedičstva
Štúdium sa zameriava na kultúrne a historické dedičstvo a jeho ochranu, chémiu, materiály, techniku a technológie ochrany kultúrneho dedičstva v galériách, knižniciach, archívoch a múzeách…
Máte vzťah k umeniu? Viete aké nástroje a prostriedky na záchranu pamiatok ponúka súčasná veda a technológia? Chcete
získať ekvivalent vzdelania medzinárodných profesií conservation scientist, objects conservator a conservator-restorer?
Absolventi štúdia môžu vykonávať profesiu chemik, konzultant, alebo technológ v oblasti konzervovania a reštaurovania
pamiatok, materiálov a objektov kultúrneho dedičstva.
Štúdium bude pripravovať vysokoškolských odborníkov s potrebným chemicko-technologickým a historicko-umeleckým vzdelaním.

