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Wykłady, pokazy chemiczne oraz możliwość zwiedzania laboratoriów
- to tylko niektóre atrakcje Festiwalu Chemii na Politechnice
Rzeszowskiej. Wśród tematów m.in. kompozyty jako nowoczesne
materiały konstrukcyjne oraz wodór jako źródło czystej energii. W
prezentacjach uczestniczy pół tysiąca maturzystów.

Takie pokazy przypominają że chemia jest wszędzie wokół nas, a Politechnika

Rzeszowska to jedna z uczelni na której można studiować np. technologię chemiczną,

inżynierię chemiczną i procesową, biotechnologię albo inżynierem farmaceutyczną.

Zainteresowanie pokazami i wykładami zawsze jest bardzo duże a największa aula jest

wypełniona do ostatniego miejsca. 

Na takie spotkania z chemią uczelnia zaprosiła już po raz 29. Dziś na specjalnych

pokazach przygotowanych przez studentów koła naukowego ESPRIT przybliżała

zjawiska kwasowości i zasadowości, reakcje zobojętniania, czy chemoluminescencji

ale były też wykłady np. o wodorze i innych źródłach czystej energii. Wszystko po to

przekonać, że chemia to dobry wybór na przyszłość. 

Na pytania licealistów odpowiadali studenci skupieni w kołach naukowych

działających na wydziale. A są one szansą na realizację ciekawych projektów

naukowych wspieranych np. przez Podkarpackie Centrum Innowacji. 

Politechnika właśnie zakończyła rekrutację na studia II stopnia a oferuje trzy kierunki

biotechnologię technologię chemiczną i nowość technologie wodorowe na które

zaprasza chętnych z całej Polski odpowiadając właśnie na potrzeby polskiego

przemysłu. Możliwości pracy jest wiele. 
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technologie wodorowe. Nowy kierunek technologie wodorowe mogą wybrać

absolwenci wydziału chemicznego, ale także innych kierunków inżynierskich.
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