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W 2013 r. rozpoczęła studia chemiczne w PWSZ w Tarnowie. W 2016 r. obroniła pracę licencjacką  
pt. "Przeciwnowotworowe działanie kompleksów metali przejściowych" realizowaną pod kierunkiem  
dr Ryszarda Grybosia. W 2017 r. ukończyła studia podyplomowe z Chemii analitycznej w przemyśle  
i ochronie środowiska na Akademii Górniczo-Hutniczej. Od 2015 roku związana zawodowo z 
międzynarodową firmą Becker Farby Przemysłowe Sp. z o.o., gdzie pracuje na stanowisku młodszego 
asystenta kontroli jakości. Obecnie studiuje zaocznie na studiach II stopnia na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki AGH, na kierunku Technologia Chemiczna. 
 

- Teraz odpowiada Pani za kontrolę jakości farb i półproduktów lakierniczych. Czy tak sobie 

wyobrażała Pani przyszłość zawodową wybierając studia chemiczne? 

Częściowo tak, ponieważ jest to praca w laboratorium przy wyrobach chemicznych. Jednak 

początkowo myślałam o pracy w laboratorium analityczno-badawczym. 

 

- Jaką specjalność Pani wybrała i dlaczego? 

Na PWSZ ukończyłam specjalność "chemia medyczna". Osobiście wolałam drugą specjalność czyli 

chemię stosowaną, bardziej ukierunkowaną pod przemysł chemiczny ta jednak, ze względu na zbyt 

małą liczbę zainteresowanych, nie została wtedy uruchomiona.  

 

- Dlaczego wybrała Pani na miejsce studiów pierwszego stopnia Państwową Wyższą Szkołę 

Zawodową w Tarnowie?  

Ponieważ jest to uczelnia o bardzo dobrej opinii. Dzięki wielu specjalistom np. z UJ wykładającym na 

PWSZ studia są na naprawdę wysokim poziomie. Laboratoria są dobrze wyposażone, dzięki temu 

studenci mają możliwość przygotowania się do pracy w zawodzie. Dodatkowo uczelnia jest blisko 

mojego miejsca zamieszkania. 

 

- Jak Pani ocenia swoje studia? Jakie zajęcia były najbardziej interesujące, a jakie 

najtrudniejsze? 

Uważam, że studia były naprawdę bardzo dobre. Przygotowały mnie nie tylko do dalszych studiów, ale 

także do pracy w laboratorium chemicznym. Najciekawsze były zajęcia praktyczne z chemii 

analitycznej i fizycznej, najtrudniejsza była chemia teoretyczna :)   

 

- Jakie były Pani losy po studiach w PWSZ w Tarnowie, jak trafiła Pani do Becker Farby 

Przemysłowe Sp. z o.o.? 

Do firmy trafiłam wybierając praktyki zawodowe na drugim roku studiów. Zaraz po zakończonych 

praktykach dostałam propozycję pracy, początkowo za pośrednictwem agencji pracy na 1/2 etatu.  

Po zakończonej nauce w PWSZ ukończyłam studia podyplomowe z chemii analitycznej na AGH  

w Krakowie. Obecnie jestem zatrudniona przez bezpośrednią umowę z firmą Becker oraz 

rozpoczynam studia II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna na AGH. 

 

 

 



- Na czym konkretnie polega Pani praca? 

Moja praca polega głównie na prowadzeniu testów związanych z oceną i kwalifikacją jakościową 

półproduktów i wyrobów gotowych oraz na ocenie zgodności parametrów fizyko-chemicznych  

z wymaganiami klientów. Do moich obowiązków należy także przygotowanie certyfikatów  

i dokumentów wymaganych przez procedury lub wymaganych przez odbiorców. 

 

- Jaki jest Pani ostatni lub największy zawodowy sukces?  

Na chwilę obecną jestem na początku drogi zawodowej więc trudno mówić o sukcesach.  

 

- Co by Pani powiedziała osobom, które zastanawiają się nad studiowaniem chemii  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie? 

Że warto :) Uczelnia w Tarnowie jest naprawdę na wysokim poziomie, bardzo dobrze przygotowuje do 

podjęcia dalszych studiów. Duża ilość zajęć praktycznych i zajęć do wyboru dobrze przygotowuje do 

przyszłej pracy, a także pomaga rozwijać swoje zainteresowania. Dodatkowym atutem jest mała 

liczebność roczników, każdy student może liczyć na uwagę wykładowców i mogą oni poświecić 

każdemu więcej czasu.  
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