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Towaroznawstwo
OGROMNY POTENCJAŁ
Jest to Kolegium studiów międzywydziałowych 
w Politechnice Łódzkiej, które powstało na wniosek 
Rad Wydziałów: Organizacji i Zarządzania, Technologii 
Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów, Chemicznego 
oraz Biotechnologii i Nauk o Żywieniu. Dzięki temu 
podczas prowadzenia studiów na nowym kierunku 
Towaroznawstwo zostanie wykorzystany ogromny 
potencjał naukowy aż czterech wydziałów Politechniki 
Łódzkiej.
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4 WYDZIAŁY     4 SPECJALNOŚCI = 1 NOWOCZESNY KIERUNEK
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Towaroznawstwo będzie prowadzone na 4 – letnich 
studiach I stopnia inżynierskich. Ósmy, ostatni semestr 
przeznaczony jest na praktyki zawodowe, które mają za 
zadanie przygotowanie absolwenta do wymagającego 
rynku pracy oraz nawiązanie dobrych kontaktów z prze-
mysłem, które pozwolą na uzyskanie atrakcyjnej pracy po 
ukończeniu edukacji. 



Towaroznawstwo w ostatnich latach określa się coraz 
częściej jako naukę przyszłości, która nie tylko stara się 
nadążać, ale i współtworzyć postęp we wszystkich dzie-
dzinach związanych z różnego rodzaju produktami 
i gospodarką towarową.

  

Dlatego też specjalności oferowane na tym kierunku 
odnoszą się do produktów, które bezpośrednio wpływają 
na zdrowie konsumentów są to: 

. 

Wszystkie wymienione wyroby w kontakcie z człowie-
kiem mogą powodować ujemny wpływ na jego fun-
kcjonowanie i dlatego też umiejętność oceny jakości 
w aspekcie prozdrowotnych właściwości tych wyrobów 
posiada fundamentalne znaczenie świadczące o ich 
jakości. 

 

Intencją twórców programu było przygotowanie 
absolwentów, którzy będą posiadać wiedzę i umie-
jętności z zakresu oceny jakości towarów z punktu 
widzenia interakcji człowiek - produkt.

żywność, tekstylia 
i odzież, wyroby farmaceutyczne i chemiczne, wyroby 
medyczne i higieniczne

W ofercie kierunku Towaroznawstwo 
w Politechnice Łódzkiej znajdują się cztery 
specjalności.
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A to zaledwie początek...
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