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Doskonale wiem, że konieczność wybrania, w Twoim wieku, 
dalszej ścieżki życiowej, mającej zadecydować o całej karierze 
jest mówiąc delikatnie….. trudna. Kluczowe wydaje się 
odpowiedzenie sobie na kilka pytań. Czy chcę mieć możliwość 
wszechstronnego rozwoju, dzięki któremu to JA wybiorę mój 
przyszły zawód? Czy chcę ukończyć studia, które zapewnią 
satysfakcję mimo trudów związanych z ogromem wiedzy jaką 
muszę posiąść? Czy szukam kierunku, który umożliwi szybką 
niezależność finansową, wysoki standard życia oraz dynamiczny 
rozwój kariery?  
Jeśli odpowiedzi na te pytania są twierdzące, to jako dziekan 
Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów chętnie 
Ci pomogę. Mój Wydział skończysz jako Inżynier. W obecnych 
czasach to właśnie Inżynier ma możliwości, to właśnie Inżynier 
jest niezależny, Inżynier to prestiż. 
Oferuję Tobie w zamian za ambicje i chęć zdobycia wiedzy, 
możliwość studiowania na nowoczesnych kierunkach studiów 
dostosowanych do potrzeb dzisiejszego rynku pracy.  
Dzięki temu, że współpracujemy z wieloma firmami, 
dysponujemy nowoczesnym zapleczem laboratoryjnym  
i posiadamy wysokiej klasy kształcących studentów 
specjalistów, oferuję Tobie niezwykłą perspektywę - to nie Ty 
będziesz szukać pracy, ale to praca będzie szukać Ciebie.  

 
Dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz, 

Dziekan WIPiTM 

KSZTAŁCIMY STUDENTÓW  
W NAJBARDZIEJ POSZUKIWANYCH 

ZAWODACH NA RYNKU PRACY 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 



DLACZEGO WARTO  

STUDIOWAĆ NA WIPiTM? 

System i tryb nauczania na WIPiTM jest 
dla mnie korzystny, gdyż pozwala mi 
połączyć naukę z moją pierwszą pracą 
zawodową. Dzięki temu wiem, że 
wykształcenie zdobyte podczas studiów, 
jak i doświadczenie zawodowe dają mi 
perspektywę znalezienia atrakcyjnej oraz 
satysfakcjonującej mnie pracy po 
ukończeniu studiów. 

Studia na WIPiTM zaskoczyły mnie 
przyjazną atmosferą zarówno 
w kontaktach z wykładowcami, jak  
i innymi studentami. Poznałem tutaj 
także wiele ciekawych 
i pozytywnych osób.  
Takie podejście umożliwia mi nie 
tylko zdobywanie wiedzy, ale 
również rozwijanie własnych pasji 
i zainteresowań. Wierzę, że to 
w przyszłości przełoży się na mój 
sukces zawodowy. 

Studia na WIPiTM pozwalają mi zdobywać wiedzę 
zarówno teoretyczną jak i praktyczną, niezbędną 
do wykonywania pracy inżyniera. Do tej pory 
odbyłam już praktykę studencką, a niebawem 
rozpoczynam staż w jednej ze współpracujących  
z Wydziałem firm. 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 



JAKIE KIERUNKI MOŻESZ 

STUDIOWAĆ NA WIPiTM? 
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Inteligentny przemysł  
stacjonarne I stopnia (inż.) 

niestacjonarne I stopnia (inż.) 

Inżynieria chemiczna i procesowa 
stacjonarne I stopnia (inż.) 

Fizyka techniczna 
stacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

niestacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

Inżynieria materiałowa 
stacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

niestacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

Metalurgia 
stacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

niestacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

Zarządzanie i inżynieria produkcji 
stacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

niestacjonarne I stopnia (inż.) i II stopnia (mgr) 

NOWY KIERUNEK 

NOWY KIERUNEK 



Zostań częścią rewolucji przemysłowej 4.0 

Nowy kierunek 

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

W ramach kierunku zdobędziesz teoretyczną i praktyczną wiedzę oraz umiejętności, dzięki 

którym będziesz w stanie opracować i wdrożyć innowacyjne technologie oraz automatyzację  

i robotyzację linii produkcyjnych. Będziesz potrafił efektywnie zarządzać zespołem, co jest 

niezbędne do i rozwoju produktu, jak i wdrażania nowoczesnych technologii.  

Kierunek Inteligentny Przemysł to kompleksowa odpowiedź na 

zapotrzebowanie coraz bardziej wymagającego rynku pracy. Jego 

ideą jest podniesienie poziomu informatyzacji przedsiębiorstw 

oraz uproszczenie obsługi i utrzymania produkcji. Praktyczne 

umiejętności pozyskasz podczas zajęć wyjazdowych oraz 

korzystając z szerokiej oferty praktyk i staży w przemyśle. 

Perspektywy zawodowe  

Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł będzie posiadał wykształcenie pozwalające na 
projektowanie technologii, eksploatację oraz uruchamianie systemów automatyki, a także 
instalowanie i serwisowanie zautomatyzowanych stanowisk produkcyjnych, szczególnie takich, 
które wyposażone są w zautomatyzowane linie produkcyjne i roboty przemysłowe. Posiadane 
umiejętności będą wysoko cenione w branżach takich jak lotnictwo, elektronika, produkcja 
maszyn czy przemysł samochodowy. Ponadto Absolwent kierunku Inteligentny Przemysł może 
również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą z zakresu użytkowania sprzętu 
komputerowego, programowania i sprzęgania urządzeń zewnętrznych oraz projektowania 
i doradztwa technicznego. 

Będziesz uczestniczył w interesujących 
i inspirujących wykładach i ćwiczeniach 

Zdobędziesz umiejętności pracy w grupie oraz 
zarządzania zespołami ludzi 

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we 
współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach 



projektowanie  
i rozwój produktu 

nowoczesne 
procesy 

produkcyjne 

stopień I 
inżynierski 

Zakresy kształcenia 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Zostań częścią rewolucji przemysłowej 4.0 

Nowy kierunek 

INTELIGENTNY PRZEMYSŁ 

Teoria i praktyka pozwalające zdobyć 
absolwentowi atrakcyjną pracę w przemyśle 

Umiejętność zarządzania i  wdrażania 
innowacyjnych technologii 

Współpraca Wydziału z wieloma  przedsiębiorstwami 
ułatwia pespektywy zatrudnienia 



www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

ZF Automotive 
Systems Poland 
sp. z o.o. 
Częstochowa 
ul. Legionów 63 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 
zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 
Przedstawiona sylwetka absolwenta nowego kierunku Inteligentny 
Przemysł umożliwi pozyskanie pracownika kadry inżynieryjno-
technicznej posiadającego wykształcenie interdyscyplinarne z wielu 
dziedzin, co dla Naszej Firmy jako potencjalnego pracodawcy jest 
szczególnie istotne. Uważam, że sylwetka absolwenta jest 
szczególnie ważna dla firm wpisujących się w INDUSTRY 4.0, które 
wymagają od kadry inżynieryjno-technicznej wykształcenia 
z zakresu technologii, utrzymania linii, czy ekonomii  
i zarządzania kadrą i projektami. Interdyscyplinarne podejście do 
kwalifikacji absolwenta po kierunku Inteligentny Przemysł w pełni 
spełnia takie wymagania. 
Jednocześnie jako potencjalny przyszły pracodawca deklaruję chęć 
włączenia się w cykl kształcenia studentów na nowym kierunku 
poprzez możliwość odbycia staży i praktyk oraz zajęć wyjazdowych, 
co przyczyni się do podniesienia praktycznych kwalifikacji przyszłych 
absolwentów kierunku Inteligentny Przemysł.  

Anna Mikulska 
Dyrektor HR – Biznes Partner CEC PSS 



Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? 

Nowy kierunek 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

W ramach kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa zostaniesz przygotowany do 

projektowania, modernizacji, sprawowania nadzoru oraz wdrażania i realizacji procesów 

technologicznych, prowadzących do przekształcenia surowców w użyteczne produkty 

o wymaganych właściwościach. Poznasz budowę, właściwości, sposoby kształtowania  

i metody badania różnorodnych materiałów oraz podstawy inżynierii produktu. 

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwające 7 semestrów, 

obejmują zagadnienia zarówno o charakterze teoretycznym, jak 

i praktycznym – praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach 

współpracujących z Wydziałem, wizyty stażowe poszerzające 

posiadaną wiedzę i umiejętności w wybranych obszarach. 

Perspektywy zawodowe  

Jako Absolwent możesz podjąć zatrudnienie w różnych gałęziach przemysłu przetwórczego: 
chemicznego, kosmetycznego, szklarskiego, ceramicznego itp., jednostkach związanych  
z produkcją aparatury, planowaniem procesów produkcyjnych, projektowaniem i wdrażaniem 
prototypowych wyrobów, laboratoriach badawczych, firmach zajmujących się ochroną przed 
korozją. Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność 
gospodarczą  z zakresu produkcji, usług, projektowania i doradztwa technicznego. 

Weźmiesz udział w wielu interesujących 
zajęciach o charakterze praktycznym 
(laboratoria, projekty) 

Zdobędziesz umiejętności bezpiecznego 
prowadzenia procesów technologicznych 
 i tworzenia nowych produktów rynkowych  

Nauczysz się rozwiązywać zadania 
inżynierskie, podejmować decyzje i pracować 
w zespole 



technologia szkła 
 i ceramiki 

technologia 
kosmetyków 

stopień I 
inżynierski 

inżynieria korozyjna 

Zakresy kształcenia 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Chcesz zdobyć unikalne wykształcenie dające nieograniczone możliwości znalezienia zatrudnienia? 

Nowy kierunek 

INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA 

Praktyczne projekty 

Kreatywne zadania 

Praca zespołowa 



Press Glass S.A. 
Konopiska 
ul. Golfowa 19 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 
zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 
 
Nowy kierunek studiów Inżynieria Chemiczna i Procesowa uruchomiony 
na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki 
Częstochowskiej spełnia oczekiwania Naszej firmy w kwestii pozyskiwania 
kadry inżynierskiej. Przedstawiona do oceny sylwetka absolwenta tego 
kierunku potwierdza wymagane przez nas umiejętności w zakresie 
opracowywania technologii wytwarzania nowych produktów rynkowych, 
projektowania i sprawowania nadzoru nad procesami technologicznymi 
oraz unowocześniania i modernizacji istniejących instalacji 
przemysłowych. 
Absolwent o wymienionych powyżej umiejętnościach będzie z pewnością 
bardzo pożądanym kandydatem do podjęcia pracy w Press Glass S.A. 
Nowy kierunek - Inżynieria Chemiczna i Procesowa jest przez Nas 
pozytywnie opiniowany i w pełni akceptowany, czego wyrazem jest 
również przystąpienie do opracowywanej interaktywnej mapy współpracy 
podmiotów gospodarczych z Wydziałem, w ramach której oferujemy m.in. 
studentom nowego kierunku odbywanie praktyk, staży a także realizację 
pracy inżynierskiej. Studentom tego kierunku stwarza to możliwość 
zapoznania się z procesami technologicznymi prowadzonymi w Press 
Glass S.A. już w trakcie studiów oraz zdobycie bezcennej, praktycznej 
wiedzy. 
Biorąc pod uwagę perspektywę dalszego rozwoju Press Glass S.A. oraz 
przedstawione powyżej argumenty, widzimy potrzebę pozyskania 
absolwentów o umiejętnościach zdobytych w ramach kierunku Inżynieria 
Chemiczna i Procesowa. 
  

Tomasz Wozowicz 
Wiceprezes Zarządu 



Zostań specjalistą potrafiącym obserwować, rozumieć i wiązać ze sobą zjawiska z wielu dziedzin nauki  
i techniki 

kierunek 

FIZYKA TECHNICZNA 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Na całym świecie fizycy techniczni zaliczani są do grupy tzw. „flexible persons”, czyli specjalistów 
łatwo przystosowujących się do wymagań określonych dynamiką zmian produkcyjnych  
i restrukturyzacyjnych.  

Na naszym Wydziale zdobędziesz wiedzę i doświadczenie 
pozwalające na zatrudnienie w branży optycznej, zarówno  
w sektorze usług jak i produkcji sprzętu optycznego (zakres: 
Optometria). Twoim wyborem może być również branża „zielonej 
energii”. U nas zdobędziesz wiedzę na temat funkcjonowania  
i eksploatacji odnawialnych źródeł energii (zakres: OZE). Możesz 
też zgłębić tajniki nanotechnologii (zakres: Nanomateriały  
i nanotechnologie) i stać się inżynierem przyszłości, kształtującym 
rzeczywistość atom po atomie. 

Perspektywy zawodowe  

Unikalne umiejętności oraz kompetencje pozwolą Ci na zdobycie zatrudnienia jako: 
- specjalista z dziedziny optyki i optometrii, 
- ekspert systemów odnawialnych źródeł energii (OZE), 
- pracownik badawczy renomowanych ośrodków naukowych.  
Absolwent tego kierunku może również prowadzić samodzielną działalność gospodarczą 
z zakresu optyki i optometrii, usług, projektowania i doradztwa technicznego w obszarze 
systemów OZE. 

Nauczysz się jak poprawić komfort życia osób 
słabo widzących 

Będziesz przygotowany do pracy w branży „zielonej 
energii” 

Będziesz miał możliwość uzyskania stypendium 
Ministra Edukacji i Nauki 



nanomateriały 
i nanotechnologie optometria 

stopień II 
magisterski 

nanomateriały 
i nanotechnologie 

odnawialne źródła 
energii 

stopień I 
inżynierski 

optyka okularowa 

Zakresy kształcenia 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Zostań specjalistą potrafiącym obserwować, rozumieć i wiązać ze sobą zjawiska z wielu dziedzin nauki  
i techniki 

kierunek 

FIZYKA TECHNICZNA 

Wykształcenie specjalistyczne 

Praktyczne umiejętności 

Praca w zawodzie 



www.wip.pcz.pl 
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(34) 32-50-598 

Śląskie 
Centrum 
Leczenia Oczu 
Sp. z o.o. 
Żory 
ul. Okrężna 11 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 
zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 
 
Śląskie Centrum Leczenia Oczu to kontynuacja śląskiego Ośrodka 
Leczenia Chorób Oczu Adam Cywiński, która rozpoczęła swoją 
działalność w 2010 roku. 
Główna zasada jaka obowiązuje w Centrum to: pacjent stanowi 
najważniejszy „element” leczenia, dla którego lekarz oraz pozostały 
personel poświęca odpowiednią ilość czasu, wymaganą do 
postawienia właściwej diagnozy i leczenia. 
Zatrudniamy wysoko wykwalifikowanych specjalistów, wśród 
naszego personelu, część zatrudnionych osób stanowią absolwenci 
Politechniki Częstochowskiej. 
Dodatkowymi atutami naszej działalności jest stosowanie 
sprawdzonych procedur medycznych, wykorzystywanych  
w amerykańskich oraz europejskich ośrodkach leczenia oczu. 
Stawiamy na ciągły rozwój. Tworzymy zgrany, współpracujący ze 
sobą zespół począwszy od optyka, optometrystę, ortoptystę po 
lekarza okulistę. 
  

Barbara Górka 
Prokurent 



Nie pozwól, abyś nie mógł kreować otaczającej rzeczywistości 

kierunek 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Jeżeli chcesz mieć szansę na rozwój i wiele możliwości wybierz Inżynierię Materiałową. Student 

tego kierunku uzyskuje niezbędną wiedzę na temat wszystkich grup materiałów: metalicznych, 

ceramicznych, polimerowych oraz kompozytowych. Poznaje podstawowe procesy wytwarzania 

i przetwarzania materiałów inżynierskich oraz metody ich badania.  

Absolwent posiada umiejętności rozwiązywania problemów 

praktycznych z zakresu inżynierii materiałowej we współpracy 

z konstruktorami i technologami. Staje się materiałowym 

influencerem. Stal, szkło, tworzywa sztuczne, nanomateriały 

i wiele innych elementów naszej codzienności stanowi rezultat 

działania inżynierów, specjalistów w zakresie inżynierii 

materiałowej. 

Perspektywy zawodowe  

Posiadanie dyplomu w zakresie inżynierii materiałowej pozwala na podjęcie pracy 
w instytucjach naukowych oraz w każdej gałęzi przemysłu, w tym w przemyśle lotniczym, 
automotive, szklarskim, metalowym, materiałów zaawansowanych, takich jak: kompozyty, 
biomateriały, nanomateriały, materiały dla elektroniki oraz firmach zajmujących się szeroko 
pojętą ochroną przed korozją. 

Zdobędziesz wiedzę z zakresu kreowania   
i sterowania własnościami materiałów inżynierskich 

Zdobędziesz umiejętności pracy w grupie oraz 
zarządzania zespołami ludzi 

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we 
współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach 



materiały 

polimerowe, 
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stopień II 
magisterski 

materiały 
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Nie pozwól, abyś nie mógł kreować otaczającej rzeczywistości 

kierunek 

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 

Wiedza 

Adaptacyjność 

Doświadczenie 

materiały dla 
medycyny 

materiały metaliczne 
i ceramiczne 
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Explomet  
Sp. z o.o. Sp.k 
Opole 
ul. Oświęcimska 
100H 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 

zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 

Bardzo cieszy nas fakt, że Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej ma w swojej ofercie kształcenia kierunek studiów 

‘Inżynieria Materiałowa’. Uważamy wręcz, że zaniedbywano znaczenie tego kierunku 

w procesie kształcenia kadr dla przemysłu. Wiedza o materiałach i technologiach, ich 

produkcji oraz przetwarzaniu, reprezentowana przez absolwentów wielu krajowych 

uczelni technicznych była zdecydowanie niewystarczająca. Często bazowała na 

wiadomościach sprzed kilkudziesięciu lat i nawet nomenklaturowo bywała niespójna 

z bieżącą, przemysłową rzeczywistością. Brak wiedzy o materiałach i technikach ich 

przetwarzania skutkuje nieumiejętnością wykorzystania dla działań przemysłowych, 

projektowych, produkcyjnych a przede wszystkim rozwojowych wielu istotnych 

możliwości, jakie stwarzają właśnie nowoczesne, ale także tradycyjne materiały 

nowocześnie przetwarzane. Proponowany przez Państwa program studiów tego 

kierunku oraz zakresy kształcenia dobrze odpowiedzą na realne potrzeby 

przedsiębiorstw w pozyskiwaniu dobrych specjalistów. Szczególnie istotnym jest w tym 

względzie postawienie na interdyscyplinarność osadzoną w rozległej wiedzy o różnych 

materiałach, procesach ich wytwarzania i wspartą jednocześnie umiejętnościami 

badawczymi. Z naszego punktu widzenia nieobojętnym dla pełnego ukształtowania 

przyszłego inżyniera niezależnie, czy swą karierę zwiąże on ze sferą przemysłową, czy 

naukową będzie tak mocno przez Państwa podkreślana potrzeba współpracy 

z przemysłem jeszcze na etapie kształcenia. Jesteśmy wielkimi zwolennikami 

wykorzystywania i tej formy współdziałania z przedsiębiorstwami, jako niezwykle 

w naszym odczuciu efektywnej. Opieramy to przekonanie nie tylko na odczuciach, ale 

na własnych, bardzo bogatych w tym zakresie doświadczeniach.  

Licząc na przyszłe wykorzystanie wiedzy Waszych absolwentów ze swej strony 

oferujemy możliwość odbycia przez niech praktyk i staży w naszej firmie. Z tą ofertą 

musimy jednak nieco poczekać do opanowania tej nietypowej i ciągle jeszcze groźnej 

sytuacji pandemicznej.  

Zygmunt Szulc 

Dyrektor 



Studiuj unikalny kierunek wpisujący się w aktualne potrzeby rynku pracy  

kierunek 

METALURGIA 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Jako Absolwent kierunku Metalurgia będziesz doskonale przygotowany do twórczej pracy na 

rzecz zagadnień związanych z rozwojem technologii metali  i stopów, doskonale poradzisz sobie  

 prowadzeniem działalności gospodarczej z zakresu produkcji, usług, projektowania 

 i doradztwa technicznego. 

Studiując na kierunku Metalurgia zapewnisz sobie wiedzę 

niezbędną do osiągnięcia sukcesu zawodowego w zakresie 

metalurgii ekstrakcyjnej, odlewnictwa, przeróbki plastycznej, 

recyklingu metali, informatyzacji procesów produkcyjnych metali 

oraz wyrobów metalowych. 

Perspektywy zawodowe  

Absolwent tego kierunku będzie posiadał wiedzę, umiejętności i kompetencje do 
opracowywania innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów metalowych oraz 
projektowania procesów metalurgicznych zarówno pod względem wymagań technologicznych 
jak i logistyczno-organizacyjnych.  

Zdobędziesz wiedzę z zakresu projektowania 
technologii wytwarzania wyrobów metalowych 

Zapoznasz się z praktycznymi aspektami 
wytwarzania wyrobów z metali i stopów 

Uzyskasz umiejętności pozwalające na zdobycie 
interesującej pracy w kraju i za granicą 
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Studiuj unikalny kierunek wpisujący się w aktualne potrzeby rynku pracy  
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WOST S.A. 
Ostrowiec 
Świętokrzyski 
ul. COP 12A 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 
zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 
Propozycja Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej kierunku studiów Metalurgia oddaje realne 
oczekiwania przemysłowego sektora metalowego i branż z nim 
powiązanych. Absolwenta kierunku Metalurgia cechują fundamentalne 
i innowacyjne umiejętności z obszaru pirometalurgii, hydrometalurgii, 
odlewnictwa, przeróbki plastycznej i recyklingu metali.  
Pozyskanie absolwenta o wymienionych powyżej umiejętnościach 
pozwoli branży przemysłowej związanej z metalami na szybkie 
przygotowanie absolwenta do aktualnych warunków pracy. 
Potwierdzeniem naszej akceptacji opiniowanego kierunku jest również 
przystąpienie do opracowywanej interaktywnej mapy współpracy 
podmiotów gospodarczych z Wydziałem, w ramach której oferujemy 
m.in. studentom kierunku metalurgia odbywanie praktyk, staży a także 
realizację prac inżynierskich i magisterskich w warunkach naszej firmy. 
Dla absolwentów kierunku stwarza to możliwość zapoznania się 
z aktualnymi technologiami stosowanymi w ramach działalności 
gospodarczej.  Interakcja uczestników kierunku Metalurgia z warunkami 
przemysłowymi uefektywni praktyczną wiedzę absolwenta i jego szybszą 
asymilację z firmą. 
Uwzględniając powyższe oraz plany rozwoju firmy widzimy potrzebę 
pozyskania absolwentów kierunku Metalurgia. 
  

Beniamin Szczepaniec 
Dyrektor Naczelny 



Zostań inżynierem przyszłości 

kierunek 

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Zdobędziesz teorię i praktykę pozwalające Tobie na 
elastyczne dopasowanie do zmieniających się 
potrzeb rynku 

Uzyskasz unikatowe, pożądane przez 
przedsiębiorców, połączenie kompetencji 
technicznych, zarządczych  i informatycznych 

Będziesz miał możliwość odbycia praktyk i staży we 
współpracujących z Wydziałem przedsiębiorstwach 

www.wip.pcz.pl 

rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Zarządzanie i inżynieria produkcji to interdyscyplinarny i popularny na świecie kierunek studiów. 

Absolwenci tego kierunku są poszukiwani na rynku pracy ze względu na istniejące i stale rosnące 

zapotrzebowanie na specjalistów łączących wykształcenie techniczne z wiedzą z zakresu 

zarządzania oraz umiejętnością wykorzystania  nowoczesnych narzędzi informatycznych. 

Studia na kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji sprawią, że 

będziesz dobrze przygotowany na aktualne, jak i przyszłe 

potrzeby zgłaszane przez pracodawców. Będziesz również 

gotowy do pełnienia funkcji kierowniczych oraz do 

nadzorowania procesów oraz projektów. Zdobędziesz wiedzę 

i umiejętności, które pozwolą Ci na elastyczne dopasowanie do 

zmieniających się warunków i wymagań.  

Perspektywy zawodowe  

Będziesz przygotowany do podjęcia pracy we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw 
(produkcyjnych, handlowych i usługowych). Dobrze odnajdziesz się również w zadaniach 
realizowanych przez jednostki doradcze i projektowe oraz jednostki administracji, w których 
wymagana jest wiedza techniczna oraz umiejętności organizacyjne.  
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ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 

Zakresy kształcenia 
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rekrutacja@wip.pcz.pl 

(34) 32-50-598 

Interdyscyplinarność 

Szerokie możliwości zatrudnienia 

Współpraca Wydziału z wieloma przedsiębiorstwami 
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AKWIB  
Sp. z o.o. Sp.k 
Kłobuck 
ul. Górnicza 1 

Współpraca nauki z przemysłem sukcesem 
zawodowym NASZYCH absolwentów! 
 
Szerokie kompetencje kadry techniczno-inżynieryjnej pełną istotną rolę  
realizacji procesów wytwórczych, jednocześnie należy podkreślić, że realizacja 
procesów wymaga szerszego podejścia, której celem jest dostosowanie się do 
potrzeb i wymagań klienta, a to z kolei wiąże się z istotnymi kompetencjami 
ekonomicznymi, interpersonalnymi, marketingowymi, w zakresie jakości itp.  
Budowanie ugruntowanej pozycji na rynku możliwe jest  dzięki wszechstronnym 
działaniom i kompleksowemu podejściu do realizowanych procesów, które 
wymaga wielopłaszczyznowej współpracy  i szerokich kompetencji. 
Kształcenie na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, które jest 
realizowane na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 
Politechniki Częstochowskiej stanowi istotną bazę pozwalającą na pozyskanie 
cennych zasobów ludzkich w postaci inżynierów-menadżerów. Szeroka wiedza 
i umiejętności absolwentów pozwalają na pozyskanie kompetentnych 
pracowników, którzy spełniają oczekiwaniom i mogą sprostać wymogom 
współczesnego rynku pracy. Dodatkowo współpraca przedsiębiorstw z Uczelnią 
pozwala zapoznanie się z profilem działalności naszego przedsiębiorstwa 
i realizacją w ramach praktyk prac badawczych, które pozwolą na 
podejmowanie działań doskonalących oraz wdrożenie studentów do praktyki 
gospodarczej. Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że absolwenci kierunku 
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, że względu na interdyscyplinarny charakter 
studiów łączący wiedzę techniczną i ekonomiczną z umiejętnością 
wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych stanowią odpowiedz na 
zapotrzebowanie rynku pracy.  
Nadmienię tylko, że osobą spełniającą z nawiązką przedstawione powyżej 
kwalifikacje i umiejętności jest Dyrektor Zarządzający w firmie AKWIB Sp. z o.o. 
Sp. k. oraz K.Brzęczek Sp. k., który ukończył kierunek Zarządzanie 
i Inżynieria Produkcji. 
  

Krzysztof Brzęczek  
Właściciel 
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Staże 

Praktyki 

Zajęcia 
wyjazdowe 

Oferty  
pracy 

Płatne  
programy 

menadżerskie 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów, 
absolwentów, kandydatów na studia, a także 
Pracodawców, na Wydziale Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów Politechniki 
Częstochowskiej zrealizowało projekt w postaci 
interaktywnej mapy współpracy firm ze 
studentami.  

MAPA WSPÓŁPRACY 
FIRM ZE STUDENTAMI 

„Mapa” to autorski projekt ściśle ukierunkowany na pomoc w pozyskaniu wartościowych 
pracowników, stażystów i praktykantów studiujących na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii 
Materiałów Politechniki Częstochowskiej. Studentom, absolwentom, a także kandydatom na studia 
„mapa” ułatwi zdobycie doświadczenia zawodowego i praktyczną weryfikację wiedzy w czołowych 
firmach znajdujących się na ternie całego kraju. Obecnie współpracujemy z ponad czterdziestoma 
firmami, ale codziennie dołączają kolejne. Jest to związane z obserwowanymi w ostatnich latach 
trudnościami ze znalezieniem odpowiedniej kadry inżynierskiej.  
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