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WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW 

1. KATEDRA ODLEWNICTWA 
 
Temat nr 1 Technologie odlewnicze 

Opis zajęć nr 1: 

 

W ramach zajęć uczestnicy poznają technologię formowania ręcznego  

w masach formierskich prowadzącym do wykonania odlewu. Zajęcia 

obejmują wykonanie formy, wytop stopu w piecu indukcyjnym oraz 

wykonanie odlewu. 

 
 

Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Maciej Nadolski  

e-mail: nadolski.maciej@wip.pcz.pl  

Tel. 34 3250-751  

 
2. KATEDRA CHEMII 

 
Temat nr 2 Doświadczenia chemiczne 
Opis zajęć nr 2: 

 

W ramach zajęć wykonywane będą doświadczenia chemiczne, 

obejmujące swą tematyką zagadnienia z chemii analitycznej (w 

szczególności analizę jakościową i ilościową). Każde z zajęć  

poprzedzone zostanie krótką prelekcją wprowadzającą w tematykę 

doświadczeń.  

  
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek  

e-mail: jagielska-wiaderek.karina@wip.pcz.pl  

Tel. 34 3250-742 
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3. KATEDRA PIECÓW PRZEMYSŁOWYCH I OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Temat nr 3 Diagnostyka urządzeń grzewczych 
Opis zajęć nr 3: 

 

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z bezpieczną eksploatacją 

urządzenia grzewczego, którym będzie ekologiczny kocioł grzewczy 

małej mocy, opalany peletem drzewnym. W ramach zajęć zostaną 

przeprowadzone pomiary produktów spalania z użyciem analizatora 

spalin oraz pomiary temperatury za pomocą kamery termowizyjnej. 

 
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz.  

e-mail: zajemska.monika@wip.pcz.pl  

Tel. 34 3250-726  

 
 

4. INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ 
 
Temat nr 4 Przychodzi materiał do doktora 
Opis zajęć nr 4: 

 

W ramach zajęć uczestnicy poznają podstawowe techniki badania 

materiałów.  

 
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Paweł Wieczorek  

e-mail: wieczorek.pawel@wip.pcz.pl  

Tel. 34 3250-719 
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5. INSTYTUT FIZYKI 
 
Temat nr 5 Współczesna diagnostyka okulistyczna i optometrystyczna 
Opis zajęć nr 5: 

 

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z współczesną diagnostyką 

okulistyczną i optometrystyczną. Poznają urządzenia do badania wzroku 

znajdujące się w laboratorium.  

 
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr Marcin Dośpiał  

e-mail: mdospial@wp.pl  

Tel. 34 3250-610 

 
6. KATEDRA ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ I LOGISTYKI 

 
Temat nr 6 Zarządzanie i Logistyka 
Opis zajęć nr 6: 

 

W ramach warsztatów uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu istoty 

ekonomii oraz funkcjonowania nowoczesnych systemów produkcyjnych 

i logistycznych. Zdobędą także praktyczne umiejętności menedżerskie 

rozwiązywania problemów związanych z zarządzaniem 

przedsiębiorstwem przy użyciu metod i technik inżynierskich posługując 

się systemami informatycznego wspomagania. 

 

 
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 20 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Monika Górska, Ewa Staniewska 

e-mail: gorska.monika@wip.pcz.pl , staniewska.ewa@wip.pcz.pl 

Tel. 34 3250-762 ; 34 3250-669 
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7. INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA 
 
Temat nr 7 Projektowanie układów automatyki 
Opis zajęć nr 7: 

 

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z ideą sterowania i regulacji 

automatycznej oraz z nowoczesnymi środkami technicznymi 

wykorzystywanymi w automatyzacji różnych procesów. Uczestnicy 

poznają budowę sterownika PLC i działanie wybranych komponentów 

automatyki, przełączników i czujników. 

   
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Tomasz Garstka  

e-mail: garstka.tomasz@wip.pcz.pl  

Tel. 34 3250-767 

 

 
8. INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA 

 
Temat nr 8 Modelowania procesów przeróbki plastycznej metali 
Opis zajęć nr 8: 

 

W ramach zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi 

właściwościami wytrzymałościowymi badanego metalu. Poznają 

urządzenia znajdujące się w laboratorium. Poznają nowoczesne metody 

symulacji komputerowych oraz o sposobach ich praktycznego 

wykorzystania w szeregu dziedzinach techniki.  

  
 

Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr hab. inż. Grzegorz Stradomski 

stradomski.grzegorz@wip.pcz.pl 

Tel. 34 3250-782 
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9. INSTYTUT PRZERÓBKI PLASTYCZNEJ I INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA 
 

Temat nr 9 Inżynieria Bezpieczeństwa 
Opis zajęć  

nr 9: 

 

 

 

 

 

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z procesem tworzenia, przetwarzania, 

wymianą i bezpieczeństwem informacji w kontekście zarządzania kryzysowego 

z użyciem narzędzia informatycznego - aplikacji e - czk. Uczestnicy poznają 

podstawie funkcje programu e - czk oraz zarejestrują zagrożenie z jego pomocą. 

  

 
 

Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Dorota Wojtyto  

wojtyto.dorota@wip.pcz.pl 

Tel. 34 3250-684 

 

 
10. KATEDRA EKSTRAKCJI I RECYRKULACJI METALI 

 
Temat nr 10 Lewitacyjne topienie metali 
Opis zajęć nr 

10: 

 

Uczestnicy zajęć zostaną zaznajomieni z techniką unoszenia  

i topienia stopów metali za pomocą sił elektromagnetycznych.  

W ramach zajęć możliwa będzie wizualizacja  procesu 

korygowania składu chemicznego stopu w stanie ciekłym 

unoszącego się nad podłożem i przejścia ze stanu ciekłego do 

stałego w efekcie dynamicznego chłodzenia. 

  
Termin: do uzgodnienia 

 

Liczba 

uczestników: 

do 15 osób 

 

Osoba 

prowadząca: 

 

dr inż. Artur Hutny  

hutny.artur@wip.pcz.pl 

Tel. 34 3250-708 

 


