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Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów 

Politechniki Częstochowskiej oferuje zajęcia z zakresu: 

 

1. Metalurgii 

2. Technologii odlewniczych 

3. Odlewnictwa artystycznego 

4. Właściwości materiałów odkształcanych plastycznie 

5. Inżynierii Materiałowej 

6. Fizyki 

7. Chemii 

8. Diagnostyki urządzeń grzewczych 

9. Organizacji i zarządzania 

10. Inżynierii Bezpieczeństwa i Higieny Pracy 

11. Programowania sterownika PLC 

 

Czas zajęć: 45 min. 

 

 

Osoba koordynująca: 

dr inż. Kamila Sobczak 

Tel. 34 3250-626; e-mail: sobczak.kamila@wip.pcz.pl 

 

 

 

 



Więcej informacji: dr hab. inż. Andrzej Zyska 

Tel. 34 3250-698; e-mail: zyska.andrzej@wip.pcz.pl  

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z: 

- Symulacją płynięcia i krzepnięcia stopów metali  

w formie odlewniczej. Wizualizacją zjawisk  

towarzyszących wypełnianiu wnęki formy ciekłym 

stopem odlewniczym, jako weryfikacja rozwiązania 

technologii modelu i formy, obejmująca stopień 

wypełnienia formy stopem odlewniczym, jego skurcz  

w trakcie krzepnięcia, rozkład pola temperatury  

w odlewie oraz możliwość oceny powstawania wad 

odlewniczych. 

- Technologią formowania ręcznego w masach 

formierskich prowadzącym do wykonania odlewu.  

Zajęcia realizowane w formie warsztatów obejmują 

wykonanie formy, wytop stopu w piecu indukcyjnym 

oraz wykonanie odlewu. 

 



Więcej informacji: dr inż. Maciej Nadolski 

Tel. 34 3250-751; e-mail: nadolski.maciej@wip.pcz.pl  

W ramach zajęć uczniowie zapoznają się  

z różnorodnością tematyki prac dyplomowych studentów 

rozwijających swoje zainteresowania odlewnictwem na 

styku nauk technicznych i sztuki, obejmujących 

opracowania technologii wykonania odlewów 

jednostkowych ze stopów metali. Prace dyplomowe  

z zakresu odlewnictwa artystycznego są eksponowane  

w Galerii Sztuki Odlewniczej imienia Profesora Wacława 

Sakwy.   



W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z: 

- Podstawowymi właściwościami wytrzymałościowymi 

badanego metalu (próba rozciągania na maszynie 

wytrzymałościowej).  

- Walcowaniem metalu na zimno. Uczniowie określają 

zmiany właściwości badanego metalu w wyniku 

zastosowanego procesu przeróbki plastycznej. 

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach 

laboratoryjnych, a w ich trakcie  uczniowie samodzielnie 

przeprowadzają doświadczenia.  

Więcej informacji: dr inż. Andrzej Stefanik 

Tel. 34 3250-662; e-mail: stefanik.andrzej@wip.pcz.pl 



W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z: 

- Budową wewnętrzną materii (wiązaniem metalicznym, 

jonowym, kowalencyjnym, van der Waalsa) – w formie 

krótkiego wprowadzenia teoretycznego na modelach. 

Uczestnicy przeprowadzą próbę zginania różnych 

materiałów: ceramika, metal, tworzywo sztuczne, 

kompozyty, drewno.  

- Zmianą właściwości, bez zmiany składu chemicznego 

oraz kształtu. 

Uczestnicy przeprowadzą badania na stali C45 po 

różnych procesach obróbki cieplnej, prowadzących do 

zmian właściwości (stan po przeróbce plastycznej, po 

wyżarzaniu normalizującym, po utwardzaniu i ulepszaniu 

cieplnym), w dalszym toku określą skład chemiczny na 

analizatorze, następnie przeprowadzą badania 

odporności na pękanie, twardości oraz wytrzymałości na 

rozciąganie.  

  

 

 

Więcej informacji: dr inż. Paweł Wieczorek 

Tel. 34 3250-719; e-mail: wieczorek.pawel@wip.pcz.pl 



W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z: 

- Podstawowymi zagadnieniami optyki falowej  

i geometrycznej (źródła światła, zjawiska odbicia, 

załamania, dyfrakcji, interferencji, układy optyczne, iluzje 

optyczne itp.) – „Dlaczego niebo jest niebieskie?”.  

-   Podstawowymi prawami fizyki wykorzystywanymi do 

produkcji energii elektrycznej. Uczestnicy zapoznają się 

między innymi z podstawami elektromagnetyzmu oraz 

fizyki jądrowej.  

Prezentowane zagadnienia teoretyczne są bogato 

ilustrowane widowiskowymi doświadczeniami, które 

pozwalają lepiej zrozumieć i utrwalić przyswojoną 

wiedzę.  

Uczestnicy mają możliwość zwiedzenia nowoczesnych 

laboratoriów badawczych (optometrii i optyki) oraz 

dydaktycznych znajdujących się w Instytucie Fizyki.  

  

 

Więcej informacji: dr inż. Marcin Jarosik 

Tel. 34 3250-795; e-mail: jarosik.marcin@wip.pcz.pl 



W ramach zajęć uczniowie samodzielnie przeprowadzają 

doświadczenia chemiczne, których celem jest 

zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami  

z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. 

Tematy realizowanych zajęć: 

1. Synteza związków nieorganicznych. 

2. Sporządzanie roztworów o zadanych stężeniach. 

2. Reakcje jonowe. 

3. Kinetyka reakcji chemicznych. 

4. Elektrochemia – reakcje utleniania i redukcji, 

reaktywność metali, ochrona przed korozją. 

5. Identyfikacja substancji organicznych – reakcje 

charakterystycznych grup funkcyjnych. 

Zajęcia z chemii prowadzone są w znajdujących się  

w Katedrze Chemii nowoczesnych salach 

laboratoryjnych. Uczestnicy mają możliwość poszerzyć  

i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii, poznać 

nowoczesną aparaturę i metody badawcze oraz zdobyć 

doświadczenie w prowadzeniu prac laboratoryjnych. 

 

 

Więcej informacji: dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek 

Tel. 34 3250-742; e-mail: jagielska-wiaderek.karina@wip.pcz.pl 



W ramach zajęć uczniowie zapoznają się z: 

- Bezpieczną eksploatacją urządzenia grzewczego, 

którym będzie ekologiczny kocioł grzewczy małej mocy, 

opalany peletem drzewnym.  

W ramach zajęć zostaną przeprowadzone pomiary składu 

spalin oraz temperatury spalin.  

Ważnym elementem zajęć będzie również ocena kosztów 

ogrzewania z użyciem kotła grzewczego.  

 

 

Więcej informacji: dr hab. inż. Monika Zajemska, prof. PCz. 

Tel. 34 3250-726; e-mail: zajemska.monika@wip.pcz.pl 



W ramach zajęć i warsztatów uczniowie 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. 

Wybrana tematyka zajęć proponowanych dla szkół: 

- Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. 

- Proces gospodarowania, jego uwarunkowania  

  i  konsekwencje. 

- Podstawowe cechy i zjawiska warunkujące sprawne  

  funkcjonowanie rynku. 

- Ocena działalności przedsiębiorstwa. 

- System produkcyjny przedsiębiorstwa. 

- System logistyczny przedsiębiorstwa. 

- Jakość w systemie produkcyjnym. 

- Nowoczesne formy marketingu. 

- Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. 

- Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstw. 

- Rola państwa jako podmiotu regulującego gospodarkę. 

 

 

Więcej informacji: dr inż. Monika Górska 

Tel. 34 3250-762 ; e-mail: gorska.monika@wip.pcz.pl 



Więcej informacji: dr inż. Dorota Wojtyto 

Tel. 34 3250-684; e-mail: wojtyto.dorota@wip.pcz.pl 

W ramach zajęć uczniowie będą mogli pozyskać 

informacje z zakresu:  

-    Nowoczesnego oprogramowania wykorzystywanego 

przy organizacji działań ratowniczych na poziomie 

gminnym, powiatowym i wojewódzkim, 

- Organizacji warunków bezpiecznej pracy  

w przedsiębiorstwach produkcyjnych z uwzględnieniem 

metod pomiarów poziomu czynników niebezpiecznych. 

Ponadto uczniowie będą mogli praktycznie wykorzystać 

urządzenia i dokonać pomiaru wpływu otoczenia na 

stanowisko pracy. 

 



Więcej informacji: dr inż. Tomasz Garstka 

Tel. 34 3250-767; e-mail: garstka.tomasz@wip.pcz.pl 

W ramach zajęć uczniowie 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, 

czujników i elementów wykonawczych.  

-   Ideą programowania sterowników w graficznym języku 

drabinkowym (poprzez analogię do prostych obwodów 

elektrycznych). Uczestnicy będą mogli samodzielnie 

wykonać prosty program w języku drabinkowym dla 

sterownika PLC, sterujący pracą układu pneumatycznego 

chwytaka (lub innego urządzenia).  

Ponadto uczniowie będą mogli zapoznać się  

z różnorodnością tematyki prac dyplomowych studentów 

rozwijających swoje zainteresowania w zakresie 

mechatroniki, automatyki i inżynierii bezpieczeństwa. 

 



Przedstawiona oferta zajęć jest jedynie wybraną, 

w porozumieniu z władzami szkoły możliwe jest 

przeprowadzenie zajęć z uzgodnionej tematyki. 

 

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. 

 

 

 

 

 

 

 


