OFERTA EDUKACYJNA DLA SZKÓŁ ŚREDNICH
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
WYDZIAŁU INŻYNIERII PRODUKCJI I TECHNOLOGII MATERIAŁÓW
Serdecznie zapraszamy uczniów szkół średnich wraz z opiekunami na zajęcia warsztatowe
w ramach podstawy programowej na Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej.

Tematy zajęć:
Temat nr 1
Opis zajęć:

Technologie odlewnicze
W ramach zajęć uczestnicy poznają metody formowania ręcznego
w technologii odlewu. Zajęcia obejmują wykonanie formy, wytop stopu w piecu
indukcyjnym oraz zalewanie formy.

Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Osoba
prowadząca:

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

Temat nr 2
Opis zajęć:

„Chemia nie taka straszna” czyli doświadczenia w laboratorium chemicznym
W ramach zajęć wykonywane będą doświadczenia chemiczne, których celem
jest zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami z zakresu chemii ogólnej.
Uczestnicy mają możliwość poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu chemii,
poznać nowoczesną aparaturę i metody badawcze oraz zdobyć doświadczenie w
prowadzeniu prac laboratoryjnych. Możliwe są dwie formy zajęć - pokaz lub
samodzielne przeprowadzenie doświadczeń przez uczestników (konieczne
posiadanie własnych fartuchów ochronnych).
Każde z zajęć poprzedzone zostanie krótką prelekcją wprowadzającą w tematykę
doświadczeń.
Tematy zajęć do wyboru:
1. Synteza związków nieorganicznych.
2. Reakcje jonowe.
3. Reakcje utleniania-redukcji.

Liczba uczestników: grupy do 30 osób
w dwóch salach po 15 osób
Uczniowie proszeni są
o zabranie własnych fartuchów.
(Ze względu na duże zainteresowanie
zajęciami, daną szkołę zapisujemy raz w semestrze)

Osoba
prowadząca:

dr inż. Karina Jagielska-Wiaderek
e-mail: jagielska-wiaderek.karina@wip.pcz.pl ; Tel. 34 3250-742
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Temat nr 3
Opis zajęć:

„Zabawa z fizyką” czyli pokaz doświadczeń fizycznych
Fizyka jest trudna, nudna i niezrozumiała… Nic bardziej mylnego! Naukowcy
z Instytutu Fizyki w prosty i przystępny sposób pokażą Wam, że fizyka to nie tylko
skomplikowane wzory i trudne zadania, ale przede wszystkim otaczająca nas
rzeczywistość i dobra zabawa.
W trakcie godzinnej prezentacji różnego rodzaju doświadczeń odkryjecie, że tzw.
sucha teoria z książek ma bogate zastosowanie w życiu codziennym. Przeprowadzamy
pokazy doświadczeń z zakresu:
1. mechaniki, termodynamiki (min. ciekły azot),
2. elektrostatyki, elektryczności i magnetyzmu (min. cewki Tesli),
3. optyki.
W trakcie pokazu każde doświadczenie jest „na żywo” wyjaśniane, co pozwala na
lepsze zrozumienie i ugruntowanie przyswojonej wiedzy.

Liczba uczestników: grupy do 80 osób.
(Ze względu na duże zainteresowanie pokazami, daną szkołę zapisujemy raz w semestrze)

Osoba
prowadząca:

dr inż. Marcin Jarosik
e-mail: jarosik.marcin@wip.pcz.pl; Tel.: 343250-795

Temat nr 4
„Wzrok na piątkę” czyli współczesna diagnostyka okulistyczna i optometryczna
Opis zajęć:
Praktyczne zajęciach, na których młodzież zostanie zapoznana ze sprzętem oraz
metodami
badań
przeprowadzanych
w
gabinetach
okulistycznych
i optometrystycznych.

Liczba uczestników: grupy do 20 osób
Osoba
prowadząca:

mgr inż. Marcin Gacek Tel.: 343250-610
dr Marcin Dośpiał, e-mail: mdospial@wp.pl ; Tel. 34 3250-610
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Temat nr 5

„Fizyczne podstawy ultrasonografii”
Opis zajęć:

Zajęcia skierowane do osób interesujących się medycyną i diagnostyką medyczną. Na
zajęciach prowadzący zapozna uczestników z budową i zasadą działania
ultrasonografu. Zajęcia są połączeniem wykładu z wiedzą praktyczną. Uczestnicy zajęć
poznają podstawowe typy prezentacji USG.

Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Marcin Jarosik
e-mail: jarosik.marcin@wip.pcz.pl; Tel.: 343250-795

Temat nr 6
Opis zajęć:

„Badanie materiałów” czyli zajęcia z inżynierii materiałowej
W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z nowoczesna aparaturą
i technikami badania materiałów. Samodzielnie przeprowadzają procesy obróbki
cieplnej oraz wykonują badania właściwości mechanicznych (do wyboru: próba
udarności, pomiar twardości, statyczna próba rozciagania). Uczestnicy zapoznają się
również z badaniami struktury materiałów za pomocą mikroskopii.

Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Paweł Wieczorek
e-mail: wieczorek.pawel@wip.pcz.pl ; Tel. 34 3250-719; 3250-721
dr hab. inż. Grzegorz Golański, prof. PCz.
golanski.grzegorz@wip.pcz.pl; Tel. 343250-680; 3250-721
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Temat nr 7
Opis zajęć:

Misja – NISKA EMISJA
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.

Liczba uczestników: grupy do 20 osób
Osoba
prowadząca:

Dr hab. inż. Dorota Musiał,
e-mail: musial.dorota@wip.pcz.pl ; tel. 34 3250-631

Temat nr 8
Opis zajęć:

„Zabawy z programowaniem” czyli projektowanie układów automatyki
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 oraz działanie
wybranych komponentów automatyki, przełączników i czujników. Uczestnicy
będą mogli samodzielnie wykonać prosty program w języku drabinkowym dla
sterownika PLC, sterujący pracą urządzenia.

Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Tomasz Garstka
e-mail: garstka.tomasz@wip.pcz.pl; Tel. 34 3250-767
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Temat nr 9
„Przewalcujmy coś…” czyli modelowanie procesów przeróbki plastycznej metali
Opis zajęć:

W ramach zajęć uczestnicy zostaną zaznajomieni z podstawowymi właściwościami
wytrzymałościowymi badanego metalu.
Poznają urządzenia znajdujące się w
laboratorium. Przeprowadzą proces walcowania metalu na zimno oraz określają zmiany
właściwości badanego metalu w wyniku zastosowanego procesu przeróbki plastycznej.
Dodatkowo zostaną zaznajomieni z nowoczesnymi metodami symulacji
komputerowych oraz sposobach ich praktycznego wykorzystania w różnych dziedzinach
techniki.

Liczba uczestników: grupy do 20 osób
Osoba
prowadząca:

dr hab. inż. Grzegorz Stradomski
stradomski.grzegorz@wip.pcz.pl; Tel. 34 3250-782

Temat nr 10

Opis zajęć:

Projektowanie technologii w programach CAD
oraz symulacje komputerowe procesów
Zademonstrowanie możliwości projektowania technologii z wykorzystaniem
programów komputerowych typu CAD i programów do symulacji komputerowych
procesów. W ramach przeprowadzonych zajęć uczniowie zapoznają się z możliwościami
programu do numerycznej analizy procesów przeróbki plastycznej. Wykorzystując
przygotowane modele 3D zaimplementują je do wybranego procesu a następnie
dokonają parametryzacji danych początkowych oraz wejściowych. W kolejnym etapie
zapoznają się z wynikami analizy numerycznej i możliwościami ich zastosowania do
projektowania technologii.

Liczba uczestników: grupy do 20 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Andrzej Stefanik
stefanik.andrzej@wip.pcz.pl; Tel. 34 3250-662
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Temat nr 11
Opis zajęć:

Zarządzanie i Logistyka
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.
Tematy zajęć do wyboru:
1. „Motywacja pozwala wystartować. Nawyk utrzymuje w ruchu” – zarządzanie
zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie.
2. „Jeśli robisz coś dobrze, rób to jeszcze lepiej” – system produkcyjny
przedsiębiorstwa.
3. „Logistyka nie jest wszystkim ale…” – system logistyczny przedsiębiorstwa.
4. “Klienci się nie skarżą tylko odchodzą” – nowoczesne formy marketingu.
5. „Jeśli chcesz osiągnąć wyższy poziom, działaj jakbyś już na nim był” – zarządzanie
strategiczne przedsiębiorstw.
6. “Jakość pamięta się dłużej niż cenę” – zarządzanie jakością.
7. „Zadbaj o zdrowie pracy komfortowo – bądź ERGO” – ergonomia i BHP.

Liczba uczestników: grupy do 30 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Monika Górska,
e-mail: gorska.monika@wip.pcz.pl , Tel. 34 3250-762
dr inż. Ewa Staniewska
e-mail: staniewska.ewa@wip.pcz.pl; Tel. 34 3250-669
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Temat nr 12
Inżynieria Bezpieczeństwa i higiena pracy
Opis zajęć:

Tematy zajęć do wyboru:
1. "Halo, Centrum Zarządzania Kryzysowego, słucham?"- 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.
2. "To był wypadek, ale to nie był wypadek"- w ramach zajęć uczestnicy będą mieli
okazję przygotować dokumentację powypadkową dla konkretnego zdarzenia
wypadkowego w miejscu pracy przy użyciu aplikacji informatycznej.
3. "Uwaga! Ryzyko!" - W ramach zajęć uczestnicy będą mieli okazję przygotować ocenę
ryzyka zawodowego na wybranym przez siebie stanowisku pracy z użyciem programu
do zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy np. STER, PentaSoft, Asystent bhp)

Liczba uczestników: grupy do 15 osób
Osoba
prowadząca:

dr inż. Dorota Wojtyto
wojtyto.dorota@wip.pcz.pl; Tel. 34 3250-684

Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych salach laboratoryjnych, a w ich trakcie uczniowie
samodzielnie przeprowadzają doświadczenia.
Czas trwania zajęć: 45 min.

Osoba koordynująca:
- Koordynator Wydziałowy ds. Kontaktów z Otoczeniem Edukacyjnym PCz Dr inż. Piotr Gębara - Tel. 34 3250-111; tel.(34) 3250-111; 604 373 315; 501 050 282,
E-mail: gebara.piotr@wip.pcz.pl , studenciak@pcz.pl

Ponadto zapraszamy na wycieczkę po Wydziale Inżynierii i Technologii Materiałów
Politechniki Częstochowskiej, podczas której uczniowie zwiedzą laboratoria
Wydziału i nie tylko.

Zaplanowaliśmy dla uczniów następujący harmonogram odwiedzin:
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1.

Krótka prezentacja Wydziału
w jednej z sal wykładowych Wydziału
- 15 min.

2.

Zwiedzanie Galerii Sztuki Odlewniczej
im. Prof. W. Sakwy
- 15 min.

3.

Prezentacja kierunku Zarządzanie
i Inżynieria Produkcji
-15 min.

4.

Prezentacja kierunku BHP- 15 min.

5.

Zwiedzanie laboratorium:
Modelowania procesów przeróbki plastycznej
- walcownictwa.
Numerycznych symulacji procesów przeróbki plastycznej metali
oraz informatyki.
- 20 min.

6.

Zwiedzanie laboratorium mikroskopii – 20 min.

7.

Zwiedzanie laboratorium mechaniki pękania i badania
materiałów - 20 min.

8.

Zwiedzanie laboratorium automatyki -20 min.

9.

Zwiedzanie laboratorium druków 3D -10 min.

10.

Zwiedzanie laboratorium optometrii -20 min.
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11.

Zwiedzanie laboratorium chemicznego- 20 min.

12.

Zwiedzanie laboratorium lewitacyjnego topienia metali
- 15 min.

13.

Zwiedzanie laboratorium materiałów ceramicznych- 15 min.

14.

Zwiedzanie laboratorium fizycznego modelowania
procesów przeróbki plastycznej - 10 min.

15.

Zwiedzanie laboratorium przemian fazowych i obróbki
termomechanicznej - 10 min.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.
Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19
42-200 Częstochowa

www.wip.pcz.pl
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