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PodąŻając w kierunku dostosowywania oferty kształcenia na r Żnych szczeblach do
młodzteŻy, ktora w przyszłościma sta się kluczowym podmiotem naszej gospodarki,
pragniemy przedstawi Pani/Panu kontynuację naszej ciekawej inicjatywy, wychodzącej na
przeciw obecnym trendom i wymaganiom jakie stawiane są absolwentom szkoł średnich
w obszarze rozwoju młodych kadr inŻynierskich.

Inicjatywa ta to II Cykl ,,PIĄTKOW Z INZYNIERIĄ MATERIAŁOWĄ'' tj.
piątkowy ch zajęĆ, dydakty cznych realizowanych ptzez Nasz Wydział dla zairteresowanych
klar w ramach kilku przedmiot w takich jak: chemia, ftzyka, informatyka oraz technika.
Zar wno dlauczni w klas o profilach ścisłychjak i humanistycznych oraz dla nauczycieli,
uczestnictwo w zajęciach Z ww. przedmiot w, połączonę z ciekawymi eksperymentami
jakie w tym obszarze oferujemy będzie niebanalnym rozwiązaniem, poszeruĄącym
żar wno umiejętności i wiedzę rrilodzieŻy, jak r wniez wprowadzEącym ich tajniki nauki
i eksperyment w.
Jesteśmyprzekonani, że czynne uczestnictwo w takiej inicjaĘwie będzie dla
szkoĘ dodatkowym urozmaiceniem procesu dydaktycznego co wpĘnie poryĘwnie na
jei wizerunek z INZYNIERIĄ MATERIAŁOWĄ oraz przeloĘ się na zadowolenie
uczni w atakże kandydat w.
KuŻdy PIĄTEK zavłieta pokaz multimedialny promujący kierunki ks ałcenia na
Wydziale otaz wykłady, laboratoria i eksperymentalnę pokazy z danego tematu. Wykaz
temat w znajduje się w zaŁączniku. Zajęcia będą odbywać się w godzinach od 10.00 do
I2.3O na Wydziale Inzynierii Materiałowej i Metalurgii w Katowicach, ulica
Krasiriskiego 8, rozpoczęcie w Auli Wydziału.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania' się ze szczeg łowym wykazem oferowanych
tematr w zajęć.
W przypadku zainteresowania proszę o kontakt celem um wienia terminu przyjazdu
z koordynatorami cyklu tj.: Panią MonikąHyrcza-Michalską, Panią Magdaleną Jabłoriską,
pod numerem kom.: 60Ż747352, 606924953, tel. 326034229,3Ż6034350.

Zwyrazami szacunku,
Dyrektor Instytutu Inżynierii Materiałowej
Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii

Politechniki ŚĘskiej

DYITEKTOR

,""rrr,fffiźtcriałoweJ
"'drhab/hż:'tsaritlsz' Kuą
Dr hah. nł6rw:ł+Pa|.frl pŚ

