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SŁOWO WSTĘPNE W 60-LECIE DZIAŁALNOŚCI
WYDZIAŁU MECHANICZNEGO TECHNOLOGICZNEGO
POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH
Streszczenie. W artykule przedstawiono rys historyczny Wydziału M echanicznego
Technologicznego jako jednego z 4 najstarszych i obecnie największych Wydziałów
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Przedstawiono strukturę organizacyjną Wydziału oraz
zakres aktywności naukowej i dydaktycznej, a także współpracę zagraniczną.
Zaprezentowano cele Światowego Kongresu COM M ENT’2005 organizowanego z okazji
60-lecia Wydziału.
W dniu 24 maja 1945 roku ukazał się dokument, w którym postanowiono: „Tworzy się
Politechnikę Śląską (...) Politechnika Śląska dzieli się na cztery wydziały: mechaniczny,
elektryczny, hutniczy, inżynieryjno-budowlany”.
1 czerwca 1945 roku w Krakowie rozpoczęto wykłady dla studentów czterech
Wydziałów Politechniki Śląskiej, a 5 czerwca 1945 roku zorganizowano w auli Akademii
Górniczej w Krakowie pierw szą uroczystą inaugurację dla około 1200 studentów Politechniki
Śląskiej. Plany i programy studiów były oparte na wzorach zaczerpniętych z Politechniki
Lwowskiej. W czerwcu 1945 roku przeniesiono na Śląsk cztery wydziały politechniczne (w
miejsce

Wydziału

Hutniczego

utworzono

Wydział

Chemiczny),

które

do

czasu

przygotowania pomieszczeń na Śląsku pracowały w Akademii Górniczej w Krakowie. 29
października 1945 roku odbyła się druga już, lecz pierwsza w Gliwicach, inauguracja roku
akademickiego Politechniki Śląskiej z 519 słuchaczami Wydziału. Pierwszy rok studiów
rozpoczęło 186 słuchaczy. Zajęcia dydaktyczne rozpoczęły się w gmachu przy ul. M. Strzody.
Pierwszym Dziekanem Wydziału Mechanicznego był prof. dr inż. Zygmunt Ciechanowski.
W pierwszym roku istnienia Wydziału zorganizowano 9 katedr, a ju ż w 1946 roku
pracowało 20 katedr. Ówczesne plany i programy studiów 4-letnich, w większości oparte na
' Prof. L. A. Dobrzański jest Dziekanem Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki
Śląskiej w latach 1990-1993 oraz nadal od 1999 roku, Przewodniczącym Stałej Konferencji
Dziekanów Wydziałów Mechanicznych Uczelni Technicznych kolejno w latach 1999-2002
i ponownie od 2002 roku, członkiem Prezydium Komitetu Nauki o Materiałach PAN
i Przewodniczącym Sekcji Tworzyw Metalicznych tego Komitetu oraz Przewodniczącym Komisji
Nauki o Materiałach i Inżynierii Materiałowej Oddziału PAN w Katowicach.
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metodach kształcenia w okresie przedwojennym w Politechnice Lwowskiej, obejmowały
5150 godzin zajęć i zapewniały gruntowne opanowanie przedmiotów objętych obraną
specjalizacją oraz encyklopedyczne poznanie niemal wszystkich przedmiotów pokrewnych,
związanych z kierunkiem kształcenia w zakresie mechaniki.
Studia prowadzone były równolegle na kilku semestrach: na pierwszym, na który
przyjęto studentów w październiku 1945 roku, na drugim, na którym kontynuowali studia
studenci, którzy rozpoczęli naukę w maju 1945 roku jeszcze w Krakowie, oraz na semestrach
trzecim, piątym i siódmym, na których wznowili naukę studenci, którzy zmuszeni byli
przerwać j ą n a innych uczelniach ze względu na 11 wojnę światową.
Podstawową kadrę profesorską w

1945 roku stanowili profesorowie Politechniki

Lwowskiej, którzy zmuszeni byli wyemigrować ze Lwowa. Z Politechniką Lw ow ską byli też
związani liczni jej asystenci i studenci, którzy przybyli do Politechniki Śląskiej. W
przyszłości wielu z nich zostało profesorami Politechniki Śląskiej. Ta znakomita kadra
profesorska, kontynuująca świetne tradycje Politechniki Lwowskiej, od początku była jednym
z najsilniejszych atutów Politechniki Śląskiej i pozytywnie wyróżniała naszą Uczelnię
spośród pozostałych Politechnik.
Do 1948 roku Wydział M echaniczny kształci! magistrów inżynierów na jednolitych
studiach 4-letnich. W roku 1949 Wydział Mechaniczny opuściło 214 absolwentów, wśród
ogólnej liczby 683, którzy kształcili się w Politechnice Śląskiej od pierwszego semestru. Ze
względu na olbrzymie zapotrzebowanie przemysłu i nauki na kadrę inżynierów i magistrów
inżynierów

Senat

Politechniki

Śląskiej

podjął

decyzję

kształcenia dwustopniowego:

inżynierów - na 3-letnim kursie inżynierskim oraz magistrów inżynierów - na 2-letnim kursie
magisterskim. Od roku 1955/1956 rozpoczyna się na Wydziale Mechanicznym kształcenie
magistrów

inżynierów wg 5-letnich planów studiów magisterskich. Równocześnie z

kształceniem na studiach dziennych w roku akademickim 1949/1950 podjęto kształcenie na
studiach wieczorowych, a w roku akademickim 1954/1955 uruchomiono inżynierskie studia
zaoczne.
Wydział Mechaniczny, jako jeden z czterech pierwszych wydziałów Uczelni, stał się
kuźnią dla innych nowo powstających jednostek. 12 lipca 1950 roku powstał Wydział
Górniczy, na który przeszło wielu dotychczasowych pracowników Wydziału Mechanicznego.
24 grudnia 1953 roku z Katedr wyłączonych z Wydziału M echanicznego powołano Wydział
Mechaniczny Energetyczny, później przekształcony w obecny Wydział Inżynierii Środowiska
i Energetyki. W 1954 roku Katedra Metalurgii, której twórcą był prof. dr inż. Władysław
Kuczewski, pierwszy Rektor Politechniki Śląskiej, przeniesiona została do Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Częstochowie.
Katedra Metalurgii na Wydziale Mechanicznym, która powstała ponownie w roku 1966,
była zalążkiem Wydziału Metalurgicznego, utworzonego 15 czerwca 1969 roku, a następnie
przekształconego w dwa wydziały: Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz
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Wydział Transportu, wciąż zatrudniające wielu byłych pracowników i licznych absolwentów
naszego Wydziału.
W dniu 7 maja 1966 roku Wydział Mechaniczny został przemianowany na Wydział
M echaniczny Technologiczny, którą to nazwę nosi do dzisiaj. W lutym 1978 roku Wydział
otrzymał część nowego gmachu
zorganizować

większość

dydaktycznego

laboratoriów

typu

przy

lekkiego,

ul.

Konarskiego

pomieszczeń

18a i mógł

dydaktycznych

i

pomieszczeń do pracy naukowej. Budowę hali technologicznej wchodzącej w skład
kompleksu dydaktyczno-laboratoryjnego odłożono jednak na termin późniejszy. Parterowa
kondygnacja budynku W ydziału w połowie została przeznaczona na hall, którego część w
latach 1989/1990 adaptowano na salę posiedzeń Rady Wydziału. W 1985 roku władze
Wydziału podjęły starania o rozpoczęcie budowy hali technologicznej

Wydziału w

bezpośrednim

po

sąsiedztwie

budynku

głównego,

która

to

inwestycja

licznych

przeprojektowaniach je st planowana do oddania do użytku w 60-lecie Wydziału i Uczelni
jako Centrum Edukacyjno-Kongresowe, zawierające m.in. salę wykładow ą audytoryjną na
ok. 500 osób, salę wykładow ą na ok. 250 osób oraz kilka sal wykładowych na ok. 100 lub 50
osób każda, a także bufet.
W latach 2000-2004 przy sporym wsparciu finansowym ze strony Komitetu Badań
Naukowych przeprowadzono natomiast dalszą modernizację bazy dydaktyczno-laboratoryjnej
budynku głównego przy ul. Konarskiego 18a, czego efektem była m.in. modernizacja
licznych laboratoriów oraz wybudowanie ok. 20 studenckich pracowni komputerowych i
pomieszczeń dziekanatu. Ponadto wygospodarowano salę wykładow ą dla ok. 200 osób, 3 sale
wykładowe mieszczące po ok. 120 osób każda oraz w wynajętym budynku dużą salę
w ykładową dla ok. 300 osób. Umożliwiło to normalne funkcjonowanie Wydziału, który przez
ostatnich 25 lat nie dysponował żadnymi salami wykładowymi. W pełni wyremontowano salę
posiedzeń Rady Wydziału i wyposażono w komplet nowoczesnych środków audiowizualnych
z rzutnikami multimedialnymi, podobnie ja k wszystkie sale wykładowe oraz większość sal
laboratoryjnych. Jednocześnie odnowiono posadzki, oświetlenie i wystrój korytarzy na
wszystkich piętrach budynku oraz wyremontowano i wyposażono w meble większość
pomieszczeń do zajęć dydaktycznych oraz do pracy dla kadry naukowej Wydziału. W 2004
roku Prezydent Rzeczpospolitej

Polskiej, w wyniku

rozstrzygnięcia ogólnopolskiego

konkursu, ufundował wyposażenie 2 pracowni komputerowych (spośród 6 przyznanych w
całym kraju), odpowiednio w Instytucie Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych oraz w
Katedrze Mechaniki Stosowanej. Wydział je st zatem bardzo dobrze wyposażony.
W ydział M echaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach je st prężnym,
nowoczesnym centrum naukowo-dydaktycznym. W 17 kadencji dziekańskiej w skład
kierownictwa Wydziału Mechanicznego Technologicznego wchodzą:
-

Dziekan dr h.c. prof. zw. dr hab. inż. Leszek A. Dobrzański,

-

Prodziekan ds. Ogólnych prof. Pol. SI. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk,

-

Prodziekan ds. Nauki prof. Pol. SI. dr hab. inż. Bożena Skołud,
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-

Prodziekan ds. Studenckich prof. Pol. Śl. dr hab. inż. Danuta Szewieczek.

Na Wydziale pracuje 340 osób, w tym jako:
-

nauczyciele akademiccy:
20

•

z tytułem profesora

•

na stanowisku profesora uczelni (bez tytułu)

•

ze stopniem doktora habilitowanego

•

ze stopniem doktora

3
136

(w tym po kolokwium habilitacyjnym
•
-

3)
90

doktoranci (w tym asystenci)

pracownicy:
•

inżynieryjno-techniczni

12

•

administracyjni

39

•

obsługi

32

Zajęcia dydaktyczne na Wydziale prowadzi ponadto ok. 50 nauczycieli akademickich z
innych wydziałów i jednostek organizacyjnych Uczelni, w tym ok. 15 profesorów i doktorów
habilitowanych.
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Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora w dyscyplinach:
inżynieria

materiałowa,

budowa

i

eksploatacja

maszyn,

mechanika

oraz

doktora

habilitowanego w dyscyplinach: inżynieria materiałowa i budowa i eksploatacja maszyn.
Około 35% stanu osobowego nauczycieli akademickich stanow ią doktoranci, ok. 100
osób ma otwarte przewody doktorskie, a rocznie otwieranych je st około 3-5 przewodów
habilitacyjnych.

N a Wydziale w ciągu 60-!ecia nadano ponad 500 stopni naukowych, w tym w latach
1999-2004 wypromowano:
-

-

liczba wypromowanych (w latach 1999-2004):
•

doktorów

•

doktorów habilitowanych

109 (ogółem 456)
13 (ogółem 77)

liczba tytułów profesora nadanych pracownikom Wydziału (w latach 1999-2004):
8 (ogółem 34)

Wydział uczestniczy w Śląskim Centrum Zaawansowanych Technologii oraz utworzono
na nim Centrum Doskonałości. Uczestniczy w licznych projektach europejskich oraz realizuje
znaczą liczbę projektów naukowo-badawczych i projektów celowych KBN.
Corocznie kilku absolwentów uzyskuje dyplomy ukończenia studiów z wyróżnieniem, a
kilku studentów - stypendium Ministra Edukacji Narodowej za bardzo dobre wyniki w nauce.
Prace

dyplomowe

studentów

Wydziału

M echanicznego Technologicznego

są często

wyróżniane prestiżowymi nagrodami (np. zwykle co roku 2-3 studentów uzyskuje nagrody
Koncernu FIAT).
Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej należy do czołowych
jednostek naukowych w kraju w zakresie inżynierii materiałowej, budowy i eksploatacji
maszyn oraz mechaniki, o uznanej wysokiej pozycji światowej, potwierdzonej m.in.
przyznaniem przez KBN od początku najwyższej możliwej kategorii.
W bardzo obszernym dorobku publikacyjnym pracowników Wydziału znajdująsię liczne
oryginalne prace opublikowane w uznanych periodykach międzynarodowych oraz w
materiałach kongresów naukowych o światowym i kontynentalnym zasięgu. Dorobek
naukowy Wydziału obejmuje średnio corocznie ok. 600 publikacji, w tym ok. 30 książek.
Liczba pu blikacji pracow ników Vtydziaiu M echanicznego T e ch n o lo g iczn e g o
w latach 1999-2004
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Ugruntowana

od

wielu

lat pozycja

naukowa

i dydaktyczna

doprowadziła

do

wykształcenia się szkół naukowych o znaczeniu krajowym m. in. w zakresie materiałów
narzędziowych, warstw powierzchniowych, materiałów amorficznych i nanokrystalicznych,
materiałów metalowych dla chirurgii kostnej, komputerowej nauki o materiałach, zarządzania
jakością i czystszej technologii, odlewnictwa, krystalizacji i krzepnięcia metali, spawalnictwa,
przetwórstwa materiałów polimerowych, podstaw konstrukcji i diagnostyki maszyn, obróbki
skrawaniem i obrabiarek, zintegrowanych systemów wytwarzania i automatyzacji produkcji,
grafów w mechanice, mechaniki komputerowej, biomechaniki. Tem atyka badawcza jest
spójną, a realizowane badania m ają charakter ciągły z przewagą badań podstawowych i badań
stosowanych adresowanych do szerokiego kręgu odbiorców, o dużym znaczeniu dla techniki i
dla gospodarki krajowej. Dyscypliny naukowe uprawiane na Wydziale to: inżynieria
materiałowa, budowa i eksploatacja maszyn, mechanika, automatyka i robotyka, organizacja i
zarządzanie, informatyka, pedagogika, inżynieria biomedyczna oraz metalurgia.
W latach 1999-2004 pracownicy Wydziału zorganizowali 40 naukowych sympozjów,
konferencji i seminariów ogólnopolskich oraz 40 międzynarodowych.
W dwóch dyscyplinach Wydział prowadzi dzienne i zaoczne studia doktoranckie z
zakresu inżynierii materiałowej oraz budowy i eksploatacji maszyn, głównie na podstawie
indywidualnych

planów

studiów.

Wydział

prowadzi

również

20

różnych

studiów

podyplomowych dla osób z tytułem zawodowym magistra lub magistra inżyniera.
Wydział pielęgnuje tradycje akademickie. Przyznawane są nagrody i statuetki „Złotej
Sowy” dla wybitnych uczonych oraz dla najlepszych studentów i absolwentów, a także
„Srebrne Spinki” dla wybitnych absolwentów.
N a Wydziale funkcjonuje 7 wewnętrznych jednostek organizacyjnych.
Instytut M ateriałów Inżynierskich i Biom edycznych, kierowany przez dra h.c. prof. zw.
dra hab. inż. Leszka A. Dobrzańskiego, je st podzielony na 7 zakładów naukowych i je d n ą
samodzielną sekcję. Zatrudnia łącznie 121 osób, w tym 107 nauczycieli akademickich. W
Instytucie uprawiane są następujące dyscypliny naukowe: inżynieria materiałowa, budowa
i eksploatacja maszyn, metalurgia, inżynieria biomedyczna, automatyka i robotyka,
informatyka, organizacja i zarządzanie oraz pedagogika. Główne kierunki działalności
naukowo-badawczej prowadzone w Instytucie obejm ują materiałoznawstwo stali oraz stopów
konstrukcyjnych

i specjalnych,

materiałoznawstwo

stali

narzędziowych

i spiekanych

materiałów narzędziowych, materiały krystaliczne i amorficzne, technologie procesów
materiałowych i wytwarzania elementów maszyn, inżynierię biom edyczną biomateriały
i materiały biomimetyczne, inżynierię warstw powierzchniowych uzyskiwanych w procesach
cieplnych, cieplno-chemicznych i fizycznych (także PVD i CVD), odporność na pękanie
korozyjne stali i stopów, technologie energooszczędne, zarządzanie ja k o ścią jej ocenę i
zapewnienie, technologie czystszej produkcji, komputerowe wspomaganie badań naukowych
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oraz prac inżynierskich w zakresie inżynierii materiałowej, kom puterową naukę o materiałach
i projektowanie materiałowe, zastosowanie informatyki w dydaktyce, systemy podejmowania
decyzji oraz metody sztucznej inteligencji w inżynierii materiałowej, automatyzację i
robotyzację procesów odlewniczych i przetwórstwa materiałów, krzepnięcie i krystalizację
stopów metali i odlewanych materiałów kompozytowych, metody fizycznego oddziaływania
na procesy

krzepnięcia

i krystalizację,

analizę term iczną i derywacyjną procesów

krystalizacji, teorię zużycia elementów maszyn oraz dobór materiałów inżynierskich
odpornych na zużycie, wpływ struktury materiałów inżynierskich na trwałość i niezawodność
elementów maszyn, transport pneumatyczny i fluidalny i ich zastosowanie w przemyśle,
przetwórstwo i stosowanie materiałów polimerowych, procesy i technologie obróbki
plastycznej metali. Baza laboratoryjna Instytutu posiada 5 laboratoriów z ok. 45 pracowniami
naukowo-badawczymi i dydaktycznymi.
W Katedrze Autom atyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrow anych System ów
Wytwarzania, kierowanej przez prof. zw. dra hab. inż. Jerzego Świdra, uprawiane są
następujące dyscypliny naukowe: au tom atyka i robotyka, budow a i eksploatacja m aszyn,
m echanika, info rm aty k a, organizacja i zarządzanie, pedagogika. W Katedrze wydzielono
3 zakłady naukowe, w których pracuje łącznie 49 osób, w tym 46 nauczycieli akademickich.
Główne

kierunki

działalności

naukowo-badawczej

prowadzone

w Katedrze

obejm ują

automatyzację i robotyzację procesów technologicznych, drgania mechaniczne, dynamikę
i wibroizolację
wspomaganie

maszyn,

informatyczne

projektowania

systemy

i wytwarzania

zarządzania produkcją

maszyn,

maszyny

komputerowe

robocze,

mechanikę,

mechatronikę, podstawy automatyki, robotykę, sterowanie procesami technologicznymi,
sterowanie w układach dynamicznych, systemy wspomagające podejmowanie decyzji, teorię i
zastosowanie grafów w mechanice i dynamice maszyn, teorię mechanizmów i maszyn,
układy

napędowe,

projektowaniu

urządzenia

transportowe

i

ustroje

nośne,

wirtualne

modele

w

i eksploatacji maszyn, zastosowania metody elementów skończonych,

zintegrowane systemy produkcyjne, napędy i sterowanie hydrauliczne i pneumatyczne.
Katedra dysponuje 2 laboratoriami z 10 pracowniami naukowymi i dydaktycznymi.
Katedrą M echaniki Stosow anej z dwoma zakładami naukowymi i 27 pracownikami, w
tym 25 nauczycielami akademickimi, kieruje prof. zw. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński.
W

Katedrze

uprawia się

m echanikę,

budow ę

i eksploatację

m aszyn,

inżynierię

biom edyczną, au tom atykę i robotykę. Do głównych kierunków działalności naukowobadawczej prowadzonych w Katedrze należą: dynamika maszyn i elektromechanicznych
układów napędowych, dynamika układów wieloczłonowych, sterowanie drganiami, teoria
i zastosowania metody elementów skończonych, analiza wrażliwości i optymalizacja
konstrukcji, dynamika układów wyciągowych, biomechanika inżynierska, modelowanie
układu ruchu, lokom ocją modele statyczne i dynamiczne kręgosłupa, inżynieria rehabilitacji,
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mechanika płynów, mechanika ośrodków ciągłych i dynamika prętów cienkościennych,
klasyczna i operacyjna analiza modalna. Laboratorium Katedry obejmuje 4 pracownie
dydaktyczne i badawcze.
Katedra Wytrzymałości M ateriałów i M etod Kom puterowych M echaniki je st kierowana
przez prof. zw. dra hab. inż. Tadeusza Burczyńskiego i w 2 zakładach naukowych zatrudnia
26 osób, w tym 24 nauczycieli akademickich. Do dyscyplin naukowych uprawianych w
Katedrze należą: mechanika, budowa i eksploatacja maszyn oraz inżynieria biomedyczna
i informatyka. Główne kierunki działalności naukowo-badawczej w Katedrze stanowią:
mechanika ciała stałego i ośrodków ciągłych, biomechanika i termomechanika, metody
komputerowe w mechanice, termomechanice i budowie maszyn, optymalizacja układów i
procesów

oraz

analiza

wrażliwości,

wytrzymałość

elementów

konstrukcyjnych,

termodynamika procesów odlewniczych, metoda elementów brzegowych, metoda elementów
skończonych, techniki informatyczne, metody sztucznej inteligencji, zagadnienia odwrotne.
Laboratorium Katedry_obejmuje 2 pracownie dydaktyczne.
W Katedrze Spawalnictwa pod kierunkiem prof. zw. dra hab. inż. Andrzeja Klimpla
pracuje 14 osób, w tym

11 nauczycieli akademickich, którzy uprawiają inżynierię

materiałową, automatykę i robotykę oraz organizację i zarządzanie. Do głównych
kierunków działalności naukowo-badawczej prowadzonych w Katedrze należy zaliczyć:
badanie spawalności nowoczesnych tworzyw konstrukcyjnych, materiały dodatkowe do
spawania i napawania, kontrolę jakości procesów spawalniczych, monitorowanie i sterowanie
jakością procesów spawalniczych, modelowanie procesów spawalniczych, zrobotyzowane
technologie

spawalnicze,

laserowe

technologie

spawania,

napawania

i

stopowania.

Laboratorium Katedry obejmuje 6 pracowni.
Katedra Podstaw Konstrukcji M aszyn, kierowana przez prof. zw. dra hab. inż.
Wojciecha Cholewę, zatrudnia 26 osób, w tym 24 nauczycieli akademickich w 2 zakładach
naukowych, uprawiających budowę i eksploatację maszyn oraz informatykę. Komputerowe
wspomaganie
zapewnienia

procesów
jakości,

projektowania,

diagnostyka

konstruowania

techniczna,

i

problemy

eksploatacji

maszyn

bezpieczeństwa

i

oraz
ryzyka

technicznego, metody i techniki ograniczania hałasu oraz drgań maszyn, analiza modalna
obiektów mechanicznych, rozwój i zastosowanie metod i technik sztucznej inteligencji należą
do

głównych

kierunków

działalności

naukowo-badawczej

prowadzonej

w

Katedrze.

Laboratorium Katedry obejmuje 4 pracownie.
Katedra Budowy M aszyn, kierowana przez prof. zw. dra hab. inż. Jana Kosmola,
zatrudniająca 24 osoby, w tym 20 nauczycieli akademickich, uprawia budowę i eksploatację
maszyn, informatykę oraz automatykę i robotykę. Do głównych kierunków działalności
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naukowo-badawczej Katedry należą: projektowanie obrabiarek i zespołów obrabiarkowych
oraz procesów obróbki skrawaniem wspomagane komputerowo, programowanie obrabiarek
sterowanych numerycznie i wspomaganie doboru serwonapędów, sterowanie numeryczne
obrabiarek i systemów wytwórczych, elastyczna automatyzacja, diagnostyka i automatyczny
nadzór oraz sztuczna inteligencja w procesach wytwarzania, optymalizacja procesów
skrawania, modelowanie procesów obróbki ubytkowej m etodą elementów skończonych,
niekonwencjonalne metody obróbki ubytkowej, obróbka strumieniem wodnościernym,
pomiary

wielkości

geometrycznych,

laserowe

metody

pomiarowe.

Katedra

posiada

2 laboratoria z pięcioma pracowniami.
Programy studiów na Wydziale Mechanicznym Technologicznym zostały gruntownie
przebudowane w latach 1999-2000 i dostosowane w pełni do wymogów tzw. „Karty
Bolońskiej”

i

zasad

europejskiego

elastycznego

trójstopniowego

systemu

studiów

uniwersyteckich E2TS2. Wdrożono w pełni wydziałowy system punktów kredytowych ECTS.
W roku 2000 wydano „Pakiet informacyjny”, zawierający wszystkie plany studiów. S ą one
skonstruowane w taki sposób, aby zapewnić studentom ja k najszerszy zakres kształcenia i
umożliwić najlepszą m ożliwą adaptację zawodową absolwentom

Wydziału. Studenci

podejm ują studia dzienne zawodowe inżynierskie 3,5-letnie, a następnie po uzyskaniu tytułu
zawodowego inżyniera m ogą podjąć dwuletnie dzienne studia uzupełniające magisterskie,
umożliwiające uzyskanie tytułu zawodowego magistra inżyniera. D la studentów osiągających
najlepsze wyniki w nauce w trybie wyjątkowym przewidziano możliwość kontynuacji
studiów po VI semestrze jako jednolitych magisterskich, bez konieczności wykonania pracy
dyplomowej inżynierskiej.
Ogólna struktura programów studiów obejmuje moduły programowe związane z
realizacją przedmiotów niespecjalistycznych, w tym moduły podstawowe, oprócz wyjątków,
realizowane na wszystkich kierunkach studiów oraz tzw. „nadwyżki”, właściwe dla każdego z
kierunków studiów. Z asadąjest zrealizowanie dla każdego kierunku „uogólnionego minimum
programowego” ustalonego dla całego Wydziału, obejmującego do VI semestru włącznie
1350 godzin, ja k również standardów edukacyjnych dla poszczególnych kierunków studiów
realizowanych na Wydziale, wyznaczonych przez połączenie tych standardów, najczęściej dla
dwóch kierunków, spośród ustalonych przez Radę G łów ną Szkolnictwa Wyższego. Każdy z
kierunków studiów realizowanych na Wydziale zachowuje przy tym sw ą tożsamość poprzez
właściwe dla niego przedmioty występujące wyłącznie na tym kierunku lub ujęte na nim w
zwiększonym zakresie, w porównaniu do pozostałych kierunków, obejmujące w każdym
przypadku do VI semestru włącznie 900 godzin.
Na semestrach VII - X jednolitych studiów magisterskich i uzupełniających studiów II
stopnia magisterskich występuje bardzo wyraźne zróżnicowanie treści programowych,
określone przez zakres studiów specjalizacyjnych, gdzie wyłącznie do 120 godzin (w
zależności od kierunku) związanych je st z realizacją „uogólnionego minimum programowego
dla Wydziału”.

13

Ponadto studia I stopnia inżynierskie wyraźnie odróżniają się od studiów na pierwszych
siedmiu semestrach studiów jednolitych magisterskich, pomimo że zakres obydwu tych
rodzajów studiów na pierwszych sześciu semestrach je st niemal identyczny. Jedyna różnica
do semestru VI włącznie polega na wprowadzeniu na semestrze VI 90 godzin pracy
dyplomowej inżynierskiej, wyłącznie dla studentów kończących studia I stopnia inżynierskie.
Praca ta je st kontynuowana na semestrze VII. Całkowicie odmienne są natomiast studia na
semestrze VII. O ile studenci studiów jednolitych magisterskich realizują przewidziany dla
nich program, odpowiednio z pracą przejściową I (90 godzin), a studenci studiów
uzupełniających II stopnia magisterskich ten sam program z wyjątkiem bloku przedmiotów
wyrównawczych (90 godzin), realizowanego zamiast pracy przejściowej I, o tyle studenci
kończący studia I stopnia inżynierskie realizują blok wybieralnych przedmiotów zawodowych
(90 godzin - na każdym kierunku zwykle 2 alternatywne bloki, a na kierunku Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji 3 bloki), seminarium

dyplomowe inżynierskie (cykl wykładów

monograficznych) (30 godzin) oraz kontynuują pracę dyplomową inżynierską (240 godzin, w
tym 150 godzin pracy domowej, a łącznie z semestrem VI - 330 godzin). Łącznie programy
studiów jednolitych magisterskich oraz studiów I stopnia inżynierskich różnią się o 450
godzin przedmiotów zawodowych realizowanych na studiach I stopnia inżynierskich, co
stanowi właśnie o tożsamości tych studiów w porównaniu do studiów jednolitych
magisterskich.
Począwszy

od

VII

semestru

dziennych

jednolitych

studiów

magisterskich

i

uzupełniających studiów II stopnia magisterskich są realizowane również moduły kierunkowe
uzupełniające i tematyczne bloki specjalizacyjne. Tematyczne bloki specjalizacyjne dają
szerokie możliwości wyboru specjalności na poszczególnych kierunkach studiów.
W ogólnych planach studiów I stopnia inżynierskich dla poszczególnych kierunków
studiów

przyjęto jednolite założenie, że każdy zatwierdzony moduł programowy z

odpowiednią liczbą godzin złożony je st z serii przedmiotów, z zasady o takim samym
przydziale godzin na poszczególnych kierunkach, przy czym przedmioty objęte modułami
podstawowymi, wyznaczonymi przez „uogólnione minimum programowe”, występuje jako
kanon niezależny od kierunku studiów w tym samym wymiarze i na tych samych semestrach.
Pozostałe przedmioty objęte tzw. „nadwyżkami” właściwymi dla każdego z kierunków
studiów są odpowiednio rozłożone w planie studiów, z tym że w razie występowania na
więcej niż jednym kierunku studiów w miarę możliwości przewidziano je na tych samych
semestrach.
Wydział Mechaniczny Technologiczny kształci inżynierów i magistrów inżynierów w
kilkudziesięciu

atrakcyjnych

specjalnościach,

tworzonych

na

studiach

dziennych

uzupełniających magisterskich na czterech kierunkach studiów.
N a kierunku Automatyka i Robotyka realizowane są następujące specjalności:
biomechanika

i

sprzęt

medyczny;

mechatronika

robotów

i

maszyn;

modelowanie

komputerowe układów i procesów; projektowanie i automatyzacja maszyn i procesów
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technologicznych; projektowanie i eksploatacja maszyn; automatyzacja i robotyzacja
procesów przetwórstwa metali; automatyzacja i robotyzacja procesów odlewniczych;
automatyzacja i robotyzacja procesów spawalniczych; komputerowo zintegrowane systemy
wytwarzania; zarządzanie jakością i procesami materiałowymi. Absolwenci tego wyjątkowo
nowoczesnego, technicznego kierunku studiów są wszechstronnie przygotowani do prac
inżynierskich oraz naukowo-badawczych w zakresie projektowania i eksploatacji maszyn i
urządzeń, w tym robotów i manipulatorów stosowanych w zautomatyzowanych systemach
wytwarzania oraz sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, a także w zakresie projektowania
zautomatyzowanych

i

zrobotyzowanych

procesów

technologicznych

wytwarzania,

przetwórstwa i łączenia materiałów inżynierskich oraz wytwarzania maszyn i urządzeń.
U zyskują oni również szeroką wiedzę w zakresie informatyki, komputerowego wspomagania
CAx (projektowania, zarządzania ja k o ścią wytwarzania, doboru materiałów) oraz systemów
doradczych i zastosowania metod sztucznej inteligencji w projektowaniu, wytwarzaniu
i eksploatacji maszyn. Absolwenci są chętnie zatrudniani w zakładach wielu gałęzi przemysłu
oraz w firmach zajmujących się komputeryzacją i automatyzacją procesów technologicznych,
a także firmach konsultingowo-projektowych i w zapleczu naukowo-badawczym.
Do specjalności na kierunku E duk acja T echniczno-Inform atyczna należą: materiały
biomedyczne i przetwórstwo materiałów; materiały inżynierskie; technologie procesów
materiałowych i systemy zarządzania ja k o śc ią mechanika; technologia budowy maszyn.
Absolwenci tego na wskroś nowoczesnego, nowo utworzonego przed rokiem, technicznoinformatycznego

kierunku

studiów,

łączą

kompleksowe

przygotowanie

w

zakresie

informatyki z gruntow ną w iedzą z dziedziny inżynierii wytwarzania i inżynierii materiałowej,
a także z zakresu psychologii, socjologii i pedagogiki. Uzyskują rozległą wiedzę z obszaru
informatyki,

metod

sztucznej

inteligencji

oraz

komputerowego

wspomagania

prac

inżynierskich i procesu dydaktycznego, a także zarządzania systemami informatycznymi w
technice. Posiadają obszerną znajomość metodyki badawczej, a na niektórych specjalnościach
także szeroki zakres wiedzy, dotyczącej zarządzania i technologii proekologicznych oraz
zarządzania zespołami ludzkimi w środowiskach przemysłowych, a także daje pełne
uprawnienia do pracy dydaktycznej w szkolnictwie ponadpodstawowym
Absolwenci znajdują zatrudnienie w firmach tworzących

i wyższym.

i eksploatujących systemy

informatyczne w wielu gałęziach gospodarki, w tym w małych i dużych przedsiębiorstwach
przemysłowych, szkolnictwie i w jednostkach naukowo-badawczych.
Wśród specjalności na kierunku M echanika i Budow a M aszyn można wyróżnić:
biomechanikę i inżynierię produkcji sprzętu rehabilitacyjnego; komputerowe wspomaganie
projektowania i eksploatacji maszyn; mechanikę komputerową; obrabiarki, narzędzia i
technologię

budowy

technologicznych;

maszyn;

inżynierię

projektowanie,
materiałów

automatyzację

metalowych;

i robotyzację

komputerowe

procesów

wspomaganie

w

inżynierii materiałów metalowych; przetwórstwo metali i tworzyw sztucznych; technologię i
zarządzanie w odlewnictwie; technologie spawalnicze; zarządzanie jak o ścią i komputerowe
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wspomaganie procesów przetwórstwa metali. Absolwenci tego bardzo nowoczesnego,
technicznego kierunku studiów łączą gruntow ną wiedzę z zakresu mechaniki, projektowania,
wytwarzania i eksploatacji maszyn z szerokim przygotowaniem z zakresu zastosowania i
doboru materiałów inżynierskich oraz informatyki. Są specjalistami w zakresie technologii
nowoczesnych procesów, kształtujących własności materiałów, metod ich badania i metod
informatycznych CAx, czyli wspomagających projektowanie, wytwarzanie i eksploatację
maszyn oraz dobór materiałów, w tym również biomateriałów. M ogą prowadzić badania oraz
inne prace inżynierskie w tym zakresie, ja k również w zakresie technologii proekologicznych
i systemów

zintegrowanego

zarządzania

środowiskiem,

bezpieczeństwem

i jakością.

Absolwenci tego kierunku są poszukiwanymi specjalistami, bardzo chętnie zatrudnianymi
niemal we wszystkich sektorach przemysłowych, niezależnie od profilu produkcyjnego, jak
również w firmach projektowych, jednostkach naukowo-badawczych, w szkolnictwie oraz
małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach.
N a kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji utworzono trzy bloki tematyczne (A,
B, C) z dwoma o tematyce technicznej (A, B) i jeden (C) o tematyce związanej z
zarządzaniem, z 5 blokami przedmiotowymi w każdym z nich. Student wybierając z każdego
bloku tematycznego jeden blok przedmiotów sam kreuje profil i nazwę specjalności,
utw orzoną przez podanie w kolejności trzech nazw bloków przedmiotowych.
Blok A obejmuje: komputerowe wspomaganie w inżynierii materiałowej; materiały
inżynierskie; spawalnictwo; technologie odlewnicze; technologie procesów materiałowych;
W skład bloku B wchodzą: maszyny i urządzenia technologiczne; mechanika stosowana;
projektowanie i eksploatacja maszyn; technologia maszyn; techniki informatyczne w
inżynierii produkcji;
Blok C tworzą: systemy zarządzania środowiskiem i jakością; zarządzanie i marketing;
zarządzanie kadrami; zarządzanie produkcją; zarządzanie przedsiębiorstwem przemysłowym.
Utworzone w ten sposób specjalności są całkowicie niepowtarzalne, co czyni studia
specjalistyczne studiami

w

pełni

zindywidualizowanymi.

Absolwenci tego

w

pełni

nowoczesnego, interdyscyplinarnego, techniczno-ekonomicznego kierunku studiów łączą
gruntow ną

wiedzę

z

zakresu

zarządzania

przedsiębiorstwem,

produkcją

kadrami,

środowiskiem, jakością i marketingu, z kompleksowym przygotowaniem z zakresu inżynierii
mechanicznej i materiałowej, związanym z indywidualnie ukształtow aną specjalnością oraz
z szeroką w iedzą z zakresu komputerowego wspomagania prac inżynierskich, procesów
zarządzania oraz systemów ekonomicznych. U zyskują również bardzo dobre przygotowanie z
zakresu informatyki i komputerowego wspomagania w technice. Absolwenci znajdują
zatrudnienie w zarządzaniu małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami przemysłowymi,
w handlu i usługach oraz w zarządzaniu procesami technologicznymi i opracowywaniu
informatycznych

programów

użytkowych,

dotyczących

zagadnień

ekonomicznych i zarządzania.
N a studiach zawodowych nie przewiduje się podziału na specjalności.
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technicznych,

Poszczególne

kierunki

studiów

realizowane

na

Wydziale

Mechanicznym

Technologicznym spełniająnastępujące wymagania dotyczące standardów edukacyjnych:
•

Automatyka i Robotyka dla kierunków Automatyka i Robotyka oraz Mechanika i
Budowa Maszyn

•

Edukacja

Techniczno-Informatyczna

dla kierunków

Edukacja Techniczno-

Informatyczna oraz Inżynieria Materiałowa
•

Mechanika i Budowa Maszyn dla kierunków Mechanika i Budowa Maszyn oraz
Inżynieria M ateriałowa

•

Zarządzanie i Inżynieria Produkcji dla kierunków Zarządzanie i Inżynieria
Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Inżynieria Materiałowa.

Konsekwentnie zrealizowano zasadę zgodną z regułami obowiązującymi w Unii
Europejskiej, że wymiar obowiązkowych zajęć studenckich obejmuje 24 „kontaktowe”
godziny lekcyjne tygodniowo. Liczba godzin objętych programem studiów (I-X sem.) wynosi
3600, a semestralnie - 360.
N a Wydziale Mechanicznym Technologicznym realizowane są także studia wieczorowe
dwustopniowe na wszystkich czterech kierunkach jako studia zawodowe inżynierskie oraz
uzupełniające magisterskie. Plany studiów wieczorowych w pełni odpow iadają odpowiednim
planom studiów dziennych. Studia wieczorowe zawodowe inżynierskie trw ają 9 semestrów,
natomiast uzupełniające magisterskie - 5 semestrów.
W roku

akademickim

2003/2004 na Wydziale

Mechanicznym

Technologicznym

uruchomiono studia zaoczne. System kształcenia na studiach zaocznych je st również zgodny
z europejskim elastycznym trójstopniowym systemem studiów uniwersyteckich. Studia
realizowane są w trybie spotkań piątkowo-sobotnio-niedzielnych. W trybie zaocznym
Wydział prowadzi:
1. studia zawodowe inżynierskie - ośmiosemestralne, na kierunkach: Zarządzanie i
Inżynieria Produkcji oraz Edukacja Techniczno-Informatyczna
2. studia

magisterskie

uzupełniające -

pięciosemestralne, na kierunku

Edukacja

Techniczno-Informatyczna.
Wydziałowy System Punktowy ECTS (European Credit Transfer System) został
przygotowany zgodnie ze standardami wypracowanymi w uczelniach zagranicznych, co
umożliwia prowadzenie wymiany międzynarodowej studentów i realizację części procesu
dydaktycznego w trakcie kilkumiesięcznych pobytów w uczelniach partnerskich. Założono,
że całościowe, efektywne tygodniowe
związanymi

ze

studiami

wynosi

około

obciążenie studenta wszystkimi
35-45

godzin

(w

tym

tylko

obowiązkami
24

godziny

obowiązkowych zajęć „kontaktowych” w Uczelni). Semestralnie student studiów dziennych
je st zobowiązany uzyskać 30 punktów ECTS. Zgodnie z obowiązującymi zasadami
dotyczącymi ECTS, wyznaczonymi przez Komisję Europejską, punkty zostały przydzielone
łącznie na poszczególne przedmioty bez względu
obowiązujących studenta w Uczelni.
17

na

rodzaje realizowanych

zajęć

Zgodnie z Regulaminem Studiów obowiązującym w Politechnice Śląskiej zgromadzenie
wymaganej łącznej liczby punktów ECTS, związanej z zaliczeniem przedmiotów a uzyskanej
przez studenta, stanowi podstawę jego rejestracji na kolejny okres rozliczeniowy którym, w
zależności od uchwał Rady Wydziału, może być semestr (najczęściej) lub rok akademicki.
Średnia ważona ocen końcowych z poszczególnych przedmiotów, z uwzględnieniem
przypisanych im punktów ECTS, jako wag, je st podstaw ą oceny wyników studenta w nauce.
W ciągu 60 lat aktywności Wydział wykształcił ok. 15 000 absolwentów, z tego ok. 7 500
magistrów inżynierów oraz ok. 7 500 inżynierów. Obecnie na Wydziale studiuje na
wszystkich kierunkach i rodzajach studiów ok. 4 500 studentów.
Liczba absolw entów W ydziału M echanicznego Technologicznego
w latach 1994 - 2004, oraz planowana na 2005
R azem

80

128

156

1076

189

5 ( d z ie n n e ) m g r i n l s ( d z ie n n e ) i n t ■ ( w ie c z o r o w e ) i n ż ss ( e k s te r n is t y c z n e )

Wydział

prowadzi

rozległą

współpracę

naukowo-dydaktyczną

z

ponad

150

uniwersytetami na wszystkich kontynentach, przy czym posiada jed n ą z największych
wymian zagranicznych studentów (ok. 100 studentów i doktorantów rocznie wyjeżdża na
zwykle jednosem estralne studia do prawie wszystkich krajów Europy, głównie w ramach
programów CEEPUS i SOCRATES-ERASMUS). Ponadto uczestniczy w najważniejszych
europejskich

programach

badawczych

i dydaktycznych.

W ydział

zawarł

długoletnie

porozumienia o współpracy oraz wymianie pracowników i studentów z licznymi ośrodkami
zagranicznymi, m.in. z uniwersytetami w Brukseli (Belgia), Brasilii, Campinas, Sao Paulo
(Brazylia), Rousse, Sofii (Bułgaria), Hong Kongu (Chiny), Rijece, Zagrzebiu (Chorwacja),
Brnie, Libercu, Ostrawie, Pilźnie, Pradze (Czechy), Horsens, Odense (Dania), Tallinie
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(Estonia), Helsinkach (Finlandia), Betune, Compiegne, Grenoble, Metzu (Francja), Atenach,
Patras (Grecja), Madrycie, Vigo (Hiszpania), Delft (Holandia), Corku, Dublinie (Irlandia),
Gifu (Japonia), Windsor (Kanada), Taejeon (Korea Południowa), Wilnie (Litwa), Rydze
(Łotwa), Selangor (Malezja), Aalen, Cottbus, Deggendorfie, Dreźnie, Kilonii, Schweinfurcie
(Niemcy), Oslo (Norwegia), Bradze, Covilha, Lizbonie (Portugalia), Nowosybirsku (Rosja),
Bukareszcie, Cluj-Napoca (Rumunia), Singapurze (Singapur), Bratysławie, Koszycach,
Żylinie (Słowacja), Ljubljanie, Mariborze (Słowenia), Sztokholmie (Szwecja), Lwowie
(Ukraina), Oxfordzie (USA), Glasgow, Manczesterze (Wielka Brytania), Dunaujvaros,
Miskolcu (Węgry), Bolonii, Mediolanie, Neapolu, Pizie, Rzymie, Turynie (Włochy).
L ic z b a s t u d e n t ó w W y d z ia łu M e c h a n ic z n e g o T e c h n o lo g ic z n e g o
n a w s z y s t k ic h k ie r u n k a c h i r o d z a ja c h s t u d ió w
w

la t a c h 1 9 9 9 - 2 0 0 4

R azem

Z

okazji

60

rocznicy

utworzenia

Wydziału

Mechanicznego

Technologicznego

Politechniki Śląskiej w dniach 16-19 maja 2005 roku w Gliwicach-W iśle organizowany jest
Światowy Kongres Inżynierii i Technologii Materiałowej i W ytwarzania COM M ENT’2005.
Spodziewany je st udział kilkuset uczestników z ok. 50 krajów świata. Kongres jest federacją
7 niezależnych Konferencji Naukowych o światowym, międzynarodowym lub krajowym
zasięgu.
Podstawowe materiały kongresowe, zawierające ok. 250 wybranych artykułów, zostaną
wydane w maju 2005 roku w formie 2 specjalnych zeszytów Journal o f Materials Processing
Technology

Wydawnictwa Elsevier B.V. w Amsterdamie. W wydawnictwie tym są

publikowane w języku angielskim materiały Konferencji Achievements in Mechanical and
Materials Engineering A M M E’2005 oraz Advances in Materials and Processing Technologies
AM PT’2005. Pozostałe materiały są wydawane w formie zwartych opracowań książkowych.
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Jedną z konferencji organizowanych w

ramach

Kongresu COM M ENT’2005 jest

Konferencja M3E (MMME), do której zaproszono wyłącznie pracowników Wydziału
Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, którzy zamierzają
uczcić jubileusz swego Wydziału oraz udokumentować jego osiągnięcia z ostatniego 5-lecia.
Zebrano w ten sposób ok. 120 artykułów przygotowanych do publikacji w materiałach tej
konferencji. Dzięki uprzejmości i życzliwości Redaktorów Naczelnych kilku czasopism
naukowo-technicznych niezależnie od tego na przełomie kwietnia i maja 2005 roku wydane
zostaną

zeszyty

specjalne,

zawierające

zbiory

artykułów,

odpowiadające

profilowi

tematycznemu każdego z czasopism. W imieniu Autorów serdecznie dziękuję za stworzenie
takiej możliwości. Równocześnie pozostaję w przekonaniu, że dzięki wysokiemu poziomowi
prezentowanych prac będą one interesujące dla Czytelników tych czasopism, wzbogacając ich
ofertę tematyczną. Życzę zatem przyjemnej lektury oraz pozyskania cennych informacji,
wskazówek i skojarzeń, które m ogą być przydatne każdemu Czytelnikowi w jego codziennej
pracy. Sądzę, że przyczyni się to też do rozpropagowania wiadomości o zainteresowaniach
naukowych i działalności dydaktycznej Wydziału w szerokich kręgach Czytelników.
Autorom składam podziękowania za trud włożony w przygotowanie artykułów, które mogły
być opublikowane z tej okazji.
Z

okazji

60

rocznicy

kreowania

Wydziału

Mechanicznego

Technologicznego

Politechniki Śląskiej pozwalam sobie również złożyć gratulacje Profesurze, Pracownikom
naukowo-dydaktycznym i Doktorantom Wydziału za dotychczasowy imponujący dorobek
naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny oraz serdeczne życzenia dalszych co
najmniej równie owocnych dokonań w kolejnych latach i dziesięcioleciach działalności
Wydziału. Życzenia sukcesów w nauce oraz następnie pomyślnych karier zawodowych,
bogatych w sukcesy naukowe, projektowe, technologiczne i gospodarcze, zbudowanych na
fundamencie wiedzy zaczerpniętej w czasie studiów, kieruję do ponad 4,5 - tysięcznej rzeszy
Studentów Wydziału. Życzenia sukcesów w pracy zawodowej składam także Pracownikom
inżynieryjno-technicznym, administracyjno-ekonomicznym i obsługi Wydziału. Absolwentom,
Sympatykom i Współpracownikom Wydziału składam gorące podziękowania za wszelkie
dowody sympatii i pomocy adresowane do Wydziału i jego Pracowników, ja k również za
wszelkie pozytywne efekty wspólnych dokonań. Żywię nadzieję, że zarówno Wydział
Mechaniczny Technologiczny Politechniki Śląskiej ja k i jego Pracownicy i Studenci w
dalszym ciągu będą mogli liczyć na swoich wypróbowanych Przyjaciół.
W dniu tego Jubileuszu chylę również czoła przed dokonaniami Tych, którzy budowali
przed nami wielkość tego Wydziału, przed dorobkiem kolejnych Dziekanów i Prodziekanów
Wydziału, Dyrektorów
Wielkich

Profesorów

Pracowników

Instytutów

i Kierowników Katedr, Doktorów

Honoris Causa,

i innych Nauczycieli akademickich, ja k również szeregowych

administracji,

Laborantów

i Pracowników

obsługi.

Emerytowanym

Pracownikom Wydziału składam podziękowania za ich trud. Cześć pamięci Tych, którzy ju ż
przeszli do wieczności.
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Gościom

Wydziału

i uczestnikom

konferencji wchodzących

w skład

Kongresu

COMM ENT’2005, a także osobom, które w ezm ą udział w uroczystościach organizowanych z
okazji 60-lecia Wydziału, składam serdeczne podziękowania za przyjęcie zaproszenia oraz
życzę miłych wrażeń z pobytu w Polsce, Wiśle i Gliwicach oraz owocnych obrad.

D r h.c. prof. zw. dr hab. inż. L eszek A d a m D obrzański
D ziekan

G liw ice, w 2005 roku

