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Szanowni Państwo, 

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na spotkanie i warsztat dotyczące technologii wydruku 3D, 

które są organizowane przez Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. 

Wydarzenie to jest efektem realizacji międzynarodowego projektu TecHnology and 

EntrepreneUrship Education – Bridging the Gap for Smart Product Development - Tech Hub 4.0, 

w którym oprócz naszej Uczelni uczestniczą: Uniwersytet Techniczny w Bukareszcie  

i Uniwersytet w Sibiu z Rumunii oraz Uniwersytet w Lancaster z Wielkiej Brytanii. Głównym 

celem projektu jest promowanie innowacyjnych metod nauczania w dziedzinie technologii 

druku 3D oraz przedsiębiorczości, w celu jak najlepszego przygotowania studentów do 

rozpoczynania własnej działalności. 

 

Data: 18 października 2019 

Miejsce: sala 107, Wydział Zarządzania, Al. Armii Krajowej 19b, 42-201 Częstochowa. 

Czas: 10.00 – 18.00 

Język: polski i angielski 

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. 

 

Celem spotkania jest prezentacja efektów projektu dotyczących przedstawienia: 

- najnowszych trendów w przedsiębiorczości; 

- przewodnika Business Plan Road-map for the future engineer as an entrepreneur (każdy 

uczestnik otrzyma wydrukowaną wersję przewodnika); 

- praktycznych informacji dotyczących wykorzystania technologii Additive Manufacturing – 

technologii druku 3D w przedsiębiorczości; 

- programu szkoleniowego opracowanego w celu transferu badań i innowacji do środowiska 

przedsiębiorców przez edukację w tym zakresie.  
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Bardzo serdecznie zapraszamy przedstawicieli Państwa firmy do uczestnictwa w tym 

wydarzeniu, które wiąże się również z korzyściami w postaci: 

- imiennego certyfikatu potwierdzającego udział w spotkaniu i warsztacie dotyczącym 

technologii Additive Manufacturing – technologii druku 3D, 

- bogatego zestawu materiałów warsztatowych i projektowych. 

 

Ponadto, w ramach spotkania zapraszamy na obiad i przerwy kawowe. 

 

Bardzo prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 11.10.2019: 

 

Dr Paula Bajdor - Kierownik projektu 

e-mail: paula.bajdor@gmail.com 

telefon: +48 888 290 633 

 

Prof. Marta Starostka-Patyk 

e-mail: marta.s.patyk@gmail.com 

telefon: +48 693 831 567 

 

Prof. Tomasz Nitkiewicz 

e-mail: Tomasz.nitkiewicz@wz.pcz.pl 

telefon: +48 662 161 096 

 

Prof. Piotr Pachura 

e-mail: Piotr.pachura@wz.pcz.pl 

telefon: +48 504 051 290 

 

Prof. Janusz Starczewski 

e-mail: Janusz.starczewski@gmail.com 

telefon: +48 603 790 292 
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