
www.pcz.pl

Politechnika 
Częstochowska

zaprasza na studia

Zostań inżynierem, licencjatem, magistrem 
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Z tradycjami, największa, najlepsza 

Politechnika Częstochowska 
to najstarsza, największa i najlepsza 

uczelnia w regionie, prowadząca działalność naukową i edukacyjną 
od 68 lat (powstała w 1949 roku).
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Zostań inżynierem, licencjatem, magistrem  

 Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

 Wydział Infrastruktury i Środowiska

 Wydział Elektryczny

 Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

 Wydział Budownictwa

 Wydział Zarządzania
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Studiuj na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Informatyki

Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Informatyki

Kierunki:
 Informatyka
 Matematyka
 Mechanika i Budowa Maszyn
 Mechatronika
 Inżynieria Biomedyczna
 Energetyka
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Studiuj na Wydziale Infrastruktury i Środowiska

Wydział Infrastruktury i Środowiska
Kierunki:
 Inżynieria Środowiska
 Energetyka
 Biotechnologia
 Ekoinnowacje w Infrastrukturze Środowiska
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Studiuj na Wydziale Elektrycznym

Wydział Elektryczny
Kierunki:
 Informatyka
 Elektronika i Telekomunikacja
 Automatyka i Robotyka
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Studiuj na Wydziale Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów

Wydział Inżynierii Produkcji 
i Technologii Materiałów

Kierunki:
 Metalurgia
 Inżynieria Materiałowa
 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 Fizyka Techniczna
 Inżynieria Biomedyczna
 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 Inżynieria Chemiczna i Procesowa
 Inżynieria Bezpieczeństwa
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Studiuj na Wydziale Budownictwa

Wydział Budownictwa
Kierunek: Budownictwo
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Studiuj na Wydziale Zarządzania

 Zarządzanie
 Management (studia w języku angielskim)
 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
 Management and Production Engineering 

(studia w języku angielskim)
 Logistyka
 Logistics (studia w języku angielskim)
 Zdrowie Publiczne
 Finanse i Rachunkowość
 Menadżer Żywności i Żywienia
 Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
 Gospodarka Przestrzenna
 Turystyka i Rekreacja
 Filologia
 Angielski Język Biznesu

Wydział Zarządzania - kierunki



www.pcz.pl

10

Masz szansę uzyskać stopień, a nawet tytuł naukowy

stopnia doktora

stopnia doktora habilitowanego 

prowadzenia procedur o nadanie 
tytułu profesora 

Prawa akademickie
Pięć spośród sześciu Wydziałów posiada pełne prawa 

akademickie,  a więc są one uprawnione do nadawania:
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Jako student PCz będziesz pod opieką prawdziwych profesjonalistów

Kadra naukowa i dydaktyczna
Politechniki Częstochowskiej to ponad 

1300 osób, w tym około 200 profesorów (tytularnych 
i uczelnianych) i 450 doktorów.

Naukowcy Politechniki każdego 
roku publikują w Polsce i za granicą  

około 3000  
prac w postaci książek, artykułów, 
referatów oraz innych materiałów 

o charakterze naukowym 
i edukacyjnym.  
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Będziesz wzbogacał swoją wiedzę, korzystając z różnych materiałów

Czasopisma naukowe wydawane przez 
Politechnikę Częstochowską 

Polish Journal of 
Management Studies

Journal of Apllied
Mathematics and 

Computational Mechanics

Zeszyty Naukowe PCz
różne serie

Inżynieria i Ochrona 
Środowiska

Przykłady 
ważniejszych 

czasopism
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Poznasz wielu cudzoziemców i ich poglądy naukowe

Wizyty naukowców
Każdego roku wielu polskich i zagranicznych naukowców 

odwiedza Politechnikę Częstochowską, aby prowadzić 
wykłady dla studentów  oraz współpracować 

z pracownikami naszej Uczelni.   

Zdjęcia z przykładowych wizyt na Politechnice Częstochowskiej  
(Profesorowie z USA, Chin oraz Hiszpanii) 
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Tylko na PCz spotkasz się z prezesami i dyrektorami wielkich firm 

Politechnika Częstochowska 
realizuje program:

„Ludzie wielkiego biznesu w środowisku 
akademickim”

Prezesi i dyrektorzy największych polskich 
i zagranicznych podmiotów gospodarczych 

spotykają się ze studentami i pracownikami, aby 
dzielić się swoimi doświadczeniami w pracy na 
najwyższych stanowiskach kierowniczych oraz 

prezentować najnowsze technologie.

Zdjęcia z przykładowych wizyt na Politechnice Częstochowskiej
(Prezesi Zarządów: STRABAG POLSKA, PHILIPS POLSKA, SKANSKA S.A.

oraz Dyrektor Generalny JERONIMO MARTINS DYSTRYBUCJA)
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Część studiów możesz odbyć za granicą - to całkiem realne

Współpraca międzynarodowa
Politechnika Częstochowska podpisała ponad 80 umów 

międzynarodowych z zagranicznymi ośrodkami
dotyczących współpracy naukowo-badawczej oraz 

wymiany w ramach programu Erasmus. Politechnika 
współpracuje z uczelniami zlokalizowanymi m.in. 

w takich krajach, jak: USA, Chiny, Rosja, Wielka Brytania, 
Niemcy, Norwegia, Węgry. 
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Mając dostęp do takiej biblioteki, ograniczysz wydatki na książki 

Biblioteka
Biblioteka Główna Politechniki Częstochowskiej 
jest największą i najnowocześniejszą biblioteką 

naukowo-techniczną w regionie.
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Wiele książek jest drukowanych przez PCz – są tanie i łatwo dostępne 

Wydawnictwo
Politechniki Częstochowskiej

Profesjonalne zespoły redakcyjne, nowoczesne maszyny 
poligraficzne  i wykwalifikowany personel techniczny  

umożliwiają publikację książek, czasopism oraz innych 
wydawnictw, które powiększają dorobek naukowy, 

edukacyjny i organizacyjny Politechniki Częstochowskiej. 
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Uzyskaj wyższe wykształcenie – to prestiż i lepsze zarobki

Studenci
Politechnika Częstochowska 

kształci  ponad 9000 
studentów, w tym także 

cudzoziemców  na studiach 
stacjonarnych 

i niestacjonarnych 
I, II i III stopnia, nadając 

tytuły zawodowe i stopnie: 
inżyniera, licencjata, 

magistra oraz doktora.
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Dojście z akademika na dowolny Wydział zajmuje kilka minut

Domy studenta
Domy studenta: Bliźniak, Maluch i Herkules oferują ponad 
1500 miejsc w pokojach 1-,2-,3- i 4-osobowych z dostępem 

do Internetu.
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Śniadania, obiady, kolacje to żaden problem – smacznie i tanio

Bufety i punkty usługowe 
na Politechnice Częstochowskiej
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Po wykładach można się zrelaksować 

Imprezy kulturalne i sportowe
Politechnika Częstochowska dysponuje salą widowiskową, 

halą sportową oraz boiskiem. Każdego roku odbywa się w tych 
obiektach wiele atrakcyjnych imprez kulturalnych 

i sportowych.  
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Jeżeli zechcesz, będziesz organizować i brać udział w różnych wydarzeniach 

Festiwal Nauki
Politechniki Częstochowskiej
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Polecaj poniższe Uniwersytety swojemu młodszemu rodzeństwu i rodzicom

Edukacja i zabawa
Dzieciom, młodzieży oraz rodzicom Politechnika 

Częstochowska oferuje różne formy kształcenia połączone 
z zabawą.

Częstochowski
Uniwersytet
Młodzieżowy

Klub Dziecięcy Żaczek
opiekuje się dziećmi

w wieku od 1 do 3 lat
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Możesz zostać gwiazdą jednego z naszych filmów

Studio Filmowe
Politechniki Częstochowskiej

Politechnika posiada własne Studio Filmowe, które przedstawia 
jej potencjał oraz przygotowuje relacje z najważniejszych 

wydarzeń. Dziesiątki ciekawych filmów zamieściliśmy 
w Internecie.  

Filmy o Politechnice Częstochowskiej

Facebook PCz

https://www.facebook.com/
Politechnika-Częstochowska-

104976552923805/

Strona internetowa PCz
Galeria

http://www.pcz.pl

YouTube PCz

https://www.youtube.com
/user/PCzestochowska



DZIĘKUJĘ 

ZA UWAGĘ

www.pcz.pl

Do zobaczenia na 

Politechnice Częstochowskiej

Czekamy na Ciebie


