
 
 

P O Z N A J  W I i N o M  

DNI OTWARTE 

Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach  

1-2 marca 2018 r. 

Drodzy Uczniowie,  

Szanowni Nauczyciele,   

 

serdecznie zapraszam Państwa do odwiedzenia gościnnych murów  Wydziału Informatyki 
i Nauki o Materiałach w czasie zaplanowanych w dniach 1 i 2 marca 2018 r. Dni Otwartych.   
Każdy z trzech Instytutów wchodzących w skład naszego Wydziału przygotował ciekawe wykłady, 
prezentacje i warsztaty, które przybliżą Wam problemy współczesnej nauki i techniki oraz 
zaprezentują dokonania pracowników  Wydziału. Postaramy się udowodnić, że nauka jest fascynująca  
a praca i wyniki badań naukowców to bezbrzeżny ocean możliwości ich wykorzystania w codziennym 
życiu człowieka. 

Wielu z Was Drodzy Uczniowie stoi przed podjęciem decyzji o wyborze kierunku studiów –  
to niezwykle trudne zadania. Warto więc skorzystać w tej kwestii z wiedzy i doświadczenia innych, 
którzy podejmowanie tej decyzji mają już za sobą. Z pewnością  Dni Otwarte będą pomocne  
w poznaniu specyfiki kierunków kształcenia proponowanych przez nasz Wydział, a także miejsca,  
z którym być może zwiążecie kilka najbliższych lat swojego życia. Pracownicy akademiccy oraz sami 
studenci zaprezentują Wam naszą bogatą ofertę edukacyjną, pokażą jakim zapleczem dydaktycznym  
i badawczym dysponujemy, otworzą przed Wami drzwi naszych pracowni i laboratoriów.  

Przypadający w bieżącym roku Jubileusz 50-lecia Uniwersytetu Śląskiego to doskonała okazja 
do zaprezentowania i podzielenia się bogatą historią i osiągnięciami kadry naukowo – dydaktycznej 
oraz wielu pokoleń naszych absolwentów. Chcemy Wam pokazać, jaką troskę kolejne władze 
Wydziału przykładały do dostosowania oferty edukacyjnej wydziału do bieżących potrzeb rynku  
pracy i przemysłu a przede wszystkim rozwoju nowatorskich obszarów naukowych. Jesteśmy bowiem 
Wydziałem szczególnym w Uniwersytecie, uczelni która z definicji jest rodzajem szkoły wyższej  
o charakterze nietechnicznym. Naszym głównym celem jest współpraca z przedsiębiorstwami 
przemysłowymi, informatycznymi, medycznymi. 

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w naszym przedsięwzięciu i do zapoznania się ze 
szczegółowymi planami Dni Otwartych, przygotowanych przez Instytut Nauki o Materiałach, Instytut 
Informatyki i Instytut Mechatroniki. Spotkanie z naszym Wydziałem da Wam możliwość uzyskania 
rzetelnych informacji, które pomogą Wam w świadomym podjęciu decyzji o dalszym kierunku 
kształcenia. Ufam, że dzięki temu już w październiku rozpoczniecie studia bez rozczarowania  
i zaskoczenia.  

 

                                                                                                     prof. dr hab. Danuta Stróż 

                                                                                                            Dziekan Wydziału  

                                                                                               Informatyki i Nauki o Materiałach 


