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TECHNOLOGIA SZKŁA – MIASTO WSPIERA NOWY KIERUNEK NA POLITECHNICE

Politechnika Częstochowska rusza z kierunkiem dedykowanym branży szkła i ceramiki.
Miasto jest patronem projektu i dotuje wyposażenie laboratorium. Nowy kierunek będzie
kształcił kadry m.in. dla firmy Guardian, która inwestuje w kolejną hutę szkła w
Częstochowie. Wsparcie miasta to element realizacji projektu Akademicka Częstochowa
oraz programu Teraz Lepsza Praca.
Kierunek Technologia Szkła i Ceramiki w ramach Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii
Materiałów Politechniki Częstochowskiej zacznie działać już od nowego roku akademickiego.
Jego powołanie to odpowiedź na potrzeby biznesu, ale także poszerzenie możliwości
zdobywania dobrych, perspektywicznych miejsc pracy przez częstochowian i tych absolwentów
Politechniki spoza miasta, którzy z funkcjonującymi w naszym mieście firmami będą wiązać
swoją zawodową przyszłość.
- Branża szkła ma duży potencjał rozwojowy, a Częstochowa będzie jedynym – oprócz
Krakowa – ośrodkiem w kraju, kształcącym specjalistów w tym zakresie – mówi prezydent
miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Wspieranie tego kierunku kształcenia to bardzo dobra
inwestycja w przyszłość naszych studentów, częstochowskiego przemysłu i całego miasta.
Przedsięwzięciu od początku patronują władze miasta, które w ramach środków programu
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Akademicka Częstochowa, podpisały z Politechniką umowę dotacji na doposażenie
laboratorium nowego kierunku, Środki w wysokości ponad 55 tysięcy złotych są przeznaczone
na zakup mikroskopu optycznego oraz pieca do wytapiania szkła i wypału ceramiki. Politechnika
jest aktualnie na etapie budowy bazy sprzętowej dla potrzeb Technologii Szkła i Ceramiki.
Powołaniem tego kierunku są zainteresowani przedstawiciele tej gałęzi przemysłu, w tym firma
Guardian, która zdecydowała się na budowę w Częstochowie kolejnej, nowoczesnej huty szkła i
która ma, i będzie mieć duże zapotrzebowanie na specjalistycznie wykwalifikowaną kadrę
pracowniczą.
Potwierdzeniem tego było spotkanie przedstawicieli Guardiana, władz miasta i Politechniki w
Urzędzie Miasta Częstochowy, w trakcie którego oficjalnie zapowiedziano powstanie nowego
kierunku i objęcie go patronatem przez Prezydenta Miasta.
Technologia Szkła i Ceramiki to szansa na rozwój i większą konkurencyjność częstochowskiej
uczelni, co podkreślali obecni na spotkaniu: rektor Politechniki prof. Norbert Sczygiol, dr hab.
inż. Marek Warzecha - prodziekan ds. Innowacji i Rozwoju Wydziału Inżynierii Produkcji i
Technologii Materiałów oraz dr hab. Agata Dudek - koordynator nowego kierunku.
Liczą oni na bliską współpracę m.in. z Guardianem, tak, by kształcenie w jak największym
stopniu było związane z praktyką pracy i stosowanymi w branży technologiami.
Intensywna współpraca z gigantami z sektora podniesie nie tylko rangę Politechniki i
przyciągnie nowych studentów, ale przede wszystkim otworzy drogę dla innych firm, które
zastanawiają się jak pozyskać kadry dla przemysłu. Nowy kierunek będzie też zapleczem
kadrowym dla firm z terenu Częstochowy i regionu.
Zadowolenia z otwierających się w Częstochowie możliwości edukacji technologów szkła nie
ukrywali także przedstawiciele firmy Guardian: Jean Ries – przedstawiciel europejskiego
zarządufirmy oraz Grzegorz Kuźnik – dyrektor zakładu Guardian Częstochowa. Podkreślali, że
przy wyborze lokalizacji inwestycji ważna jest infrastruktura, ale kluczowe znaczenie ma dostęp
do wykwalifikowanej kadry, która może zasilać działający w długiej perspektywie czasowej
zakład.
Przemysł szklarski to jeden z ważniejszych sektorów europejskiej gospodarki, nieoceniony jest
również jego wkład w inne sektory i technologie. Bez szkła nie ma możliwości rozwoju
technologii ekranów dotykowych, odnawialnych źródeł energii czy technologii oświetleniowych
OLED, odgrywa ono też kluczową rolę w realizacji planu dotyczącego przestawienia się na
konkurencyjną oraz energooszczędną gospodarkę.
Technologia Szkła i Ceramiki jest unikatowa w skali naszego kraju ponieważ taki kierunek w
formie stacjonarnej funkcjonuje tylko na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Miasto Częstochowa od lat współdziała z uczelniami i przedsiębiorcami w ramach tzw. Złotego
Trójkąta: BIZNES - NAUKA - SAMORZĄD, po raz pierwszy jednak objęło honorowy patronat
nad powstającym kierunkiem. Jest to element realizacji miejskiego programu Teraz Lepsza
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Praca oraz umacniania marki Invest in Czestochowa.
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