
OFERTA DLA SZKÓŁ 2022/2023



Politechnika Opolska zaprasza do współpracy 
uczniów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych  

i ogólnokształcących!

W ramach naszej działalności badawczej i edukacyjnej 
znajduje się przestrzeń na wspólne przedsięwzięcia.

Jesteśmy doskonale przygotowani do kontaktu  
online, jednak stawiamy na spotkania „na żywo”. 

WSPÓŁPRACA

Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna 
na europejskim poziomie z ponad 55 letnią tradycją.

Można tu studiować kierunki typowo techniczne, jak 
mechanika i budowa maszyn czy informatyka, ale również 



Jeśli zdecydują się Państwo na odwiedzenie  
Politechniki Opolskiej, to proponujemy m.in.:

• zajęcia w uczelnianych laboratoriach, pracowniach 
i salach sportowych,

• udział w warsztatach, wykładach otwartych i konfe-
rencjach naukowych.

Równie atrakcyjna może być wizyta pracowników/
studentów uczelni w Państwa szkole, polegająca 
np. na:

• prezentacji oferty kształcenia i wręczeniu materia-
łów informacyjno-promocyjnych,

• poprowadzeniu lekcji tematycznej, uwzględniającej 
profil oraz zainteresowania uczniów.

CO OFERUJEMY?



Chętnie omówimy najciekawsze zagadnienia naukowe, prze-
prowadzimy doświadczenia, zaprezentujemy wyniki najnow-
szych badań, opowiemy historię wynalazków/patentów, także 
tych autorstwa naszych pracowników i studentów.



OFERTA
NASZYCH 

WYDZIAŁÓW



• warsztaty rysunkowe dla przyszłych inżynierów architektów (m.in. z zakresu podstaw kom-
pozycji i projektowania architektonicznego, rysunku odręcznego i technik plastycznych; 

• prezentacje możliwości naszych laboratoriów, w tym renomowanego laboratorium konstrukcji  
budowlanych;

• warsztaty nt. zastosowania betonu i innych materiałów budowlanych wykorzystywanych do budowy 
nowoczesnych obiektów;



• warsztaty pobudzające przedsiębiorczość, twór-
czość i kreatywność oraz dostarczające wie-
dzę z zakresu ekonomii, administracji i prawa;  

• warsztaty prawne w wydziałowej sali sądowej;

• symulacje pracy przedsiębiorstwa lub organu ad-
ministracji publicznej w celu rozwiązywania pro-
blemów praktycznych i rozwijania kompetencji 
z zakresu ekonomii, administracji i zarządzania; 

• warsztaty z symulacji biznesowych;

• warsztaty z autoprezentacji, komunikacji i kształ-
towania umiejętności strategicznego myślenia;  

• quizy, zespołowe rywalizacje i konkursy – pra-
cownicy tego Wydziału to prawdziwi mistrzowie 
w organizowaniu takich wydarzeń;



• warsztaty komputerowe (programowanie, grafika, pisanie gier); 

• ćwiczenia w nowoczesnych laboratoriach, w tym unikatowym 
Neuroscience oraz w doskonale wyposażonym laboratorium 
automatyki;

• warsztaty z wykorzystaniem robotów humanoidalnych i prze-
mysłowych;

• doświadczenia prezentujące zjawiska związane z elektryczno-
ścią, elektroniką i energetyką odnawialną;



• warsztaty, gry symulacyjne z zakresu zarządzania pro-
cesem produkcyjnym, np.: „Koromo japoński warsz-
tat”, „Fort Boyard”, „Fabryka statków”;

• warsztaty i gry matematyczne, m.in.: „Rycerze i Ło-
trzy. Zagadki logiczne Smullyana”, „Sectio aurea, czyli 
rzecz o złotej proporcji”, „Rozmaitości matematyczne 
..., czyli matematyka bywa ciekawa” , „Paradoksy nie-
skończoności”;

• warsztaty kreatywnego myślenia, m.in.: „Fabryka kre-
atywności”, „Od wyobraźni do innowacji”, „Kreatywny 
zespół”;

• warsztaty, gry na temat procesów i logistycznych; 
„Zarządzanie towarami w porcie”, „Ewidencji towaru  
w gospodarce magazynowej”, „Turniej optymalizacji 
sygnalizacji świetlnej”;

• warsztaty o planowaniu i zarządzaniu systemami bez-
pieczeństwa, m.in. „Ocena ryzyka zawodowego”, „Zo-
stań kierowcą zawodowym”;

• warsztaty z zakresu projektowania i symulacji kompu-
terowych, m.in.: „Autodesk Inventor 3D”;

• zajęcia w superkuchni i laboratoriach badających żyw-
ność, m.in.: „Bomba niewybuchowa, czyli witamino-
wa”,” Turniej wiedzy żywieniowej KALORMANIA”;



• zajęcia w nowoczesnym warsztacie i hamowni 
podwoziowej dla pojazdów napędzanych pali-
wami konwencjonalnymi i alternatywnymi (LPG, 
CNG, hybrydy i silniki elektryczne);

• warsztaty (o charakterze artystycznym) z wzornic-
twa przemysłowego i motoryzacyjnego; 

• warsztaty związane z gospodarką energetyczną  
i odnawialnymi źródłami energii;

• doświadczenia wyjaśniające pojęcia m.in. prze-
pływów płynów, ciepła, pędu i masy;

• zespołowe rywalizacje i konkursy w tym popular-
ny „Mechaniczny by Night”;



• warsztaty z analizy składu ciała i struktury ruchu człowieka;

• zajęcia wyjaśniające zagadnienia związane z turystyką i rekreacją;

• zajęcia sportowe i fizjoterapeutyczne.



Popularnością cieszą się także zajęcia oferowane przez 
jednostki pozawydziałowe, jak np.:



CENTRUM JĘZYKOWE
Zajęcia z języka angielskiego, niemieckiego, francuskiego,  
hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, a nawet migowego.

INSTYTUT KONFUCJUSZA
Zajęcia z języka chińskiego i kultury Państwa Środka.

KLUB UCZELNIANY AZS  
POLITECHNIKA OPOLSKA
Zajęcia, które może poprowadzić jeden z utytułowanych  
sportowców, należących do społeczności politechniki lub  
wykwalifikowany nauczyciel akademicki, czy instruktor.

MUZEUM POLITECHNIKI OPOLSKIEJ 
I LAMP RENTGENOWSKICH
Zwiedzanie jednej z największych na świecie kolekcji urządzeń 
rentgenowskich oraz lekcje na temat promieniowania X.



Ponadto, w ramach politechnicznego programu klas patronackich Szkoła może uzyskać dostęp do bogatej bazy  
wykładów otwartych oraz webinarów.  Z przyjemnością odpowiemy na Wasze zaproszenie do objęcia patronatem 
Politechniki Opolskiej wydarzenia w Waszej szkole.

Zapraszamy uczniów również do aktywnego udziału w organizowanych na Uczelni cyklicznych wydarzeniach m.in.: 
Młodzieżowej Politechnice Opolskiej, Salonie Maturzystów czy akcji Dziewczyny na Politechniki. Otwarte dla uczniów 
pozostają także nasz akademicki chór i orkiestra.

KLASY PATRONACKIE

https://mpo.po.opole.pl/


Zapraszamy do kontaktu 
szkoly@po.edu.pl
tel. 77 449 8127
lub 77 449 8129



www.po.edu.pl


