
 

 

 
 

 

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 

w Chełmie 
zaprasza studentów/studentki III roku na kierunku 

 Mechanika i Budowa Maszyn, 

 w roku akademickim 2019/2020 

 

do udziału w projekcie: „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”, 

dofinasowanym z Funduszy Europejskich 

 
Termin realizacji działań szkoleniowych: XI.2019-VI.2021 

Liczba dostępnych miejsc: 20 

 

Termin składania zgłoszeń: od momentu ogłoszenia do dnia 06.11.19 r. 

Projekt obejmuje: 
 Kurs spawania gazowego, 
 Kurs spawania w osłonie gazów metodą MAG(Co2), 
 Kurs spawania w osłonie gazów metodą MIG, 
 Kurs spawania w osłonie gazów metodą TIG, 
 Kurs na uprawnienia elektryczne grupa G1 (napięcie do 1 kV), 
 Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN MANUALPLUS 620, 
 Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem HEIDENHAIN TNC 620, 
 Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi tokarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D, 
 Zajęcia warsztatowe z podstawy programowania i obsługi 3-osiowej frezarki CNC ze sterowaniem SIEMENS 840D, 
 Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs podstawowy, 
 Zajęcia warsztatowe z programowania sterowników logicznych SIEMENS SIMATIC S7-1200 w TIAPORTAL – kurs zaawansowany, 
 Zajęcia warsztatowe ze sterowników PLC w sieciach przemysłowych, 
 Wizyty studyjne u pracodawcy; 

 

zajęcia bezpłatne, zakończone uzyskaniem kwalifikacji/kompetencji (książeczek spawacza, świadectw, certyfikatów/zaświadczeń), 

realizowane przez podmioty zewnętrzne, w tym autoryzowanego dystrybutora oprogramowania sterowników PLC. 

Aby zakwalifikować się do udziału w projekcie należy: 

wypełnić i złożyć formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami osobiście w BIURZE PROJEKTU (ul. Pocztowa 54, pokój 210, 

Budynek Rektoratu, I piętro). Dokumenty dostępne do pobrania w zakładce Studenci – „REKRUTACJA” na stronie projektu 

http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/program-rozwojowy-inf. Dokumenty należy pobrać, wypełnić, wydrukować (w kolorze), 

podpisać I dostarczyć do Biura Projektu, codziennie w dni robocze, w godz. 800 – 1530 lub wypełnić na miejscu. 

 

Listy za kwalifikowanych Uczestników/Uczestniczek opublikowane zostaną na stronie internetowej projektu (weryfikacja na podstawie numerów 

albumów). Każdy Uczestnik/Uczestniczka projektu, przed rozpoczęciem wsparcia, zobligowany/-a jest do wzięcia udziału w badaniu ankietowym – celem 

stworzenia indywidualnych bilansów kompetencji/ścieżek kształcenia. 

 

Dokumenty zgłoszeniowe dostępne: 

 On-line na stronie projektu „Kompleksowy program rozwoju uczelni – II edycja”, w zakładce STUDENCI – REKRUTACJA 

(http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/program-rozwojowy-inf.) 

 W Biurze projektu: ul. Pocztowa 54, 22-100 Chełm, pokój 210 (Budynek Rektoratu, I piętro) 

http://pwsz.chelm.pl/www/index.php/pl/program-rozwojowy-inf

