X Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego
Niedzica 2005
Studenckie koło naukowe – działalność badawcza, popularyzatorska i promocyjna
Tegoroczne Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego odbyło się w dniach 21-23
października 2005 w Niedzicy.
Z przyjemnością pragniemy poinformować, że J.M. Rektor AGH prof. dr hab. inż.
Antoni Tajduś objął patronatem nasze Seminarium i przyjął zaproszenie do udziału w
tegorocznym seminarium. Jego wystąpienie zaowocowało ponad godzinną dyskusją
na temat bieżącej działalności kół naukowych oraz nowych formach ich aktywności
naukowej.
W ramach X Seminarium wygłoszono następujące referaty:




















Koła naukowe – działalność pionu hutniczego w roku akademickim 2004/2005 –
dr inż. Leszek Kurcz (Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu
Hutniczego)
Działania Studenckiego Towarzystwa Naukowego na rzecz studenckiego ruchu
naukowego – dr hab. inż. Jacek Cieślik, Jakub Ujejski (Stowarzyszenie STN)
Osiągnięcia i formy pracy studenckiego koła naukowego „Ergonomia” – dr inż.
Maria Wykowska, mgr inż. Tomasz Łata (Opiekunowie koła naukowego
„Ergonomia”)
Projekt koncepcyjny i technologia wykonania niekonwencjonalnej kosiarki do
trawy – Paweł Gomółka, Mariusz Hościło, Piotr Sokołowski (KN Mechaników)
Po drugiej stronie lustra – Tomasz de Jastrzębiec Wykowski (STN, Motorola
Poland)
SKNF Bozon – działalność naukowa i organizacyjna w Światowym Roku Fizyki –
Patrycja Scelina (KNF „Bozon”)
Pienienie żużli z podwyższoną zawartością tlenku chromu w piecu łukowym –
Jacek Dudoń (KN MSiS)
Problemy i korzyści organizacji studenckich konferencji naukowych – mgr inż.
Agnieszka Cebo, Róża Sierżęga (KNE „Caloria”)
Modele systemu zintegrowanego zarządzania energią w obiektach – Bartłomiej
Rak (KNE „Caloria”)
Projekt i wykonanie dwunożnego robota kroczącego napędzanego cięgnami z
pamięcią kształtu – Michał Tokarczyk, Michał Tomala (KN „Sensor”)

W ramach Seminarium odbyło się także tradycyjne robocze spotkanie Opiekunów
studenckich kół naukowych, na którym dyskutowano o bieżących sprawach
związanych z działalnością kół, a także o propozycjach nowych zadań i form ich
działalności naukowej i organizacyjnej.
Oprócz strawy dla ducha nie zabrakło też czegoś dla ciała. Oprócz nocnego rejsu po
jeziorze Czorsztyńskim, nie ominęło nas zwiedzanie zamku, zapory, a także wspólny
gril i dyskoteka.
Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim uczestnikom za tak liczne przybycie i
świetną zabawę. Zapraszamy w przyszłym roku.

