
XI Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego 
 

Dębno – Rożnów, 20-22 października 2006, 

XI Seminarium „Dębno – Rożnów 2006″ odbywało się kolejno w dwóch miejscach. 

Pierwsza część na zamku w Dębnie, a druga w DW Stalownik nad Jeziorem 

Rożnowskim. Temat wiodący seminarium to : „Rola studenckiego koła naukowego w 

kształtowaniu sylwetki absolwenta”. Program naukowy XI Seminarium wypełniły 

referaty i prezentacje: 

 

 Rola studenckiego koła naukowego w kształtowaniu sylwetki absolwenta – dr inż. 

Leszek Kurcz (Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego) 

 Studencki ruch naukowy w aspekcie wymiany naukowej w ramach Unii 

Europejskiej – możliwości działania – dr hab. inż. Jacek Cieślik (Opiekun KN 

MTiS) 

 10 lat Studenckiego Koła Naukowego Wynalazców „EDISON” – dr Edward 

Wojnar (Opiekun KN EDISON) 

 Koła naukowe – działalność pionu hutniczego w roku akademickim 2005/2006 – 

dr inż. Leszek Kurcz (Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu 

Hutniczego) 

 Działania Studenckiego Towarzystwa Naukowego na rzecz studenckiego ruchu 

naukowego – dr hab. inż. Barbara Małecka (Przewodnicząca Zarządu 

Stowarzyszenia STN) 

 Przygoda z IAESTE szansą na lepszy start w życiu zawodowym – Dorota Czaderna 

(KL IAESTE AGH Kraków) 

 55 lat Studenckiego Koła Naukowego Metaloznawców – dr inż. Grzegorz Michta, 

Mateusz Kopyściański, Mateusz Orzeł , Katarzyna Czubernat (Opiekun i 

Członkowie KN Metaloznawców) 

 Stypendia DAAD na grupowe wyjazdy do Niemiec, na przykładzie obozu 

naukowego SKNF BOZON – Kamil Zuber, Tomasz Kluj (Członkowie KN BOZON) 

 

Uczestnicy Seminarium zwiedzili także pomieszczenia zamkowe, w których 

zgromadzono wiele interesujących eksponatów związanych z historią zamku i kulturą 

regionu. Odbyło się także spotkanie programowe opiekunów kół, na którym m.in. 

zdecydowano o powołaniu w ramach najbliższej XLIV Sesji Studenckich Kół 

Naukowych naszego pionu sekcji tematycznej dla doktorantów. W programie XI 

Seminarium przewidziano również zwiedzanie ciekawego obiektu hydrotechnicznego 

– zapory i elektrowni w Rożnowie, spotkanie integracyjne, wspólny grill i ognisko nad 



jeziorem ze wspólnym śpiewaniem przy gitarze oraz zwiedzanie zabytkowych ruin 

zamku, którego historia związana jest z legendarnym Zawiszą Czarnym i 

zrewitalizowanej siedziby rozbójnika Tropszyna. Dodatkową atrakcję stanowiły rejs 

statkiem wokół brzegów Jeziora Rożnowskiego i możliwość nauki żeglowania na 

dużych i małych jachtach. 

 


