XII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego
Janowice, 19-20 października 2007.
XII Seminarium Studenckiego Ruchu Naukowego AGH, odbywało się dniach 19 – 20
października 2007 roku w malowniczo położonym pałacyku w Janowicach (dzień
pierwszy), którego historia sięga XVIII wieku i ośrodku DW „Stalownik” w Bartkowej
(dzień drugi). Obrady przebiegały zgodnie z tematem przewodnim: „Studencki ruch
naukowy w misji szkoły wyższej. Formy i metody działania studenckich kół
naukowych”.
Seminarium w imieniu organizatorów rozpoczął dr inż. Leszek Kurcz – Pełnomocnik
Rektora ds. Kół Naukowych, powitał uczestników, w tym gościa specjalnego –
Prorektora AGH ds. Kształcenia prof. dr hab. inż. Antoniego Cieślę, przedstawicieli
obecnych władz dziekańskich, opiekunów kół naukowych, jurorów konkursu
„Diamenty AGH” oraz studentów. W programie dwudniowego seminarium znalazły
się interesujące prezentacje:


Studenckie koła naukowe AGH – działalność pionu hutniczego w roku
akademickim 2006/2007 – 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)
Koła naukowe w programie działania AGH – prof. dr hab. inż. Antoni Cieśla
(Prorektor AGH ds. Kształcenia)
Studencki ruch naukowy w misji szkoły wyższej – dr inż. Leszek Kurcz
(Pełnomocnik Rektora AGH ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego)
Działania koła naukowego na rzecz dydaktyki
na przykładzie KN Mechaników – dr inż. Stanisław Krawczyk, Piotr Sokołowski
(KN Mechaników)















Pro publico bono – dr hab. inż. Jacek Cieślik (Opiekun KN MTiS, Członek Zarządu
STN)
Stypendia DAAD dla organizacji studenckich
na przykładzie działalności SKN „Promat” – Dominik Gergont, Filip Pernal, Jacek
Pęcina, Stanisław Pieniążek, Anna Polnik, Kamil Rutkowski
Praktyki, szkolenia i staże w firmie „Pratt & Whitney” – doświadczenia studentów
AGH – Kamil Rutkowski, Anna Polnik (KN PROMAT)



Czynniki kształtujące potrzebę powołania studenckiego koła naukowego – Łukasz

Wzorek Kamil Piątkowski, Małgorzata Wasyłeczko, Maciej Król (KN FIRMA)
W programie towarzyszącym XII Seminarium przewidziano także coś „dla ducha”
m.in spotkanie integracyjne, zwiedzanie zapory wodnej, rejs statkiem po Jeziorze
Rożnowskim.

