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KOŁO NAUKOWE "IN�YNIER NA MIAR� XXI WIEKU" 

Je�eli fascynuj� Ci� nowe rozwi�zania techniczne, masz własne pomysły na małe 

projekty badawcze i chcesz podj�� wyzwanie w ich realizacji z kolegami z innych 

dziedzin nauki - doł�cz do naszego koła ! W ramach działalno�ci koła naukowego 

zespoły projektowe zło�one ze studentów ró�nych kierunków studiów realizuj� 

zadania badawcze na styku mechaniki, automatyki i informatyki.  

 

Nauka mo�e by� zabawna ! Przekonaj si� o tym osobi�cie bior�c udział  

w konkursach, np. w programowaniu i budowie minirobotów. Na najlepszych cze-

kaj� naprawd� bardzo atrakcyjne nagrody.  

 

Studenci w ramach koła naukowego maj� dost�p do specjalistycznego laboratorium, 

wyposa�onego mi�dzy innymi w: skaner 3D, drukark� 3D, laser pomiarowy  

z oprzyrz�dowaniem, miniroboty, mikrofabryk�. Mog� korzysta� ze specjalistycz-

nego oprogramowania z dziedziny projektowania, oblicze� wytrzymało�ciowych, 

oprogramowania sterowników przemysłowych oraz robotów. 

 

Wi�cej informacji na stronie: www.inzynier.ath.eu   

 

 

Doł�cz do nas na Facebook’u ! 

Strona: Koło naukowe "In�ynier na miar� XXI wieku" 
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Drodzy Uczestnicy 

I Mi�dzyuczelnianej Konferencji Naukowej  

Studentów i Młodych Naukowców  

„In�ynier XXI wieku” 

 

Od czerwca 2010 roku Wydział Budowy Maszyn i Informatyki ATH w Bielsku-

Białej prowadzi projekt „In�ynier na miar� XXI wieku” finansowany  

z Europejskiego Funduszu Społecznego, w którym uczestnicz� studenci trzech kie-

runków: Mechaniki i Budowy Maszyn, Automatyki i Robotyki oraz Informatyki. 

Szereg działa� podj�tych w ramach projektu ma na celu uzupełnienie standardów 

kształcenia in�ynierów na wydziale o dodatkowe formy, które w zało�eniu lepiej 

przygotuj� naszych absolwentów do sprostania wymaganiom, jakie stawia współ-

czesnym in�ynierom rozwijaj�ca si� gospodarka naszego regionu. Post�p techniczny 

i cywilizacyjny dokonuj�cy si� w gospodarce wymusza ewolucj� roli in�yniera w 

przedsi�biorstwie. Od in�ynierów wszystkich specjalno�ci oczekuje si� biegło�ci w 

wykorzystywaniu nowoczesnego wspomaganego komputerowo �rodowiska pracy, 

znajomo�ci zintegrowanych systemów zarz�dzania i kontroli jako�ci, umiej�tno�ci 

komunikowania si� i pracy w zespole a przede wszystkim kreatywno�ci i innowa-

cyjno�ci w rozwi�zywaniu problemów. Od spełnienia tych oczekiwa� zale�y konku-

rencyjno�� i post�p polskiej gospodarki. Wci�� aktualne jest zatem pytanie: kim 

powinien by� współczesny in�ynier? Niech prób� odpowiedzi na to zasadnicze ale 

jak wa�ne pytanie b�dzie definicja zaproponowana przez Konferencj� Przedstawi-

cieli Stowarzysze� In�ynierskich Europy i Stanów Zjednoczonych (EUSEC), która 

w wolnym tłumaczeniu brzmi:  

„In�ynier w oparciu o swoje gruntowne wykształcenie i praktyk� zawodow� jest 

zdolny do stosowania metod naukowych i naukowego punktu widzenia do analizy  

i rozwi�zywania problemów technicznych. Jest w stanie przyj�� odpowiedzialno�� 

za rozwijanie i stosowanie nauki i wiedzy in�ynierskiej w:  pracy projektowej  

i badawczej, produkcji, nadzorowaniu, zarz�dzaniu oraz kształceniu. Praca in�yniera 

wymaga kierowania si� własnymi przemy�leniami i os�dami oraz umiej�tno�ciami 

nadzorowania działania systemów technicznych i pracy innych. 

Wykształcenie i praktyka zawodowa in�yniera powinny da� mu szeroki pogl�d na 

cało�� wiedzy technicznej, a zarazem gruntown� znajomo�� zagadnie� w swojej 

specjalno�ci. Po zdobyciu odpowiedniego do�wiadczenia in�ynier powinien by� 

zdolny do tworzenia autorskich rozwi�za� technicznych i przejmowania odpowie-

dzialno�ci za kierowanie wa�nymi pracami w swojej specjalno�ci ”. 

Konferencja „In�ynier XXI wieku” jest dla społeczno�ci akademickiej naszego 

wydziału, zaproszonych studentów i go�ci jedn� z mo�liwo�ci sprawdzenia w jakim 
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stopniu ambitne zało�enia projektu zostały osi�gni�te.  Jest tak�e forum dyskusyj-

nym, w którym pracownicy naukowo-dydaktyczni, studenci, przedstawiciele firm  

i zaproszeni go�cie, b�d� mogli wyrazi� swoje pogl�dy na temat opracowanych 

przez studentów i prezentowanych w formie referatów rozwi�za� problemów tech-

nicznych a tak�e na temat nowych wyzwa�, jakie współczesna technika  

stawia in�ynierom. 

Ka�da konferencja to tak�e przedsi�wzi�cie organizacyjne i logistyczne. Bardzo 

dzi�kuj� wszystkim, którzy zaanga�owali si� w jej przygotowanie, opiniowanie 

referatów i wydanie materiałów konferencyjnych. 

Czynnymi uczestnikami konferencji b�d� przede wszystkim studenci i dla wi�kszo-

�ci z nich b�dzie to pewnie pierwsza w �yciu okazja do publicznego prezentowania 

swoich osi�gni�� w rozwijaniu techniki. Dlatego prosz� wszystkich uczestników 

konferencji o przyjazn� atmosfer� podczas dyskusji nad prezentowanymi referatami. 

Niech Ci spo�ród Was, których sparali�uje trema, maj� w pami�ci m�dre słowa  

Johanna Wolfganga Goethego: 

„Miej nawet niedu�y rozum, ale swój” 

w których z jednej strony mo�na znale�� zach�t� do polegania na swoim zdaniu  

a z drugiej odczyta� przestrog� przed ignorowaniem własnej niewiedzy i omylno�ci.    

Dzi�kuj� wszystkim Pa�stwu za przybycie i udział w konferencji, �ywi� nadziej�,  

�e po�wi�cony czas nie b�dzie czasem straconym. 

       

  

 Z wyrazami szacunku 

 prof. dr hab. in�. Jacek Stadnicki 

 Dziekan Wydziału Budowy Maszyn i Informatyki 

 

 

 

 


