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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 czekaj� 
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 specjalistycznego 
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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