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Strefa studenta

56. edycja konferencji odbyła się 10 grudnia 2015 

roku. Koło Naukowe „Kliwent” było organizatorem sek-

cji VII „Ogrzewnictwo, Wentylacja i Klimatyzacja”. W jury 

sekcji zasiadali pracownicy naukowi, przedstawiciele 

branży oraz przedstawiciel studentów. Pierwszy referat 

był podsumowaniem projektu „Eko Uczeń”, realizowane-

go przez członków KN „Kliwent”. Przybliżyli oni główne 

cele realizowanego przez siebie projektu oraz zapre-

zentowali otrzymane wnioski i spostrzeżenia. W dalszej 

części Konferencji wygłaszano referaty konkursowe. Jak 

co roku mieliśmy przyjemność gościć również studentów 

z St. Petersburg State Mining Institute, którzy swoimi 

referatami uświetnili naszą sesję. Poziom konferencji był 

bardzo wysoki, co zaowocowało długimi i burzliwymi 

obradami jury. 

I miejsce (ex aequo):
Jędrzej Jakubów za referat pt. „Czynniki chłodnicze ■■

w świetle prawa środowiskowego”,

Alina Majewska i Marek Olipra za referat pt. „Audyt ■■

energetyczny i termomodernizacja na przykładzie 

szkoły”.

II miejsce:
Arkadiusz Mikołajczyk i Tomasz Odrzywołek za re-■■

ferat pt. „Projekt stanowiska odciągu miejscowego 

z wykorzystaniem ssawki prostokątnej wraz z bada-

niem jej widma”.

III miejsce (ex aequo):
Tomasz Odrzywołek za referat pt. „Badanie poziomu ■■

ciśnienia akustycznego wywołanego działaniem 

systemu wentylacji i klimatyzacji”,

Agata Szabała i Anna Wilczyńska za referat pt. „Badanie ■■

poziomu hałasu wentylatorów w komorze bezechowej”.

Również publiczność wybrała swojego zwycięzcę. 

Został nim Tomasz Odrzywołek za referat pt. „Badanie 

poziomu ciśnienia akustycznego wywołanego działaniem 

systemu wentylacji i klimatyzacji”. W nagrodę otrzymał 

„Złoty Nawiewnik”. Jako organizatorzy nie zapomnieliśmy 

również o publiczności, spośród której trzech wylosowa-

nych szczęśliwców otrzymało drobne upominki. Serdecz-

nie dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji, gra-

tulujemy referującym i już czekamy na kolejną edycję.
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56. edycja Konferencji Studenckich 
Kół Naukowych Pionu Górniczego
Co roku w grudniu w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbywa się Konferencja Studenckich Kół 

Naukowych Pionu Górniczego. Na konferencji studenci wygłaszają referaty, które są przedmiotem oceny 

jury składającego się ze specjalistów w danej branży. Często dla studentów są to pierwsze poważne 

wystąpienia, dlatego wszystkim towarzyszą ogromne emocje.
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