
IV edycja konferencji „Kliwent Event”

W dniach 18–19 maja 2017 roku odbyła się IV edy-

cja konferencji „Kliwent Event”, organizowana przez 

Studenckie Koło Naukowe „Kliwent”, działające przy 

Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-

Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wzięło 

w niej udział 12 firm: Rosenberg, Fläkt-Woods, Carrier, 

Frapol, Swegon, Harmann Polska, Smay, Flowair, KLIMA-

THERM, Mercor, Venture Industries, Juwent.

Tegoroczna edycja konferencji była dwudniowa. 

Pierwszego dnia w salach dydaktycznych AGH, odby-

wały się warsztaty szkoleniowe związane z projekto-

waniem systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, 

grzewczych oraz chłodniczych. Wzięło w nich udział 250 

uczestników. Drugiego dnia, w Centrum Dydaktyki AGH 

(Pawilon U2), gdzie przedstawiciele firm z branży wen-

tylacyjno-klimatyzacyjnej oraz studenci AGH wygłaszali 

swoje referaty, miała miejsce część seminaryjna, na którą 

zarejestrowało się 150 chętnych. Uczestnicy biorąc udział 

w tych wydarzeniach, mogli w znacznym stopniu posze-

rzyć swoją wiedzę z zakresu projektowania i stosowania 

innowacyjnych rozwiązań w branży HVAC&R.

Tegoroczna konferencja była wyjątkowa ze względu 

na 15-lecie koła naukowego „Kliwent”. Przedstawiono 

powstanie oraz najważniejsze dokonania koła. Nie za-

brakło również życzeń i wystąpień byłych członków KN 

„Kliwent”. Konferencja udowodnia rokrocznie, że między 

studentami a firmami jest ciągła potrzeba nawiązywa-

nia kontaktów i wymiany wiedzy. Formuła konferencji 

pozwala chętnym skorzystać z interesujących ich zagad-

nień, a firmom przekazać informacje o swojej działalno-

ści i nowych trendach w branży. W tegorocznej edycji 

Kliwent Event udział wzięli również studenci z innych 

uczelni m.in. z Politechniki Lubelskiej, Politechniki Wro-

cławskiej oraz Politechniki Krakowskiej.
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100-LECIE  ISTNIENIA WYDZIAłU IBHIŚ PW 
W tym roku Wydział Instalacji Budowlanych Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politech-
niki Warszawskiej obchodzi 100-lecie istnienia. Z tej okazji 7 października 2017 r.. Dziekan 
dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW wspólnie ze Stowarzyszeniami Absolwentów 
Wydziału, organizuje uroczystą Jubileuszową Sesję i Zjazd Absolwentów. Organizatorzy mają nadzieję, że w wydarzeniu wezmą udział zarówno 
Absolwenci, którzy dawno ukończyli studia, jak i osoby, które mury Uczelni opuściły zaledwie kilka lat temu. Referaty przekrojowe przybliżające 
działalność Wydziału na przestrzeni dekad przedstawią: dr hab. inż. Krzysztof Wojdyga, prof. PW, prof. Zbigniew Kledyński, prof. Maciej Nowicki i 
dr inż. Marian Rubik. Nastąpi również uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Witolda Wasilewskiego. Szczegółowy program uroczystości 
znajduje się na stronie internetowej Wydziału (www.is.pw.edu.pl).
Podczas Zjazdu będzie można nabyć monografię Wydziału „Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska” pod redakcją 
dr hab. inż. Krzysztofa Wojdygi, prof. PW i dr hab. inż. Andrzeja Kuliga, prof. PW. Zjazd zwieńczy Bal „100 par na 100-lecie”.

Szkolenia to przede wszystkim przekazywanie praktycznej wiedzy przez naszych gości
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