Strefa studenta
V edycja konferencji Kliwent Event
W dniach 5 i 6 czerwca, na AGH w Krakowie, odbyła
się V edycja konferencji „Kliwent Event”, organizowanej
przez Studenckie Koło Naukowe „Kliwent”, działające
przy Wydziale Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo–Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.
W tegorocznej edycji udział wzięło dziewięć firm: Clima
Gold, Daikin, FläktGroup, Frapol, Mercor, RDJ Klima, Smay,
Swegon, Venture Industries.

Uczestnicy konferencji Kliwent Event w holu głównym budynku A-0 AGH

Pierwszego dnia, w salach dydaktycznych AGH,
odbyły się warsztaty szkoleniowe prowadzone przez firmę FläktGroup, Frapol oraz Swegon. Tematyka szkoleń
obejmowała kwestie dotyczące wentylacji pożarowej,
programów doboru elementów składowych instalacji
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, a także najnowszych
rozwiązań i trendów w projektowaniu systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. W szkoleniach wzięło
udział łącznie 100 uczestników. Podczas tegorocznej
edycji „Kliwent Event” oprócz studentów AGH w konferencji udział wzięli studenci innych uczelni, m.in. z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Politechniki Krakowskiej.
O godzinie 11:00, w Auli Głównej AGH, rozpoczęła się
oficjalnie część seminaryjna tegorocznej konferencji,
na którą zarejestrowało się 120 chętnych. Przedstawiciele firm z branży wentylacyjno-klimatyzacyjnej oraz
studenci z Koła Naukowego „Kliwent” mieli możliwość
wygłoszenia przygotowanych przez siebie referatów.
Drugiego dnia odbyły się szkolenia firmy RDJ Klima
oraz Daikin. Szkolenia dotyczyły tematyki akcesoriów
w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz
agregatów wody lodowej. Na tę część warsztatów zapisało się 50 chętnych. Osoby biorące udział w tych
wydarzeniach miały okazję poszerzenia swojej wiedzy
z zakresu projektowania i wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań w branży HVAC.
Konferencja umożliwiła przedstawienie działalności
firm z branży wentylacji i klimatyzacji.

KN „Kliwent”
Uczestnicy konferencji słuchają wystąpień w Auli Głównej AGH

Projekt Politechniki Warszawskiej
NERW PW Nauka – Edukacja – Rozwój – Współpraca
Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania Politechniki Warszawskiej zarówno w obszarze kształcenia, jak i zarządzania oraz dostosowanie oferty
dydaktycznej uczelni do potrzeb rynku pracy, poprzez
wdrożenie kompleksowego programu działań na rzecz
realizacji kształcenia zorientowanego na studenta. Realizacja projektu przyczyni się do rozwijania kształcenia
wykorzystującego praktyczne elementy nauczania połączonego z badaniami naukowymi.
Już po wakacjach zapraszamy wszystkich studentów
czterech ostatnich semestrów studiów stacjonarnych
pierwszego i drugiego stopnia Politechniki Warszawskiej
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do wzięcia udziału w szkoleniach, kursach i warsztatach,
które umożliwią podniesienie kompetencji zawodowych,
językowych, komunikacyjnych, a także tych w zakresie
przedsiębiorczości oraz umiejętności analitycznych.
Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu www.nerw.pw.edu.pl, na której będą zamieszczane
informacje na temat terminów oraz zasad rekrutacji,
a także do odwiedzania stron wydziałowych. Okres realizacji projektu od 1.02.2018 do 31.01.2022.
■

