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1. Studenckie Koło Naukowe 
Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

Opiekunowie:

dr inż. Barbara Krochmal-Marczak

dr inż. Marta Pisarek

dr inż. Magdalena Dykiel

Prezes: Patryk Szelc (IV PiBŻ)
Z-ca prezesa: Marlena Wolanin (IV PiBŻ)
Członek: Piotr Wołczański (III PiBŻ) 

Nasz mail:
sknpibz@kpu.krosno.pl

mailto:sknpibz@kpu.krosno.pl


Działalność Naukowa

• Badania polowe i laboratoryjne 
ilościowe i jakościowe płodów rolnych,

• Badania jakościowe artykułów rolno-spożywczych,

• Badania ankietowe preferencji konsumentów,

• Publikacja artykułów w czasopismach 
naukowych i środowiska studenckiego,

• Aktywne uczestnictwo w konferencjach 
naukowych (referat, poster).



Działalność edukacyjna i promocyjna

Organizacja imprez naukowo-
edukacyjnych,  konkursów 
popularyzujących świadome 
odżywianie

„Studencka Bomba 
Witaminowa”

Organizacja 
Wyjazdów Studyjnych

Uczestnictwo w Imprezach Ogólnouczelnianych

NOC  BIOLOGÓW KARPACKIE KLIMATY

Wyjazd Szlakiem Produktu 
Tradycyjnego: Muzeum Młynarstwa i 
Wsi w Ustrzykach Dolnych, Browar 
Ursa Major w Uhercach Mineralnych



2. Studenckie Koło Naukowe 
Anglistów

DZIAŁALNOŚĆ SKN ANGLISTÓW

Projekt 
„WorldWise”

Udział w 
konferencjach 

naukowych

Spotkania 
międzykulturowe 
ze studentami zza 

granicy

Warsztaty 
tłumaczeniowe

Sekcja 

„Book Club”



PROJECT 
„WORLDWISE”



Kontakt
Opiekun koła – mgr Katarzyna Dziemian

katarzyna.dziemian@kpu.krosno.pl

Przewodnicząca koła – Kinga Jakieła
kinga.jakiela.00@gmail.com

mailto:katarzyna.dziemian@kpu.krosno.pl


3. Studenckie Koło Naukowe „Florencja” 
(dawna nazwa SKN Biologiczno-Medyczne) 

działa od 2005 roku.
Aktywnymi jego członkami są studenci kierunku 

Pielęgniarstwo.



Aktywność SKN

• Prowadzenie badań naukowych

• Czynny udział w konferencjach

• Propagowanie i pogłębianie wiedzy medycznej 
z zakresu pielęgniarstwa z uwzględnieniem 
zainteresowań i pasji studentów

• Udział w wydarzeniach promujących Uczelnię



DOŁĄCZ DO DRUŻYNY BOHATERÓW!

Zapraszamy wszystkich studentów, których interesują 
zagadnienia medyczno-społeczne związane 

ze starzejącym się społeczeństwem

Spotkanie organizacyjne odbędzie się w formie 
stacjonarnej oraz online w dniu 
15 listopada 2021r. o godz. 17:00

Kontakt 
mgr Małgorzata Dziura

malgorzata.dziura@kpu.krosno.pl

mgr Joanna Kubik 

joanna.kubik@kpu.krosno.pl

mailto:malgorzata.dziura@kpu.krosno.pl
mailto:joanna.kubik@kpu.krosno.pl


4. Studenckie Koło Naukowe
Akademia Budownictwa Regionalnego
Zakładu Budownictwa

Opiekun Koła Naukowego:

mgr inż. arch. Marek Gransicki – tel. 502 454 724, 

kmg@krosnocity.pl

marek.gransicki@kpu.krosno.pl

mailto:kmg@krosnocity.pl
mailto:marek.gransicki@kpu.krosno.pl






SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO
DR INZ. ARCH 

MAREK GRANSICKI
TEL. 502 454 724

prezes KOŁA NAUKOWEGO
student iii roku 

partyk minior
TEL. 664 467 563

zbudujmy cos 
razem!



5. Studenckie Koło Naukowe       
Ekonomistów

Nasze koło zajmuje się otaczającą nas rzeczywistością gospodarczą 

i zależnościami  współczesnej ekonomii 

oraz rozwijaniem zainteresowań i pasji studentów. 

Opiekunowie:
dr inż. Małgorzata Górka
mgr inż. Elżbieta Brągiel
mail: skn.ekonomistow@kpu.krosno.pl

mailto:skn.ekonomistow@kpu.krosno.pl


• prowadzenie badań naukowych, 

• udział w studenckich konferencjach naukowych: 

czynny (głoszenie referatu) i bierny, 

• publikacje artykułów w czasopismach 
i monografiach (w języku polskim i angielskim),

• warsztaty np. „Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele”,

• webinaria, 

Działalność SKN Ekonomistów



• wizyty studyjne, 

• szkolenia,

• wykłady np. Cyfrowa transformacja usług finansowych,

• współpraca z instytucjami i przedsiębiorstwami,

Działalność SKN Ekonomistów



• targi,

• udział w akcjach charytatywnych,

i wydarzeniach organizowanych przez KPU w Krośnie,

• integracja studentów ze społecznością Uczelni.

Działalność SKN Ekonomistów

Noc Biologów

Event Młodych Przedsiębiorców

Zapraszamy do członkostwa w naszym 
Studenckim Kole Naukowym Ekonomistów



6. Studenckie Koło Naukowe 
Germanistów 

Już od 18 lat Studenckie Koło Naukowe Germanistów 
opiekuje się cmentarzem wojennym 
z I wojny światowej 
znajdującym się na wzgórzu Banica. 
Zrujnowany przez lata cmentarz został 
przez nas odnowiony, przy wsparciu i pomocy 
władz naszej Uczelni. Spoczywają tam żołnierze 
ówczesnych wrogich sobie - armii rosyjskiej 
i habsburskiej - 40 Rosjan i 12 przedstawicieli 
cesarstwa austro-węgierskiego.



Obecnie od kilku lat sprzątamy cmentarz wspólnie z policjantami z Komendy Stołecznej w Warszawie. 
W dniu 14 października br. dołączyliśmy także do sprzątania innego cmentarza 
na wzgórzu Łużna-Pustki. Wraz z nami sprzątał czynnie pan Konsul Generalny Republiki Węgierskiej.
Okazuje się więc, że akcja nasza poszerza się, stąd też potrzebujemy do niej osób, które w ten sposób 
chciałyby zarówno mieć swój udział w ciekawym wolontariacie jak i przy okazji dowiedzieć się o historii 
cmentarzy, których setki pozostawiła na tych ziemiach I wojna światowa.

Kolejnym celem i wyzwaniem SKN Germanistów jest udział w konferencjach studenckich kół 
naukowych. W czerwcu tego roku studentka naszego koła wygłosiła na ogólnopolskiej konferencji 
studenckich kół naukowych w naszej uczelni referat na temat historii cmentarza oraz naszej akcji 
pielęgnowania grobów poległych.

Tak więc praca w Kole Naukowym polega na aktywności zarówno fizycznej jak i intelektualnej.

Zapraszamy chętnych do zapisania się
z podaniem nazwiska i kierunku studiów oraz numeru telefonu, 
abyśmy mogli w momencie przygotowywania akcji wyjazdowej 
zadzwonić i prosić o udział w niej.

Opiekun: dr Krystyna Szayna-Dec 

krystyna.szayna-dec@kpu.krosno.pl

mailto:krystyna.szayna-dec@kpu.krosno.pl


7. Studenckie Koło Naukowe Granit 
Studenci KN uczestniczą:
• w konferencjach naukowych, 
• seminariach szkoleniowych, 
• piszą artykuły, 
• organizują wycieczki tematyczne, 
• prowadzą pomiary środowiskowe, 

w tym geotechniczne i georadarowe, 
• biorą udział w życiu Uczelni. 





Koło naukowe „GRANIT”

Zarząd Koła

Przewodnicząca: Karolina Zegarowska

Sekretarz: Anna Rydarowicz

Opiekun koła: dr inż. Bernadeta Rajchel

Kontakt

Opiekun koła:
bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
Przewodniczący:
25617@student.kpu.krosno.pl

mailto:bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl
mailto:25617@student.kpu.krosno.pl


8. STUDENCKIE KOŁO 
NAUKOWE SYMULACJI 
MEDYCZNEJ „SIMULUS”

Prezentacja 
Studenckiego 

Koła 
Naukowego



Jak to się zaczęło?
• Studenckie Koło Naukowego Symulacji Medycznej SIMULUS 

rozpoczęło swoją działalność w 2019 r.,

• Zostało ono zainicjowane przez studentów kierunku Pielęgniarstwo, 
pracowników Zakładu Pielęgniarstwa oraz Centrum Symulacji Medycznej KPU.

• SKN SIMULUS aktualnie liczy 15 członków.

Opiekunem SKN jest:

mgr KATARZYNA STUDNICKA – kierownik Centrum Symulacji Medycznej KPU

Przewodniczącym SKN SIMULUS jest JAKUB KLUSKA

natomiast zastępcą przewodniczącego jest JAKUB MICHALSKI



Profil działalności

• Rozwijanie życia naukowego w zakresie symulacji  w opiece zdrowotnej,

• Poznawanie najnowocześniejszych metody symulacji medycznej,

• Rozwinie umiejętność w zakresie komunikacji,

• Rozwijanie umiejętności manualnych i praktycznych podczas pracy z pacjentem

• Rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji stanowiska pracy zespołu 
pielęgniarskiego

• Rozwinie umiejętności techniczno-informatyczne za pomocą najnowocześniejszych 
symulatorów medycznych.

• Promocja kierunków nauk o zdrowiu

• Promocja Centrum Symulacji Medycznej Zakładu Pielęgniarstwa KPU





Przewodniczący SKN Symulacji Medycznej 
SIMULUS

Jakub Kluska
e-mail: 25017@student.kpu.krosno.pl

tel. 13 43 755 50

Kierownik Centrum Symulacji Medycznej/Opiekun SKN
mgr Katarzyna Studnicka

e-mail: katarzyna.studnicka@kpu.krosno.pl
tel. 13 43 755 50

Technik symulacji medycznej
inż. Piotr Szubra

e-mail: piotr.szubra@kpu.krosno.pl 
tel. 13 43 755 57



9. Studenckie Koło 
Reportersko-filmowe

Opiekun:

Jacek Wnuk

jacek.wnuk@kpu.krosno.pl

mailto:jacek.wnuk@kpu.krosno.pl








10. Studenckie Koło Naukowe Towaroznawców

Patryk Soliński - Prezes:

TEL: 530-778-964

Email:

skn.towaroznawcow@outlook
.com

@

Dane kontaktowe koła naukowego

Opiekun: dr inż. Damian Dubis



Co zdarzyło się w roku 2020/2021 ?
Wirtualne Targi Pracy KPU w Krośnie

Wykład: „Nie stój, inwestuj”Konferencja: 
„Optymalizacja procesów (Lean i Six Sigma) w praktyce”

Wirtualne Dni Otwarte z kierunkiem TOWAROZNAWSTWO



Ogólnopolska Konferencja 
Młodych Naukowców w Nowym Targu

Warsztaty pt. „Jak skutecznie wyznaczać i realizować cele?”

Towaroznawstwo na pierwszych 
Wiosennych Targach Innowacji w Boguchwale



V Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Naukowych organizowana przez KPU w Krośnie

Karpackie Klimaty z Towaroznawstwem



Sukces studenta Towaroznawstwa Hackathon – Mobilna stacja produkcji żywności

Patryk Soliński 
Prezes SKN Towaroznawców 

podczas wydarzenia

Zawody Hackathon
Space App Challange

Co zdarzy się w roku 2021/2022?

Zakurzony futerał termometru 
używanego 10 x dziennie

Utrudniona czytelność polityki 
jakości

Brak wzorcowania termometru

 Warsztaty z wykrywania problemów 
jakościowych w magazynach spożywczych

 Integracyjne wyjazdy terenowe  
oraz wizyty studyjne



11. SKN Wolontariatu Studenckiego
Wolontariat studencki jest:

• istotnym elementem kształcenia kompetencji społecznych i zawodowych

• pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, może być doskonałym 
sposobem na rozpoczęcie kariery zawodowej, zapoznania się z działalnością 
różnych instytucji, zidentyfikowania własnych preferencji zawodowych

• Odkrywa sens pomagania innym ludziom,

• uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka,

• pozwala sprawdzić się w różnych sytuacjach, dzięki temu młody człowiek może 
uzyskać informację zwrotną na temat własnych predyspozycji.

Projekty realizowane w ramach wolontariatu pozwalają na zbudowanie 

i ugruntowanie wiary w siebie, a co za tym idzie odważne podejmowanie wyzwań. 



Czym zajmujemy się jako wolontariusze w naszym kole?
• udział w organizacji różnorodnych konferencji i imprez, 

wykładów, kongresów, szkoleń.

• organizowanie zbiórki dla osób potrzebujących 
pomocy,np.: Szlachetna Paczka

• organizowanie wydarzeń tj.:  Mikołajki  w Hospicjum, 
w  Domach Pomocy Społecznej,  

• kolędownie z pacjentami 
w czasie świat Bożego Narodzenia,

• wręczanie drobnych upominków 
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny, 
Świąt Wielkanocnych, Dnia Kobiet,

• organizowanie w Dniu Chorego 
w placówkach opiekuńczych



Opiekunowie Koła Wolontariatu Studenckiego:

mgr Agnieszka Kijowska

mgr Katarzyna Lisowicz

Email: wolontariat@kpu.krosno.pl

mailto:wolontariat@kpu.krosno.pl


12. Studenckie Koło Naukowe 
Zabytkoznawców Krajoznawców

• Studenckie Koło Naukowe

• Zabytkoznawców i Krajoznawców



Program organizacyjny Koła przewiduje szkolenia w zakresie prowadzenia badań terenowych, w tym nabycia
umiejętności analizy materiałów w zakresie inwentaryzacji zabytków i oraz inwentaryzacji krajoznawczej.

Cele powyższe realizowane są poprzez:
Kilkudniowe wyjazdy szkoleniowo-dydaktyczne realizowane na terenie kraju oraz za granicą. 

Działalność samokształceniową studentów, poszerzającą wiedzę w zakresie historycznych form oraz współczesnej kierunków i 
metod ochrony i konserwacji zabytków. 

Udział w tematycznych konferencjach naukowych oraz imprezach organizowanych przez Uczelnie oraz inicjowanie własnych 
badań zabytkoznawczych lub krajoznawczych. 

W ramach dotychczasowej działalności Koło zorganizowano kilkanaście wyjazdów naukowych, w tym między innymi 2 do Pragi, 
7 do Krakowa, 4 do Sandomierza, 2 do Torunia, Kruszwicy i Gniezna. Ponadto kilka wyjazdów w Tatry Wysokie, Bieszczady, 
Sudety.

Jego inicjatorem i opiekunem naukowym jest dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU.

Koło liczy obecnie około 20 członków.

Nowy Zarząd wybrano 3 listopada 2021.

Funkcję Prezesa Koła pełni obecnie: Anna Węgrzyn,

wiceprezesem jest: Dominika Sikora,

skarbnikiem: Agnieszka Jezierzańska.



Wyjazd do Pragi
i Czech południowych



Objazd naukowy: Łęczyca – Toruń – Kruszwica – Gniezno



Tatry Wysokie



13. Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania 
przy kierunku Zarządzanie KPU w Krośnie



Współpraca z innymi 
Kołami Naukowymi 

Prezentacja wyników 
naszej pracy wśród 

społeczności lokalnej 
oraz na konferencjach 

ogólnopolskich

Prowadzanie badań 
z  zakresu zarządzania 

i przedsiębiorczości 

Integracja środowiska 
akademickiego

Wsparcie działań 
promocyjnych kierunku 
Zarządzanie oraz Uczelni

Rozwijanie umiejętności 
i doświadczeń praktycznych 

studentów

CELE

Cele działalności:



W latach 2014-2021 członkowie Koła: 
-napisali 66 artykułów naukowych, które zostały opublikowane 
w monografiach oraz czasopismach naukowych,
-71 razy występowali na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych, 
-12 razy zostali nagrodzeni za najlepsze wystąpienia . 

Uczestnictwo w konferencjach naukowych 
i działalność publikacyjna



Zapraszamy do kontaktu

Opiekun Koła:

Dr Liliana Mierzwińska: liliana.mierzwinska@kpu.krosno.pl

Fb: Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania

Przewodnicząca Koła: 

Sylwia Tasz- II rok Zarządzanie (1 stopień), sylwiatasz@gmail.com

Z-ca Przewodniczącej: 

Patrycja Bober – I rok Zarządzanie (2 stopień) p_bober@onet.pl

mailto:liliana.mierzwinska@kpu.krosno.pl
mailto:sylwiatasz@gmail.com
mailto:p_bober@onet.pl


14. Koło Naukowe Finansów 

Opiekun:

dr hab. Łukasz Furman, prof. KPU

lukasz.furman@kpu.krosno.pl

mailto:lukasz.furman@kpu.krosno.pl


Studenckie koło naukowe FINANSE działające przy Zakładzie Zarządzania 

Cele działania koła:
-pogłębienie wiedzy zakres finansów zarówno publicznych jak i prywatnych, 
-udział w studenckich konferencjach naukowych o charakterze krajowym 
i międzynarodowym,
-spotkania z praktykami gospodarczymi.



Działalność koła:
- spotkania z doradcą podatkowym, 
- spotkania z dyrekcją izby krajowej administracji skarbowej w Rzeszowie ,
- spotkania w ramach Programu Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem, które 
realizowane jest przez Związek Banków Polskich w Warszawie, 
- uczestnictwo studentów będących członkami koła w konferencjach studenckich: 
Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Wyższa Szkoła Zarządzania 
Miedzynarodowego w Preszowie, uczestnictwo w konferencji studenckich kół 
naukowych w PWSZ Krosno,

Planowane działania:
- spotkanie z przedstawicielami ubezpieczeń społecznych na wykładach 
tematycznych związanych z tematyką ubezpieczeń społecznych,
- dalsza współpraca w ramach Programu Nowoczesne Zarządzanie Biznesem,
- udział w konferencjach naukowych.



15. Studenckie Koło Honorowych Dawców 
Krwi i Potencjalnych Dawców Szpiku

Opiekunowie:

dr Renata Dziubaszewska

mgr Dawid Makowicz

dawid.makowicz@kpu.krosno.pl



Nasza Działalność



Nasza Działalność



Nasze osiągnięcia

• 1 403,1 litra oddanej krwi
• 819 zarejestrowanych  potencjalnych  

dawców szpiku
• 691 podpisanych oświadczeń woli
• ponad 2 tysiące osób przeszkolonych 

z zakresu pierwszej pomocy
• akcje bicia rekordu RKO w których wzięło 

w sumie udział 1 343 osób
• 31 autorskich badań zaprezentowanych na 

konferencjach



16. Studenckie Koło Naukowe Rotor

Historia koła naukowego Rotor  
sięga roku akademickiego 2014/15, 
kiedy to zrodził się pomysł, aby 
w ramach grupowej pracy 
inżynierskiej zaprojektować 
i zbudować pojazd cechujący się 
innowacyjnością i wykorzystujący 
najnowsze zdobycze techniki.

Shell Eco-marathon to rywalizacja 
studentów z całego świata, 
polegająca na zaprojektowaniu 
i zbudowaniu jak najbardziej 
oszczędnych pojazdów.



Sekcja projektowo - mechaniczna

Sekcja marketingowa



OGROM PRACY I UDAŁO SIĘ







Chcesz do nas dołączyć?

 Napisz do nas na Facebook`u:

 https://www.facebook.com/rotorkrosnopwsz/

 Więcej informacji uzyskasz na stronie:

 http://rotorkrosno.pl/

 Kontakt mailowy: 

 poczta@rotorkrosno.pl

 manager@rotorkrosno.pl

https://www.facebook.com/rotorkrosnopwsz/
http://rotorkrosno.pl/
mailto:poczta@rotorkrosno.pl
mailto:manager@rotorkrosno.pl


AKTYWNI CZŁONKOWIE

Paulina Musiał - Mazurek

Aleksandra Sienkowska

Angelika Prajzner

Klaudia Rymarz

Aleksandra Jaślar

Karolina Kmon

Kinga Guzik

Instytut Humanistyczny, Zakład Pedagogiki



Realizację różnych typów badań pedagogicznych, w tym 
badań ilościowych, jakościowych, terenowych i  
porównawczych

Spotkania integracyjne studentów i młodzieży 
różnych typów ośrodków

Uczestnictwo w konferencjach naukowych o zasięgu 
ogólnopolskim oraz międzynarodowym, np.: na 50. 
Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w 
Olsztynie

Publikację artykułów naukowych w 
wydawnictwach pokonferencyjnych i monografiach 
naukowych

Promocja kierunku pedagogika i promocja Uczelni w 
środowisku lokalnym 



Działalność Koła Naukowego Twórczych Pedagogów

II miejsce Aleksandry Sienkowskiej, Angeliki Prajzner Dziecięce 
rozumienie pojęć abstrakcyjnych. Wyzwalanie rozumienia pojęcia 
tolerancja z dzieckiem w młodszym wieku szkolnym w 50. 
Międzynarodowym Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie 
,,Seminarium Obrazowania Studenckiej Myśli Naukowej’’ – 16 –
17.09.2021 Olsztyn

I miejsce dla A. Zych. S. Zięba, Zjawisko korepetycji wśród uczniów 
krośnieńskich liceów ogólnokształcących; Artykuł złożony do druku 
(nieopublikowany) na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej na 
temat: Badania i innowacje z perspektywy młodego naukowca – 25 
kwietnia 2018 r.

Udział z prezentacją badań empirycznych studentów S. Pietryka, S. 
Uliasz, Wsparcie społeczne w recepcji podopiecznego (bezdomnego 
mężczyzny) i opiekunki placówki św. Brata Alberta, XXIX Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa Studenckich Kół Naukowych „Człowiek i jego 
środowisko”.

• Prowadzenie projektów badawczych przez A. Sienkowską, A. Prajzner, studentki II PPiW/ III PSOzTP na 
temat: Konstruowanie pojęcia tolerancja przez uczennicę wczesnej edukacji osadzone w scaffoldingu według koncepcji 
społecznego rozwoju L.S.Wygotskiego.
• Przygotowanie i opracowanie projektu badawczego przez studentki II EWWP Kingę Guzik i Karolinę Kmon na 
temat: Struktura zespołu klasowego w młodszym wieku szkolnym.
• Prowadzenie projektu badawczego przez K. Rymarz, studentkę II PSOzTP na temat: Badanie struktury nieformalnej 
grupy ludzi we wczesnej dorosłości.







18. Studenckie Koło Naukowe 
VDesign



Czym się zajmujemy?
• Spotkania koła naukowego odbywają się na uczelni KPU 

w Krośnie, na nich omawiamy plan działań które będziemy 
wykonywać

• Wyjazdy na targi przemysłu maszynowego 
w celach informacyjnych

• Wsparcie innych Kół i Ośrodków Uczelnianych 
w pracach projektowych

• Udział w konkursach studenckich takich jak 
Hackathon NASA 2021(4, 7 miejsce), 
ESA European Rover Challenge 2020 (39 miejsce)

• Poza rozwojem naukowym spędzamy 
również czas na spotkaniach 
i wyjazdach integracyjnych



• Opiekunem koła jest: mgr inż. Radosław Kruk 
radoslaw.kruk@kpu.krosno.pl

• Przewodniczącym jest: Jakub Pilch
pilchjakub1997@gmail.com

• Zastępca przewodniczącego: Karol Wasłowicz
karol.waslowicz@gmail.com

Pozostali członkowie to: Michał Małek, Paweł Bek, 
Kamil Boczar, Patryk Soliński, Krystian Hołowicki, 
Szymon Wojciechowski, Tomasz Bek, Tomasz Lidwin.

Nasze koło poszukuje studentów nie tylko z kierunków 
politechnicznych, każdy znajdzie w nim miejsce dla siebie
oraz dla każdego znajdą się zadania do wykonania

mailto:radoslaw.kruk@kpu.krosno.pl
mailto:pilchjakub1997@gmail.com
mailto:karol.waslowicz@gmail.com


19. Studenckie Koło Naukowe
Planta Medica

10.11.2021 72



Czym się 
zajmujemy?

73

Badania naukowe 

Sekcja laboratoryjna 

Konferencje naukowe

Realizacja projektów



Czym się 
zajmujemy?

Uprawa ziół

Sekcja botaniki

Publikacja artykułów naukowych

Udział w wydarzeniach Uczelnianych

Wyjazdy

74



Kontakt:

Opiekun Koła: dr Dominik Wróbel; 

e-mail: dominik.wrobel@kpu.krosno.pl

Nasz fanpage na FB:

Planta Medica KPU w Krośnie

mail: plantamedica12@gmail.com
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20. Studenckie Koło Naukowe 
k100

Opiekun koła:
dr inż. Agnieszka Kubacka
Przewodniczący: Karol Głowacki
Zastępca przewodniczącego: Adrianna Kandefer
Skarbnik: Kamila Knap

Facebook: https://www.facebook.com/SKNk100PWSZ



Działalność naukowa:

• Promowanie gier bez prądu

• Organizacja wydarzeń lokalnych w zakresie gier planszowych i RPG

Zalety:

• Najlepiej spędzony czas na studiach

• Poznanie nowych ludzi

• Udział w ciekawych wydarzeniach i spotkaniach 

• Miła atmosfera

• Wiele gier do wyboru

• Możliwość zdobycia punktów do stypendium rektora



Spotkania ze znajomymi i niezapomniane chwile



Eventy
• Warsztaty gier planszowych

• Games room dla kundelków

• Games room z okazji dnia czarnego kota

• Games room w Jedliczu

• Game night dla WOŚP



21. Studenckie Koło Naukowe
Temida

Opiekun: dr Anna Słowik

mail: anna.slowik@kpu.krosno.pl

mailto:anna.slowik@kpu.krosno.pl


Kto może być członkiem naszego koła?

• Każdy student KPU w Krośnie, niezależnie od tego jaki 
kierunek studiów studiuje

Czym zajmuje się ISKN „Temida”?

• Głównym celem koła jest uczestnictwo w konferencjach 
naukowych oraz tworzenie publikacji naukowych, 
członkowie koła spotykają się również biorąc udział w 
wydarzeniach kulturalnych, artystycznych i rozrywkowych 
w Krośnie i okolicach



Nasze osiągnięcia:

• Wystąpienia na konferencjach naukowych oraz tworzenie 
publikacji naukowych

W ciągu 3 lat działalności koła wzięliśmy udział w ponad 
30 konferencjach naukowych ogólnopolskich 
i międzynarodowych oraz napisaliśmy kilkanaście 
artykułów naukowych

• Tworzenie filmów promocyjnych

Tworzymy filmiki promocyjne dla KPU w Krośnie 
oraz kierunku Zarządzanie w KPU w Krośnie

• Działalność w mediach społecznościowych

Prowadzimy funpage kierunku Zarządzanie w KPU w Krośnie

• Udział w akcjach charytatywnych, kulturalnych i artystycznych

Uczestniczymy w akcjach charytatywnych, kulturalnych 

i artystycznych uczelnianych i pozauczelnianych



Chcesz do nas dołączyć?

 Napisz do nas: 

temida@kpu.krosno.pl

anna.slowik@kpu.krosno.pl

mailto:temida@kpu.krosno.pl
mailto:anna.slowik@kpu.krosno.pl


22. STUDENCKIE  KOŁO  NAUKOWE 
MEDIALNI 



KOŁO NAUKOWE 
„MEDIALNI”

Działa przy Zakładzie Marketingu

Opiekunem Koła jest:
dr inż. Małgorzata Górka

mail: 
malgorzata.gorka@kpu.krosno.pl

zdobywanie wiedzy 
merytorycznej i 

praktycznej 
związanej z szeroko 

pojętym marketingiem 
internetowym,

poszerzanie wiedzy 
i umiejętności 

z zakresu marketingu 
oraz wykorzystania 

Social Mediów 
i nowych i technologii 

w marketingu

rozwój zdolności 
menedżerskich, 

doskonalenie 
umiejętności pracy 

zespołowej

popularyzacja 
marketingu wśród 

studentów KPU

CELE KOŁA  
NAUKOWEGO TO



PLAN DZIAŁANIA:

współpracę z organizacjami i kołami naukowymi KPU 
w Krośnie i innych uczelni, również zagranicznymi,

uczestnictwo w konferencjach, seminariach i szkoleniach z 
zakresu marketingu internetowego,

organizowanie konferencji, wyjazdów studyjnych i 
wykładów dla członków koła,

współpracę z agencjami marketingowymi, w tym z FIRMĄ 
KS, organizacja webinariów.



ZAPRASZAMY 



23. Studenckie Koło Naukowe NEO



VR HTC VIVE – wirtualna rzeczywistość

Druk 3D



Raspberry Pi, Arduino i elektronika

Kontakt:

ul. Wyspiańskiego 20, sala 07 sknitneo@gmail.com



Samorząd 
Studencki



Czym się zajmujemy?

Reprezentacją ogółu studentów

Pomocą koleżeńską dla wszystkich studentów 

w wszelkich sprawach studenckich

Dbanie o poprawę jakości kształcenia na 

Uczelni

Animowaniem życia kulturalnego studentów

(konkursy)

Organizacja wydarzeń kulturalnych, 

integracyjnych (Juwenalia, otrzęsiny)

Stały dialog z Władzami Uczelni

Uczestnictwo w akcjach charytatywnych



Ø Estera Kozielska

Przewodnicząca Rady Samorządu 

Studenckiego KPU w Krośnie

Tel.: 884-091-393

Adres e-mail: esterakozielska20@gmail.com

Ø Rada Samorządu Studenckiego

Adres e-mail: samorzad@kpu.krosno.pl

Fanpage: Rada Samorządu Studenckiego 

KPU w Krośnie

Jak się z nami 
skontaktować?

mailto:samorzad@kpu.krosno.pl

