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Carpathian State College in Krosno



Czym jest Erasmus+?

Erasmus+ to kolejna faza programu Erasmus, pozwala na wyjazdy
zagraniczne dla studentów i wykładowców. 33 kraje w programie
pozwalają na szeroki wybór, od Islandii po Turcję, od Szwecji po Portugalię.
Cała Europa w zasięgu ręki. Wystarczy odważyć się skorzystać. Krośnieńska
uczelnia podpisała ponad 70 umów z uniwersytetami partnerskimi z 19
krajów. Ta liczba stawia nas w pozycji lidera. Studenci niemal wszystkich
kierunków znajdą coś dla siebie.



Finansowanie

•Studenci otrzymują dofinansowanie wyjazdu w ramach programu
Erasmus+ w zależności od kraju, do jakiego się udają.

•W przypadku studiów dofinansowanie wynosi 450-520 € miesięcznie.

•W przypadku praktyk dofinansowanie wynosi 600-670 € miesięcznie.

•Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący stypendium
socjalne) mogą liczyć na dodatkowe dofinansowanie. Studenci z
niepełnosprawnościami, również mogą liczyć na dofinansowanie na
podstawie specjalnego wniosku dostosowujące fundusze do potrzeb
związanych z niepełnosprawnością.

•Otrzymywane stypendium Erasmus+ nie unieważnia przyznanych
pozostałych stypendiów (Rektora, socjalne, itd.).





https://kpu.krosno.pl/ic/maps/

Mapa uczelni



Lista uczelni zagranicznych znajduje się na stronie:

kpu.krosno.pl/iro/list-of-universities/



Instrukcja postępowania
•

• Lub, skontaktuj się z Kierownikiem zakładu, 

bądź zakładowym koordynatorem 

Erasmus+

Przyjdź, zadzwoń, napisz e-mail 

Marcin Marszałek

Rektorat – Rynek 1, pokój nr 9

marcin.marszalek@kpu.krosno.pl



Dziękuję za uwagę



RADA SAMORZĄDU 
STUDENCKIEGO = 
RODZINA

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY 

• bronimy praw studentów, a także 
reprezentujemy ich przed władzami 
uczelni

• łączymy studentów różnych 
kierunków

• organizujemy wydarzenia kulturalne 
oraz inne imprezy studenckie

• działamy na korzyść uczelni, 
zdobywamy doświadczenia w 
różnych branżach i przy tym fajnie 
się bawimy.

• współpracujemy z samorzadami 
studenckimi innych uczelni z całej 
Polski







DANE KONTAKTOWE

• INSTAGRAM

rss_krosno

• FACEBOOK

Rada Samorządu 

Studenckiego KPU w 

Krośnie

• POCZTA

samorzad@kpu.krosno.pl



Studenckie Koło 

Naukowe „Rotor”



Kim jesteśmy?



Nasze sukcesy 



Bolid „Piła 2”



Zapraszamy studentów wszystkich 

kierunków!

Kontakt

 mgr inż. Tomasz Kosztyła

email: 

Tomasz.kosztyla@kpu.krosno.pl

tel: 500 000 682

 mgr inż. Krzysztof Ochałek

email: 

Krzysztof.ochalek@kpu.krosno.pl

Tel: 533 403 079

 mgr inż. Michał Hebzda

email: 

michal.hebzda@kpu.krosno.pl

Tel: 790 221 905

Nasze Social Media:

Facebook: SKN Rotor Krosno

Instagram: rotor_krosno

Youtube: Rotor Krosno

WWW: www.rotorkrosno.pl

mailto:Tomasz.kosztyla@kpu.krosno.pl
mailto:Krzysztof.ochalek@kpu.krosno.pl
mailto:michal.hebzda@kpu.krosno.pl


STUDENCKIE 
KOŁO NAUKOWE 
VDESIGN



CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

• Spotkania koła naukowego odbywają się na uczelni KPU w Krośnie, na nich omawiamy 

plan działań, które będziemy realizować

• Projekt E-Quad – konwersja Quada – pojazdu czterokołowego na napęd elektryczny 

• 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



• Opiekun koła:

mgr inż. Radosław Kruk- radoslaw.kruk@kpu.krosno.pl

• Przewodniczący: Jakub Pilch-
pilchjakub1997@gmail.com

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

• Nasze koło zaprasza studentów nie tylko z kierunków 
politechnicznych,

Każdy znajdzie w nim miejsce dla siebie, dla każdego 
znajdą się zadania do wykonania

KONTAKT

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


DZIĘKUJE ZA UWAGĘ



Działalność koła 
,,GRANIT’’

Studenci SKN ,,GRANIT’’:
 uczestniczą 

w konferencjach 
naukowych,

 seminariach szkoleniowych, 
 piszą artykuły, 
 organizują wycieczki 

tematyczne,
 prowadzą pomiary 

środowiskowe 
(geotechniczne 
i georadarowe), 

 biorą czynny udział w życiu 
Uczelni.



Zapraszamy do kontaktu:

Opiekun koła: bernadeta.rajchel@kpu.krosno.pl

Przewodnicząca koła: kzegarowska@interia.pl



Studenckie koło naukowe NEO

Przewodniczący: Kacper Adamczyk

Z-ca przewodniczącego: Dominika Gazda

Sekretarz: Mateusz Borek

Skarbnik: Mateusz Zajdel

Opiekun koła: dr Marcin Skuba

W naszym kole możesz rozwinąć swoje 
zainteresowania informatyczne. Mamy do 

dyspozycji kilka drukarek 3D, zestaw VR, 
kierownicę Logitech oraz LEGO Technic. 

Ponadto nasze koło posiada salę e-sportową 
i organizuje turnieje League of Legends.



Kontakt:
Email: sknitneo@gmail.com
Facebook: Koło Naukowe NEO 
- KPU Krosno
Telefon: 698 758 686

Jeśli jesteś zainteresowany nie zwlekaj – dołącz do nas!

Czekamy na Ciebie na ul. Wyspiańskiego 20 sala 07



KOŁO 

NAUKOWE

K100 KOŁO ZAJMUJĄCE SIĘ PROMOWANIEM 

"GIER BEZ PRĄDU" CZYLI GRAMI 

PLANSZOWYMI



PRZYKŁADOWE SPOTKANIA KOŁA

Targi pracy

Akcja charytatywna na rzecz 

schroniska dla kotów



KONTAKT

OPIEKUN KOŁA:

DR. AGNIESZKA KUBACKA:

agnieszka.kubacka@kpu.krosno.pl

PRZEWODNICZĄCY KOŁA:

KRZYSZTOF MICHAŁEK

krzysiekmichaek68@gmail.com



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.

Studenckie Koło Naukowe Zabytkoznawców i Krajoznawców 
działa od 2005 roku. 

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



Kontakt:
Prezes SKN Zabytkoznawców i Krajoznawców
Anna Węgrzyn – III rok Turystyki i rekreacji
mail: wegrzynkawania123@gmail.com

Opiekun Naukowy:
Dr hab. Piotr Łopatkiewicz, prof. KPU
mail: piotr.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl

mailto:wegrzynkawania123@gmail.com
mailto:piotr.lopatkiewicz@kpu.krosno.pl


Studenckie Koło Naukowe 
Produkcji i Bezpieczeństwa Żywności

Opiekunowie:

Dr hab. inż. Barbara Krochmal-Marczak, prof. KPU

Dr inż. Marta Pisarek

Dr inż. Magdalena Dykiel

Prezes: Patrycja Janusz (III PiBŻ)

Z-ca prezesa: Mateusz Bajda (II PiBŻ)

Członek: Karolina Żywiec (II PiBŻ) 

Nasz mail:

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,  
warsztatów 
szkoleniowych, 
konkursów 
popularyzujących 
świadome odżywianie.
Organizacja 

wyjazdów studyjnych.

Uczestnictwo w imprezach ogólnouczelnianych

NOC  BIOLOGÓW KARPACKIE KLIMATY

Wyjazd Szlakiem Produktu 
Tradycyjnego: Pszczyna, 

Goczałkowice Zdrój, Wieprz, 
Ciechowice-Dziedzice, Żywiec



STUDENCKIE KOŁO

NAUKOWE TOWAROZNAWCÓW



CZEKAMY WŁAŚNIE

NA CIEBIE!



Dane kontaktowe koła 
naukowego:

Prezes:

TEL: 530-778-964
skn.towaroznawcow

@outlook.com

@



Planta Medica



Czym się 
zajmujemy?

Badania naukowe 

Sekcja laboratoryjna 

Konferencje naukowe

Realizacja projektów



Czym się 
zajmujemy?

Uprawa ziół

Sekcja botaniki

Publikacja artykułów naukowych

Udział w wydarzeniach Uczelnianych

Wyjazdy



Kontakt:

Opiekun Koła: dr Dominik Wróbel; 

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

e-mail koła:  
plantamedica12@gmail.com

Nasz fanpage na FB:

SKN Planta Medica KPU w Krośnie



STUDENCKIE KOŁO NAUKOWE 

MEDIALNI



NagraniaSesje 

Promocja



KONTAKT:

Mail: medialni@kpu.krosno.pl

FB: Medialni KPU w Krośnie

Opiekun koła: 

dr inż. Małgorzata Górka

Prezes koła:

Karolina Sondej

mailto:medialni@kpu.krosno.pl


Koło Naukowe Organizacji i Zarządzania 
przy kierunku Zarządzanie KPU w Krośnie



Prowadzanie badań 
z  zakresu zarządzania 

i przedsiębiorczości 

Wsparcie działań 
promocyjnych 
kierunku Zarządzanie 
oraz Uczelni

Rozwijanie 
umiejętności 
i doświadczeń 
praktycznych 
studentów

Współpraca z innymi 
Kołami Naukowymi 

CELE

Prezentacja wyników 
naszej pracy wśród 

społeczności lokalnej 
oraz na 

konferencjach 
ogólnopolskich

www.themegallery.com

Cele działalności:

Integracja środowiska 
akademickiego



W latach 2014-2022 członkowie Koła: 

-napisali 76 artykułów naukowych, które zostały opublikowane 

w monografiach oraz czasopismach naukowych,

-76 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: Jessica Orzechowska- III 
rok Zarządzanie (I stopień), 
jessicaorzechowska17@gmail.com

 Z-ca Przewodniczącej: Gabriela Płodzień – (II 
rok Zarządzanie (Istopień)

 gabrysiaplodzien46@gmail.com

mailto:liliana.mierzwinska@kpu.krosno.pl


SKN Ekonomistów zajmuje się otaczającą 
nas rzeczywistością gospodarczą i 

zależnościami  współczesnej ekonomii 
oraz rozwijaniem zainteresowań i pasji 

studentów. 
Opiekun Koła:
Mgr inż. Elżbieta Brągiel

Obecny zarząd Koła:
Prezes Koła: Angelika Kubit 
Wiceprezes: Karolina Wypasek
Sekretarz: Kamil Bałon E-mail: skn.ekonomistow@kpu.krosno.pl

mailto:skn.ekonomistow@kpu.krosno.pl


• Udział w studenckich 
konferencjach naukowych 

• uczelnianych, 
• ogólnopolskich, 
• międzynarodowych

(wystąpienia i postery)

Wyróżnienie w konkursie 
na najciekawszy referat

Konferencja w Dnieprze

Konferencja w Nowym Targu

Prezentacja autorskiej gry –I miejsce

Konferencja w Kielnarowej

Konferencja w KPU Krosno

• Prowadzimy 
badania i projekty 
naukowe

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA



Wystawa „Jan Szczepanik. Geniusz, 
wynalazca, konstruktor” w Piwnicy Pod 
Cieniami w Krośnie.

Udział w kosmicznym Subcarpathian
NASA Space Apps Challenge 2021, 2022 
na Politechnice Rzeszowskiej

•Publikacje artykułów (w języku 
polskim i angielskim) Dniepr

Udział Konwencie Gier i Fantastyki KrosCon

•Hackathon

•Publikacje artykułów 
w czasopismach i monografiach 
(w języku polskim i angielskim)

•  Wystawy

•Kros Con

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA



• Szkolenia
• Webinaria
• Udział w Akademickich Targach 

Pracy i Dniach Nauki, 
• Wizyty studyjne
• Akcje charytatywne

Noc biologów

Wizyta studyjna w Winnicy 
Stawczana Góra

Akademickie Dni Nauki 
Akcja Koła „Podaruj książkę”

Szkolenia

DZIAŁALNOŚĆ KOŁA



Zapraszamy do członkostwa w naszym 
Studenckim Kole Naukowym Ekonomistów



Studenckie Koło 

Naukowe 

FINANSE
Instytut Zdrowia i Gospodarki

Zakład Zarządzania



Informacje:

Celem Koła jest pogłębienie wiedzy oraz 
indywidualnych zainteresowań w 
zakresie finansów poprzez realizację 
zadań wspierających rozwój naukowy.

Realizowane zadania:

uczestnictwo w sympozjach, wykładach, 
kursach, zjazdach, targach i 
konferencjach naukowych;

prowadzenie prac naukowo-
badawczych;

współpraca z krajowymi i zagranicznymi 
przedsiębiorstwami oraz instytucjami 
sektora finansów publicznych.



Członkowie SKN FINANSE mają

możliwość:

 brać udział w certyfikowanych 

wydarzeniach naukowych;

 rozwijać własne zainteresowania związane 

z dziedzinami finansów, np: finansowanie 

przedsiębiorstw, księgowość, finanse 

publiczne, podatki, rynki finansowe, etc.;

 współpracować w obrębie SKN, jak 

również z innymi  organizacjami 

studenckimi;

 doskonalić umiejętności wystąpień 

publicznych;

 samodzielnie decydować o ilości 

poświęconego czasu i zaangażowania;

 ubiegać się o stypendium za osiągnięcia 

naukowe.



Zapraszamy

• Opiekun Koła:

• dr hab. Łukasz Furman prof. KPU

• lukasz.furman@kpu.krosno.pl

• Przewodnicząca Koła:

• Anna Hańczyk – III rok, Zarządzanie 

finansami (I stopień)

• amhanczyk@gmail.com

SKN FINANSE

www.facebook.com/groups/kpu.sknfinanse/

mailto:lukasz.furman@kpu.krosno.pl
http://www.facebook.com/groups/kpu.sknfinanse/


STUDENCKIE KOŁO 
NAUKOWE ANGLISTÓW

„Speak Up!”

Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie



Działalność SKN Anglistów

• Projekt „WorldWise”

• Udział w konferencjach naukowych

• Warsztaty tłumaczeniowe

• Sekcja „Book club”

• Spotkania międzykulturowe ze studentami z innych 
krajów

• Warsztaty dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych

• Wydarzenia tematyczne – m.in. Christmas Party, 
St Patrick’s Day



Project „WorldWise”



Christmas Party St Patrick’s Day



Kontakt

Opiekun koła – mgr Katarzyna Dziemian
katarzyna.dziemian@kpu.krosno.pl

Przewodnicząca koła – Kubiniec Aleksandra

Facebook – SKN Anglistów Speak Up
https://www.facebook.com/angliscikpu









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

• 1 615,95 litra oddanej krwi

• 819 zarejestrowanych  potencjalnych  

dawców szpiku

• 691 podpisanych oświadczeń woli

• ponad 4 tysiące osób przeszkolonych 

z  zakresu pierwszej pomocy

• akcje bicia rekordu RKO w których wzięło 

w sumie udział 1 751 osób

• 40 autorskich badań zaprezentowanych na 

konferencjach



Dołącz do nas!

Czekamy na Ciebie! 

Z nami spędzisz radosny i twórczy czas :)



SKN „Florencja” 

Zakład Pielęgniarstwa 



SKN „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. 

Spotkanie organizacyjne odbędzie się 
w formie stacjonarnej oraz online pod 

koniec listopada 2022r. 

Kontakt 
mgr Małgorzata Dziura 

malgorzata.dziura@kpu.krosno.pl

mailto:malgorzata.dziura@kpu.krosno.pl


Koło Wolontariatu Studenckiego



Wolontariat:

 Jest niepowtarzalną szansą na zdobycie nowych umiejętności, 

poznania ciekawych ludzi oraz siebie,

 Pozwala oderwać się od codziennych obowiązków, 

 Może być doskonałym sposobem na rozpoczęcie kariery 

zawodowej,

 Pozwala na zapoznania się z działalnością różnych instytucji,

 Odkrywa sens pomagania innym ludziom, 

 Uwrażliwia na potrzeby drugiego człowieka,

 Pozwala sprawdzić się w różnych sytuacjach,

 Daje poczucie radości i spełnienia, 



Co może robić wolontariusz?

 Brać udział w organizacji różnorodnych konferencji i imprez, 

wykładów, kongresów, szkoleń.

 Organizować zbiórki dla osób potrzebujących pomocy.

 Projektować materiały promocyjne dla Kola.

 Pracować w świetlicach środowiskowych (np. pomagać dzieciom

w  odrabianiu lekcji, organizować im różnorodne gry i zabawy).

 Spędzać czas z osobami niepełnosprawnymi, organizować ogniska, 

spacery, czytać osobom niewidomym, uczestniczyć w terapii dzieci.

 Pomagać w szpitalach.

 Wspierać osoby chore, uzależnione i ich rodziny.



Nasze cykliczne wybrane akcje!



Wizyty św. Mikołaja 

w krośnieńskich 

placówkach 

medycznych



Stroiki bożonarodzeniowe dla seniora



Wspólne 

kolędowanie

z mieszkańcami 

Domu Pomocy 

Społecznej



Światowy Dzień Chorego



Kartka wielkanocna



Wiele upominków wykonujemy w własnym 

zakresie





Opiekunowie Koła Wolontariatu Studenckiego:

mgr Agnieszka Kijowska

mgr Katarzyna Lisowicz

E-mail:

wolontariat@kpu.krosno.pl

mailto:wolontariat@kpu.krosno.pl


WWW.KPU.KROSNO.PL


