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Słowo wstępne
Dziekana

Działalność kół naukowych na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
w ciągu ostatnich lat rozkwita z niespotykaną mocą. Możemy na WIP PW poszczycić się
prężnym funkcjonowaniem dziewięciu kół naukowych, tj.: Studenckie Koło Naukowe
BIOMECH, Koło Naukowe Technologie i Materiały TiM, Koło Naukowe CMYK, Spawalnicze Koło Naukowe JOINT, Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej KNAP, Koło Naukowe KONSTRUKTOR, Koło Naukowe Komputerowej Integracji i Automatyzacji Produkcji
CIM – „Computer Integrated Manufacturing”, Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem ORGANIZATOR, Koło Naukowe POLIMER oraz działalnością studencką w ramach
ogólnoeuropejskiej organizacji ESTIEM (European Students of Industrial Engineering
and Management). Ta aktywność wynika z naturalnej potrzeby rozwoju własnego
uczestników studiów WIP PW na czterech kierunkach nauczania: Mechanice i Budowie
Maszyn, Zarzadzaniu i Inżynierii Produkcji, Automatyce i Robotyce oraz Papiernictwu
i Poligrafii. Wynika również ze specyfiki dzisiejszych czasów, gdzie wiedza jest powszechnie dostępna, ale konkretne aplikacje tej wiedzy wymagają rozwiązań nowatorskich
i wysokospecjalistycznych. Prace nad takimi rozwiązaniami studenci lub doktoranci
mogą znaleźć w grupach naukowych, wśród ludzi o podobnych zainteresowaniach.
Wspólnie przechodząc przez różnorodne projekty naukowo-badawcze mogą poszerzyć
swój horyzont wiedzy i lepiej przygotować się na wyzwania przyszłej pracy. Aktywność
w ramach kół naukowych daje szanse na zbudowanie własnego CV w oparciu o unikalny
kontakt z nowoczesną nauką i pozyskanie praktycznej wiedzy, niejednokrotnie w najbardziej innowacyjnych kierunkach technicznego rozwoju świata. Działalność kół naukowych WIP PW, w ramach nowatorskich i interdyscyplinarnych projektów, często przenika się i tworzy grupy: międzywydziałowe, np. z Wydziałem Mechanicznym, Energetyki
i Lotnictwa, z Wydziałem Inżynierii Materiałowej; lub międzyuczelniane, np. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, ze Szkołą Główną Handlową, itp. Stwarza to niejednokrotnie możliwość znalezienia się w elitarnych grupach pracujących nad niezwykłymi
projektami.
Obecność i aktywność organizacji studenckich jest pożądana dla rozwoju indywidualnego studentów, ale też niezwykle ważna dla rozwoju całej Politechniki Warszawskiej,
a w szczególności dla Wydziału Inżynierii Produkcji, dlatego jest ona mocno i stabilnie
wspierana.
dr hab. inż. Dawid Myszka, prof. PW
Prodziekan WIP PW

Słowo wstępne
WRS WIP
Koła Naukowe dają możliwość aktywnego zdobywania wiedzy i umiejętności związanych z Twoimi studiami. Jeśli program studiów i jego praktyczna część to dla Ciebie za
mało, pragniesz wykorzystać czas rozwijając swoje zainteresowania to Koła Naukowe są
dla Ciebie! Będąc członkiem Koła Naukowego zmierzysz się z prawdziwymi problemami
naukowymi i technicznymi, poznasz ludzi z podobnymi zainteresowaniami, nauczysz
się pracy w zespole, a także będziesz miał możliwość uczestnictwa w wielu wydarzeniach naukowych zarówno na uczelni jak i poza nią.
Co roku (w grudniu) Wydziałowa Rada Samorządu Wydziału Inżynierii Produkcji organizuje spotkanie informacyjne dla studentów zainteresowanych działalnością w Kołach
Naukowych, przyjdź a nie pożałujesz i na pewno znajdziesz coś dla siebie! Gorąco zachęcamy do aktywnego przeżycia czasu studiów!
WRS WIP
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SKN BIOMECH
Kim jesteśmy?
Studenckie Koło Naukowe Biomechaniki i Inżynierii Biomedycznej „Biomech” zostało założone w 2013 roku i skupia grupę ludzi chcących prężnie działać i rozwijać się
w kierunku biomechaniki i inżynierii biomedycznej. Członkowie Koła to w większości studenci Wydziału Inżynierii Produkcji, ale drzwi otwarte są dla wszystkich studentów PW.
Czym jest biomechanika?
Biomechanika zajmuje się licznymi aspektami badań żywych organizmów, narządów,
tkanek i komórek w ujęciu inżynierskim. Jest bardzo szeroką dziedziną nauki, w której
wyróżnia się wiele podobszarów takich jak: biomechanika tkanek twardych i miękkich,
biopłynów, biomateriałów, biomechanika sportu, biomechanika urazów i rehabilitacyjna, biomechanika nowotworów, biomechanika komórek i inne.
Projekty realizowane w Kole
Obecnie prowadzone projekty dotyczą zarówno otaczającego nas świata makro oraz
dla wielu jeszcze tajemniczego świata mikro, gdzie musimy łączyć wiedzę z różnych
dziedzin nauki, takich jak mechanika, medycyna, biologia czy matematyka. Członkowie
Koła szkolą się stale i pogłębiają swoją wiedzę dzięki prowadzonym projektom oraz kursom wewnętrznym i zewnętrznym. Badanie procesu gojenia się kości, badanie endoprotez, biomechanika gojenia złamań, badanie odpowiedzi komórek na różne bodźce
fizyczne, konstrukcja zaawansowanych stanowisk do prowadzenia takich prac czy też

planowanie przedoperacyjne oraz protetyka zwierzęca to tylko niektóre tematy, jakimi
się zajmujemy. Wykorzystujemy przy tym najnowocześniejszą dostępną technologię,
np. druk 3D (technologia FDM oraz SLS) oraz skanowanie 3D.
Współpraca krajowa i zagraniczna
Działamy w stałej współpracy z lekarzami
m.in. ze szpitala Bielańskiego, klinik Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
biologami pracującymi przy hodowlach komórkowych oraz producentami sprzętu medycznego. Pozwala nam to na pozyskiwanie
tematów nowych projektów. Dzięki naszym
staraniom i dążeniom do poszerzania horyzontów w kierunku biomechaniki i inżynierii
biomedycznej, na wydziale są sukcesywnie uruchamiane nowe przedmioty związane
z tą tematyką, a od października 2016 roku na Wydziale Inżynierii Produkcji ruszy nowa
specjalizacja studiów II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn – Biomechanika Inżynierska. Jesteśmy również stałymi bywalcami wszelkiego rodzaju wystaw, pokazów organizowanych dla Kół Naukowych działających w PW, a także wydarzeń zewnętrznych takich jak 20. Piknik Naukowy Polskiego Radia.
SKN „Biomech” może poszczycić się także współpracą międzynarodową z The International Research Center for Mathematics&Mechanics of Complex Systems (M&MoCS)
w Cisterna di Latina (Włochy), gdzie odbyły się szkolenia zorganizowane specjalnie dla
członków Koła.

Koło jest otwarte dla każdego studenta PW, który chce poszerzać swoją wiedzę
i uczestniczyć w szeregu ciekawych projektów zarówno z zakresu biomechaniki, jak
i czystej mechaniki. Z nami możesz wzbogacić swoją wiedzę oraz zdobyć doświadczenie
praktyczne i umiejętność pracy w grupie. Czynne
uczestnictwo w Kole Naukowym jest ciekawym
NT 139A
i zarazem cenionym przez pracodawców wpikncmyk@gmail.com
skn.biomech@wip.pw.edu.pl
sem do Curriculum Vitae.

fb.com/kncmyk
fb.com/SKNBiomech
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KN CMYK
OHamburgefonsz!*
Koło Naukowe CMYK działa przy Zakładzie Technologii Poligraficznych PW. Naszym
celem jest poszerzanie wiedzy studentów w dziedzinie projektowania graficznego
i składu tekstu, jak również innych zagadnień ściśle związanych z poligrafią. Głównym
aspektem działalności KN CMYK jest wspomaganie innych ogranizacji studenckich poprzez wykonywanie projektów graficznych czy przygotowywanie materiałów do druku.
Nasze koło wspiera Zakład Technologii Poligraficznych reprezentując go na wydarzeniach branżowych oraz promując kierunek Papiernictwo i Poligrafia. Zajmujemy się również organizacją wyjazdów do zakładów produkcyjnych związanych z rynkiem druku
(m.in. KBA w Radebeul, QuadGraphics w Wyszkowie, Papierna Mondi SPC w słowackim
Ružomberok, papiernia International Paper w Kwidzyniu, fabryka 3M we Wrocławiu).

* OHamburgefonsz – słowo testowe służące do pomiaru szerokości kroju pisma w stopniu 10 punktów (według PN-73/P-55009)

Projekty:
• skład corocznych edycji Kalendarza Akademickiego PW,
• projektowanie materiałów promocyjnych dla innych organizacji studenckich,
• współpraca ze Stowarzyszeniem Absolwentów Instytutu (SAIP) przy organizowaniu
szkoleń „Poligraficzne Konfrontacje”.
W tym roku:
• odwiedziliśmy największe targi poligraficzne DRUPA 2016,
• zrealizowaliśmy naukowy grant rektorski,
• rozpoczeliśmy cykl warsztatów o programach graficznych,
• braliśmy udział jako wystawcy w XX Pikniku Naukowym,
• zaprojektowaliśmy koszulki dla Parady Studentów WIP,
• zrobiliśmy sporo plakatów na różne wydarzenia wydziałowe,
• promowaliśmy się podczas Dni Otwartych PW i Targów Książki,
• zrobiliśmy ten informator :),
• i wiele innych.

Kogo szukamy?
Do Koła Naukowego CMYK należą głównie studenci kierunku Papiernictwo
i Poligrafia, jednak jesteśmy otwarci na każdego, kto:
• chce poszerzać swoją wiedzę z zakresu grafiki, DTP i poligrafii,
• jest aktywny i lubi podejmować inicjatywę.
Dołącz do nas!

kncmyk@gmail.com
fb.com/kncmyk
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ESTIEM
ESTIEM (European Students of Industrial Engineering and Management) to organizacja
międzynarodowa zrzeszająca studentów Zarządzania i Inżynierii Produkcji oraz kierunków pokrewnych.
ESTIEM pozwala tworzyć i utrzymywać żywą sieć kontaktów wśród studentów z całej
Europy - od Ankary do Sztokholmu. Głównym zadaniem jest wymiana doświadczeń
w zakresie zarządzania oraz rozwijanie umiejętności organizacyjnych i menedżerskich.
Każdy z prowadzonych projektów jest owocem ponad 25 lat wspólnej pracy członków
organizacji.
Najważniejsze projekty:
Vision, TIMES, Europe 3D, businessbooster

info.warsaw@estiem.org
fb.com/Estiem.LG.Warsaw
www.estiem.pw.edu.pl
www.estiem.org

Organizacja w liczbach:
80 Grup lokalnych w 31 krajach
3.000 odbytych podróży rocznie
8.000 aktywnych członków

TIMES to ogólnoeuropejski, jedyny w swoim rodzaju turniej case study z zakresu zarządzania i wiedzy technicznej. Ten sztandarowy projekt jest organizowany przez
członków ESTIEM od 1994r. Cały turniej składa się z trzech etapów – lokalnych kwalifikacji organizowanych w jednym z 72 miast europejskich, 8 półfinałów, a następnie
finału, w którym bierze udział 8 najlepszych drużyn. Uczestnictwo w tym prestiżowym
konkursie jest możliwe dla studentów Politechniki Warszawskiej poprzez zgłoszenie
3 lub 4-osobowej drużyny do udziału w kwalifikacjach lokalnych.
Takie kwalifikacje są organizowane przez ESTIEM wraz z czołowymi przedsiębiorstwami
odpowiedzialnymi za przygotowanie instrukcji case study na początku grudnia każdego roku. Turniej odbywa się w języku angielskim.
Udział w TIMES jest niezwykłym doświadczeniem, a osiągnięcia w jego kolejnych etapach mogą stać się przepustką do międzynarodowego rozwoju kariery zawodowej.

KN JOINT

KN JOINT
Jesteśmy grupą studentów Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej
zgromadzonych wokół Zakładu Inżynierii Spajania. Celem naszej działalności jest zainteresowanie studentów problematyką i zagadnieniami z zakresu spawalnictwa, poszerzanie wiedzy i umiejętności podczas realizacji projektów badawczych oraz wspieranie
i popularyzacja indywidualnych osiągnięć.
Obszary aktywności Koła
• Realizacja projektów badawczych związanych z procesami spajania,
• aktywny udział w działalności Zakładu Inżynierii Spajania,
• publikacje popularyzujące nasze zainteresowania i osiągnięcia,
• współpraca z innymi kołami naukowymi,
• pomoc członkom Koła w starcie na rynku pracy,
• aktywny udział w wykładach, sympozjach i konferencjach,
• wyjazdy na targi tematyczne, wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych oraz spotkania z przyszłymi pracodawcami,
• nawiązanie szerokiej współpracy z gronem polskich spawalników, naszych przyszłych
kolegów.
Realizowane projekty
Obecnie głównym obszarem badawczym Koła jest zagadnienie „drukowania 3D” poprzez zrobotyzowane nakładanie warstw stopionego metalu przy wykorzystaniu me-

tod MIG/MAG (ang. Metal Inert Gas/Metal Active Gas), powszechnie stosowanych do
spawania i napawania. Jest to wysoce innowacyjna metoda, alternatywna wobec drukowania obiektów z tworzyw sztucznych lub proszków metalowych spajanych przy
użyciu wiązki lasera.
Zapewne nigdy wcześniej nie słyszeliście o możliwości tworzenia metalowych modeli przestrzennych w ten sposób. Bazujemy tu na popularnym procesie napawania
łukowego MIG/MAG, polegającym na nakładaniu na powierzchnie metalowe spoiwa
uzyskanego z topliwej elektrody, wymieszanego z nadtopioną warstwą wierzchnią
materiału rodzimego. Dzięki temu, nasze modele posiadają wysokie walory użytkowe,
stwarzające potencjalne możliwość szerokiego zastosowania w przemyśle. W projekcie
zastosowano najbardziej zaawansowaną odmianę metody MIG/MAG – CMT (ang. Cold
Metal Transfer) z precyzyjnym, impulsowym podawaniem topliwej elektrody, powodującym wprowadzanie znacznie mniejszej ilości ciepła, przy równoczesnym zapewnieniu
najlepszej kontroli i stabilności procesu. Niska energia procesu pozwala nam budować
cienkościenne modele.

W ramach oryginalnych prac nad zastosowaniem napawania łukowego MIG/MAG do
przyrostowego „drukowania 3D” zdobyto unikalną wiedzę i doświadczenie, które ostatecznie doprowadziły do wykonania szeregu modeli przestrzennych, także o walorach
użytkowych. Połączenie procesu niskoenergetycznego CMT z precyzyjnie zaprogramowanym ruchem robota spawalniczego daje nadzieję na budowanie złożonych, funkcjonalnych modeli i prototypów.

knjoint@gmail.com
kncmyk@gmail.com
fb.com/kolonaukoweJOINT
fb.com/kncmyk
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KN KONSTRUKTOR
Kim jesteśmy?
Koło Naukowe Konstruktor powstało w 2008 roku i działa przy Instytucie Mechaniki
i Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej. Zajmujemy się
konstrukcją mechaniczną, nowoczesnymi technikami wytwarzania oraz doskonaleniem umiejętności członków poprzez wykorzystywanie w praktyce umiejętności zdobytych na zajęciach oraz rozwijania tych, których nie da się zmieścić w planie studiów.
Pomagamy urzeczywistnić ciekawe, kreatywne pomysły, z jakimi przychodzą do nas
kandydaci oraz członkowie, poprzez pracę od pomysłu, przez projektowanie aż po wykonanie. Naszym dużym atutem jest własny warsztat, w którym członkowie mogą wykonywać projekty, konstruować lub po prostu wpaść i zrelaksować się między zajęciami.
Co robimy?
Projekty, które powstały w Kole to między innymi: deski deskorolkowe z kompozytów,
rekonstrukcja wieżyczki historycznego czołgu 7TP, dron XCopter czy współpraca przy
tworzeniu programu „Jak z niczego zrobić coś” dla TVN Turbo.
Ważną częścią naszej działalności są szkolenia członków Koła. Przeprowadziliśmy szkolenie oraz certyfikację z programu Solidworks .Współpracujemy z firmą DPS Software.
Zorganizowaliśmy również spotkanie z przedstawicielem Urzędu Patentowego.
Nasze koło brało udział w wydarzeniach takich jak Targi Kół Naukowych „KONIK” oraz
„Zbuduj sobie plac – Elektryzujmy plac”.

Projekty w Kole
Obecnie pracujemy nad projektami takimi jak: projekt ASG D1, projekt budowy Deskorolki Terenowej, Kreator 3D (projekt stworzenia obrabiarki sterowanej numerycznie z
możliwością druku 3D)oraz projekt robota kroczącego STEPhen HALLking
Projekt ma na celu skonstruowanie Taktycznego Robota Kroczącego pozwalającego na
eksploracje budynków i terenów trudno dostępnych dla człowieka. Głównym założeniem jest wyeliminowanie udziału człowieka w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub
wystąpienia przeszkód podczas rozpoznania
terenu operacyjnego. Ze względu na sprawne poruszanie się w wybranych warunkach
postawiono za cel skonstruowanie autonomicznego sześcionożnego robota kroczącego, którego układ kończyn powinien pozwalać na pokonywanie schodów i płaszczyzn
o wysokim nachyleniu. Z założenia robot powinien mieć możliwość pokonania przewężeń niemożliwych do pokonania przez czołgającego się człowieka, z czego wynikają
niewielkie rozmiary konstrukcji. Dodatkowo wpłynie to pozytywnie na dyskrecję przeprowadzanych działań oraz szybkość reakcji na gwałtowne zmiany otoczenia.
Kogo szukamy?
Szukamy ludzi chętnych do zrobienia czegoś więcej, do pójścia o krok dalej.
Interesujesz się konstruowaniem, zarządzaniem projektami, uzbrojeniem? Chcesz
nauczyć się więcej? Sprawdzić swoje umiejętności w praktyce? Wykonać swoją pracę
dyplomową? Może masz pomysł na projekt lub zainteresował Cię któryś z już działających? Od kandydatów na członków oczekujemy przede wszystkim dużo zapału i chęci
oraz sumiennej pracy.
Dołącz do nas!

kolonaukowekonstruktor@gmail.com
fb.com/knkonstruktor
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KNAP
Koło Naukowe Automatyki Przemysłowej (KNAP) zrzesza członków dzielących wspólne
zainteresowania związane z automatyką i robotyką przemysłową.
Do zadań stawianych członkom KNAP należą następujące zagadnienia:
• programowanie mikrokontrolerów i sterowników PLC,
• zdobywanie i wykorzystywanie informacji na temat budowy, a także zasady działania
robotów przemysłowych,
• realizowanie autorskich pomysłów z wykorzystaniem podstawowych komponentów
automatyki oraz tworzenie opracowań konkretnych rozwiązań konstrukcyjnych i informatycznych oraz ich prezentacja na forum koła,
• organizowanie współpracy z firmami zajmującymi się automatyzacją i robotyzacją
w przemyśle.
W siedzibie Koła członkowie mają dostęp do podstawowych narzędzi codziennej pracy
oraz źródła sprężonego powietrza. KN Automatyki Przemysłowej posiada dokumentacje wykonanych projektów oraz katalogi podzespołów i materiałów konstrukcyjnych
znanych firm (m.in. Bosch-Rexroth, Sandvik Coromant, Siemens, Festo, Stasto).
Wykonane projekty:
• Drukarka Expedite3D Pomysł stworzenia drukarki zrodził się w 2013 roku z chęci
badania druku przestrzennego. W języku polskim „ekspedite” oznacza doskonałość,
biegłość w jakiejś dziedzinie, natomiast z języka angielskiego jest to tłumaczone na

„przyspieszać” lub też „szybko coś wykonać”. Właśnie takie założenia od samego początku służyły za podstawę tworzenia drukarki - aby tworzone przez nią wydruki były
wykonywane z wzorową dokładnością i sprawnością. W przyszłości planowana jest
także rozbudowa drukarki o drugi ekstruder, umożliwiający drukowanie z materiałem
podporowym
• Manipulator 3-osiowy został wykonany w formie pracy inżynierskiej. Jest to prosty
manipulator potrafiący chwytać lekkie przedmioty i przenosić je w zakresie przestrzeni manipulacyjnej. Posiada on chwytak w formie szczęk zaciskanych poprzez napęd
silnika prądu stałego. Każda z trzech osi jest napędzana silnikiem krokowym, co zapewnia sprawne pozycjonowanie robota. Dostępne są dwa tryby pracy - tryb ręczny,
w którym każda z osi może być niezależnie sterowana przez operatora, pozwalający
także na zmianę prędkości manipulatora z szybkiej na wolną i odwrotnie oraz tryb
automatyczny, podczas którego możliwe jest
wykonanie wcześniej zaprogramowanego cyklu pracy
• Robot przemysłowy typu DELTA składa się
z trzech ramion, połączonych za pośrednictwem
płyty efektora końcowego, przy czym każde
z nich może być napędzane niezależnie poprzez silniki krokowe. Wykonanie ruchu polega na zsynchronizowanej pracy wszystkich
trzech ramion. W urządzeniu mobilnym znajduje się specjalnie przygotowana aplikacja z
interfejsem graficznym, która umożliwia wydawanie indywidualnych poleceń robotowi,
co skutkuje wykonaniem założonej sekwencji
ruchów
KNAP okresowo przeprowadza rekrutację dla
nowych członków koła. Każdy zainteresowany
powinien :
• interesować się zagadnieniami podejmowanymi przez koło naukowe,
• posiadać chęć poszerzania wiedzy dotyczącej
automatyki i robotyki,
• być osobą kreatywną i potrafiącą współpracować w grupie,
• przedstawić samodzielnie wykonany projekt związany z działalnością koła.
Wspomniany wyżej projekt nie musi mieć formy fizycznej, dopuszczalne jest przedstawienie modelu trójwymiarowego lub programu sterującego w zależności od pomysłu samego kandydata.
Cenimy kreatywność, dlatego też nie chcemy podknap@wip.pw.edu.pl
powiadać konkretnych tematów.

http://knap.wip.pw.edu.pl

KNZP ORGANIZATOR

KNZP ORGANIZATOR
Koło Naukowe Zarządzania Przedsiębiorstwem „ORGANIZATOR” działa przy Instytucie
Organizacji Systemów Produkcyjnych. Stanowimy grupę młodych, ambitnych osób,
studiujących na Wydziale Inżynierii Produkcji. Jesteśmy przedstawicielami takich kierunków jak Zarządzanie Inżynierią Produkcji czy Mechanika i Budowa Maszyn.
Działalność naszego koła opiera się na współpracy jej członków w zakresie zainteresowań tematyką zarządzania w przedsiębiorstwie. W trakcie naszych spotkań poszerzamy
wiedzę i rozwijamy zainteresowania w dziedzinie nowoczesnych, zautomatyzowanych
systemów produkcyjnych jak i efektywniejszych sposobów zarzadzania zasobami ludzkimi. Staramy się pogłębiać umiejętności interpersonalne niezbędne w przypadku prowadzenia nowoczesnego biznesu.
Naszym celem jest prowadzenie prac o charakterze naukowo-badawczym związanych
z problematyką podejmowaną na terenie Politechniki Warszawskiej oraz innych instytucjach naukowych. Stawiamy na rozwój umiejętności zawodowych członków Koła!
Czym się zajmujemy?
• organizacją seminariów, wykładów i spotkań związanych z tematyką zarządzania
przedsiębiorstwem oraz treningów interpersonalnych pogłębiających zdolności negocjacji,
• szkoleniami z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwijającymi umiejętno-

ści zawodowe, w tym radzenia sobie ze standardowymi, ale i nietypowymi problemami prowadzenia przedsiębiorstw.
Dotychczasowa działaność Koła:
• zorganizowaliśmy wyjazdy do firm produkcyjnych, m.in. do Interdruku, WadimPlas,
Mennicy Polskiej,
• wykonaliśmy pierwszy etap projektu Inwentaryzacji Gmachu Starego Technologicznego, w którym dokonano pomiaru pomieszczeń oraz wykonano przegląd instalacji
sprzężonego powietrza. Efektem tego było opracowanie modelu 3D całego budynku.
Najbliższe plany:
• drugim etapem naszego projektu jest zaimplementowanie systemu CMMS, obecnie
zaczynamy cykl szkoleń w firmie Eurotronic Sp. z o.o., która jest jednym z czołowych
dostawców tego rozwiązania w Polsce. Najnowsze systemy CMMS to inteligentne
oprogramowanie przeznaczone głównie dla Służb Utrzymania Ruchu. Dzięki pozyskaniu systemu tej klasy, członkowie naszego Koła zapoznają się w praktyce z istotą
działania nowoczesnego oprogramowania wykorzystywanego przez firmy takie jak
Orlen czy P&G. Jest to także swoista możliwość podniesienia swoich umiejętności zawodowych z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,
• zorganizowanie kolejnych wyjazdów do dużych firm produkcyjnych, m.in. do dr. Johanes Heidenheim GmbH, AVON oraz SIEMENS AG.

Dołącz do nas!
Jeżeli interesują Cię projekty realizowane w naszym Kole, poszukujesz możliwości do
zdobywania doświadczenia, chcesz wypełnić swój czas produktywnymi i interesującymi szkoleniami i zyskać okazję do poznania nowych, otwartych i aktywnych osób,
zapraszamy na spotkanie naszego Koła. Obiecujemy Ci wspaniałą atmosferę, zaangażowanie oraz masę ciekawych projektów do realizacji, jak i uczestnictwo w aktywnym
życiu naszego wydziału. Koło otwarte jest dla każdego! Od Ciebie oczekujemy dużej
dawki energii, wykazania zaangażowania, umiejętności współpracy, odrobiny czasu
i chęci rozwoju. Jeśli jesteś zainteresowany, przyłącz się do nas!

knzporganizator@gmail.com
kncmyk@gmail.com
fb.com/knzporganizator
fb.com/kncmyk
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KN TIM
Informacja o Kole
Koło Naukowe Technologie i Materiały działa na Wydziale Inżynierii Produkcji przy zakładzie Obróbki
Plastycznej i Odlewnictwa Instytutu Technik Wytwarzania. Koło zrzesza studentów zainteresowanych rozwojem swoich umiejętności w zakresie odlewnictwa,
budowy maszyn, materiałoznawstwa czy kreatywności w rozwiązywaniu problemów inżynierskich. Jako
jedyne koło naukowe na Wydziale Inżynierii Produkcji
publikujemy artykuły naukowe oraz uczestniczymy
w ogólnopolskich konferencjach naukowych.
Kim jesteśmy?
Jesteśmy grupą ludzi chcących dobrze wykorzystać czas spędzony na uczelni. Dzięki
spotkaniom mamy możliwość rozwijania naszych pasji, realizacji projektów naukowych, zdobycia praktycznej wiedzy oraz poznania ciekawych ludzi. Problemy inżynierskie często rozwiązujemy w nietuzinkowej atmosferze, co świadczy o przyjacielskich
stosunkach członków koła.

Co robimy?
• Przygotowujemy i realizujemy projekty naukowe,
• wykonujemy badania materiałowe,
• projektujemy i budujemy nowe urządzenia niezbędne w laboratorium odlewnictwa,
• uczymy się pracy w grupie jak i samodzielnego działania,
• rozwijamy techniki prezentacji,
• uczestniczymy w konferencjach naukowych i seminariach,
• nawiązujemy współpracę z ośrodkami naukowymi, przedsiębiorstwami
oraz stowarzyszeniami,
• działamy na rzecz promocji Wydziału i Uczelni.

Czy nadajesz się na członka koła TIM?
Oczywiście że tak, jeśli:
• posiadasz podstawową wiedzę na temat odlewnictwa,
• chcesz poszerzyć swoją wiedzę w zakresie materiałów i technologii,
• masz dość teorii i chcesz samodzielnie wykonać projekt,
• lubisz pracę w grupie,
• jesteś pracowitą i przedsiębiorczą osobą,
• chcesz dobrze wykorzystać czas spędzony na uczelni.

http://tim.wip.pw.edu.pl/
kncmyk@gmail.com
407NT
fb.com/kncmyk

cmyk
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