Euroinżynier 2014
tekst: dr inż. TERESA SERUGA, inż. PAWEŁ MŁYNARCZYK

11–13 kwietnia 2014 r. po raz czwarty na Ogólnopolskiej Konferencji Budowlanej Studentów i Doktorantów
Euroinżynier spotkali się studenci i wykładowcy z całej Polski. Organizowana przez Studenckie Koło Naukowe
Konstrukcji Żelbetowych CONKRET, a przebiegająca pod patronatem rektora Politechniki Krakowskiej prof.
dr. hab. inż. Kazimierza Furtaka oraz dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej prof. dr. hab. inż. Tadeusza Tatary,
konferencja cieszy się ciągle rosnącym zainteresowaniem w budowlanym świecie akademickim.

Koło Naukowe Konstrukcji Żelbetowych CONKRET – organizator konferencji Euroinżynier, fot. K. Kudłacz

Prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Starosolski podczas
wykładu, fot. K. Kudłacz
Wydarzenie jak co roku uświetnił wspierający Euroinżyniera od początku prof. dr
hab. inż. Włodzimierz Starosolski, który
podczas bardzo ciekawego wykładu
przybliżył tajniki rozmieszczania obciążeń zmiennych. Prelekcja spotkała się
z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy,
którzy wypełnili salę konferencyjną SHU
Kłos przy ul. Szlak 65 po brzegi.
Wygłoszono 39 referatów studenckich,
obejmujących swoją tematyką szerokie
zagadnienie nowoczesnego projektowania i realizacji konstrukcji budowlanych.
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Ich autorzy przyjechali do Krakowa z 12
ośrodków akademickich z całej Polski.
Podczas siedmiu paneli referaty prezentowali studenci wszystkich trzech stopni studiów. Każda seria prezentacji zakończona
była dyskusją, która pozwalała rozwiać
niejasności i zgłębić prezentowany temat.
Konferencję niezmiernie wzbogaciły
prezentacje firm branżowych dotyczące
m.in. modelowania i analizy komputerowej konstrukcji, nowych materiałów
budowlanych oraz zagadnień geotechnicznych. Gość honorowy dr inż. Krzysztof
Grajek zaprezentował możliwości oprogramowania firmy Pro-Soft, fundatora
nagrody specjalnej programu ABC. Odbył
się również zorganizowany przez zaprzyjaźnione Wydawnictwo Naukowe PWN
konkurs, w którym do wygrania były
bardzo ciekawe książki.
Po dwóch dniach naukowych rozpraw
przyszedł czas na uroczyste zakończenie w hotelu Kazimierz, gdzie odbyło się
rozdanie nagród przyznawanych przez
jury pod przewodnictwem dr. hab. inż.
Wiesława Ligęzy, prof. PK.
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W konkursie referatów studentów
I stopnia nagrodę specjalną JM Rektora
Politechniki Krakowskiej za najlepszy referat spoza PK otrzymali Łukasz Dzida,
Szymon Fryc, Paulina Liszka, Agata Rąb
(ATH Bielsko-Biała). Pierwsze miejsce uzyskał Michał Bryk (PK), a drugie – Mateusz
Sławek i Przemysław Król (PK). W konkursie referatów studiów II stopnia nagrodę
specjalną JM Rektora PK za najlepszy
referat spoza PK otrzymał Konrad Leski
(PW), pierwsze miejsce uzyskał Paweł
Młynarczyk (PK), drugie – Ewa Majchrowicz (PRz) oraz Katarzyna Krzemień (PK).
Prezes firmy Pro-Soft dr inż. Krzysztof
Grajek przyznał nagrodę specjalną Barbarze Łabuzek (PK), a nagrodę Zespołu
Ekspertów otrzymała Mirosława Lewińska
(PK). Koło CONKRET przyznało własną
nagrodę za najciekawszy referat – otrzymał ją Sebastian Jedliński (PK).
Podczas pracowicie spędzonych
trzech dni oprócz nauki przewidziano
także czas na rozrywkę i integrację
uczestników. Piątkowy wieczór upłynął pod znakiem kręgli. Każdy chętny
mógł się wykazać w tej niełatwej sztuce.
Na niedzielne popołudnie zaplanowano
wyjazd do Kopalni Soli „Wieliczka”, na
które stawiła się bardzo liczna grupa
studentów i wykładowców, by spędzić
wspólnie parę godzin, zwiedzając i dzieląc się wrażeniami na temat zakończonej
konferencji.
IV Ogólnopolska Konferencja Budowlana Euroinżynier przyciągnęła do
Krakowa ponownie rzesze studentów
spragnionych pogłębiania swojej wiedzy
i wymiany doświadczeń z kolegami z całej
Polski. Z niecierpliwością wyczekujemy
kolejnej, jubileuszowej V edycji!
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