Edukacja logistyczna
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Instytut Logistyki i Magazynowania

Studenckie logistyczne koła naukowe
Przedstawiamy Państwu jedno z pierwszych w Polsce, najbardziej
aktualne zestawienie studenckich logistycznych kół naukowych, jakie
działają obecnie na wyższych uczelniach w naszym kraju. Wszystkie
informacje, dotyczące zwłaszcza danych teleadresowych i osobowych,
zostały zweryfikowane przez Autorkę w marcu br., gdyż – jak okazało
się – pewna liczba kół nie uaktualnia ich na swoich stronach internetowych lub w innych środkach przekazu. Zamiarem redakcji było uporządkowanie wiedzy na ten temat i przekazanie jej w syntetycznej formie
wszystkim zainteresowanym. Oczywiście może się zdarzyć, że są właśnie zakładane, bądź istnieją, jeszcze inne studenckie logistyczne koła
naukowe, które nie znalazły się w tym zestawieniu. Prosimy wówczas
o kontakt z Autorką dla uzupełnienia tych informacji.
Redakcja
Koła naukowe zrzeszają studentów w celach działalności naukowej
i samokształceniowej. Funkcjonują jako grupy zarejestrowane, choć
nie posiadają osobowości prawnej, nie mają własnego NIP-u, REGONu itp. Działają w oparciu o Ustawę o Szkolnictwie Wyższym, według
Statutu Uczelni i własnego regulaminu. Koła naukowe są więc organem wewnętrznym uczelni, które są za nie w pełni odpowiedzialne.
Każda wyższa uczelnia, państwowa czy prywatna, ma w swych
strukturach wiele kół naukowych. Bywa, że w ramach jednej uczelni
działają dwa lub trzy koła związane z tą samą dziedziną wiedzy. Dlaczego tak się dzieje?

Rola działalności akademickich kół naukowych
w edukacji
Działalność kół naukowych sprzyja integracji nie tylko w ramach wydziału, czy szkoły wyższej, lecz także w szerszym zakresie – międzyuczelnianym. Współpraca młodych naukowców daje
możliwość skonfrontowania własnej wiedzy z dorobkiem innych
uczelni. Akademickie koła naukowe dają okazję do samodzielnego
przeprowadzenia badań i analiz, udziału w spotkaniach z wybitnymi ludźmi, warsztatach, sympozjach i konferencjach naukowych
i – co ważne – organizowania ich.
Praca przy organizacji imprez takich, jak odczyty, wykłady, konferencje, wymaga od studentów ogromnego zaangażowania i wkładu,
ale daje też wiele satysfakcji. Szukanie sponsorów i współpraca z mediami pozwalają młodym ludziom zebrać cenne doświadczenia i nawiązać ciekawe kontakty. Działalność w studenckim kole naukowym
umożliwia poznanie interesujących ludzi, nierzadko pasjonatów,
a także ułatwia udział w ciekawych szkoleniach i wycieczkach.
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Kontakty z różnymi firmami wykorzystującymi wiedzę w praktyce, przyglądanie się ich funkcjonowaniu z bliska, wreszcie praktyki studenckie – to wszystko przynosi studentom bogate doświadczenia oraz pozwala osiągnąć wiele innych korzyści, co nie
byłoby możliwe za pośrednictwem samego biernego uczestnictwa
w zajęciach uczelnianych. Ponadto, co jest bardzo istotne, informacje zawarte w CV absolwenta szkoły wyższej o jego aktywności w organizacjach studenckich, odbytych stażach i praktykach,
jest wyraźnym sygnałem dla pracodawcy, że ów kandydat posiada szerszą wiedzę od przeciętnego studenta, może pochwalić się
umiejętnościami menedżerskimi, potrafi nawiązywać kontakty
i prezentować swoje pomysły, a więc warto go zatrudnić.

Studenckie koła naukowe w akademickich
środowiskach logistycznych
Studenckich, naukowych kół logistycznych, działających na uczelniach
w Polsce, jest ponad 30. W ostatnich latach zauważyć można spore wysiłki ich członków w nawiązywaniu współpracy międzyuczelnianej.
Na uwagę zasługują studenckie spotkania logistyczne: Forum Młodych Transportu i Logistyki (organizowane przez studentów Wydziału
Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego) , Forum
Młodej Logistyki (organizowane przez Studenckie Koło Logistyki Stosowanej na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej) oraz Dzień
Transportu (organizowany przez Studenckie Koło Naukowe Transportu, Spedycji i Logistyki Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).
Studenci logistyki, zaangażowani w kołach naukowych, założyli wspólną stronę internetową pod nazwą Forum Studenckich Kół
Naukowych Transportu, Spedycji i Logistyki. (http://www.forum.
skntsil.prv.pl) , która zawiera najważniejsze informacje o działalności młodych logistyków, transportowców, informacje o konferencjach, a także adresy współpracujących kół naukowych.
Coraz więcej firm nawiązuje współpracę z uczelniami i ich kołami naukowymi. Nie chodzi tu tylko o wyławianie najzdolniejszych
absolwentów w celu ich późniejszego zatrudniania. Młodzi, pełni
zapału studenci, nawet początkowych roczników, są cenną i tanią
„siłą” w przeprowadzaniu wszelkich ankiet, badań i analiz. Potencjał akademicki jest ogromny, ale wciąż jeszcze niedostatecznie
dostrzegany i wykorzystywany.
Załączając w tym numerze „Logistyki” wykaz wszystkich znanych
studenckich logistycznych kół naukowych, mamy nadzieję, że opracowane przez nas informacje ułatwią nawiązanie bliższej współpracy logistyków – praktyków z młodymi adeptami tej gałęzi wiedzy.

Mgr Izabela Wielicka, Dział Upowszechniania Wiedzy ILiM, e-mail: Izabela.Wielicka@ilim.poznan.pl (przyp. red.).
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1

STUDENCKIE
NAUKOWE
KOŁO LOGISTYKI

Wyższa Szkoła Logistyki
w Poznaniu

2004

- współpraca ze studenckimi kołami logistycznymi
- organizacja konferencji logistycznych
- udział w konferencjach logistycznych
- poszerzanie wiedzy poprzez organizację symulacji
komputerowych (lean managment)
- wycieczki do firm TSL
- wspólne projekty logistyczne (z innymi kołami z Polski
i Niemiec)
- udział w projektach badawczych ILiM

Agata Roszak

2

KOŁO NAUKOWE
„LOGISTYKA”

Politechnika Poznańska;
Wydziału Informatyki
i Zarządzania;
Instytut Inżynierii
Zarządzania

2005
(reaktywacja)

- organizowanie seminariów i konferencji logistycznych
- kontakty z innymi kołami logistycznymi
- udział w warsztatach logistycznych
- udział w wycieczkach, zwiedzanie magazynów
- zdobywanie certyfikatów logistycznych
- zdobywanie umiejętności praktycznych

nie ma

92

Logistyka 2/2007

ul. Estkowskiego 6
61-755 Poznań
tel. 507 544 700
www.wsl.com.pl
agata_roszak@wp.pl

ul. Strzelecka 11
60-965 Poznań
Zygmunt Kopacz tel. 061-665-3374 , -3401
– koordynator
www.logistycy.prv.pl
logistycy@yahoogroups.com

dr hab. inż.
Marek Fertsch,
– opiekun naukowy
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3

KOŁO NAUKOWE
MECHANIKÓW
(SEKCJA
TRANSPORTU
I LOGISTYKI)

Politechnika Poznańska;
Wydział Maszyn
Roboczych i Transportu

2000

- poszerzanie wiedzy technicznej
- spotkania z ludźmi nauki i przedstawicielami przemysłu
- wycieczki do przedsiębiorstw
- uczestnictwo w konferencjach naukowych
- organizowanie sesji naukowych

Paweł
Kochanowski

ul. Jana Pawła II 26
dr hab. inż.
DS 2
Stanisław Nosal
61-139 Poznań
tel. 665 22 32, 607 747 053
www.knm.put.poznan.pl
kochanowpaw@o2.pl

4

STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
TOWAROZNAWSTWA
PRZEMYSŁOWEGO
I AUTOMATYCZNEJ
IDENTYFIKACJI
„AEDIS”

Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu;
Wydział Towaroznawstwa;
Katedra Towaroznawstwa
Przemysłowego

1997

- propagowanie i poszerzanie wiedzy związane
z towaroznawstwem przemysłowym oraz automatyczną
identyfikacją
- prace nad projektami związanymi z praktycznym
zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań
i metod identyfikacji towarów
- kontakty z innymi organizacjami studenckimi
- kontakty z ośrodkami naukowymi i badawczymi
- uczestnictwo w imprezach logistycznych

Anna Rosada

Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
Budynek A, pok. 026
tel. (061) 856-93-82
http://aitil.ae.poznan.pl/
w.kozak@ae.poznan.pl
annarosada@wp.pl

dr inż. Wojciech
Kozak

5

STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
LOGISTYKI
AELOGIC

Akademia Ekonomiczna
w Poznaniu;
Wydział Gospodarki
Międzynarodowej;
Katedra Logistyki
Międzynarodowej

1996

- współpraca ze studentami logistyki z całej Polski
- współpraca z przedsiębiorstwami branży logistyki
- udział w studenckich konferencjach naukowych
- organizacja konferencji naukowych i warsztatów
logistycznych
- organizowanie wycieczek fakultatywnych
- badania naukowe

Mateusz
Hornung

Al. Niepodległości 10
60-967 Poznań
tel. 691 128 217
www.sknl.ae.poznan.pl
sknl@ae.poznan.pl
horny@poczta.onet.pl

prof. zw. dr hab.
Elżbieta Gołembska

6

STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
ZARZĄDZANIA
LOGISTYCZNEGO

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie;
Katedra Logistyki

1996

- poszerzanie wiedzy w obszarze nowoczesnego
Piotr Tarnowski
zarządzania logistycznego
- konfrontacja wiedzy teoretycznej z praktyką zarządzania
logistycznego w najbardziej dynamicznych firmach
w Polsce
- spotkania z praktykami
- kontakty i współpraca z przedsiębiorstwami
- udział w targach i kongresach
- prowadzenie badań ankietowych
- współorganizowanie konferencji naukowych
- współpraca z innymi kołami

Al. Niepodległości 128
prof. dr hab.
(róg Madalińskiego)
Krzysztof Rutkowski
bud. C, piętro 6
02-554 Warszawa
http://akson.sgh.waw.pl/sknzl
sknzl@o2.pl
piotrtarnowski@o2.pl

7

STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
TRANSPORTU,
SPEDYCJI
I LOGISTYKI

Szkoła Główna Handlowa
w Warszawie;
Instytut Handlu
Zagranicznego
i Studiów Europejskich

2002

- organizacja konferencji naukowych (cykliczna
konferencja „Dzień Transportu”)
- udział w seminariach, szkoleniach
- badania poświęcone branży TSL
- współpracy z firmami i instytucjami z branży TSL
- pomoc studentom w odbywaniu staży
- działalność w ogólnopolskim Forum Studenckich Kół
Naukowych TSL
- współpraca z kołami innych uczelni
- publikacje w prasie fachowej

Alicja Hellak

Al. Niepodległości 128 bud.
C, pok. 6/17
02-554 Warszawa
tel. 0-22 564 68 55,
0502 057 172,
0608 019 666
www.sgh.waw.pl/instytuty/
iphz/skn/
hellak1@yahoo.com
plesiak@sgh.waw.pl

dr Paweł Lesiak
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STUDENCKIE KOŁO
LOGISTYKI
STOSOWANEJ

Politechnika Warszawska;
Wydział Transportu

2001
(reaktywacja)

- poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności
praktycznych
- udział w konferencjach, warsztatach i targach
logistycznych
- organizacja „Forum Młodej Logistyki”
- współorganizowanie corocznych, tygodniowych
wyjazdów „Logistyka w Europie”, w ramach których
studenci odwiedzają obiekty logistyczne na terenie
Polski i poza jej granicami oraz uczestniczą w ważnych
branżowych wydarzeniach
- wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych
- kontakty z innymi kołami logistycznymi

nie ma

ul. Koszykowa 75, pok.308
00-662 Warszawa
tel: 234 54 52, 660 54 52
www.skls.it.pw.edu.pl
skls-grupa@skls.it.pw.edu.pl

dr inż. Józef
Okulewicz

9

KOŁO NAUKOWE
STUDENTÓW
LOGISTYKI

Akademia Obrony
Narodowej;
Wydział StrategicznoObronny; Instytut Ekonomii
i Logistyki

2002

- udział w konferencjach i seminariach logistycznych
- udział w spotkaniach z menedżerami logistyki, ludźmi
świata biznesu i polityki
- organizacja konferencji naukowych
- upowszechnianie wiedzy logistycznej w środowisku
akademickim
- publikacje artykułów

Anna
Stachowiak

Al. Gen. Chruściela 103
dr inż. Krzysztof
00 – 910 Warszawa
Szeląg
tel. (0 22) 68 13 493,
68 14 091
knsl.wso@aon.edu.pl
krzysztof_szelag@wp.pl
a.stachowiak@rembertow.net

Politechnika Krakowska;
Wydział Mechaniczny;
Instytut Konstrukcji
Maszyn M3

2003

- kontakty ze studentami różnych ośrodków akademickich Paweł Durma
- poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów,
zdobywanych podczas studiów
- popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków koła
- organizacja wymian międzynarodowych i współpraca
z pokrewnymi strukturami krajowymi i zagranicznymi
- pomoc przy organizacji praktyk studenckich
- udział w seminariach, sympozjach, spotkaniach, sesjach
- organizowanie imprez
- organizowanie wyjazdów specjalistycznych do
instytutów badawczych, zakładów pracy, na targi, itp.

10 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
SYSTEMÓW
I URZĄDZEŃ
TRANSPORTU
BLISKIEGO

al. Jana Pawła II 37
31-864 Kraków,
tel. 606371889
http://graf.mech.pk.edu.pl/
kola_naukowe/skn_siutb/
index.htm
pdurma@op.pl

Logistyka 2/2007

dr inż. Wiesław
Cichocki
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- współorganizowanie konferencji logistycznych
- wymiana wiedzy logistycznej i doświadczeń ze
studentami innych kół
- kontakty z firmami (wycieczki, spotkania)
- organizacja warsztatów dla studentów
- organizowanie praktyk i staży dla członków koła
- pomoc w projektach logistycznych firm

Jolanta
Wieczerzak

ul. Warszawska 24
31-155 Kraków
tel. 2 - 628-36-24,
502440295
http://tilog.til.ys.pl
tilog@o2.pl
jollypl@poczta.fm
forum: www.til.ys.pl

prof. dr hab. inż.
Andrzej Adamski

1965

- poszerzanie wiedzy w obszarach transportu i techniki
pojazdów szynowych
- wizyty w zakładach produkujących tabor szynowy,
w lokomotywowniach i wagonowniach

Danuta Polonek

ul. Jana Pawła II 37
dr inż. Andrzej
31-864 Kraków
Kobielski
tel. 012 628 33 19
www.knt-pk.prv.pl
http://m8.mech.pk.edu.pl/~knt/
knt@m8.mech.pk.edu.pl
akobielski@mech.pk.edu.pl

Uniwersytet Gdański;
Wydział Ekonomiczny;
Katedra Logistyki

1997

- współpraca z kołami naukowymi innych uczelni i innymi Krzysztof Patron
organizacjami studenckimi
- współpraca z Instytutem Logistyki i Magazynowania
- popularyzacja logistyki wśród studentów
- współpraca z przedsiębiorstwami logistycznymi
- tworzenie i prowadzenie Biblioteki NKL
- udział w konferencjach logistycznych
- organizacja konferencji naukowych

ul. Armii Krajowej 119/121
81-824 Sopot
tel.: (58) 550 92 45
fax.:(58) 551 56 45
http://nkl.ek.univ.gda.pl
nkl@ek.univ.gda.pl
kpatron@wp.pl

14 KOŁO NAUKOWE
LOGISTICS

Politechnika Wrocławska;
Wydział Mechaniczny;
Zakład Logistyki i
Systemów Transportowych

2003

- kontakty ze studentami związanymi z branżą TSL
- udział w konferencjach logistycznych
- organizacja Ogólnopolskiego Forum Studentów
Transportu i Logistyki “TransLogistics”
- pomoc studentom w docieraniu do literatury fachowej
wydawanej przez uczelnię

Tomasz Korycki

ul. Łukasiewicza 5 (bud. B-4) prof. dr hab. inż.
50-371 Wrocław
Tomasz Nowakowski
www.kn.logistics.pwr.wroc.pl/
stronaglowna.html
www.translogistics.pwr.wroc.pl
knlogistics@vp.pl

15 NAUKOWE KOŁO
LOGISTYKÓW

Akademia Ekonomiczna
im. Oskara Langego we
Wrocławiu;
Wydział Zarządzania
i Informatyki;
Instytut Zastosowań
Matematyki Katedra
Logistyki

1999/
2000

- poszerzanie wiedzy i kontakty z praktyką gospodarczą
w obszarze logistyki
- współpracujemy z naukowymi kołami logistycznymi
z innych uczelni Polski
- udział w konferencjach logistycznych
- organizacja konferencji logistycznych

Piotr Larwa

ul. Komandorska 118/120
Budynek Organizacji
Studenckich, pok. 6
53-345 Wrocław
tel. (71) 36 80 811,
0 507 979 568
http://nkl.ae.wroc.pl/
nkl@manager.ae.wroc.pl
stanislaw.krawczyk@ae.
wroc.pl
pjplayer@interia.pl

prof. zw. dr hab.
Stanisław Krawczyk

16 NAUKOWE KOŁO
LOGISTYCZNE
„GLOBE”

Międzynarodowa Wyższa
Szkoła Logistyki
i Transportu
we Wrocławiu;
Wydział Logistyka
i Transport

2003

- działalność naukowo dydaktyczna z zakresu logistyki
i tematyki pokrewnej
- zdobywanie praktyki
- zrzeszanie studentów zainteresowanych zagadnieniami
logistyki
- udział w konferencjach i warsztatach logistycznych
- wizyty w przedsiębiorstwach produkcyjnych
- organizacja spotkań, seminariów, konferencji
- współpraca z podmiotami gospodarczymi oraz innymi
kołami naukowymi w celu tworzenia wspólnych
projektów

Anna Kędra

ul. Sołtysowicka 19 b
51-168 Wrocław
tel. 691-744-885
www.globe.msl.com.pl
aniakedra@wp.pl

dr Joost Platje

1997

- organizowanie konferencji logistycznych
- wystąpienia na konferencjach logistycznych
- kontakty z innymi kołami logistycznymi
- publikacje naukowe (Zeszyty Naukowe Politechniki
Śląskiej)
- upowszechnienie wiedzy o ewolucji całego sektora
logistyki, transportu i spedycji
- współpraca z firmami logistycznymi

Aleksander
Wyciślik

ul. Roosevelta 26-28
dr inż. Marzena
41-800 Zabrze
Kramarz
tel. (032) 277-73-39
tel: 604 138 387 (Zabrze)
tel: 502 493 835 (Katowice)
www.woiz.polsl.pl/eklfeniks/
aleksander.wycislik@gmail.com

Anna
Kotwasińska

ul. Bogucicka 14
bud. D, pok. 428
40-226 Katowice
tel. 32 257 7302
www.nkl.ae.katowice.pl
nkldialog@poczta.onet.pl

prof. dr hab. Danuta
Kempny

ul. 1-go Maja 47
40-228 Katowice
tel/fax: (032) 25 88 495
www.sknt.ae.katowice.pl
sknt@o2.pl

dr Joanna Hawlena

L.p. NAZWA
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11 KOŁO NAUKOWE
LOGISTYKI
TILOG

Politechnika Krakowska;
Wydział Inżynierii Lądowej;
Instytut Zarządzania
w Budownictwie
i Transporcie

2005

12 KOŁO NAUKOWE
TRANSPORT

Politechnika Krakowska;
Wydział Mechaniczny;
Instytut Pojazdów
Szynowych

13 NAUKOWE KOŁO
LOGISTYKI

17 EUROPEJSKIE KOŁO Politechnika Śląska;
LOGISTYCZNE
Wydział Organizacji
„FENIKS”
i Zarządzania;
Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem
i Organizacji Produkcji

18 NAUKOWE KOŁO
LOGISTYKI
„DIALOG”

Akademia Ekonomiczna
im. K. Adamieckiego
w Katowicach; Wydział
Zarządzania;
Katedra Logistyki
Ekonomicznej

19 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
TRANSPORTU

Akademia Ekonomiczna
im. K. Adamieckiego
w Katowicach; Katedra
Transportu

94

1998/99 - wizyty w firmach logistycznych
- publikacje i prace redaktorskie (w biuletynie „Logistyka
Bez Barier”)
- publikacje w prasie logistycznej i na portalach
logistycznych
- prowadzenie katedralnej biblioteki logistycznej TEMPUS
- udział w konferencjach i warsztatach logistycznych
- organizacja spotkań i konferencji naukowych

2001

Logistyka 2/2007

- współpraca z innymi kołami logistycznymi
Ewelina
- rozwój umiejętności i zainteresowań związanych
Dobroszek
z transportem
- organizacja konferencji studenckich
- uczestnictwo w konferencjach studenckich
- uczestnictwo w zagranicznych obozach naukowych
- zbieranie danych statystycznych dotyczących natężenia
ruchu, preferencji użytkowników komunikacji zbiorowej itp.
- współpraca z firmami branży TSL

prof. dr hab.
Mirosław Chaberek

Edukacja logistyczna

Przewodniczący/
Dane kontaktowe
Prezes

L.p. NAZWA

Uczelnia; Wydział; Katedra Rok założ. Cele i działalność

20 KOŁO NAUKOWE
UNI-LOGISTICS

Uniwersytet Łódzki;
Wydział Zarządzania;
Katedra Zarządzania
Przedsiębiorstwem

2007

- uczestnictwo w konferencjach naukowych
- organizacja konferencji, warsztatów i seminariów
logistycznych
- aktywne uczestnictwo w opracowywaniu projektów
badawczych związanych z podstawową działalnością
koła
- poszerzanie wiedzy teoretycznej oraz zdobywanie
praktycznych umiejętności w dziedzinie logistyki
- współpraca z innymi Studenckimi Kołami Naukowymi
Logistyki w celu wymiany doświadczeń
- kontaktów z przedsiębiorstwami logistycznymi

Filip Moterski

ul. J. Matejki 22/26
dr inż. Remigiusz
90-237 Łódź
Kozłowski
tel. 696451151
– opiekun naukowy
www.wz.uni.lodz.pl/struktura.php
remigiuszk@poczta.fm
mgr Izabela
Bednarska-Wnuk
– opiekun
organizacyjny

21 KOŁO NAUKOWE
ZARZĄDZANIA
PRODUKCJĄ
I KONSULTINGU

Politechnika Łódzka;
Wydział Organizacji
i Zarządzania;
Katedra Zarządzania
Produkcją

2001

- udział w szkoleniach i konferencjach związanych
z logistyka i jakością
- organizacja konferencji, sympozjów i konkursów
dotyczących jakości
- akcje charytatywne
- udział w imprezach sportowych

Anna Czerniak

ul. Piotrkowska 266
pok: Laboratorium 41
90-361 Łódź
tel. 0 509 756 689, 0 607
651 535, 691 060 560
http://www.knzpik.za.pl/
http://oizet.p.lodz.pl/knzpik/
walaszczyk.anna@wp.pl
anna_czerniak@o2.pl

dr inż. Marek
Sekieta
mgr inż. Anna
Walaszczyk

22 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
TRANSPORTU

Wyższa Szkoła
Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi;
Wydział Informatyki
Zarządzania i Transportu;
Katedra Systemów
Transportowych

2005

- kontakty i współpraca z firmami branży TSL
Artur Taljun
- wycieczki do firm
- organizowanie praktyk studenckich
- organizowanie spotkań, wykładów
- popularyzacja logistyki i transportu wśród studentów
- współpraca przy organizacji konferencji naukowych
- współpraca ze Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników
Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej (SITK RP o/Łódź)
- współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi
branży transportowej
- udział w badaniach sondażowych w sektorze transportu

ul. Sterlinga 16/18 (bud. C)
pokój 205
90-222 Łódź
tel. 0- 663-730-948
artu@retsat1.com.pl

prof. dr hab. inż.
Wiesław Starowicz

23 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
ZARZĄDZANIA
LOGISTYCZNEGO

Wyższa Szkoła
Humanistyczno Ekonomiczna w Łodzi;
Wydział Informatyki,
Zarządzania i Transportu

2004

- współpraca z Kołami Naukowymi innych uczelni
i innymi organizacjami studenckimi
- integracja środowiska studenckiego zainteresowanego
problematyką logistyki
- popularyzacja logistyki wśród studentów
- kontakty i współpraca z przedsiębiorstwami w celu
realizacji projektów logistycznych
- organizacja i współpraca przy organizacji konferencji
naukowych
- udział w konferencjach i warsztatach
- organizacja spotkań i konferencji naukowych
- wizyty w firmach z branży TLS

Rafael Jaworski

ul. Rewolucji 1905r nr 52
09-222 Łódź
tel. 696 451 151
www.sknzl.wshe.lodz.pl
gradowicz@wshe.lodz.pl
logistics@wp.pl
www.logistics.blox.pl

dr Cezary Gradowicz

24 KOŁO NAUKOWE
LOGISTYKÓW
„LOGUS”

Uniwersytet Szczeciński;
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług;
Katedra Logistyki

2001

- zapoznawanie się z praktycznym i naukowym
wymiarem logistyki
- organizacja wykładów i spotkań z praktykami,
- organizacja seminarium „Dzień Logistyki na WZiEU”
- uczestnictwo w konferencjach organizowanych przez
inne koła naukowe (głównie logistyczne)
- organizowanie praktyk dla seminarzystów Katedry
Logistyki WZiEU
- uczestnictwo w studenckich wymianach
międzynarodowych (wyjazdy na staże i stypendia)

Piotr Kowalski

ul. Cukrowa 8
71 - 004 Szczecin
tel. (091) 44-43-200
www.logus.wzieu.pl
logus@wzieu.pl
izdem@wp.pl
blanka.tundys@wzieu.pl

dr Izabela
Dembińska-Cyran
mgr Blanka Tundys

25 KOŁO NAUKOWE
TRANSPORTU

Uniwersytet Szczeciński;
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług;
Katedra Systemów
i Polityki Transportowej

2004

- badania dla przedsiębiorstw transportowych
- wdrażanie projektów w firmach transportowych
- organizowanie konferencji naukowych

Tomasz Buras

ul. Cukrowa 8
71-004 Szczecin
tel. 505110367
www.knt.wzieu.pl
tomaszburas@wp.pl
dariusz.milewski@wzieu.pl

dr Dariusz Milewski

26 KOŁO NAUKOWE
ŁĄCZNOŚCI

Uniwersytet Szczeciński;
Wydział Zarządzania
i Ekonomiki Usług;
Katedra Ekonomiki
i Organizacji
Telekomunikacji

1990

- propagowanie wiedzy z zakresu łączności
- organizacja konferencji (m.in. 2 cyklicznie
odbywających się konferencji międzynarodowych)
- udział w konferencjach oraz targach związanych
z tematyką łączności
- praktyki w firmach łącznościowych
- współpraca z organizacjami studenckimi
- publikacje

Małgorzata
Paciejewska

ul. Cukrowa 8
pok. 405 i 406
71-004 Szczecin
tel. (091) 44 43 159
www.knl.wzieu.pl
knl@wzieu.pl

dr hab. Henryk
Babis
dr Agnieszka
BudziewiczGuźlecka

27 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
„INNTRANS”

Politechnika Szczecińska;
Wydział Techniki Morskiej;
Katedra Logistyki
i Ekonomiki Transportu

2006

- pozyskiwanie wiedzy o różnych wynalazkach
i innowacjach w dziedzinie transportu ładunków
i pasażerów
- rozwój umiejętności i zainteresowań studentów
związanych z transportem
- badania i analizy polskiego rynku usług przewozowych
w celu zwiększenia konkurencyjności po wejściu Polski
do Unii Europejskiej
- kontakty ze studentami z innych regionów Polski oraz
z przedstawicielami praktyki gospodarczej
- współorganizacja sympozjów naukowych
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego
Wydziału Techniki Morskiej Politechniki Szczecińskiej
- działalność charytatywna

Sylwia
Sałamacha

al. Piastów 41, pokój 016
mgr inż. Michał
71-065 Szczecin
Rylski
tel. 091 449 40 10, 091 449
47 50
www.inntrans.ps.pl
www.inntrans.fora.pl/
inntrans@ps.pl
simala@op.pl
michal.rylski@ps.pl
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Opiekun koła

Sylwia Ignasiak

ul. Monte Cassino 16
70-466 Szczecin
tel. 091 4 23 10 12 w. 38
www.knl.e-ar.pl
knl@e-ar.pl

dr inż. Jakub Szpon

- poszerzanie naukowych zainteresowań studentów
nie ma
- wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej
- prowadzenie prac naukowo-badawczych
- wymiana doświadczeń i prezentowanie wyników
własnych prac badawczych studentów
- współpraca naukowa z innymi ośrodkami naukowymi
- promowanie wyników działalności Koła
- kontakty ze światem gospodarczym
- integracja środowiska studenckiego i naukowego
- udział w konferencjach naukowych
- organizowanie odczytów, spotkań, konferencji
- kontakty z innymi kołami naukowymi w kraju i za granicą
- wycieczki do placówek naukowych
- publikacje

ul Eugeniusza
Kwiatkowskiego 6E
pok 505A
75-343 Koszalin
tel. (094) 3439140
bart.kolodziej@gmail.com

dr inż. Jerzy Korczak
mgr Bartosz
Kołodziejczyk

2000

- pogłębianie wiedzy na temat zarządzania logistycznego
i dziedzin pokrewnych
- stwarzanie członkom Koła możliwości zapoznania się
z wiedza praktyczną
- udział w targach i kongresach
- prowadzenie badań ankietowych
- współorganizowanie konferencji naukowych
- współpraca z innymi kołami logistycznymi
- udział w warsztatach logistycznych

ul. Myśliborska 30
66-400 Gorzów Wlkp.
tel 095 733 66 65
www.wsb.gorzow.pl
m.kiba@wsb.gorzow.pl

dr inż. Maja KibaJaniak

Akademia Techniczno Humanistyczna w Bielsku
Białej; Wydział
Zarządzania i Informatyki;
Katedra Zarządzania

2002

- rozwijanie i popularyzacja życia naukowego
Agnieszka
- prowadzenie w ramach uczelni prac naukowoKamińska
badawczych
- pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności
studentów i pracowników ATH
- organizacja konferencji, odczytów, spotkań i warsztatów
naukowych
- organizacja imprez kulturalnych i rekreacyjnych
- publikacje naukowe
- współpraca i z osobami, instytucjami i organizacjami
krajowymi i zagranicznymi
- działalność wydawnicza

ul. Willowa 2
43-309 Bielsko-Biała
tel. 033 8279 230,
8279 231
www.knlj.ath.bielsko.pl/
knlj@ath.eu
gbiesok@ath.eu

dr inż. Grzegorz
Biesok

32 STUDENCKIE KOŁO Akademia Świętokrzyska
NAUKOWE LOGISTYK im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach - Filia w
Piotrkowie Trybunalskim;
Wydział Nauk
Społecznych; Instytut
Ekonomii;
Zakład Logistyki

2006

- poszerzanie wiedzy studentów z obszarów logistyki
- zdobywanie umiejętności naukowego rozwiązywania
problemów
- badania w obszarze logistycznego wsparcia
w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem
- propagowanie logistyki jako nauki
- czynny udział w życiu kulturowym uczelni
- działalność charytatywna

ul. Juliusza Słowackiego
114/118
97-300 Piotrków Trybunalski
tel. 0447327400 wew. 342
e-mail: skn_logistyk@aspt.pl

mgr Maria Tymińska

L.p. NAZWA

Uczelnia; Wydział; Katedra Rok założ. Cele i działalność

28 KOŁO NAUKOWE
LOGISTYKI

Akademia Rolnicza
w Szczecinie;
Wydział Ekonomiki
i Organizacji Gospodarki
Żywnościowej; Zakład
Analizy Systemowej

2003

29 STUDENCKIE KOŁO
NAUKOWE
LOGISTYKI

Politechnika Koszalińska;
Wydział Ekonomii
i Zarządzania;
Katedra Zarządzania

2007
(nieformalnie
koło
działa od
2005 r.)

30 KOŁO NAUKOWE
LOGISTYKI

Wyższa Szkoła Biznesu
w Gorzowie
Wielkopolskim;
Wydział Zarządzania

31 KOŁO NAUKOWE
LOGISTYKI
I JAKOŚCI

- kontakty z innymi kołami logistycznymi
- poszerzenie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu
logistyki
- propagowanie wśród studentów wiedzy z zakresu
ekonomii
- organizacja i współorganizowanie konferencji
i sympozjów naukowych

Karolina
Pietruszewska

Sylwia Lusa

II Międzynarodowe Forum Młodych Logistyków
W dniach 22-23 marca w związku z II
Międzynarodowym Forum Młodych Logistyków Poznań zapełnił się pasjonatami logistyki.
Tematem przewodnim Forum były e-logistyki oraz zarządzanie globalnym łańcuchem dostaw. Zaproszenie Wyższej Szkoły
Logistyki i Politechniki Poznańskiej przyjęło dziesięć uczelni z najdalszych zakątków kraju oraz wiele firm.
Pierwszy dzień Forum Młodych Logistyków otworzył Rektor Wyższej Szkoły
Logistyki prof. zw. dr hab. Andrzej Korzeniowski. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów. Dr Marcin
Kraska przedstawił możliwości rozwoju
firmy, jakie umożliwia elektroniczna gospodarka. Tuż po nim mgr Dawid Doliński
zaprezentował program NEDLOG – „Nowoczesna Edukacja dla Logistyki”- realizowany przez Instytut Logistyki i Maga-

96

Logistyka 2/2007

zynowania oraz Wyższą Szkołę Logistyki.
W dalszej części forum głos przejęli młodzi logistycy, którzy przedstawiali wyniki swoich badań i obserwacji dotyczących
e-biznesu w Polsce.
Po takiej dawce teorii przyszedł czas na
trening umiejętności praktycznych, bowiem w programie przewidziano warsztaty. Ostatnie godziny Forum, studenci spędzili, więc podzieleni na grupy. Do wyboru
mieli ćwiczenia z transportu, zapasów lub
optymalizowania produkcji.
Z przebiegu wydarzenia zadowoleni byli
organizatorzy: „W ciągu dwóch dni udało
nam się poznać bardzo wiele zagadnień
i zintegrować wiele uczelni zajmujących
się logistyką” mówi Joanna Stabiszewska
z Politechniki Poznańskiej. „Forum Młodych Logistyków bez wątpienia jest wyjątkową konferencją w skali kraju, którą będziemy corocznie kontynuować. Studenci

bowiem udowadniają, że są głodni wiedzy
logistycznej i potrafią podołać organizacji
tak wielkiego wydarzenia” – dodaje Wojciech Zalewski rzecznik prasowy WSL.
W konferencji Forum Młodych Logistyków uczestniczyło ponad 100 osób.
Politechnikę Poznańską i Wyższą Szkołę
Logistyki odwiedzili studenci: Akademii
Morskiej ze Szczecina, Akademii Rolniczej
ze Szczecina, Uniwersytetu Szczecińskiego, Politechniki Szczecińskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Wrocławskiej, Akademii Ekonomicznej z Katowic
oraz Akademii Techniczno – Humanistycznej z Bielska – Białej. Nie zabrakło także
przedstawicieli przedsiębiorstw wspierających organizację forum – PROMAG S.A.,
Raben Group, InForum Business Intelligence, ICON Consulting Group, Odratrans
oraz Centrum Edukacji Logistycznej.
Wojciech Zalewski

