XXII Międzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu…
Wpływ emisyjności na wyznaczenie temperatury obiektu
za pomocą kamery termowizyjnej
pod kierunkiem

A. Tyburczyk i S. Wciślik

D. Skrzyniarz, A. Bielecka , P. Sobieraj

Forum Wentylacja Salon Klimatyzacja 2017…
... 8 marca 2017r. w Warszawie braliśmy udział w największym w Polsce tego typu wydarzeniem branży HVAC. Była to specjalistyczna wystawa
połączona z cyklem merytorycznych seminariów, która umożliwiła nam zapoznanie się z ofertą branżową oraz najnowszymi produktami i
technologiami dedykowanymi branży wentylacyjnej, klimatyzacyjnej i chłodniczej.

22-24 kwietnia 2015 miała miejsce w Poznaniu II Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa Budmika’15.
Reprezentowali na niej Nas: Michał Chaja, Sylwester Głąb, którzy wygłosili pracę nt. „Optymalna grubość izolacji w budynku
o charakterze zabytkowym”

Warsztaty PZITS…
... w dniach 6-7 października 2016r. byliśmy w Warszawie gdzie uczestniczyliśmy w dwudniowych Warsztatach pracy projektanta i rzeczoznawcy
instalacji i sieci sanitarnych organizowanych przez Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych (PZITS).

13 czerwca 2017

24 październik 2016

Z WIZYTĄ W SMAY…
… 21 października 2014 r. miało miejsce szkolenie zorganizowane przez firmę Smay w Krakowie, które było połączone z
prezentacją etapu produkcyjnego elementów wentylacyjnych oraz ze zwiedzaniem obiektu Kraków Arena, gdzie została
16 marca 2015

dokonana demonstracja zastosowanych rozwiązań układów wentylacyjnych obiektu

COROCZNE WALNE ZEBRANIA…
… na których następowało wstąpienie w szeregi SKN IIŚ ”EcoClimatica –w zgodzie z naturą” kolejnych roczników studentów oraz wybierano nowe
władze Koła

PIERWSZE ZEBRANIE SKN…
…miało miejsce 12 maja 2014 roku. Dedykowane było studentom – nowym członkom organizacji, jak również zaproszonym nauczycielom
akademickim, bez których nie możliwe będzie rozwijanie celów i aspiracji studentów zawartych w Statucie, a dla których koło zostało powołane.

23 maja 2015 - Ponidzie

Podczas Pierwszego Walnego Zebrania w struktury zrzeszenia wstąpiło 21 studentów.
Wybrano Pierwszy Zarząd SKN IIŚ EcoClimatica –w zgodzie z naturą w składzie: Sylwester Głąb –PREZES, Michał Chaja –SEKRETARZ,
Damian Sitek –SKARBNIK

COROCZNY POZIMOWY ZŁAZ POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ organizowany przez AKTK PTTK…

autorzy: Sylwester Głąb | Mariusz Mazur
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