
 

Sprawozdanie z działalności Studenckiego Koła Naukowego Logistyk 
w roku 2014: 

A. Zrealizowane projekty 
B. Wyjazdy i Konferencje  
 
  
 

A. Zrealizowane projekty 
 
1.  
Szkolenie w 41 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Dęblinie 29.04.2014r - Szkolenie dla 
studentów logistyki odbyło się w 41 Bazie Lotnictwa Wojskowego w Dęblinie. Było ono 
dobrym sposobem do zobaczenia od podstaw pracy Wojska Polskiego oraz funkcjonowania 
logistyki w jej kolebce. W ramach szkolenia studenci uczestniczyli w wykładzie, w którym 
zostało im wytłumaczone funkcjonowanie jednostki, oraz w wycieczce po terenie jednostki. 
 
2.  
Konferencja Biznes w Nowej Gospodarce 5-6.11.2014r - Współorganizatorami 
konferencji było Studenckie Koło Zarządzania Jakością i Wiedzą we współpracy z Kołem 
Naukowym Zarządzania i Marketingu oraz Kołem Naukowym Ekonomistów. W konferencji 
uczestniczyło wielu znamiennych gości – profesorowie, doktorzy, doktoranci, jak również 
przedstawiciele m.in.: Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, 
Politechniki Wrocławskiej, Polityki Warszawskiej, Akademii Obrony Narodowej 
w Warszawie. Dodatkowo swoją obecnością zaszczycili nas przedstawiciele świata 
bankowości, m.in. PZU. Program Konferencji podzielony został na bloki tematyczne takie 
jak: Bankowość, Nowoczesne formy marketingu, Zarządzanie Jakością i Wiedzą w Biznesie. 
Efektem materialnym Konferencji jest wydana książka – „Biznes w Nowej Gospodarce” 
o numerze ISBN 978-83-62785-84-1, zawierająca wszystkie nadesłane przez uczestników 
referaty, recenzowane przez członków Komitetu Naukowego Konferencji 
 
 
 
B. Wyjazdy i Konferencje wyjazdowe 
 
1.  
X Konferencja Logistyczna w Łodzi –„ Wybrane aspekty współczesnej 
logistyki” 20-21.05.2014r - Jest to projekt organizowany cyklicznie przez koło logistyków, 
działających na Politechnice Łódzkiej. Udział w wydarzeniu przyczynił się do poszerzenia 
wiedzy z zakresu logistyki wśród członków SKNL oraz na zawarcie nowych kontaktów 
z innymi kołami. 
 
 
2.  
Wyjazd szkoleniowo-motywacyjny Radar 23-25.10.2014r - Wyjazd zorganizowany we 
współpracy z RWSS WE UMCS, KNE UMCS, KNZiM UMCS, SKNF UMCS, SKZJiW 
UMCS. Wyjazd ten miał celu zachęcenie nowych studentów WE do czynnego włączenia się 
w życie wydziału i jednocześnie uczelni. Wyjazd cieszył się dużym zainteresowaniem wśród 
studentów. Podczas wyjazdu odbyły się prezentacje organizacji uczelnianych oraz szkolenia. 
 



 

3.  
Konferencja NetVision w Gdańsku 10-12.04.2014r - Dała możliwość praktycznego 
wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy pod okiem specjalistów w takich ścieżkach 
tematycznych jak: 

1. Soft Skills, Stay inspirited 
2. Domy nowych technologii, Mobile&Social Media 
3. Forex – graj i wygrywaj, Don’t make me think – co nieco o UX, Project 

Management  
4. CRM – Zarządzanie relacjami z klientem 

 
4. 
X Konferencja Logistyczna Translogistics we Wrocławiu  4-5.12.2014r - Jest 
to projekt organizowany cyklicznie przez koło logistyków, działających na Politechnice 
Wrocławskiej. Udział w wydarzeniu przyczynił się podobnie jak w X Konferencji 
Logistycznej w Łodzi do poszerzenia wiedzy z zakresu logistyki wśród członków SKNL oraz 
na zawarcie nowych kontaktów z innymi kołami. 
 
 
 
 


