
 
 

 

Konferencja podsumowująca realizację projektu  

„Era inżyniera. Rozbudowa potencjału rozwojowego Politechniki Poznańskiej” 

11 grudnia 2012 

Politechnika Poznańska, Budynek Biblioteki Technicznej, ul. Piotrowo 2, Poznań, sala nr 53 

PROGRAM 

 

09.00 – 10.00 Rejestracja uczestników 

10.00 – 10.15 Rozpoczęcie konferencji 

prof. dr hab. inż. Tomasz Łodygowski – Rektor Politechniki Poznańskiej 

Tomasz Bugajski – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

10.15 – 10.30 prof. dr hab. Piotr Tryjanowski – Członek Rady Narodowego Centrum Badań 

i Rozwoju 

10.30 – 10.45 Zarządzanie projektem – mgr inż. Cezary Konrad Wójcik Koordynator projektu 

10.45 – 11.00 Przygotowanie, otwieranie i realizacja kierunku Mechatronika - prof. dr hab. inż. 

Milecki Andrzej 

11.00 – 11.15 Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Transport lotniczy - prof. dr hab. 

inż. Jerzy Merkisz 

11.15 – 11.30 Przygotowanie, otwieranie i realizacja specjalności Silniki Lotnicze - prof. dr hab. inż. 

Michał Ciałkowski 

11.30 – 11.45 Przygotowanie, otwieranie i realizacja studium podyplomowego "Technika 

współrzędnościowa i pomiary błędów kształtu" - dr inż. Mirosław Grzelka 

11.45 – 12.00 Rozszerzanie oferty edukacyjnej uczelni o zajęcia fakultatywne w postaci programów 

wyrównawczych dla studentów z zakresu matematyki i fizyki – dr Marian Liskowski 

 

12.00 – 12.30  Przerwa kawowa 

 

12.30  – 12.45 Opracowywanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów 

kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – dr inż. Janusz 

Dębiński, mgr Krzysztof Olszewski 

12.45 – 13.00 Współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów 

nauczania (staże i praktyki studenckie), wykorzystanie platformy E-Recruitment oraz 

badanie losów zawodowych absolwentów - mgr inż. Monika Jakubiak, mgr  Łukasz 

Fornalik, mgr inż. Robert Przybylski 

13.00 – 13.15 Organizacja warsztatów z zakresu rynku pracy oraz szkoleń specjalistycznych dla 

studentów - mgr inż. Ewelina Janke 

13.15 – 13. 30 Szkolenia, staże, stypendia dla kadry dydaktycznej Uczelni - prof. dr hab. inż. Tomasz 

Łodygowski 

13.30 – 13.45 Podsumowanie realizacji projektu i zakończenie konferencji - prof. dr hab. inż. Tomasz 

Łodygowski 

13.45 – obiad dla Uczestników konferencji 


