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XLVII Sesja Studenckich Kó Naukowych
w Akademii Górniczo-Hutniczej
im. Stanisawa Staszica w Krakowie
6 maja 2010
Tradycyjnie w maju, z okazji Dnia Hutnika odbywa si
w Akademii Górniczo-Hutniczej sesja naukowa, podczas
której studenci zrzeszeni w koach naukowych przedstawiaj, w postaci ustnych wystpie, wyniki swoich prac badawczych prowadzonych w ramach tej dziaalnoci pod okiem
indywidualnych opiekunów naukowych. W tym roku sesja odbya si 6 maja. Sesje Studenckich Kó Naukowych s take miejscem wymiany myli, pogldów, sporów naukowych,
a jednoczenie stanowi konkurs indywidualnych osigni
modych adeptów nauki. Sesje studenckich kó naukowych
organizowane w AGH s jednymi z najwikszych tego typu
przedsiwzi w Polsce.

Wystpienie laureatki pierwszej nagrody A. Jakubowicz

Jury – od lewej: W. Nocu-Wczelik, B. Maecka, W. Mozgawa, E. Pamua, M. Radecka,
Z. Pdzich, W. Pichór

Sala obrad

Otwierajc tegoroczn XLVII Sesj JM Rektor AGH Prof.
Antoni Tajdu podkreli wan rol jak peni koa naukowe
w uczelni w procesie dydaktycznym i w indywidualnym rozwoju studenta. Nawiza równie do rankingu uczelni wyszych, podkrelajc miejsce AGH w czoówce najlepszych
uczelni w kraju, na co wpyw ma wysoka jako ksztacenia i dobrze przygotowani absolwenci. „Maj w tym proce-
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sie take swój udzia studenckie koa
naukowe” – powiedzia Jego Magni cencja Rektor.
W ramach Sekcji „Ceramiki i Inynierii Materiaowej” swoje prace referowali
studenci dwóch kó naukowych pracujcych na Wydziale Inynierii Materiaowej i Ceramiki: SKN NUCLEUS (opiekun koa: Dr hab. in. Barbara Maecka) i KN CERAMIT (opiekun koa: Dr
in. Waldemar Pichór) a take studenci
z koa KiNeMaTicS (WIMiR) oraz koa
METALSOFT (WIMiIP). W tym roku obrady sekcji byy wyjtkowe nie tylko z powodu obecnoci studentów z innych wydziaów lecz równie dlatego, e przedstawiono a 17 prac. Sesj otworzy Pan
Prodziekan WIMiC, Dr hab. in. Wodzimierz Mozgawa. Wystpienia studentów
oceniao Jury w skadzie: Prof. dr hab.
in. Wiesawa Nocu-Wczelik – przewodniczca, Prof. AGH Dr hab. in. Barbara Maecka, Dr in. Zbigniew Pdzich,
Dr in. Waldemar Pichór, Dr hab. in.
Elbieta Pamua i Prof. AGH Dr hab. in.
Marta Radecka.
Wszystkie wygoszone referaty dotyczyy niezwykle ciekawych zagadnie
i prezentoway wysoki poziom naukowy. Jury postanowio wyróni nastpujce referaty:

1 miejsce (ex aequo)
Pawe NIERODA, V rok, SKN NUCLEUS
„Koncepcja ‘szkie fononowych – krysztaów elektronowych’ jako droga w poszukiwaniu nowych materiaów termoelektrycznych”
Opiekun: Dr hab. in. Krzysztof Wojciechowski

2 miejsce (ex aequo)
ukasz KANTOR, III rok, SKN NUCLEUS
„Ocena degradacji hydrolitycznej kompozytów HA/BGZ”
Opiekun: Dr in. K. Cholewa-Kowalska
Andrzej MIKU A, II rok, SKN NUCLEUS
Otrzymywanie i badanie waciwoci termoelektrycznych Bi2Te2,9Se0,1 oraz Sb1,5Te3Bi0,5
Opiekun: Dr hab. in. Krzysztof Wojciechowski
3 miejsce (ex aequo)

Wrczenie nagród – od lewej: B. Maecka, W. Pichór, W. Nocu-Wczelik, M. Radecka, P. Nieroda, W. Mozgawa

Aleksandra JAKUBOWICZ, V rok SKN METALSOFT
(WIMiIP)
„Wieloskalowy model reologiczny dla dwufazowych cieczy
nieniutonowskich wykazujcych wasnoci tiksotropowe”
Opiekun: Prof. dr hab. in. Maciej Pietrzyk (WIMiIP)

Magdalena MISZCZYK, IV rok, SKN NUCLEUS
„Interkonektor jako kluczowy element budowy ogniw paliwowych SOFC”
Opiekun: Prof. dr hab. in. Kazimierz Przybylski

Anna WNUK, IV rok, SKN NUCLEUS
„Uyteczne odpady, czyli sów kilka o mikrosferach, ich waciwociach i zastosowaniu”
Opiekun: Dr in. Waldemar Pichór

Laureaci oraz pozostali uczestnicy sesji otrzymali dyplomy, nagrody i drobne upominki ufundowane ze rodków
uczelnianych oraz przez Stowarzyszenie Naukowe im. St.
Staszica.
B. Maecka

CIMTEC 2010
W dniach 6-11 czerwca
biecego roku odby si
w Montecatini Terme we
Woszech 12 Midzynarodowy Kongres Ceramiczny
CIMTEC 2010. To cykliczne spotkanie powicone
nowoczesnym materiaom

i technologiom organizowane jest od pó nych latach szedziesitych pocztkowo w celu budowy bliskich kontaktów
pomidzy rodowiskami naukowymi bloków Wschodniego
i Zachodniego, zajmujcymi si badaniami materiaoznawczymi. Obecnie, gdy kontekst geopolityczny uleg zasadniczej przemianie, a moliwoci byskawicznej wymiany informacji stworzy rozwój technik informatycznych, CIMTEC sta
si forum komunikowania pomidzy rodowiskami materiaoznawczymi, technologicznymi i produkcyjnymi o zasigu
wiatowym. Kongres CIMTEC zdoby najwysz rang wród

Prof. Roman Pampuch przewodniczy sesji inauguracyjnej Konferencji CIMTEC 2010. Obok – prof. Pietro Vincenzini - Generalny Przewodniczcy i organizator Konferencji oraz Stefano Saglia – Wiceminister Rozwoju Ekonomicznego Republiki Woskiej.

MATERIA£Y CERAMICZNE /CERAMIC MATERIALS/, 62, 2, (2010)

231

Prof. Jerzy Lis przyblia zagadnienia stanu obecnego i perspektyw
materiaów kompozytowych wytwarzanych metod SHS.

konferencji o tematyce materiaoznawczej, a szczególnie ceramicznej. Polska nauka i technologia w zakresie inynierii
materiaów ceramicznych reprezentowane s w kadej edycji Kongresu w zauwaalnym stopniu na miar posiadanego
potencjau. W obecnej edycji polscy naukowcy wygosili 6 zapraszanych wykadów (A. Deptua – IChTJ Warszawa, J.Lis,
W.Pyda, M. Sikora – AGH Kraków, N. Sobczak – IO Kraków,
T. Szoplik – UW Warszawa), przedstawili 9 dalszych referatów mówionych (M. Szutkowska – IZT Kraków, A. Twardowska – UP Kraków, P. Bednarek, J. Ferenc, M. Szafran – PW
Warszawa, W. Wglewski – IPPT PAN Warszawa, L. Chlubny, G, Górny, K. Haberko – AGH Kraków) i pokazali 19 prac
na sesji plakatowej. Powierzono nam prowadzenie 3. sesji
tematycznych (J.Lis - Fundamentals of SHS, M. Sikora - Magnetic Ceramics, K. Haberko - Powder Synthesis and Characterization) oraz prestiowej sesji inauguracyjnej, której
przewodniczy nestor polskiej inynierii materiaowej i ceramiki Dr h. c. AGH Prof. Roman Pampuch.

Prof. Krzysztof Haberko wygasza referat dotyczcy wytwarzania
i waciwoci kompozytów Al2O3-YAG.

Dr. Leszek Chlubny prezentuje wyniki swoich bada nad konsolidacj wysokotemperaturow proszków Ti2AlC otrzymanych metod SHS.

Z. Pdzich, W. Pyda

Czas dyskusji nad referatem dr Gabrieli Górny, w którym poruszone zostay zagadnienia wytwarzania ceramicznych materiaów narzdziowych.
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