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__ Żaneta Sendlewska
__ Kamil Woźnica

Koło Naukowe NZP UZ

W dniach 14-19 kwietnia 2013 r. 6 członków koła nauko-
wego Nowoczesne Zarządzanie Produkcją: Tomasz Czech, 
Jessica Drozdowska, Dorota Rodziewicz, Żaneta Sendlew-
ska, Sylwia Początko, Kamil Woźnica wraz z opiekunem dr. 
inż. Markiem Kokotem brało udział w International Work-
shop on Engineering and Industrial Design Cooperation De-
signers3+ WORKSHOP 2013 w Pilznie (Czechy) oraz w mię-
dzynarodowych warsztatach studenckich z zakresu wirtual-
nego rzeczywistego wytwarzania inżynierskiego 3D (Virtual 
Reality Manufactury).

Podczas pobytu w Pilznie wygłosiliśmy dwa referaty  
w języku angielskim na temat projektów realizowanych 
na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego 
oraz wykład promujący Uniwersytet Zielonogórski jako 
atrakcyjny ośrodek akademicki dla studentów chcących 
wziąć udział w programie wymiany studentów „Erasmus”. 
Uczestnicy warsztatów zwiedzili również Uniwersytet 
Techniczny w Pilznie i samo miasto. Podczas pobytu na-
wiązaliśmy kontakty ze studentami z Czech i Niemiec, jak 
również z kadrą profesorską Uniwersytetu Technicznego  
w Pilznie.

 Jak mówi jedna z uczestniczek: - Wyjazd do Pilzna był 
dla mnie wyjątkowym wydarzeniem, nie tylko z racji po-
znania technik projektowania 3D, do których niestety nie 
mamy dostępu, ale również z powodu nowych, interesują-
cych kontaktów ze studentami i wykładowcami Uniwersy-
tetu w Pilznie, m.in. z dr. hab. inż. Milanem Edlem, który 
pokazał nam „czeskie życie” nie tylko na uczelni. Nasze 
duże zainteresowanie wzbudził wydział Fashion Design, 
na którym projektuje się wygląd nowych, innowacyjnych 
maszyn i urządzeń. Gościnne przyjęcie, miła atmosfera, 
ciekawe doświadczenia i być może zamiar wyjazdu na wy-
mianę jesienią, do którego byliśmy serdecznie namawiani - 
jednym słowem niesamowite wrażenia i wielka satysfakcja 
z udanego pod każdym względem wyjazdu.

zdjęcia, od góry:

_ MuzeuM techniki „techMania” w Pilznie - PrzyjeMne Miejsce do sPędzenia 
czasu wolnego

_ wydział elektrotechniki – PróbujeMy utworzyć naPis .. czechy

_ nie zaPoMinaMy o naszyM uniwersytecie

_ laboratoriuM Projektowania i wizualizacji 3d - nauka i rozwój – taki cel 
Przyświecał naM w tej Podróży 

nasi studenci  
w Pilźnie
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