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Kwadranse w todze  
i z KodeKsem w ręKu…

12 czerwca 2016 r. Koło Naukowe Prawa Cywilnego dzia-
łające w ramach Katedry Prawa Cywilnego, Postępowania 
Cywilnego oraz Komparatystyki Prawa Prywatnego repre-
zentowało Wydział Prawa i Administracji podczas Festiwalu 

Nauki. Tegoroczny Festiwal odbył się pod hasłem „15 kwa-
dransów z nauką”.

Jako Koło przygotowaliśmy kilka form promocji Wydzia-
łu, takich jak:

1) quiz pt. 1 z 15,
2) symulacja rozprawy sądowej,
3) fiszki zawierające ciekawe przepisy prawa.
Przeprowadzony przez nas quiz dotyczył problematyki pra-

wa cywilnego. Składał się z 30 pytań, które wyświetlane były 
na rzutniku. Uczestnicy mieli do dyspozycji Kodeksy cywilne 
i to w nich szukali odpowiedzi. Za każdą poprawną odpowiedź 
uzyskać można było jeden punkt. Zwycięzcą zostawała osoba 
lub drużyna z największą ilością punktów. Każdy z uczestni-
ków otrzymywał nagrodę rzeczową w postaci książki doty-
kającej tematyki prawnej. Konkurs cieszył się bardzo dużą 
popularnością, dlatego przeprowadziliśmy go aż trzykrotnie.

wydział mechaniczny

W niedzielę, 12 czerwca, na stadionie uniwersyteckim 
przy ul. Wyspiańskiego w Zielonej Górze odbył się Festiwal 
Nauki 2016 pod hasłem „15 kwadransów z nauką”. W tym 
roku Wydział Mechaniczny UZ reprezentował inż. Zdzisław 
Wałęga oraz studenci Akademickiego Związku Motoryzacyj-
nego. Specjalnie na tę imprezę zostało skonstruowane sta-
nowisko przeznaczone do badania wpływu reakcji kierowcy 
oraz warunków jazdy na wielkości występujące w układzie 
hamulcowym. Na stanowisku można było dowiedzieć się 
w jaki sposób działają hamulce, jakie występują siły oraz 
temperatury w układzie - a to wszystko za sprawą symula-
tora jazdy, sprzężonego ze stanowiskiem laboratoryjnym. 
Manipulując parametrami pomiędzy układem sterowania 
(zastosowano tutaj konsolę do gier) a układem wykonaw-
czym, można było symulować zmienne reakcje kierowcy 
na warunki panujące na drodze. Pomysł na budowę sta-
nowiska, projekt oraz wykonanie części mechanicznej jest 
dziełem opiekuna AZM inż. Z. Wałęgi, natomiast dr inż. 
T. Borowiecki wykonał układ sterowania oraz system wizu-
alizacyjny. Ponadto, zaangażowani w realizację projektu 
byli również mgr inż. R. Janowski oraz studenci Akademic-
kiego Związku Motorowego z Wydziału Mechanicznego. Pro-
jekt cieszył się dużą popularnością oraz zainteresowaniem 
licznie przybyłych mieszkańców miasta.

Zdzisław Wałęga
Ewelina Popiela
Kamila Grządko

fEST IWaL NaUKI  2016

fo
t. 

z 
w

yd
zi

ał
u

fo
t. 

z 
w

yd
zi

ał
u


