WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA

Termy Maltańskie Poznań

Budowa dworca PKP Poznań

Szkolenie HERZ Wieliczka

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska to przede wszystkim członkowie...

Mikołaj „Soban” Sobański, 5 rok (2012/2013), członek KNIŚ
Czy to „zimna” czy „ciepła” woda – nie ma znaczenia.
Przekonałem się o tym na wspólnym wyjeździe do fabryki pomp
(Hydro-Vacuum) i wentylatorów (Venture Industries) w
Grudziądzu, w marcu 2012. Każdy szanujący się inżynier
powinien być zaciekawiony nie tylko swoją wąską dziedziną, ale
również tematami pokrewnymi.

Budowa Terminala Ławica

Kolektory słoneczne Junkers

Elektrownia Bełchatów

Martyna Jakóbczyk, 3 rok (2012/2013), Łącznik KNIŚ
Praca na rzecz innych ludzi daje dużo satysfakcji. Bierność i
lenistwo to wybór większości, jednak jeśli oczekujesz od życia
czegoś więcej, chcesz się rozwijać, spełniać i realizować to masz
szansę połączyć przyjemne z pożytecznym i współtworzyć KNIŚ.
To właśnie my – studenci – decydujemy o tym co chcemy
zobaczyć i czego chcemy się dowiedzieć, pozytywnie
wykorzystujemy naszą energię.

Andrzej Pilaczyński, 3 rok (2012/2013), członek KNIŚ
Wcześniej wyobrażałem sobie organizację, która opiera się na
obowiązkowych nudnych spotkaniach, na których spoglądasz na
zegarek odliczając minuty do końca. Ale okazało się że KNIŚ to
przede wszystkim grupa studentów spotykającymi się na
szkoleniach, dzięki którym widzisz jak działają firmy z branży,
poznajesz nowinki techniczne i przy tym dobrze się bawisz.

www.knis.put.poznan.pl

Targi ISH 2012 Austria

Wyjazd do Warszawy

Budownictwo Pasywne Austria

Chcesz brać udział w szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez KNIŚ?
•

wejdź na naszą stronę www.knis.put.poznan.pl i wypełnij formularz
zgłoszeniowy (zakładka „Członkowstwo”)

•

zapisz się na powiadomienia e-mail (zakładka „Powiadomienia e-mail”)

•

odbieraj pocztę (sprawdzaj często również spam, czasem wpadają tam nasze listy)

•

kliknij „Lubię to!” na naszej stronie na facebook

•

Większość naszych wyjazdów jest częściowo refundowana przez Uczelnię,
a wrażenia warte poświęcenia wolnego czasu – to właściwie przyjemność i zabawa –
relaks w iście inżynierskim stylu!

Dołącz do nas na:

www.knis.put.poznan.pl

Koło Naukowe
Inżynierii Środowiska
Politechniki Poznańskiej

knispoznan

