
program szczegółowy

Wydział 
inżynierii 

elektrycznej 
i 

komputeroWej

11.00 - 14.00 Prezentacja wydziału - prodziekan dr inż. Andrzej Szromba  budynek WIEiK, sala A1

10.40 -14.00

Prezentacje laboratoriów (oprowadzać będą studenci): 
• Laboratorium Automatyki - dr inż. Zbigniew Kokosiński 
• Laboratorium Architektury i Projektowania  Systemów Cyfrowych - dr inż. Radosław Czarnecki 
• Laboratorium Monitoringu i Diagnostyki Układów  Elektrycznych - dr inż. Maciej Sułowicz 
• Laboratorium Techniki Wysokich Napięć - dr inż. Jerzy Szczepanik 
• Laboratorium Zintegrowanych Systemów Sterowania - dr inż. Wiesław Jakubas 

budynek WIEiK

Wydział 
architektury

11.00 - 14.30

Zwiedzanie budynku wydziału - zainteresowanych w grupach oprowadzą studenci WA:
• „Strefa” - warsztaty studenckie
• Klub „Expo”
• Wystawa prac studenckich w kuluarach poszczególnych kondygnacji
• Możliwość uczestnictwa w zajęciach projektowych na zasadzie obserwatora 

budynek WA
kampus przy 

ul. Warszawskiej

11.15 - 13.00 

Zwiedzanie budynku wydziału - zainteresowanych oprowadzi prodziekan dr inż. arch. Rafał Zawisza  
oraz przedstawiciel Samorządu Studentów:
• Sale rysunkowe i projektowe
• Dziekanat ds. studenckich (informacje o stypendiach i innych formach pomocy materialnej itp.)
• Możliwość uczestnictwa w konsultacjach z malarstwa i rysunku odręcznego na zasadzie obserwatora
• Wystawy prac kursowych w kuluarach poszczególnych pięter

kampus PK przy  
ul. Podchorążych 1

(możliwość  dojazdu autobusem  
z ul. Warszawskiej, godz. 11.00)

Wydział 
inżynierii 
lądoWej

9.00 -14.00 Dyżur przedstawicieli wydziału (koordynacja zwiedzania wydziału) hol budynku WIL

9.00 -13.00 Prezentacje działalności kół naukowych działających na wydziale budynek WIL, sala 310

11.15 Prezentacja wydziału budynek WIL, sala 201

Zwiedzanie:
Zwiedzanie odbywać 

się będzie grupami 
zorganizowanymi - zbiórka 

przy stanowisku Samorządu 
Studentów WIL  

w holu głównym

12.00 - 12.30 Laboratorium Materiałów i Konstrukcji Budowlanych - badania betonu (budynek L-1)

12.30 - 13.00 Laboratorium Nawierzchni Drogowych - badania asfaltu (przyziemie w budynku WIL)

13.00 - 13.30 Prezentacja programów do kosztorysowania i harmonogramowania (lnstytut L-3, budynek WIL)

13.30 - 14.00 Pokazy programów komputerowych wykorzystywanych w budownictwie (Instytut L-5, budynek WIEiK)

Wydział 
Fizyki, 

matematyki 
i inFormatyki

11.15 - 14.30
• Prezentacja wydziału  - oferta dydaktyczna, zasady rekrutacji, koła naukowe
• Zwiedzanie laboratoriów naukowych i dydaktycznych
• Wykład z okazji Dnia Liczby p na wydziale i udział w próbie pobicia rekordu liczby p  - dla zainteresowanych

kampus PK przy ul. Podchorążych 1
(możliwość dojazdu autobusem  
z ul. Warszawskiej,  godz. 11.00)

9.30 -10.00
Zwiedzanie Instytutu Informatyki (prezentacje multimedialne, baza laboratoryjna Instytutu Informatyki) 
Prezentacja najnowszego sprzętu w Krakowie w ramach Akademii CISCO oraz 
superszybkiego komputera do obliczeń wyskoiej wydajności.

Instytut Informatyki
budynek WIiTCh

Wydział 
inżynierii 

ŚrodoWiska

10.45 oraz 12.00 Otwarcie spotkania - dziekan prof. dr hab. inż. Elżbieta Nachlik
budynek WIŚ, sala 12 

11.00 oraz 12.15 Prezentacja wydziału - pełnomocnik dziekana ds. studiów stacjonarnych I stopnia dr inż. Małgorzata Ulmaniec

11.30 - 13.30
oraz

13.00 - 14.30

Zwiedzanie laboratoriów wydziałowych: 
• Laboratoria Ś1- dr inż. Marta Cebulska, dr inż. Andrzej Mączałowski
• Laboratoria Ś3 - dr inż. Teresa Woźniakiewicz, dr inż. Anna Czaplicka-Kotas
• Laboratoria Ś4 - dr inż. Dorota Skrzyniowska, dr inż. Jarosław Muller

budynek WIŚ,
zbiórka koło sali 12

Wydział 
inżynierii 

i 
technologii 
chemicznej

11.00  -  11.10 Powitanie gości - dziekan prof. dr hab. inż. Zygmunt Kowalski, prof. zw. PK

budynek WIiTCh, sala 202

 11.10  - 11.30 Prezentacja wydziału - prodziekan ds. dydaktyki dr inż. Otmar Vogt

11:30 - 12:30 

Wykłady:
• „Antypireny nieorganiczne w pigułce” - dr inż. Piotr Radomski
• „Chromatografia w analizie związków naturalnych” - dr inż. Aneta Spórna-Kucab
• „Energia ze słońca” - mgr inż. Krzysztof Neupauer, mgr inż. Sebastian Pater

12:30 - 13:15 Pokazy chemiczne zorganizowane przez studentow WliTCh

13:15 - 14:30 Zwiedzanie laboratoriów WliTCh

Wydział  
mechaniczny

11.30 - 12.00 Prezentacja Wydziału Mechanicznego w Sali Rady Wydziału  kampus WM, al. Jana Pawła II 37
(możliwość dojazdu autobusem  
z ul. Warszawskiej,  godz. 11.00)12.05 - 14.30 Zwiedzanie wybranych laboratoriów i innych obiektów

Wydarzenia ogólnouczelniane

ul. Warszawska 24

 

Stoiska wydziałów PK
     i stoiska tematyczne

Galeria „Gil”, I piętro

    ul. Warszawska 24

rekrutacja, akademiki, wyjazdy zagraniczne, 
życie studenckie  

9.00
   -14.30

 
Pawilon  Konferencyjno-
Wystawowy  „Kotłownia”

ul. Warszawska 24

Prezentacje 

10.20   
 -10.40

  9.30     Życie studenckie 
  9.50     Studencka wymiana międzynarodowa
10.00    Uczelnia - oferta dydaktyczna, rekrutacja...

„Jak zredukować ilość  
i szkodliwość odpadów? 

Spalarnia - nowoczesna instalacja 
gospodarki odpadami w Krakowie”

dr hab. inż. Agnieszka Generowicz

Wykład

bezpłatne autobusy z kampusu przy ul. Warszawskiej
na Wydział Mechaniczny     • al. Jana Pawła II 37

na Wy• dział Architektury     ul. Podchorążych 1 
 oraz Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki  ul. Podchorążych 1

11.00
Drzwi otwarte wydziałów

14 
marca 

2014

Dzień
Otwarty


