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Koła naukowe 
AGH Space Systems 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

AGH Space Systems to studencki zespół konstrukcyjny działający od 2014 roku, zajmujący się 

rozwijaniem technologii przemysłu kosmicznego. Od początku swojej działalności koło 

zrealizowało kilkanaście projektów i odniosło liczne sukcesy. Jego działalnością interesuje się 

prasa ogólnopolska i zagraniczna, a tworzone technologie rywalizują w międzynarodowych 

zawodach na całym świecie. Pierwszym z wielu przedsięwzięć grupy była sonda atmosferyczna 

CanSat. Zdobyła ona pierwsze miejsce we współorganizowanych przez NASA zawodach CanSat 

Competition w Teksasie. Po sukcesie sondy Space Systems rozpoczęło pracę nad nowymi 

projektami – pierwszym łazikiem, Phobosem, oraz rakietą, Betą. Koło zajęło też pierwsze 

miejsce w konkursie Global Space Balloon Challenge 2016, w którym udział wzięło czterysta 

zespołów z całego świata. W 2018 rakiety Panda3 i Turbulencja (pierwsza polska konstrukcja 

na paliwo ciekłe) zdobyły odpowiednio dziewiąte i drugie miejsca w swoich kategoriach na 

Spaceport America Cup 2018. 

W roku akademickim 2018/2019 koło odniosło wiele sukcesów. Rakieta hybrydowa 

PROtotype zdobyła drugie miejsce w swojej kategorii na Spaceport America Cup 2019, oraz 

otrzymała prestiżową Technical Excellence Award. Łazik Kalman zdobył drugie miejsca na 

zawodach European Rover Challenge oraz Indian Rover Challenge. AGH Space Systems zajęło 

też trzecie miejsce w CanSat Competition, a pionierskie badanie dotyczące wpływu warunków 

kosmicznych na pszczoły zapewniło im drugą pozycję w Global Space Balloon Challenge. 

Studenci z AGH Space Systems biorą co roku udział w wielu konferencjach i wydarzeniach 

branżowych. Prowadzą też badania naukowe z zakresu chemii, fizyki, mechaniki, elektroniki 

i programowania. Członkowie koła mieli okazję prezentować swoje prace na takich 

wydarzeniach jak ROSCon 2016 w Seulu, EUCASS 2017 w Mediolanie oraz AIAA SciTech Forum 

and Exposition 2019 w San Diego. Od 2016 roku AGH Space Systems organizuje też warsztaty 

o tematyce kosmicznej dla dzieci i studentów. 
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Koło Naukowe  AGH Racing 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie 

 

AGH Racing jest zespołem ambitnych i utalentowanych studentów Akademii Górniczo-

Hutniczej w Krakowie. Nadrzędnym celem koła w każdym sezonie jest stworzenie bolidu 

wyścigowego klasy Formuła Student i późniejszy start stworzoną konstrukcją na 

międzynarodowych zawodach dla najlepszych zespołów Formuły Student z uczelni 

technicznych z całego świata. Koło naukowe AGH Racing powstało w 2012 roku i od tego czasu 

nieprzerwanie stawia na rozwój nowoczesnych technologii i innowacyjność. Po licznych 

sukcesach bolidu spalinowego, w szczególności w roku 2018, przyszedł czas na rozwinięcie się 

w pozostałych typach napędu. W ubiegłym roku zaprezentowany został pierwszy bolid 

elektryczny, który był też pierwszą tego typu konstrukcją w Polsce. Doświadczenie zebrane 

w ubiegłym sezonie pozwoliło na wyciągnięcie wniosków i stworzenie kolejnego bolidu 

elektrycznego – drugiego w historii AGH Racing, jak i drugiego bolidu elektrycznego w Polsce. 

Tytaniczna praca członków koła, olbrzymia wiedza i zaangażowanie pozwoliły na stworzenie 

maszyny w pełni zgodnej z regulaminem zawodów, co udaje się w tak krótkim czasie tylko 

nielicznym zespołom w Europie i jak dotąd nie udało się żadnemu innemu polskiemu 

zespołowi. Bolid RTE 2.0 to konstrukcja wykorzystująca najnowocześniejsze technologie. 

Zbudowanie bolidu elektrycznego to wyzwanie wymagające współpracy wielu osób. 

Stworzenie optymalnej struktury 10 podzespołów odpowiedzialnych za poszczególne 

elementy konstrukcyjne i sprawne ich skoordynowanie świadczy o dobrej współpracy 

wewnątrz koła i odpowiednim zarządzaniu. Osiągnięcia AGH Racing są doceniane również na 

licznych konferencjach i przez środowisko uczelniane oraz biznesowe. Bycie pionierem 

w dziedzinie pojazdów elektrycznych zobowiązuje do jeszcze większego wysiłku, a AGH Racing 

nie spoczywa na  . Od początku roku trwają już równoległe prace nad trzema bolidami: 

elektrycznym, spalinowym oraz autonomicznym. Dotychczasowe osiągnięcia są więc 

równocześnie powodem do dumy i czynnikiem motywującym do ciągłego rozwoju. 
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PWR Racing Team 

Politechnika Wrocławska 

 

PWR Racing Team jest strategicznym kołem Politechniki Wrocławskiej. Od dziesięciu lat 

zajmuje się budowaniem od podstaw bolidów typu Formuła Student. Co roku w garażu PWR 

Racing Team powstaje nowy pojazd. Każdy bolid jest nowym projektem. Z roku na rok 

ulepszane są zastosowane rozwiązania oraz wykorzystywane jeszcze bardziej kompleksowe 

technologie. Koło składa się z 7 działów, każdy z nich odpowiada za inną część naszego bolidu. 

Sam zespół składa się z około 70 członków. Młodzi inżynierowie mają szansę uczestniczyć 

w projekcie, który umożliwia pracę z najnowszymi technologiami. Niedoświadczeni zawodowo 

studenci są w stanie zgłębiać zagadnienia związane z ich przyszłą działalnością jeszcze przed 

przystąpieniem do pracy. Dzięki temu studenci są w stanie zrealizować pomysł na autorskie 

rozwiązania, jakie stawia przed nimi projekt. Jednym z głównych celów PWR Racing Team jest 

powiększanie kompetencji uczestników projektu, dlatego też przeprowadzane są szkolenia dla 

jego członków. Wzajemny rozwój pozwala na poprawę wydajności pracy zespołu. Projekty 

realizowane są, aby podczas letnich wakacji wziąć udział w zawodach Formuły Student. 

W sezonie 2018/2019 zespół był na zawodach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, 

Czechach oraz we Włoszech. Podczas tych zawodów konsultowane są z sędziami rozwiązania 

stosowane przez zespół PWR Racing Team w bolidzie. W konkurencjach statycznych 

sprawdzana jest wiedza na temat wykonanego projektu, a w konkurencjach dynamicznych 

wytrzymałość oraz dokładność wykonania. Sędziowie są osobami znanymi w branży 

Motorsport, zasłużonymi dla nauki oraz branżowymi specjalistami .W ten sposób koło jest 

w stanie rozwijać się, aby w przyszłości wprowadzać nowe innowacje 
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Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” 

Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 

 

Studenckie Koło Naukowe Prawa Wyborczego „Elektor” działa przy Centrum Studiów 

Wyborczych na Wydziale Prawa i Administracji UMK od 03.03.2009 r. Opiekunem naukowym 

Koła jest Prorektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. dr hab. Andrzej Sokala. 

Studenci zrzeszeni w Kole bardzo chętnie angażują się w promowanie postaw obywatelskich 

i wiedzy na temat wyborów. Przedsięwzięcia podejmowane przez Elektora są idealnym 

przykładem utylitarnego charakteru prowadzenia badań naukowych: prócz akademickiej 

analizy problemów z którymi boryka się społeczeństwo, Koło podejmuje się następczo działań 

edukacyjnych i popularyzacyjnych, by problemy te rozwiązywać. Celem, który przyświeca 

członkom Elektora jest wola ukazania prawa wyborczego jako samodzielnej i istotnej dla 

każdego obywatela gałęzi prawa. 

W roku akademickim 2018/2019 SKNPW Elektor: 

1.Zrealizował projekt naukowy: Partycypacja first time voters w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego 

2.Uczestniczył w ogólnopolskich konferencjach naukowych, m.in. w konferencji Prawo 

wyborcze – współczesne problemy w teorii i praktyce zorganizowanej na WPiA UŁ. 

3.Przygotował recenzowaną monografię naukową z tekstami prelegentów konferencji 

Wyzwania współczesnego prawa wyborczego wcześniejszych edycji. 

4.Wspierał przedstawicieli Koła w walce o ich indywidualne sukcesy, m.in.: reprezentanci 

SKNPW Elektor wzięli udział w konferencji Rola Senatu w ustroju RP – w stronę przyszłości, 

podczas której każdy z nich wygłosił referat. Możliwość wystąpienia podczas konferencji była 

nagrodą w prestiżowym konkursie ogłoszonym przez Marszałka Senatu z okazji 30 rocznicy 

wyborów czerwcowych. 

5.Zadbał o aktywizację swoich Social Media, stając się w zaledwie pół roku najpopularniejszym 

Kołem Naukowym na WPiA UMK w serwisie Facebook i docierając do coraz większej liczby 

odbiorców z artykułami dotyczącymi wyborów. Aktualnie rozwija także profil w serwisie 

Instagram. 
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Vertex - Przestrzeń dla grafików 

Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania 

 

Vertex jest nieformalną organizacją studencką, prowadzoną przez studentów Grafiki. Główną 

formą prowadzenia działalności przez organizację są cykliczne spotkania, na których jest 

realizowany przynajmniej jeden z podstawowych celów jej działalności: 

-rozwój kompetencji i umiejętności studentów poprzez wspólną pracę nad projektami 

i wymianę praktycznych 

-informacji między wszystkimi uczestnikami; 

-spotkania z absolwentami, wykładowcami, artystami oraz specjalistami z branży w celu 

przybliżenia studentom aktualnej sytuacji na rynku pracy, profilów i ścieżek zawodowych 

związanych z pracą kreatywną oraz konsultację; 

-organizacja udziału w wydarzeniach związanych z kulturą wizualną w Polsce; 

-organizacja lub współorganizacja wydarzeń związanych z kulturą wizualną, działalnością 

wykładowców, absolwentów i studentów uczelni na terenie uczelni, w szczególności 

prowadzenie Galerii WIT; 

-organizacja lub pomoc w organizacji wystąpień i zajęć zaprojektowanych przez studentów i 

absolwentów uczelni, odbywających się na terenie uczelni i kierowanych do uczestników 

spotkań; 

-realizacja lub pomoc w realizacji projektów i działań artystycznych studentów i absolwentów 

uczelni; 

-organizacja spotkań integracyjnych uczestników spotkań. 

Spotkania są comiesięczne lub codwutygodniowe w zależności od ilości koordynowanych 

projektów oraz zaplanowanych szkoleń lub spotkań. 

Działaniami dodatkowymi prowadzonymi przez Organizację są następujące:  

-organizacja i zarządzanie przestrzenią do pracy dla studentów Grafiki na terenie i w godzinach 

pracy uczelni po lub przed zajęciami prowadzonymi przez uczelnię; 

-koordynacja komunikacji i współpracy między studentami, absolwentami, wykładowcami i 

samorządem; 

-współpraca z Samorządem Studenckim; 
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-współpraca z Zespołem ds. Komunikacji Samorządu Studentów WIT. 

Poprzednimi znaczącymi wydarzeniami organizowanymi przez organizację były wykłady 

prowadzone kolejno przez: 

- wykładowcę naszej uczelni, artystę Piotra Janowczyka, na temat street artu, artystów 

tworzących murale oraz o swojej tego typu działalności; 

- studenta uczelni, zajmującego się od wielu lat malarstwem figurkowym zarówno prywatnie 

jak i zawodowo - prowadząc szkolenia i zdobywając nagrody w konkursach. 

W pierwszych miesiącach po rozpoczęciu nowego roku akademickiego organizacja prowadzi 

kampanię informacyjną skierowaną do nowo przyjętych studentów uczelni oraz planuje 

działania na okres pierwszego semestru. 

Najbliższymi z planowanych przez organizację wydarzeniami są:  

-spotkanie, konsultacja i otwarta analiza prac absolwenta uczelni oraz laureata pierwszej 

nagrody w Międzynarodowym Konkursie Ilustratorskim dla Studentów SIGNÚ 2019 - Ryszarda 

Pęzy; 

-Organizacja zapisów i koordynacja uczestnictwa uczestników grupy w warsztatach Cyjanotypii 

w ramach Projektu nr. POWR.03.05.00-00-Z114/17-00 pt. „Zintegrowany Program Rozwoju 

Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania”;  

-spotkanie informacyjne z wykładowcami uczelni nt. “Charakterystyka Specjalności na 

kierunku Grafika”; spotkanie uczestników w celu wspólnej analizy projektów dotychczas 

wykonanych na zajęciach.  

link do fanpage na facebooku: https://www.facebook.com/VertexWIT/ 

 

https://www.facebook.com/VertexWIT/

