WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII
ŚRODOWISKA
INSTYTUT INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Koło Naukowe Inżynierii Środowiska to przede wszystkim członkowie...

Termy Maltańskie Poznań

Budowa dworca PKP Poznań

Szkolenie HERZ Wieliczka

Budowa Terminala Ławica

Kolektory słoneczne Junkers

Elektrownia Bełchatów

Targi ISH 2012 Austria

Wyjazd do Warszawy

Zine Ortac, 5 rok (2012/2013), członek KNIŚ
Koła naukowe zawsze kojarzyły mi się z nudnymi spotkaniami,
dodatkowymi zajęciami i nikomu niepotrzebnymi wyjazdami.
Jednak KNIŚ obaliło moje przypuszczenia. Jest to niesamowita
okazja by poznać tajniki praktyki inżynierskiej i zdobywać wiedzę
w połączeniu z dobrą zabawą. Zachęcam wszystkich do udziału
w naszych działaniach - nie będziecie żałować! Taka okazja już się
nie powtórzy!

Dominik Jania, 3 rok (2012/2013), członek KNIŚ
KNIŚ daje nam nie tylko wiele możliwości wyjazdowych
i szkoleniowych pod względem merytorycznym. Pozwala
również spojrzeć na naszą przyszłą dziedzinę pracy od strony
praktycznej, czego wielu z nas mogłoby w żaden inny sposób nie
doświadczyć.

Budownictwo Pasywne Austria

Chcesz brać udział w szkoleniach i wyjazdach organizowanych przez KNIŚ?

Agnieszka Bakoś, 4 rok (2012/2013), członek KNIŚ
Członkostwo w KNIŚ polecam przede wszystkim studentom,
którzy jeszcze nie wybrali specjalizacji. Uczestnictwo w
różnorodnych szkoleniach i wyjazdach daje możliwość bliższego
poznania tematyki związanej z ciepłą i zimną wodą oraz pozwala
zobaczyć jak może wyglądać przyszła praca po obu tych
kierunkach. Dzięki działalności KNIŚ możemy bardziej
świadomie zdecydować o swojej przyszłości i dalszym
kształceniu.

www.knis.put.poznan.pl

•

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

•

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

