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Termy Maltańskie Poznań

Budowa dworca PKP Poznań

Szkolenie HERZ Wieliczka

Koło Naukowe Inżynierii Środowiska to przede wszystkim członkowie...

Przemek Dyrdał, 4 rok (2012/2013), Łącznik KNIŚ
Osobiście fascynuje mnie możliwość zobaczenia czegoś na własne
oczy i dlatego staram się organizować w ramach KNIŚ wyjścia na
różne budowy (np. budowa terminalu Ławica, Poznań City
Center PKP itd.). Nie myślałem, że jestem zdolny do takich
rzeczy, jednak zaangażowałem się w KNIŚ początkowo tylko
pomagając i szybko nauczyłem się działać samodzielnie

Budowa Terminala Ławica

Kolektory słoneczne Junkers

Elektrownia Bełchatów

Iza Maciukiewicz, 4 rok (2012/2013), Łącznik KNIŚ
W KNIŚ podoba mi się nieszablonowe działanie – szczególnie
działalność „off-topic”, w ramach której odwiedziliśmy np.
Muzeum Narodowe w Poznaniu. KNIŚ łamie stereotyp
niewrażliwego i wąsko myślącego inżyniera rozszerzając ciągle
swoją działalność, a najciekawsze jest to, że o kierunku rozwoju
decydują sami studenci, wyzwalając pokłady zupełnie
nieskrępowanej kreatywności.

Marcin Zimny, 3 rok (2012/2013), członek KNIŚ
Może zaliczanie kolejnych przedmiotów na studiach nie idzie mi
jakoś rewelacyjnie, ale jestem osobą ciekawską i dlatego
uczestniczę w szkoleniach i wyjazdach KNIŚ. Koło nie jest dla
bezmyślnych kujonów! Organizowane szkolenia i wyjazdy to
raczej nauka przez zabawę dla każdego kto nie boi się pytać i chce
rozwijać swoją świadomość

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

