
5th (fifth) 
Program Konferencji Studentów Specjalności Automotive Engineering   

Automotive Engineering Students Conference 

09-11.01.2014,  
Ośrodek Wypoczynkowy „Radość”,  Szklarska Poręba 

Rest House „Radość” Szklarska Poręba village, ul. Muzealna 3, 58-585 Szklarska Poręba 
tel. (075) 717-30-16, (075) 717-23-14,     www.radosc.wszklarskiej.pl 

 
09.01.2014 (czwartek/Thursday) 

 
08:00 – wspólny wyjazd z parkingu C-13 („serowiec„ za stacją kolejki linowej Polinka) /common start 
by bus from car park near to building C-13 (round windows) for the cable car station Polinka 
11:30 – dyskusja nt. programu studiów AE / open discussion about AE programme 
13:30 – obiad / lunch 
14:30 – prezentacje studenckie – Silniki Roku / students’ presentations Engines of the Year 
17:00 – kulig lub biesiada / sleigh ride or feast  
 
 10.01.2014 (piątek/Friday) 
 
08:30 – śniadanie/ breakfast 
09:00 – czas wolny / leisure time  
12:00 – Seminarium nt. Gdzie jest mój przyszły pracodawca ? – przegląd przez dolnośląską branżę 
automotive – prezentacja i dyskusja prowadzona przez Panią Małgorzatę Chalabalę – kierownika 
Regionalnego Centrum Obsługi Inwestora i Promocji Eksportu / Seminar - Where is my future 
employer ? – a review by the Lower Silesian automotive industry - presentation and discussion by 
Mrs. Margaret Chalabala – head of Regional Investor Assistance Centre and the Export Promotion  
13:30 – obiad / lunch  
14:30 – prezentacje studenckie – Zarządzanie projektem / students’ presentations – Project 
Management  
16:30 - warsztaty z zarządzania projektem/ project management workshop 
19:30 – kolacja/dinner 
 
 11.01.2014 (sobota/Saturday)  
 
08:30 – śniadanie/ breakfast 
10:00 - wkłady specjalizacyjne / lectures on specialization 
11:30 – przerwa kawowa / coffee break  
12:00 – dyplomowanie w ramach specjalności AE (każdy student zostanie poproszony  
o krótką informację na temat wybranego tematu dyplomu)/ Diploma theses in AE Program (each 
student will be ask to prepare short information about his/her diploma thesis)  
13:00 – lunch 
14:00 – powrót do Wrocławia/departure to Wrocław 
 

 Kontakt / Contact: 
 Zbigniew Sroka  - zbigniew.sroka@pwr.wroc.pl, tel: 691-190-306  
 Radosław Czahajda  - radoslaw.czahajda@gmail.com, tel: 725-642-060 

http://www.radosc.wszklarskiej.pl/1637,start.html
mailto:zbigniew.sroka@pwr.wroc.pl
mailto:radoslaw.czahajda@gmail.com

