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Targi Kół Naukowych
25 listopada bieżącego roku Rada Kół
Naukowych UEK po raz kolejny zorganizowała
Targi Kół Naukowych.
Już od porannych godzin trwały gorące przygotowania, by zaproszone koła mogły w jak najlepszy
sposób zaprezentować specyﬁkę swojej działalności.
Oﬁcjalnego otwarcia Targów dokonał Prorektor ds.
Studenckich prof. UEK dr hab. inż. Andrzej Chochół.
W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim za
zaangażowanie i trud włożony w organizację, a także

fot. Michał Stec
wyraził szczególne zadowolenie z liczby kół naukowych działających na naszym Uniwersytecie. Spośród
30 funkcjonujący na uczelni kół, aż 25 pojawiło
się na Targach. Sporą popularnością cieszyło się
praktyczne przedstawienie działalności poszczególnych wystawców, poprzez różnego typu wido-

wiska i atrakcje, np. Koło Naukowe GAP zorganizowało konkurs tańca na specyﬁcznej macie.
Natomiast przy stanowisku Psychologicznego Koła
Naukowego można było sprawdzić działanie wykrywacza kłamstw. Studenckie Koło Naukowe Ekologii
Wyrobów udowadniało jak bardzo mogą się różnić
jakościowo z pozoru jednakowe produkty. Azjatyckie
Koło Naukowego starało się przybliżyć wszystkim
studentom kulturę wschodu, prezentując oryginalne
japońskie kimono. Z kolei Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Personalni sprawdzało
umiejętności studentów w konkursie rzutów lotkami
do tarczy. Prezentacje kół przerywano losowaniem
atrakcyjnych nagród ufundowanych przez RKN (m.in.
książek, koszulek i zaproszeń do Multikina) spośród
tych, którzy wypełnili ankietę dotyczącą działalności
kół. Poza ogólnym losowaniem nagród, niektóre koła
także zorganizowały swoje konkursy. To wszystko
w połączeniu z wesołą studencką atmosferą sprawiło,
że tegoroczne Targi cieszyły się ogromna zainteresowaniem, a koła miały doskonałą okazję, aby przedstawić się studentom z jak najlepszej strony.
Zamknięcie targów nastąpiło o godzinie 15.00,
ale dla członków kół naukowych nie oznaczało to
końca atrakcji. Trzy godziny później rozpoczęła się gra
plenerowa – Survival 2008 „Sesja inaczej”. Organizacją
tegorocznej imprezy zajęła się grupa projektowa pod
przewodnictwem Anny Maź (KN ZZL „Personalni”) i
Piotra Samborskiego (KN Zarządzanie Jakością). Jak
co roku drużyny miały do wykona wiele nietypowych

zadań. Survival zakończyła zabawa integracyjna kół
naukowych w klubie „Przychodnia Towarzyska”. Trwająca do białego rana impreza była otwarta zarówno dla
członków kół naukowych, jak i pozostałych studentów
UEK. W trakcie jej trwania odbyło się losowanie głównych nagród, którymi były iPody i aparat cyfrowy.
Patronat honorowy nad Targami objął JM
Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
prof. dr hab. Roman Niestrój.
Katarzyna Starosta i Natalia Tarka,
studentki IV roku Finansów i rachunkowości,
członkinie Koła Naukowego Zarządzania Zasobami
Ludzkimi „Personalni”
Zdjęcia: Michał Stec

Zgubione - znalezione
Cztery parasolki, w tym jedna mamy, książka zostawiona na siedzeniu
autobusu, w szaﬁe jedna samotna skórzana rękawiczka, a marynarka dawno
znalazła nowego właściciela. Oto mój bilans zgubionych rzeczy.
Szukaj wiatru w polu… może jednak nie?
Czas zajrzeć do wirtualnego biura rzeczy
znalezionych
www.zgubione-znalezione.org.
Gubisz i odnajdujesz w rzeczywistym świecie,
szukasz i dodajesz anons o znalezionej rzeczy
w serwisie internetowym. Portal, jak piszą
pomysłodawcy, powstał „z myślą o ludziach,
którzy często coś gdzieś gubią/zostawiają/znajdują
i za bardzo nie wiedzą, co z takim fantem zrobić”.
Apaszka, szalik, pendrive, telefon komórkowy,
torba z zakupami, teczka z notatkami – bez
większego trudu, bo za pośrednictwem Internetu, możesz pomóc sobie lub innym w odzyskaniu straconego przedmiotu.
Zgubione-znalezione.org
to
serwis
darmowy, czytelny i zrozumiały dla użytkowników. Aby odszukać lub zamieścić informację
na stronie, należy wybrać odpowiednią lokalizację z „listy województw” (lub wyszukać odpowiednie region na wirtualnej mapie Polski).
Niezwykle pomoc jest również wyszukiwarka.
Wpisując odpowiednią frazę , np. „parasol” czy

„dowód osobisty” i zaznaczając właściwe opcje,
możemy w krótkim czasie odnaleźć poszukiwaną rzecz. Rejestracja nie jest obowiązkowa, ale warto poświęcić na nią kilka minut.
Umożliwia ona zamieszczanie ogłoszeń, odpowiadanie na już istniejące i ułatwia dostęp do
prywatnych wiadomości. Strona oferuje też
mini poradnik - krótkie artykuły, na przykład
„Zgubiłeś coś w barze?”. „Mój szalik został w autobusie” oraz „Znalazłem rzecz na ulicy. Pomocy!”.
Dzięki zawartym tam instrukcjom dowiesz się,
jak należy reagować w opisanych sytuacjach.
Natomiast zakładce „kontakt” odwiedzający
mogą zadawać pytania autorom wirtualnego
biura lub przesyłać uwagi czy spostrzeżenia dotyczące działania serwisu – z pewnością pomogą
w rozbudowie oraz udoskonaleniu strony. Portal
działa od niedawna, ale już cieszy się sporym zainteresowaniem internatów z różnych regionów
Polski. Rozszerzenie działalności portalu o inne
usługi to tylko kwestią czasu.

Niektóre przedmioty mają swoją historię,
a w oczach właścicieli są bezcenne. W taki
sposób należy odczytać ogłoszenie Pana
z Poznania, który zgubił ślubną obrączkę. Może
ktoś mu pomoże za pośrednictwem strony
www.zgubione-znalezione.org?
Małgorzata Wójcik-Sęk

