Wyjazdowe Posiedzenie Zarządu
(Kliczków)
Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy,
Prezes i Zarząd Oddziału Wrocławskiego SEP uprzejmie
zapraszają Szanowną Koleżankę / Szanownego Kolegę na wyjazdowe
posiedzenie Zarządu Oddziału z udziałem Członków Honorowych
SEP, Prezesów Kół, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
Przewodniczących Kolegiów Sekcji, Przewodniczących Komisji i
Kierowników Agend gospodarczych Oddziału, które odbędzie się w
dniach 18-19 października 2014 r. w Zamku Kliczków.

Dodatkowe informacje organizacyjne będą podawane na bieżąco.
Z koleżeńskim pozdrowieniem
Sekretarz
Oddziału Wrocławskiego SEP
(-) Jan Rudy

Wakacyjna Szkoła Liderów 2014
Wakacyjna Szkoła Liderów odbyła się w dniach 4-9.08.2014 r. w
Kochowie. Organizatorem był O/Wrocławskie SEP, a sam projekt
koordynował Jan Pytlarz. Poza O/Wrocławskiem projekt wsparła
firma ORW-ELS. Łącznie w szkoleniach młodych liderów wzięło
udział 15 osób, przedstawiciele wielu Oddziałów SEP.
Pierwszego dnia odbyło się spotkanie z zaproszonymi gośćmi
(Prezesem SEP – Piotrem Szymczakiem, Prezesem Oddziału

Wrocławskiego – Andrzejem Hachołem, Wiceprezesem – Krzysztofem
Nowickim oraz Panią Wójt Gminy Słupca – Grażyną Kazuś),
przebiegające w błogim nastroju.
Następnego dnia Jarek Krysiak poprowadził debatę dotyczącą
wypracowania programu pracy z młodzieżą na kadencje 2014-2018.
Młodzi Liderzy mieli możliwość zaproponować własne pomysły i
wyrazić opinie. Kilka z pomysłów zaproponowanych:
- podniesienie funduszu stypendialnego która umożliwiłaby
rozwój mniejszym kół,
- podniesienie kwoty stypendium motywacyjne (otrzymywane by
były po sporządzeniu półrocznego sprawozdania z działalności
koła),
- stworzenie fundacji, do której można by było składać, pisać
wnioski – w odpowiedzi na brak pomocy niektórym osobom w
oddziałach,
- stypendium o podwyższenie kwalifikacji, które pochodzi z
pomocy koleżeńskiej – a tak mało osób o tym wie, że istnieje
taka możliwość.
Najbardziej ambitnym i największym przedsięwzięciem będzie
rozpropagowanie Stowarzyszenia na arenie międzynarodowej.
Zostały poruszone kwestie również kwestię II Kongresu
Elektryki Polskiej. Uczestnicy otrzymali wsparcie od starszych
kolegów, którzy dzięki swojemu doświadczeniu oraz pomocy
finansowej mogą pomóc w realizacji pomysłów.
Szkolenia poprowadzone w następnych dniach były bardzo owocne,
uczestnicy nabyli wiedzy na temat pomiarów elektrycznych
poprowadzonych przez firmę SONEL, oraz wystąpienie publiczne i
praca z kamerą – każdy młody lider został oceniony przez
specjalistę i otrzymał wskazówki.
Wieloletnie doświadczenie pokazało, że bez wsparcia innych
Członków Stowarzyszenie i pomocy finansowej młodzi ludzie nie
mają dużej możliwości rozwoju.Szkolenia oraz rozmowy
przeprowadzone dały motywację do dalszej, jeszcze cięższej
pracy.
(-) Piotr Nowak

(więcej zdjęć na https://www.facebook.com/sep.PWr)

SaksoniaTrip
(AMI+Leipzig+Dresden)
W dniu 31.05.2014 czwórka członków Akademickiego Koła SEP
zorganizowała wyjazd na Auto Mobile International Lipsk 2014
na którym wystawiały się największe marki branży samochodowej,
prezentując swoje najnowsze technologii i samochody. Na koniec
zwiedzania udaliśmy się na halę w której wystawiała się
Policja Niemiecka ,Amerykańska i Polska a także armia
Niemiecka. Policja Niemiecka organizowała szkolenie w którym
uczono zainteresowanych jak zachować się w wypadku dachowania
samochodem, oczywiście wzięliśmy udział w szkoleniu które
zakończyło się symulacja dachowania. Na stoisku armii
Niemieckiej mogliśmy wejść do wozów opancerzonych a także
porozmawiać o zastosowanej elektronice w tych pojazdach. Po
zwiedzaniu udaliśmy się na jazdy próbne ,które odbyliśmy
kilkoma samochodami.
Po wszystkim udaliśmy się na zwiedzanie Lipska w którym
zwiedziliśmy kampus Uniwersytetu w Lipsku, a także stare
miasto i wiele zabytków miasta. W drodze powrotnej do Polski
wjechaliśmy do Drezna stolicy Saksoni, w który zwiedziliśmy
odwiedzając rokokowy zespół pałacowy Zwinger, mieszczący:
Galerię Starych Mistrzów (Gemäldegalerie Alte Meister) i
Rüstkammer – zbrojownia, która jest zbiorem różnych
historycznych broni , a także Semperoper (Opera Sempera) i
Kościół Marii Panny w Dreźnie ( w skrócie: Kościół Mariacki).
Na koniec trafiliśmy na Christopher Street Day Dresden 2014,
podczas którego mogliśmy zobaczyć kulturę zabawy Niemców.

(-) Piotr Nowak

Gala
Aktywności
Studenckiej/Forum
Uczelni
Technicznych
W dniu 29.05.2014 członkowie Akademickiego Koła SEP
uczestniczyli w inauguracji XXIX Forum Uczelni Technicznych
i Gali Aktywności Studenckiej w Auli Politechniki
Wrocławskiej. Podczas Gali szóstka członków w składzie
Piotr Nowak, Patryk Klimkowski, Wojciech Bułat, Sebastian
Schneider
,Rafał
Szczepankiewicz
i
Michał
Kula
otrzymali stypendium z Funduszu Własnego Rektora PWr i Nagrodę
Rektora
PWr.
Były
to
nagrody
przyznane
dla
najlepszych studentów Politechniki Wrocławskiej. Po Gali odbył
się panel dyskusyjny pt. “Absolwent Uczelni Technicznej –
jakie ma perspektywy na rynku pracy?” w którym jednym z
prelegentów był Jan Pytlarz.
(-) Piotr Nowak

