
PATRONAT 
Patronat nad Konferencją Budownictwo AGH – 
Dzielmy się doświadczeniem oraz Integracyjnym 
Rajdem Budowlańca objęli: 

Dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii 
prof. dr hab. inż. Piotr Czaja 

Kierownik Katedry Geomechaniki, Budownictwa 
i Geotechniki 

prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś 
Prezes Fundacji Nauka i Tradycje Górnicze, 

wieloletni opiekun KN Górotwór 
prof. dr hab. inż. Marek Cała 

ORGANIZATORZY 
Organizatorem Konferencji jest Koło Naukowe 
Budownictwa i Geomechaniki działające przy 
Katedrze Geomechaniki, Budownictwa 
i Geotechniki na  Wydziale Górnictwa 
i Geoinżynierii AGH. 
KONTAKT: 
dr inż. Daniel Wałach tel: (48) 12-617-47-68 e-mail: walach@agh.edu.pl mgr inż. Justyna Jaskowska-Lemańska tel: (48) 12-617-47-70 e-mail: lemanska@agh.edu.pl 
http://www.knbig.wgig.agh.edu.pl/ 

OSTOJA GÓRSKA - KONINKI 
Ośrodek konferencyjno - wypoczynkowy Ostoja 
Górska Koninki usytuowany ok. 60 km od Krakowa – 
w górskiej kotlinie, u wrót Gorczańskiego Parku 
Narodowego, która stanowi gwarancję ciszy i spokoju 
oraz idealne miejsce relaksu i rozrywki. 

  
Spotkanie obejmuje program rekreacyjny oraz dwa 
noclegi, w pokojach z łazienkami, wyposażonych 
również w TV i WiFi. Na terenie Ośrodka szkoleniowo 
– konferencyjnego Ostoja znajduje się dogodny 
parking dla samochodów. 

 
Ostoja Górska Koninki 

Poręba Wielka 251, 34-735 Niedźwiedź 
http://ostoja.koninki.pl/

 

 

 
 
 
 
 
Konferencja „Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem” 

IV Integracyjny  Rajd Budowlańca 

          Koninki 20-22 V 2016 



CEL SPOTKANIA 

Do udziału w Konferencji zapraszamy zarówno 
absolwentów kierunku Budownictwo, jak i obecnych 
studentów wyższych lat tego kierunku.  

Celem spotkania jest wzajemna konfrontacja 
poglądów dotyczących problematyki kształcenia, 
jak  również omówienie rozwoju kierunku 
Budownictwo od początku jego istnienia na AGH. 

Odbywające się podczas Konferencji wykłady, 
spotkania, a także prezentacje, pozwolą absolwentom 
naszej Uczelni na przedstawienie ich dorobku zawo-
dowego oraz osiągnięć, jak również stworzą 
możliwość wzajemnej wymiany doświadczeń związa-
nych z pracą w branży budowlanej bądź pokrewnej. 
Studenci będą mogli natomiast bliżej przyjrzeć się 
możliwościom rozwoju kariery zawodowej po ukoń-
czeniu studiów na AGH.  

Mniej oficjalne spotkania w trakcie Konferencji 
nawiązywać będą klimatem do rajdów studenckich 
i ich celem będzie integracja uczestników Konferencji 
– absolwentów, studentów oraz prowadzących. 
Spotkania te pozwolą na wrócenie pamięcią do 
czasów lat studenckich. 

 
 
 
 
 

RAMOWY PROGRAM SPOTKANIA 

PIĄTEK 20 V 2016 
8:00   Górski Rajd Studencki – wyjazd z Krakowa do Koninek 17:30 Wyjazd z Krakowa do Koninek dla pozostałych uczestników 19:30 Spotkanie integracyjne przy grillu  SOBOTA 21 V 2016 
9:00 – 10:00   Śniadanie 10:00 – 13:30 Sesje plenarne i panel dyskusyjny 13:30   Obiad 15:00   Olimpiada Budowlana 19:00    Spotkanie inżynierskie  NIEDZIELA 22 V 2016 
9:00 – 10:00  Śniadanie 10:30 – 12:00  Rekreacja 12:30             Powrót z Koninek do Krakowa  
Program konferencji może ulec zmianie w zależności od ilości prezentacji i zamawianych wykładów, serdecznie zachęcamy do współpracy. 
Komitet Organizacyjny zwraca się z ofertą dotyczącą możliwości zamieszczenia reklamy, banerów reklamo-wych, prezentacji Państwa Firmy oraz umieszczania materiałów reklamowych w czasie obrad konferencji. 
Zachęcamy zarówno firmy jak i osoby prywatne zwią-zane z kierunkiem Budownictwo AGH do wsparcia naszej inicjatywy poprzez zostanie sponsorem konferencji. 
 

TERMINARZ I OPŁATY 

20 V – 22 V 2016  Konferencja Budownictwo AGH – Dzielmy się doświadczeniem oraz IV Integracyjny Rajd Budowlańca 1 IV – 6 V 2016    Zgłoszenia uczestnictwa poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie http://www.knbig.wgig.agh.edu.pl/formularz 8 V 2016   Ostateczny termin wnoszenia opłat – opłata jest po-twierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu 
Całkowity koszt uczestnictwa w konferencji to 250,00 zł brutto. Na życzenie wystawiamy F-VAT. 
 
 


