Jesieo/zima 2014-2015 w wydaniu KNSL AON
Semestr zimowy zbliża się ku koocowi, pora więc podsumowad działania Koła Naukowego
Studentów Logistyki. Ostatnie miesiące były dla nas bardzo pracowite.
Rok akademicki 2014/2015 rozpoczęliśmy od przyjęcia licznej grupy nowych członków. Do Koła
wstapiło 15 osób, dzięki czemu nasza organizacja zrzesza 56 studentów. Dzięki spotkaniom
integracyjnym i specjalnemu programowi wdrożeniowemu dla naszych nowych kolegów i koleżanek,
od razu zaaklimatyzowali się oni w nowym dla nich środowisku.
W kooczącym się semestrze kontynuowaliśmy nasz sztandarowy projekt Akademii Menedżera
Logistyki. Zorganizowaliśmy warsztaty we współpracy z firmą Trans.eu oraz wykład w języku
angielskim przeprowadzony przez dyrektora globalnej logistyki Oriflame. W przedostatni dzieo zajęd
dydaktycznych semestru zimowego (29.01) zabieramy studentów na „logistykę w praktyce”
do łódzkiego magazynu firmy Flextronics.
Nowy rok akademicki przyniósł kolejny ważny projekt. Dzięki zacieśnieniu współpracy z naszym
partnerem, firmą FM Logistic, uruchomiliśmy program „FM University”. Najaktywniejsi studenci
podczas cyklu warsztatów z pracownikami FM Logistic dostaną zaproszenie na rozmowę
na wakacyjny staż u tego wiodącego światowego operatora logistycznego.
W ramach FM University do tej pory odbyły się warsztaty z obsługi programu Microsoft Excel.
W najbliższy poniedziałek (26.01) zapraszamy na kolejne spotkanie, tym razem poruszymy problem
kradzieży w transporcie.
Dzięki zaproszeniu dr. Jerzego Kucka, 28 listopada nasi reprezentanci znaleźli się wśród nielicznych,
którzy mogli zwiedzid fabrykę pojazdów opancerzonych Rosomak SA.
Przełom jesieni i zimy to także czas, kiedy koledzy z innych kół w Polsce organizują konferencje
logistyczne. Nie mogło tam zabraknąd również naszych reprezentacji, byliśmy na Sea Point
w Szczecinie, na Sopockich Warsztatach Logistycznych, a na konferencji TransLogisitcs organizowanej
przez Politechnikę Wrocławską KNSL AON reprezentowała jedenastoosobowa drużyna! Z kolei referat
Rafała Partyki i Jacka Grzyba znalazł się wśród finałowej szóstki artykułów przygotowanych
na to wydarzenie.
Chod nowy semestr rozpocznie się dopiero za miesiąc, my już myślimy o kolejnych wydarzeniach.
Ustalamy spotkania z kolejnymi prelegentami AML oraz FM University, a nasze myśli pochłania
organizacja Konferencji „Logistyka a Bezpieczeostwo”.
O wszystkich działaniach będziemy informowali na bieżąco!
Jacek Grzyb, KNSL AON

