,, Logistyka wokół Nas 2016”
W dniach 17-19 marca przedstawiciele Koła Naukowego Studentów Logistyki AON
mieli przyjemność uczestniczyć w Ogólnopolskiej Konferencji “Logistyka wokół Nas
2016”. Organizatorem spotkania było SKNL AELOGIC działające przy Katedrze
Logistyki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
W odpowiedzi na zaproszenie zaprzyjaźnionego Studenckiego Koła Naukowego AElogic
w Poznaniu na konferencję przybyło siedem osób z KNSL: Aneta Hut, Monika Postrzygacz,
Aleksandra Szymczyk, Monika Kusyk, Rafał Partyka, Marcin Grądzik oraz Bartłomiej
Wąsowski.

Tematyka konferencji skupiona była na magazynowaniu XXI w. - ewolucja czy rewolucja.
Prelegentami konferencji byli jak zawsze, praktycy biznesu znanych firm i instytucji,
profesorowie oraz studenci, wraz ze swoimi referatami! Wśród występujących gości można
wymienić między innymi przedstawicieli firm takich jak: Nagel, PSI, MTP czy Still.
Problematyka wystąpień skupiała się na sposobach, technologiach jakie stosowane
są pod względem magazynowania. Firmy przedstawiały również ciekawe rozwiązania
na ulepszenie tego procesu, oczywiście w celu oszczędności czasu i minimalizowaniu kosztów.
W ramach konkursu referatów miały okazję wystąpić reprezentanci trzech różnych kół.
Najlepszym wystąpieniem mogły pochwalić się koleżanki z Studenckiego Koła Doskonalenia

Procesów z Politechniki Poznańskiej, które podjęły tematykę magazynowania zbóż.
Zwyciężczyniom bardzo gratulujemy!
Po merytorycznej części konferencji nastąpiła wspólna integracja przedstawicieli Kół Logistyki
z całej Polski. Atrakcją przygotowaną przez organizatorów była „Tramwajada” w
wycieczkowym pełnym dekoracji tramwaju, po której uczestnicy mieli okazję jeszcze poznać
Poznań nocą.
Drugiego dnia studenci wzięli udział w wyjazdach do różnych przedsiębiorstw: Nivea, Port
lotniczy Poznań – Ławica, Kampanii Piwowarskiej, GlaxoSmithKline, a także Zajezdni Franowo.
Po zwiedzaniu przedsiębiorstw wszyscy przenoszą się do stałego elementu „Logistyki wokół
Nas”, którym jest Turniej Bowlingowy Studentów Logistyki. W tym roku Koła Naukowe z całej
Polski również zmierzyły swoje siły walcząc o puchar.
Serdecznie dziękujemy za naszym kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionego Studenckiego Koła
Naukowego Logistyki AELOGIC za zaproszenie oraz zapewnione atrakcje. Wspomnienia
z tej konferencji z pewnością na długo pozostaną w pamięci.
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