Logistyka wokół Nas 2015
26-28 marca 2015

Logistyka wokół
Nas 2o15

Tak
się bawi KNSL
AON

LwN, Str. 1

Logistyka wokół Nas 2015
26-28 marca 2015

Relacja z Konferencji
naukowej LwN,
Poznań 2015r
Jak KNSL spędziło czas w Poznaniu
W dniach 26-28 marca 2015r. delegacji z Koła Naukowego Studentów
Logistyki Akademii Obrony Narodowej przebywali w Poznaniu na XIII
Dorocznej konferencji Naukowej LwN - Logistyka wokół Nas.
W tegorocznej konferencji, odbywającej się pod hasłem
„ wykorzystaniu systemów informatycznych w logistyce” wzięło udział 19
członków Naszego Koła. Konferencja organizowana przez Studenckie Koło
Naukowe Logistyki AElogic zapewniła naszym studentom 3 dni w gronie
osób żywo zainteresowanych logistyką.
Konferencję otworzył Prodziekan Wydziału Gospodarki
Międzynarodowej, Pan prof. dr hab Maciej Szymczak swoim referatem na
temat „wykorzystania smartfonów w łańcuchu dostaw”. Mogliśmy również
posłuchać Pana Piotra Kulesze o wyzwaniach współczesnej logistyki na
przykładzie projektów firmy PSI. Kolejną prelekcję na temat wykorzystania
systemów informatycznych w dzisiejszych czasach wygłosił przedstawiciel
firmy DB Schenker – pan Maciej Sobek. Ostatnim wystąpieniem, przed
konkursem referatów był Pan Michała Marciniaka z tematem „Systemy
informatyczne dla logistyki w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw”
W konkursie referatów, reprezentantami Akademii Obrony Narodowej
zostali Maja Strzelczyk i Rafał Partyka. Wygłosili prelekcję z tematem
„Wykorzystanie systemu WMS i technik automatycznej identyfikacji w
procesach preparacji zamówień sztukowych na przykładzie wózka
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kompletacyjnego firmy Balea”. Jury w składzie prof. dr hab. Elżbieta
Gołembska, prof. dr hab. Maciej Szymczak oraz dr Zbigniew Bentyn ocenili
naszych studentów na drugie miejsce.
Jeszcze raz serdecznie gratulujemy!
Na uwagę również zasłużyły referaty i prelekcje:
Politechniki Krakowskiej, Jan Aleksandrowicz oraz Michał Nowak pt.
„Nowoczesne narzędzia optymalizacyjne w logistyce”.
Politechniki Poznańskiej, Lucyny Sikory oraz Katarzyny Kowalskiej, pt.
„Możliwości nowoczesnych systemów informatycznych stosowanych
w logistyce na przykładzie systemu IFOS- ERP”
Pani Magdaleny Zdziarskiej, pt. „Track & Trace w globalnych łańcuchach
dostaw - platforma T-traco”.
Reprezentant firmy Welcome Airport Services, Maciej Klóskowski z
wystąpieniem o „determinantach działania centralnego systemu wyważania
statków powietrznych”.
Po części oficjalnej przyszedł czas na integrację wszystkich zebranych
Kół naukowych z całej Polski! Organizatorzy zapewnili nam niesamowite
wrażenia przed imprezą z jednych z Poznańskich klubów, organizując
Tramwajadę w wycieczkowym tramwaju Helmut GT8.
Kolejny dzień przyniósł nam bogaty i mocno wypełniony
harmonogram. Nasi studenci między innymi wzięli udział w następujących
wycieczkach:
Firma Nivea - zwiedzanie zakładu wraz z pokazaniem przebiegu procesu
produkcyjnego.
Firma Glaxo Smith Kline - najnowocześniejszy magazyn wysokiego
składowania w Polsce oraz zobaczyć proces produkcji leków.
Zajezdnia Franowo - mogliśmy dowiedzieć się ciekawych rzeczy na temat
wykorzystania systemu informatycznego odpowiedzialnego za sprawny
transport miejski oraz poznać tajniki tramwajów.
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Port Lotniczy Ławica - mogliśmy poznać tajniki systemów informatycznych
w codziennej pracy obsługi naziemnej, regionalnego portu lotniczego.
Po obiedzie uczestnicy konferencji mogli wziąć udział w III edycji gry
logistycznej. Gra polegała na wcieleniu się w rolę przedsiębiorstw
zarządzających projektami. Mieliśmy za zadanie jak najsprawniej ułożyć dane
projekty z klocków, szacując szanse oraz zagrożenia kupna systemów
informatycznych do pomocy w zrealizowaniu projektu.
Podsumowaniem konferencji LwN 2015 był V Ogólnopolski Turniej
Bowlingowy Studentów Logistyki, który był w jednym z Poznańskich
pubów.
Serdecznie dziękujemy SKNL AElogic za wysiłek i trzy dni pełne
niesamowitych wrażeń!
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