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Seminarium Politechnika na fali! 

Jest to seminarium naukowe skierowane do studentów  Politechniki Warszawskiej, 
które odbędzie się podczas rejsu na żaglowcu STS Fryderyk Chopin. 
W czasie seminarium uczestnicy skupiać się mają na współczesnych rozwiązaniach 
zarówno technologicznych jak i naukowych dotyczących zrównoważonego rozwoju 
oraz ochrony środowiska. Tematem przewodnim tegorocznej edycji seminarium są 
Narzędzia i wyzwania dla współczesnych inżynierów. Inżynierowie kształceni w PW 
wykorzystują coraz bardziej złożone narzędzia, którymi są zarówno nowe technologie, 
oprogramowanie, ale także kreatywność. Wyzwaniem dla nich w tak dynamicznie 
zmieniającym się świecie jest ochrona środowiska, racjonalne wykorzystanie energii 
oraz aktualne uwarunkowania prawne. Nie sposób jednak używać starych narzędzi w 
odpowiedzi na nowe wyzwania. Na STS Fryderyk Chopin przyszli inżynierowie będą 
mogli wypłynąć poza horyzont znanej im dotychczas rzeczywistości. 

Jeśli jesteś ciekawy świata, ambitny, chcesz się nauczyć wielu ciekawych rzeczy, a 
przy okazji przeżyć niesamowitą przygodę, nie boisz się ciężkiej pracy ani nowych 
wyzwań to Politechnika na fali! czeka właśnie na Ciebie!* 

termin: 05-19.09.2016 
trasa: Goteborg - Szczecin 
koszt: 2500PLN** 

seminarium skierowane jest do studentów Politechniki Warszawskiej studiów I oraz II 
stopnia 
* nie jest wymagane żadne doświadczenie żeglarskie
** prowadzone są rozmowy ze sponsorami w celu obniżenia kosztu uczestnictwa w
seminarium

ZAPISY: http://link.sspw.pl/politechnikanafali 
KONTAKT: politechnika.na.fali@gmail.com bądź fb: Politechnika na fali   

Informacje dodatkowe:

Cena zawiera: 
- udział w seminarium
- zakwaterowanie na pokładzie w wieloosobowych kabinach,
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- wyżywienie: 3 posiłki dziennie, całodobowy dostęp do kawy i herbaty 
- opłaty portowe i koszty paliwa 
- szkolenie na żaglowcu 
 
Cena nie zawiera: 
- kosztów transportu na miejsce zaokrętowania i powrotu z miejsca wyokrętowania 

(do Goteborga - planowany jest transport grupowy autokarem bądź samolotem, 
którego orientacyjny koszt wyniesie około 350PLN), 

- ubezpieczenia w zakresie NNW i KL za granicą - każdy uczestnik powinien takie 
ubezpieczenie wykupić we własnym zakresie 
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