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16 października 2008 w Akademii 
Górniczo-Hutniczej odbyła się uroczystość 
wręczenia dyplomów oraz nagród 
przyznanych w pierwszej edycji konkursu 
„Notatki w Internecie” dla uczniów 
krakowskich szkół ponadgimnazjalnych. 

Konkurs ten organizowany jest pod 
patronatem JM Rektora AGH już od 
dziewięciu lat. Pierwotnie był adresowany 
jednak tylko do studentów AGH. Edycja 
skierowana do uczniów zorganizowana 
została wspólnie przez Centrum 
e-Learningu AGH oraz Wydział Edukacji 
Urzędu Miasta Krakowa. Po raz pierwszy 
w roku szkolnym 2007/08 w ramach 

Konkursu uczniowie opracowywali 
w formie elektronicznej (jako strony WWW) 
własne notatki z ulubionych lekcji. 
Nad merytoryczną poprawnością prac 
czuwali ich opiekunowie naukowi – 
nauczyciele prowadzący dane zajęcia 

w szkole. Tworząc własne prace 
uczniowie zdobywali umiejętność 
i praktykę tworzenia elektronicznych 
materiałów dydaktycznych 
przeznaczonych do publikacji w Internecie. 
Jury złożone z przedstawicieli AGH 
i Wydziału Edukacji Urzędu Miasta 
Krakowa wyłoniło zwycięskie prace oraz 
przyznało nagrody:

– Grand Prix oraz nagrodę główną 
w postaci trzech laptopów 
ufundowanych przez JM Rektora AGH 
zdobyła praca pt. „Wielomiany jednej 
zmiennej” przygotowana przez 
uczniów: Jakuba Białkowskiego, 
Rafała Mastynę oraz Rafała Polaka 
z 2 klasy XII LO im. Cypriana Kamila 
Norwida w Krakowie. Opiekunem 
Naukowym pracy była mgr Magdalena 
Wachulec.

– Drugie miejsce zajęła praca pt. 
„Algorytmika – jak i z czym to się je?” 
Łukasza Joba z 2 klasy IV Liceum 
Ogólnokształcące im. Tadeusza 
Kościuszki w Krakowie. Opiekunem 
Naukowym pracy był mgr Jan 
Kurzawa.

– Trzecie miejsce zajęła praca 
pt. „Podstawy elektrotechniki” Pawła 
Łozińskiego z 1 klasy Zespołu Szkół 
Łączności w Krakowie. Opiekunem 
Naukowym pracy był dr inż. Wiktor 
Hudy.

Druga i trzecia nagroda oraz nagrody 
dla opiekunów naukowych prac zostały 
ufundowane przez Prezydenta Miasta 
Krakowa.

Wszystkie zgłoszone w konkursie 
prace były na bardzo wysokim poziomie. 
Staną się one ogólnodostępnymi na 
stronie internetowej Konkursu: www.
notatki.cel.agh.edu.pl – pomocami 
dydaktycznymi.

  Michał Oczko

Notatki w Internecie 2008

W dniu 3 października 2008 naszą 
Uczelnię odwiedziła grupa profesorów, 
wykładowców i doktorantów (w sumie 
16 osób) z Department of Ferrous 
Metallurgy RWTH Aachen University, 
Republika Federalna Niemiec, której 
przewodniczył prof. dr. ing. Dieter Senk 
(Chair of Iron and Steel Metallurgy). 
W spotkaniu wziął udział dziekan Wydziału 
Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, 
dr hab. inż. Mirosław Karbowniczek, 
prof. AGH, prodziekani oraz grupa 
profesorów. Uczestniczył także Gregor 
Münstermann, Prezes ArcellorMittal, 
Chairman of Board of Directors and Chief 
Executive Officer. Celem spotkania było 
nawiązanie współpracy w zakresie 
dydaktyki, przede wszystkim w dziedzinie 
metalurgii żelaza, a szczególnie wspólne 
staże i wymiana studentów oraz 
doktorantów z naszej uczelni i RWTH 
Aachen University. Przedstawiciele obu 
uczelni technicznych wykazali 
zainteresowane współpracą i wspólnym 

kształceniem studentów polskich 
i niemieckich o specjalności metalurgia 
żelaza. Gregor Münstermann zadeklarował 
ze swej strony pomoc w realizacji takiej 

współpracy i uznał inicjatywę za cenną 
z punktu widzenia interesów hutnictwa.

  Andrzej Ciaś

Wizyta gości z Aachen University
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Zwycięzcy konkursu

Wspólna fotografia


