Kraków, dnia 5 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie z działalności Koła Naukowego GEOTURYSTYKA
w roku akademickim 2013/2014
(01.10.2013 – 30.09.2014)
do wiadomości Pani Prodziekan WGGiOŚ, Prof. Lucyny Natkaniec-Nowak

Promocja Koła wśród studentów kierunkach Turystyka i Rekreacja oraz Górnictwo i Geologia
Prezentacja Koła i jego działalności wśród studentów obu kierunków, której celem było zachęcenie do czynnego
włączenia się w prace Koła i aktywnego uczestnictwa w jego poczynaniach.
2. Nabór nowych członków Koła
Efekt prowadzonej na naszym Wydziale promocji Koła. W listopadzie 2013 roku koło liczyło 29 czynnych
członków.
3. Systematyczne spotkania Koła
Spotkania Koła, odbywające się co raz w miesiącu, miały na celu wymianę informacji o działaniach
prowadzonych przez członków Koła na różnych płaszczyznach m.in. związane z przygotowaniami do 54
Studenckiej Sesji Kół Naukowych Pionu Górniczego.
4. Wybór nowego Zarządu Koła
W listopadzie 2013 roku zdeklarowani członkowie Koła wybrali nowy Zarząd w składzie:
Przewodnicząca:
Sabina Franczyk (IV rok TiR)
Zastępca:
Wojciech Lewicki (I rok TiR)
Sekretarz:
Agata Wtorek (IV rok TiR)
Skarbnik:
Maria Kruczek (IV rok TiR)
5. 54 Sesja Kół Naukowych Pionu Górniczego
W ramach 54 Studenckiej Sesji Kół Naukowych członkowie Koła zgłosili 9 referatów o tematyce geoturystycznej,
co pozwoliło na zorganizowanie obrad w osobnej sekcji V „Geoturystyka”. Wysoki poziom zaprezentowanych
prac dobrze świadczy o aktywności Członków Koła.
6. Druga edycja krakowskiego wyścigu autostopowego „Krakostop”
Podczas weekendu majowego w 2014 roku odbyła się druga edycja projektu Koła – tym razem wyścig
autostopowy zakończył się metą w chorwackim Zadarze. Prace przygotowawcze trwały od grudnia, a dzięki nim
Kołowicze zyskali doświadczenie w organizacji tego typu międzynarodowych wydarzeń (przygotowanie oferty
współpracy, rozmowy ze sponsorami, organizacja Startu i Mety). „Krakostop stał się znakomitą promocją Koła
i Uczelni, jest już rozpoznawalną marką nie tylko w Krakowie ale także poza regionem (www.krakostop.pl).
7. Wieczory tematyczne
Członkowie koła kontynuując tradycje z lat ubiegłych zorganizowali wieczór tematyczny „Europa Wschodnia”.
Wydarzenie to odbyło się 28 listopada 2013 roku. Wśród prelegentów znaleźli się członkowie koła: Justyna
Muzyk i Grzegorz Bielański. Justyna opowiedziała o swoim pobycie w Moskwie, zaś Grzegorz o swojej podróży
autostopowej po Litwie, Łotwie i Estonii. Ponadto pozostali kołowicze zadbali o podniebienia reszty uczestników
przygotowując regionalne przysmaki.
8. Udział w szkoleniu „Targi turystyczne – zarządzamy projektem”
W lutym Członkowie Koła wzięli udział w szkoleniu z zarządzania projektami w wymiarze 10 godzin
dydaktycznych, które zostało zorganizowane przez firmę Bartosz Kosiński – Far Beyond Business. Każdy student
po zakończeniu szkolenia otrzymał Zaświadczenie o ukończenie szkolenia wydane na podstawie rozporządzenia
Ministra Edukacji Narodowej. Poruszane były takie zagadnienia jak Fazy projektu, Wykres Gantta, Promocja
i marketing, Zarządzanie ryzykiem, Aspekty prawne. Był to doskonały sposób na przygotowanie się
do organizacji wydarzeń, takich jak Targi turystyczne na naszej uczelni.
9. Wyjazdy naukowo-turystyczne członków KN Geoturystyka
W roku akademickim 2012/2013 członkowie KN Geoturystyka wzięli udział w integracyjnym wyjeździe
w Beskid Wyspowy w dniu 11 listopada. Studenci zdobyli najwyższy szczyt Mogielicę. Celem wyjazdu było
zintegrowanie się nowych członków KN Geoturystyka, a także krzewienie wartości patriotycznych.
10. Obchody dziesięciolecia KN Geoturystyka
Spotkanie KN Geoturystyka z okazji obchodów dziesięciolecia istnienia zostało zorganizowane 19 grudnia.
Na spotkanie zostali zaproszeni poprzedni opiekunowie koła: dr hab. inż. Alicja Kicińska i dr hab. inż. Marek
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Doktor. Podczas spotkania poprzednia prezes Koła Martyna Gaik przypomniała dotychczasową szeroką
działalność kołowiczów, a zaproszeni goście – zaprzyjaźniona już z kołem para podróżników Ewa Wilczyńska-Saj
i Roman Saj (www.gonimyslonce.pl/) przedstawili prezentację ukazującą wrażenia ze swojej podróży na Bali.
Udział w Dniach Otwartych AGH
Członkowie KN Geoturystyka wzięli czynny udział w dniach otwartych AGH w kwietniu 2014 roku, obsługując
stanowisko informacyjne Koła Naukowego „Geoturystyka”, w ramach którego promowali Wydział GGiOŚ
i kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, a także działalność Koła.
Profil KN Geoturystyka na Facebooku
Od lipca 2014 roku opiekę nad platformą koła przejęła studentka kierunku Turystyka i Rekreacja Gabriela
Mączyńska. Strona wykorzystywana jest do promocji działalności członków koła wśród studentów AGH oraz
szerokiej społeczności Facebooka. Na platformie umieszczane są linki do ciekawych materiałów znajdujących się
na stronie internetowej koła. Platforma służy także do organizowania i koordynowania poszczególnych działań
koła.
Aktualizowanie strony internetowej Koła
Członkowie Koła zadbali o przekazywanie informacji o swojej działalności studentom naszego Wydziału poprzez
aktualizację strony internetowej, którą od lipca 2014 roku opiekuje się studentka III roku TiR Gabriela Mączyńska
(www.geoturystyka.agh.edu.pl).
Aktualizowanie materiałów w gablocie Koła i promocja geoturystyki
Członkowie Koła starają się również promować geoturystykę poprzez aktualizację gabloty Koła. Ponadto Koło
włączyło się w promocję czasopisma „Geoturystyka” oraz propagowanie wiedzy o rozwoju Geoturystyki
na świecie.

Z poważaniem,

Opiekun KN Geoturystyka

