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IV ogólnopolska studencka konferencja
„Chcę być zrównoważony”
IV nationwide student conference
„I want to be balanced”
Z każdym rokiem wzrasta świadomość ekologiczna mieszkańców naszej planety. Podejmowane są konkretne działania, mające na celu poprawę
stanu środowiska oraz poddawane są analizie sytuacje, które negatywnie
wpływają na otaczającą nas przyrodę. Każdy, niezależnie od wieku, powinien troszczyć się o środowisko. Podejmując otwartą dyskusję można osiągnąć więcej – zrozumieć problemy ochrony środowiska oraz ustalić odpowiednie działania naprawcze. W związku z tym w dniach 7-9 kwietnia 2013 r.
w Opolu zorganizowano IV już Ogólnopolską Studencką Konferencję
pt. „Chcę być zrównoważony!”. Inicjatorem tego spotkania naukowego było
Studenckie Koło Naukowe Oikos działające przy Uniwersytecie Opolskim.
Tematyka konferencji obejmowała ekologię – działania zmierzające ku
poprawie stanu środowiska, nowe rozwiązania technologiczne oraz produkty
przyjazne dla środowiska. Uczestnikami konferencji byli nauczyciele akademiccy oraz studenci z całego kraju. Nie zabrakło także przedstawicieli Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, który reprezentowali
członkowie Studenckiego Koła Naukowego Menedżerów „TOP MANAGER”
w składzie: Katarzyna Ochnik, Malwina Ożarek i Monika Popek.
Konferencję uroczyście otworzył prof. zw. dr hab. Janusz Słodczyk,
Prorektor ds. Nauki i Finansów, który swoim wystąpieniem wprowadził
uczestników w tematykę konferencji. Kolejnym punktem programu były wystąpienia studentów. Przedstawicielki Koła Naukowego Menedżerów „TOP
MANAGER” przedstawiły tematy: „Zrównoważony rozwój kapitału ludzkiego”
(Malwina Ożarek), „Ochrona środowiska na przykładzie Banku Ochrony
Środowiska” (Katarzyna Ochnik) oraz „Świadomość ekologiczna w kontekście prowadzenia badań marketingowych” (Monika Popek). W drugim dniu
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konferencji odbyły się warsztaty prowadzone przez dr Monikę Paradowska
pt. „Ekologia – mój czy nasz interes?”, w czasie których uczestnicy poszukiwali rozwiązań poprawiających stan przyrody. Konferencja okazała się ciekawym przedsięwzięciem przyczyniającym się do poszerzenia wiedzy
i wzrostu świadomości ekologicznej jej uczestników.
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