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Jesteśmy organizacją non-profit powstałą w 2011

roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

przy Instytucie Handlu Zagranicznego i Studiów

Europejskich. Obecnie jesteśmy największym

Kołem Energetycznym w Polsce. W ciągu trzech

lat działalności udało nam się nawiązać bliskie

kontakty z kadrą naukową uczelni, organizacjami

studenckimi o podobnym profilu działalności,

a także firmami z branży energetycznej. Jako

studentów interesuje nas szeroko pojęta branża

energetyczna, wraz z jej aspektami

ekonomicznymi, finansowymi, technicznymi,

prawnymi i środowiskowymi.

Główne cele SKN Energetyki to:

• Pogłębianie wiedzy członków Koła i innych

studentów w zakresie szeroko pojmowanej

branży energetycznej,

• Stworzenie zgranej społeczności studentów

zainteresowanych branżą energetyczną,

• Promowanie sektora energetycznego wśród

studentów SGH oraz innych uczelni,

Pozyskiwanie kontaktów z ludźmi z branży

i rozwijanie studenckiego ruchu naukowego.



Strategia energetyczna dla Polski na kolejne dekady

to kluczowa kwestia, gdyż̇ dla stabilnego wzrostu

gospodarczego potrzebna jest niezawodność́ dostaw

energii i jej niska cena. Podczas naszych spotkań

będziesz miał możliwość poznania tych i innych

zagadnień „od podszewki”, zarówno w kontekście

ekonomicznym jak i technicznym. Kolejnym punktem

jest działalność projektowa. Jest to wspaniała okazja

i ogromna szansa aby sprawdzić jak radzimy sobie

z pracą pod presją i kiedy “gonią” nas terminy.

Dajemy możliwość poznania ogromnej ilości

młodych, ambitnych ludzi, z którymi razem możesz
realizować swoje pasje – nie tylko energetyczne.

Rekrutacja odbywa się na 
początku każdego semestru 
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Nasze flagowe projekty: 

Dzień Energetyki

Tegoroczną edycje przeprowadziliśmy we współpracy z takimi firmami jak: EY, Areva, PGNiG, PGNiG TERMIKA

oraz VEOLIA.

Dzień Energetyki jest to cykliczny projekt organizowany przez SKN Energetyki w celu zwrócenia uwagi studentów

na tematy dotyczące sektora energetycznego, poruszane w mediach każdego dnia.

Są to warsztaty prowadzone przez największych branżowych gigantów zakończone debatą ekspercką.



Nasze flagowe projekty

Future Energy Summit

Jest to projekt, który realizujemy we współpracy z firmą Fortum Power and Heat Polska sp. z o.o.

Jest to cykl konferencji poświęconych tematyce pozyskiwania energii z odpadów, odbywający się w sześciu miastach

w Polsce: Wrocławiu, Częstochowie, Gliwicach, Płocku, Krakowie i Warszawie. Każda z konferencji składała się

z dwóch części: wykładu i warsztatu. Prelegentami byli zarówno profesorowie i wykładowcy z uczelni jak

i pracownicy firm zajmujących się energetycznym wykorzystaniem odpadów.

Zimowa Szkoła Energii

Jest to projekt dwudniowy organizowany w SGH. Pierwszego dnia organizowane są prelekcje ekspertów

z branży energetycznej, drugiego wieczorem odbywa się debata na poruszone wcześniej tematy.
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