
 

 

 

  

DDEEAARR  FFRRIIEENNDDSS!!  

WWee  aarree  ggllaadd  ttoo  iinnvviittee  YYoouu  ttoo  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  „„SSuummmmeerr  SScchhooooll  ––  22001199””,,  wwhhiicchh  wwiillll  bbee  hheelldd    

iinn  PPoozznnaann  oonn  JJuunnee  0033--0077,,  22001199    

TThhee  pprrooggrraammmmee  iinncclluuddss::  

lleeccttuurreess  bbyy  lleeaaddiinngg  pprrooffeessssoorrss  iinn  EEnngglliisshh,,  vviissiittss  ttoo  wwoorrlldd--lleeaaddiinngg  ccoommppaanniieess,,  llooggiissttiicc  qquueesstt,,  eexxccuurrssiioonnss  

aarroouunndd  PPoozznnaann,,  aaddddiittiioonnaall  aattttrraaccttiioonnss..  

  TThhee  ccoosstt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ""SSuummmmeerr  SScchhooooll  ––  22001199""::      

      224400  eeuurroo//ppeerrssoonn;;    

  TThhee  ccoosstt  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ""SSuummmmeerr  SScchhooooll  ––  22001199""  iinncclluuddeess::  

  pprroovviiddiinngg  aann  ooffffiicciiaall  iinnvviittaattiioonn;;  

  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ccllaasssseess,,  lleeccttuurreess,,  ssiimmuullaattiioonnss  ooff  ""SSuummmmeerr  SScchhooooll"";;  

  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  llooggiissttiicc  qquueesstt;;  

  ttrraavveell  eexxppeennsseess  ttoo  tthhee  33  wwoorrlldd--lleeaaddiinngg  ccoommppaanniieess;;  

  eexxppeennsseess  ffoorr  55  ddiinnnneerrss;;  

  tthhee  ccoosstt  ooff  aa  wweeeekkllyy  ttiicckkeett  ffoorr  ppuubblliicc  ttrraannssppoorrtt;;  

  ccoossttss  ffoorr  tthhee  iinntteeggrraattiioonn  eevveenntt;;  

  ccoossttss  ooff  cceerrttiiffiiccaatteess,,  pprriizzeess  aanndd  ssiigghhttss  

ooff  tthhee  ""SSuummmmeerr  SScchhooooll  ––  22001199"";;  

  eexxppeennsseess  ffoorr  aaddddiittiioonnaall  aattttrraaccttiioonnss..  

  

TThhee  ccoosstt  ooff  ""SSuummmmeerr  SScchhooooll  22001199""    

ddooeess  nnoott  iinncclluuddee::  

  ccoossttss  ooff  ttrraavveelllliinngg;;  

  ccoossttss  ooff  aaccccoommmmooddaattiioonn;;  

  iinnssuurraannccee  ffoorr  tthhee  ppeerriioodd  ooff  oovveerrsseeaass  ttrriipp;;  

  bbrreeaakkffaasstt  aanndd  ddiinnnneerr  dduurriinngg  tthhee  SScchhooooll..  

  

TTeerrmmss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn::  

11))  WWee  aasskk  tthhaatt  bbyy  MMaayy  66,,  22001199,,  ffiillll  tthhee  ffoorrmm  aanndd  ddeeccllaarree  ppaarrttiicciippaattiioonn::    

hhttttppss::////ddooccss..ggooooggllee..ccoomm//ffoorrmmss//dd//ee//11FFAAIIppQQLLSSddssbbtt22CC00__66cc33SS00bb22FF55MMVVVVppBBQQMM66BBEEXXIIffbbRRLLuu88zz55eeuuZZttooKKyyUUww

TTQQ//vviieewwffoorrmm  

22))  UUppoonn  rreecceeiipptt  ooff  tthhee  ccoosstt  ooff  tthhee  SSuummmmeerr  SScchhooooll  tthhee  ppaarrttiicciippaanntt    iiss  gguuaarraanntteeeedd  aa  rreesseerrvveedd  ppllaaccee  aatt  tthhee  

SSuummmmeerr  SScchhooooll  ––  22001199..  

OOrrggaanniizzeerr  aanndd  eevveenntt  ppllaaccee::  PPhhDD..  EEnngg..  IIzzaabbeellaa  KKuuddeellsskkaa,,  MMSScc..  EEnngg..  IIrreennaa  PPaawwłłyysszzyynn,,  

FFaaccuullttyy  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  MMaannaaggeemmeenntt  aanndd  LLooggiissttiiccss,,  PPoozznnaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,    

1111  SSttrrzzeelleecckkaa  SSttrr..,,  6600--996655  PPoozznnaańń,,  PPoollaanndd  

  
IIff  yyoouu  hhaavvee  aaddddiittiioonnaall  qquueessttiioonnss,,  pplleeaassee  ccoonnttaacctt  uuss  aatt::  

  

  iizzaabbeellaa..kkuuddeellsskkaa@@ppuutt..ppoozznnaann..ppll,,  iirreennaa..ppaawwllyysszzyynn@@ppuutt..ppoozznnaann..ppll  

  WWee  aarree  wwaaiittiinngg  ffoorr  YYoouu!!  

SSS   UUU   MMM   MMM   EEE   RRR         SSS   CCC   HHH   OOO   OOO   LLL      –––      222000111999   

iiinnn   PPP   OOO   LLL   AAA   NNN   DDD   
   

FFaaccuullttyy  ooff  EEnnggiinneeeerriinngg  MMaannaaggeemmeenntt  ooff  PPoozznnaann  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsbt2C0_6c3S0b2F5MVVpBQM6BEXIfbRLu8z5euZtoKyUwTQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsbt2C0_6c3S0b2F5MVVpBQM6BEXIfbRLu8z5euZtoKyUwTQ/viewform
mailto:izabela.kudelska@put.poznan.pl
mailto:irena.pawlyszyn@put.poznan.pl


 

 
TTHHEE  SSUUBBJJEESSTT  OOFF  TTHHEE  LLEECCTTUURREESS**  

NNrr  TTooppiiccss  HHoouurrss  

11..  ““IIddeennttiiffiiccaattiioonn  ooff  llooggiissttiicc  pprroocceesssseess  iinn  pprroodduuccttiioonn””  44  

22..  „„TTOOCC  ((TThheeoorryy  ooff  CCoonnssttrraaiinnttss))  iinn  mmaatteerriiaall  ffllooww  mmaannaaggeemmeenntt””  22  

33..  ““FFlleexxssiimm  --  ssiimmuullaattiioonn  aanndd  mmooddeelllliinngg  llooggiissttiicc  pprroocceesssseess””  22  

44..  ““AAccttiivviittyy  BBaasseedd  CCoossttiinngg  iinn  llooggiissttiiccss””  33  

55..  „„EERRPP  ssyysstteemmss  iinn  llooggiissttiiccss””  22  

66..  ““NNeeww  pprroodduucctt  oonn  tthhee  mmaarrkkeett  --  ddeessiiggnn,,  pprroodduuccttiioonn,,  mmaakkee  oorr  bbuuyy  

aannaallyyssiiss  aanndd  pprrooffiittaabbiilliittyy  aannaallyyssiiss””  

33  

77..  ““PPeettrrii  nneettss  iinn  pprroodduuccttiioonn  mmaannaaggeemmeenntt””  22  

88..  ””DDiissttrriibbuuttiioonn  rreeqquuiirreemmeennttss  ppllaannnniinngg  --  tthheeoorryy,,  ccaassee  ssttuuddiieess,,  wwoorrkksshhoopp””  22  

99..  VViissiitt  ttoo  tthhee  FFaaccttoorryy  11  22  

1100..  VViissiitt  ttoo  tthhee  FFaaccttoorryy  22  22  

1111..  VViissiitt  ttoo  tthhee  FFaaccttoorryy  33  22  

1122..  LLooggiissttiicc  QQuueesstt  iinn  cciittyy  PPoozznnaann  44  

  TToottaall  hhoouurrss::  3300  

**  PPlleeaassee,,  nnoottee  tthhaatt  tthhee  pprrooggrraammmmee  iiss  ssuubbjjeecctt  ttoo  cchhaannggee  

OOppiinniioonnss  ooff  ppaarrttiicciippaannttss  aabboouutt  „„SSuummmmeerr  SScchhooooll””  iinn  PPoozznnaańń  UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy  

„„SSuummmmeerr  SScchhooooll  iinn  PPoozznnaann  iiss  aa  lliivvee  eexxaammppllee  ooff  hhooww  oonnee  ccaann  ssppeenndd  ttiimmee  nnoott  oonnllyy  wwiitthh  ffuunn,,  bbuutt  aallssoo  wwiitthh  

eedduuccaattiioonn..  NNoott  ffoorr  aa  sseeccoonndd  ddiidd  II  rreeggrreett  tthhaatt  II  ttooookk  ppaarrtt  iinn  tthhee  SScchhooooll..  WWhhyy??  BBeeccaauussee  II  oobbttaaiinneedd  nneeww  

kknnoowwlleeddggee  aanndd  mmeett  nneeww  ppeeooppllee..  AAnndd  tthhaatt  iiss,,  ddeeffiinniitteellyy,,  iimmppoorrttaanntt  iinn  eevveerryybbooddyy’’ss  lliiffee..  AA  ddiivveerrssee  pprrooggrraammmmee  

ooff  tthhee  SScchhooooll,,  eexxccuurrssiioonnss  ttoo  tthhee  wweellll--kknnoowwnn  PPoolliisshh  eenntteerrpprriisseess,,  iinntteerreessttiinngg  pprraaccttiiccaall  lleeccttuurreess,,  hhoossppiittaabbiilliittyy  ooff  

tthhee  oorrggaanniizzeerrss  aanndd  PPoolliisshh  ssttuuddeennttss,,  tthhee  bbeeaauuttiiffuull  cciittyy  ooff  PPoozznnaann  ––  aallll  tthhaatt  mmaaddee  oouurr  wweeeekk  aann  uunnffoorrggeettttaabbllee  

eevveenntt..  II  aamm  ggrraatteeffuull  ttoo  eevveerryyoonnee,,  wwhhoo  wwaass  eennggaaggeedd  aanndd  ttooookk  ppaarrtt  iinn  tthhee  SSuummmmeerr  SScchhooooll!!””  

„„II  aamm  vveerryy  ssaattiissffiieedd  wwiitthh  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  SSuummmmeerr  SScchhooooll  iinn  PPoozznnaann..  II  eennjjooyyeedd  eevveerryytthhiinngg,,  bbeeccaauussee  

eevveerryy  ddaayy  wwaass  ppllaannnneedd  wwiitthh  mmaaxxiimmuumm  eeffffiicciieennccyy..  II  hhaavvee  nneevveerr  hhaadd  aa  cchhaannccee  ttoo  ttaakkee  ppaarrtt  iinn  ssuucchh  eevveennttss  aanndd  II  

aamm  vveerryy  hhaappppyy  tthhaatt  II  ffiinnaallllyy  ggoott  tthhaatt  ppoossssiibbiilliittyy..  II  aamm  ggllaadd  tthhaatt  II  hhaadd  aann  eexxppeerriieennccee  ccoonnnneecctteedd  wwiitthh  ttaakkiinngg  

ppaarrtt  iinn  ccllaasssseess  wwiitthh  tthhee  ttooppiicc,,  aaccttuuaall  ffoorr  mmee,,  ccoommmmuunniiccaattiinngg  wwiitthh  ssttuuddeennttss  wwhhoo  ssttuuddyy  iinn  tthhee  PPoozznnaann  

UUnniivveerrssiittyy  ooff  TTeecchhnnoollooggyy,,  eexxcchhaannggiinngg  iimmpprreessssiioonnss  aabboouutt  ssttuuddeennttss’’  lliiffee  aanndd  jjuusstt  ssppeenndd  ssoommee  ttiimmee  iinn  aa  

wwoonnddeerrffuull  ffrriieennddllyy  aattmmoosspphheerree..””  

  


