
Sprawozdanie z wyjazdu dr inż. Piotra Kolmanna do Ostrawy. 

 

W dniach 11-15 listopada 2019 r. Pan dr inż. Piotr Kolmann z Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa 

i Ochrony Ludności SGSP realizował indywidualny program nauczania połączony ze szkoleniem 

w ramach programu Erasmus+ w zagranicznej uczelni wyższej, którą była Politechnika Ostrawska 

w Republice Czeskiej. Celem odbytej mobilności było przeprowadzenie czterech godzin zajęć 

dydaktycznych oraz uczestnictwo w czterech godzinach szkolenia w uczelni przyjmującej. Ponadto 

p.P.Kolmann wziął udział w szeregu spotkań z pracownikami Politechniki Ostrawskiej, a także 

krajowych i zagranicznych uczelni w związku z 3. Międzynarodowym Tygodniem zorganizowanym 

na Politechnice Ostrawskiej. 
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W dniach 11-15 listopada 2019 r. Pan dr inż. Piotr Kolmann z Wydziału Inżynierii 

Bezpieczeństwa i Ochrony Ludności SGSP realizował indywidualny program nauczania połączony 

ze szkoleniem w ramach programu Erasmus+ w zagranicznej uczelni wyższej, którą była 

Politechnika Ostrawska w Republice Czeskiej. Celem odbytej mobilności było przeprowadzenie 

czterech godzin zajęć dydaktycznych oraz uczestnictwo w czterech godzinach szkolenia w uczelni 

przyjmującej. Ponadto p. P. Kolmann wziął udział w szeregu spotkań z pracownikami Politechniki 

Ostrawskiej, a także krajowych i zagranicznych uczelni w związku z 3. Międzynarodowym 

Tygodniem zorganizowanym na Politechnice Ostrawskiej. 

W dedykowanych zajęciach dydaktycznych – opracowanych i przeprowadzonych przez 

uczestnika mobilności w języku angielskim – uczestniczyli studenci wydziału przyjmującego, 

tj. Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Ostrawskiej. Wyznaczony zakres problemowy 

obejmował następujące zagadnienia: 

1. System jako podstawowe pojęcie cybernetyki – systemowe podejście do ratownictwa górniczego. 

2. Zagrożenia w kopalni i ich wpływ na działania ratownicze. 

3. Organizacja ratownictwa górniczego w Polsce – definicja, podmioty, zadania, przepisy, służby 

i ich role itp. 

4. Warsztaty na rzecz określenia różnic i podobieństw organizacji systemów ratownictwa 

górniczego w Polsce i Czechach. 

Natomiast program części szkoleniowej został przeprowadzony w trakcie pobytu 

z naciskiem na specyfikę i zakres problemowy właściwe dla funkcjonowania Wydziału Górnictwa 

i Geologii Politechniki Ostrawskiej, obejmując takie zagadnienia, jak infrastruktura dydaktyczna 

i badawcza uczelni przyjmującej, zakończone i obecnie prowadzone badania na uczelni 

przyjmującej, a także studenckie koła naukowe i zasady ich funkcjonowania na uczelni 

przyjmującej. 

W trakcie pobytu udało się uczestnikowi zobaczyć szereg ciekawych miejsc – 

w szczególności wybrane pracownie/laboratoria, IT4Innovations National Supercomputing Center, 

Pawilon geologiczny wraz z Parkiem geologicznym, czy w końcu Planetarium – będących 

składowymi struktur organizacyjnych Politechniki Ostrawskiej. Ponadto p. P. Kolmann odwiedził 

także Landek Park, z położeniem szczególnego akcentu na zapoznanie się ze zbiorami związanymi 

z ratownictwem górniczym znajdującymi się w muzeum górniczym. 

Zrealizowana mobilność zdaniem Pana dr. inż. Piotra Kolmanna okazała się nad wyraz 

produktywna, zarówno w wymiarze naukowo-dydaktycznym, jak i szkoleniowym. Stanowiła 

zarazem okazję do poszerzenia grona kontaktów naukowych oraz do posługiwania się władanymi 

przez niego językami obcymi – angielskim i czeskim. 

 

 



 

 



 


