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•  

DZIENNIK INTERNETOWY UKAZUJE SIĘ WYŁĄCZNIE W POSTACI ELEKTRONICZNEJ. 

Konferencja SECON 2012 
Dziś zakończyła się XXXI Konferencja Elektroniki i 
Telekomunikacji Studentów i Młodych Pracowników 
Nauki SECON 2012 objęta patronatem JM Rekora 
WAT prof. Zygmunta Mierczyka, a zorganizowana 
przez członków Koła Naukowego Elektroników oraz 
Energetyków, a takŜe Studenckiego Koła Stowarzy-
szenia Elektryków Polskich przy WAT. Komisja 
konkursowa wyróŜniła dwunastoma nagrodami 
ksiąŜkowymi oraz dyplomami uznania autorów naj-
lepszych referatów w dwóch kategoriach: doktoran-
tów i młodych pracowników nauki oraz w kategorii 
studentów. 

 
Fot. 1. Zdobywcy I miejsca w kategorii młodych pracowników nauki  – dok-
toranci Wydziału Elektroniki WAT odbierają nagrody od swojego Dziekana. 

Nagrody ufundowane przez Prezesa Fundacji 
Wspierania Rozwoju Radiokomunikacji i Technik 
Multimedialnych prof. Józefa Modelskiego wręczy-
li:  Dziekan Wydziału Elektroniki WAT prof. Ma-
rian Wnuk i Pełnomocnik Rektora ds. Studenckich 
dr Wojciech Kocańda. 

 
Fot. 2. Zdobywcy I miejsca w kategorii studenckiej– studenci Politech-
niki Białostockiej w towarzystwie dziekana Wydziału Elektroniki WAT 
i Pełnomocnik Rektora WAT ds. Studenckich. 

Ponadto, tradycyjnie nagrodę specjalną dla najlepszej 
pracy studenckiej przygotowanej i zaprezentowanej 
przez członka SEP ufundował dr Wojciech Kocańda. 
Nagrodę rzeczową i dyplom uznania otrzymał w tym 

roku sierŜ. pchor. inŜ. Michał Byłak za referat „Ocena 
efektywności symulacji sprzętowego i programowego 
routingu na przykładzie środowiska GNS3 oraz roz-
wiązania Linuksowego”. Opiekunem naukowym wy-
róŜnionego członka SEP jest dr inŜ. Dariusz Laskow-
ski – adiunkt Wydziału Elektroniki WAT. Wyniki ba-
dań, zaprezentowane podczas sesji cechował wysoki 
poziom merytoryczny, a forma ich prezentacji świad-
czyła o profesjonalizmie prelegentów. Dyskusje pod-
czas sesji jak i po jej zakończeniu podkreślały trafność 
wyboru tematyki poszczególnych sesji, a takŜe zainte-
resowanie przedstawianą tematyką wystąpień. Wyjąt-
kowa atmosfera, jaką stworzyli uczestnicy konferencji 
SECON, zachęca do ponownego jej zorganizowania.   

 
 

 
Fot. 3.  Migawki z konferencji. 

Dni elektroniki, telekomunikacji i po raz pierwszy 
energetyki naleŜy uznać za wyjątkowo udane i owoc-
ne. Liczymy, Ŝe przyszłoroczna konferencja okaŜe się 
równie interesująca. śyczenia JM Rektora WAT wy-
powiedziane podczas uroczystego otwarcia konferencji 
„…aby konferencja SECON 2012 stała się forum wy-
miany myśli i doświadczeń naukowych studentów, dok-
torantów i młodych pracowników nauki, a takŜe miej-
scem gdzie trzeba weryfikować swoje koncepcje 
i pozyskiwać idee do dalszych badań…”  ziściły się.  
Stanisław Konatowski – prezes Koła Zakładowego SEP przy WAT,  
Rafał Wołoszyn – prezes Studenckiego Koła SEP przy WAT.  
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