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Spotkanie podsumowujClce wspofprace naukoWCl 
w ramach miedzynarodowego projektu badawczego 

COST TU0904 

Spotkanie odbylo si~ 20-21 lutego 
2014 r. na terenie Politechniki Krakow
skiej jako podsumowujqce wsp6lprac~ 
w ramach programu COST TU0904 
"Integrated Fire Engineering and 
Response". Wzi~lo w nim udzial 43 
naukowc6w reprezentujqcych 13 kraj6w 
europejskich araz Chiny. Na dwudniowe 
abrady merytoryczne zlozyly si~ zebranie 
Kamitetu Zarz'ldzaj'lcego (Management 
Committee) oraz konlerencje grup rabo
czych (Working Groups). 

Tematyka zebrania Komitetu Zarzq
dzajqcego koncentrowala si ~ wok61 lor
malnej aceny calej akcji, a podstaw'l 
dyskusji byl raport prof. Gintarisa Kaklau
skasa z Litwy, kt6ry z ramienia centrali 
COST w Brukseli sprawuje nadz6r nad 
projektem. Drugim ekspertem, wsp6lpra
cuj'lcym z ekspertem raportujqcym, by! 
prof. Qiang Xu z Nankinu (Chiny). Waznq 
cz~sciq spotkania bylo opiniowanie pro
jektu mi~dzynarodowych studi6w spe
cjalistycznych, finansawanych z progra
mu Erasmus Plus i !qcz'lcych zagadnie
nia bezpieczenstwa pozarowego 
z wymaganiami zrownowazonego 
budownictwa. W zamierzeniu projekto
dawc6w bylyby one prow ad zone w kolej
nych semestrach na r6znych uczelniach 
(np. Zagrzeb, Praga, Sheffield, Aveiro, 
Neapol), natamiast wykladawcami wizy
tujqcymi byliby eksperci biorqcy czynny 
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Uczestnicy obrad w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej. Fot. Jan Zych 

udzia! w kanczqcym si~ i padsumawy
wanym projekcie. Kaordynatarem tej ini
cjatywy jest prof. Dubravka Bjegovic 
z Zagrzebia (Charwacja), a sam projekt 
i zakres programu na spotkaniu w Krako
wie prezentowal w jej zast~pstwie prof. 
Miadrag Drakulic. 

Obrady w sesjach grup rabaczych 
zo rganizowano w formie wsp61nego 

spatkania plenarnega. Paswi ~cana go 
czterem gf6wnym zagadnieniom. Pierw· 
sza cz~s6 spatkania I'lczyla si~ 
z prezentacjq dw6ch monografii apubli
kowanych przez wydawnictwo palitech
niki w Pradze (Czechy) i zawierajqcych 
tzw. zadania benchmarkowe. Zadania 
te, 0 charakterze zadan wzorcowych, 
zostaly opracowane przez uczestnik6w 
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