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Овога пролећа Друштво инжењера за грејање, хлађење и климатизацију КГХ,
посвећено енергији која се троши у грађевинским објектима и стамбеним
зградама, организовало је самит инжењера и професора са кинеских универзитета
и колега из Србије. Овај интересантан и веома користан састанак био је
организован заједно са Привредном комором Србије, и Академијом инжењерских
наука Србије. Домаћин овог значајног дводневног заседања, које је подржало
Министарство рударства и енергетике Републике Србије, био је
Машински факултет у Београду. Овом дводневном састанку су се придружиле и
колеге са Универзитета у Темишвару.
На скупу су представљени наставни програми студија за овај профил будућих
инжењера, истакнута су истраживања а и лабораторијске могућности која
су показала де се у Кини раде пројекти који су и по циљевима истраживања и
уложеним средствима, броју доктораната и запослених по лабораторијама, рекло
би се и по значају тема – у самом светском научном врху, како по оригиналности,
тако и по лабораторијској опреми. Стручњаци из Србије су у области даљинских
грејања, примени обновљивих извора, посебно енергије из отпада, уз коришћење
топлоте подземља, били у програмима изједначено ангажовани али не и са
дубинама које досежу инсталације топотних пумпи.
Кинези су приказали пројекте у којима су достигли троструке дубине
у односу на оне које се користе код нас.
Предавања и излагања неколицине наших младих истраживача и идеје које су
излагали, гости су са интересовањем прихватали и позвали да се придруже у
неким истраживањима у Кини, помињући и могућност стипендирања. На крају је
дошло до непосредних разговора и договора, једна наша учесница на овом самиту
их је заинтересовала својом темом коју је излагала, па је одмах је дошло до
размене адреса и колегиница из Крагујевца је добила позив за
стипендију на последипломским студијима.
На крају је Кинеска страна предложила да се такви самити одржавају чешће,
не само у Кини или Србији, него у виду сусрета на неком интернационалном
окупљању на коме представници обе земље планирају учешће.
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