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Innowacyjne studia z przyszłością w Lublinie
O planach na nowy rok
akademicki, innowacyjnych
kierunkach kształcenia oraz
dobrej współpracy z biznesem
z Kanclerz Wyższej Szkoły
Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Teresą Bogacką,
rozmawia Michał Wiechoczek.
◊: Państwa uczelnia znana
jest z innowacyjnej oferty
dydaktycznej oraz zorientowania na potrzeby studentów
i rynku pracy. Co leży u
podstaw Państwa sukcesu?

Teresa Bogacka: Przede
wszystkim jest to spójna wizja
działalności i stawianie sobie
określonych celów. Zawsze
staramy się oceniać w sposób
realny możliwość wykonania
zadań, jakie sobie postawiliśmy. Nie byłyby one jednak
możliwe bez fantastycznego
zespołu pracowników, który
udało nam się zbudować w
ciągu wielu lat działalności
uczelni. Bardzo duże
znaczenie ma również nasza
współpraca ze środowiskami
samorządowymi i biznesowymi. Dzięki partnerskim
relacjom i stałej kooperacji
możemy liczyć na ich pomoc
w realizacji naszych planów.

Jakie są państwa cele na
nowy rok akademicki?

Bardzo cieszy nas
perspektywa nowego roku

akademickiego na naszej
uczelni. Zawsze konsekwentnie analizujemy naszą
pozycję w rankingach
uczelni wyższych w Polsce.
Ten rok kończy się dla nas
bardzo wysoką pozycją.
Pozytywna weryfikacja
uczelni i jej wysoka ocena w
rankingach jest dla nas
dowodem zaufania studentów i absolwentów. W tym
roku odnotowaliśmy o
ponad 30 proc. wyższe
zainteresowanie niż w
poprzednim roku. Tak
wysoki poziom zaufania
pozwala nam na realizację
szeregu nowych, ciekawych
projektów. W nowym roku
akademickim ruszyły aż
cztery kierunki nauczane w
języku angielskim, których
realizacja możliwa jest
dzięki współfinansowaniu z
funduszy europejskich.
Spotkały się one z olbrzymim zainteresowaniem
kandydatów. Otrzymaliśmy
ponad 700 zgłoszeń,
ostatecznie zakwalifikowaliśmy 220 osób, które będą
studiować na tych kierunkach. Otworzyliśmy również
nową specjalizację na
kierunku psychologia – psychologia biznesu, która w 30
proc. sfinansowana została
również dzięki funduszom
europejskim. Ruszyła też
nowa specjalizacja w ramach

rynku pracy. Jednakże
największym tegorocznym
hitem na naszej uczelni
okazało się pielęgniarstwo.
W tym roku zgłosiło się
ponad 600 osób na pierwszy
rok studiów właśnie na tym
kierunku i to we wszystkich
możliwych wariantach
– studiach pierwszego
stopnia, pomostowych oraz
drugiego stopnia. Niezwykle
ważnym aspektem jest tutaj
fakt, iż jako jedyni w Polsce
prowadzimy naukę
pielęgniarstwa również po
angielsku.

rachunkowości i finansów
– data science w finansach.
Wdrażane przez nas oferta
dydaktyczna jest odpowiedzią na potrzeby rynku
pracy oraz oczekiwania
pracodawców. Dobre
przygotowanie absolwentów
skutkuje szybkim znalezieniem przez nich pracy.
Dzięki takiej polityce
możemy pochwalić się
dynamicznie rosnącym
poziomem rekrutacji.

Które kierunki cieszą się na
państwa uczelni największym
zainteresowaniem?
W pierwszej kolejności
należy wymienić tu nasze

kierunki inżynierskie – mechanikę i budowę maszyn.
Mamy doskonale wyposażone i nowoczesne laboratoria.
Duży nacisk stawiamy na
praktyczną naukę zawodu,
dzięki czemu nasi absolwenci są świetnie przygotowaniu
wobec oczekiwań rynku
pracy. Kolejnymi kierunkami, które cieszą się niezwykle dużym zainteresowaniem są bezpieczeństwo
wewnętrzne, psychologia
oraz logistyka. Kierunki te są
odpowiedzą na potrzeby
pracodawców, a doskonałe
przygotowanie praktyczne
sprawia, iż ich absolwenci
szybko odnajdują się na

Jak układa się państwa
współpraca z otoczeniem
biznesowym?

Nasza współpraca układa
się bardzo dobrze i to od
wielu lat. Muszę z zadowoleniem zauważyć, iż zmiany
w zakresie praktyk
zawodowych, jakie
planowane są w ramach
nowelizacji ustawy o
szkolnictwie wyższym, nam
udało się wprowadzić już w
2012 r. Od tego roku
bowiem wprowadziliśmy
praktyczny profil studiów
pierwszego stopnia z
trzymiesięcznymi praktykami zawodowymi. Co
ważne wiele warsztatów i
zajęć na WSEI prowadzonych jest przez praktyków
gospodarczych, którzy jako

nasi partnerzy powołani są
na każdym z kierunków.
Utworzona przy uczelni
Rada Ekspertów Społeczno
– Gospodarczych pomaga
nam w przygotowywaniu
programów nauczania. Od
początku naszej działalności realizujemy projekty dla
firm, dzięki czemu budujemy dobre relacje z przedsiębiorcami. Wiele kierunków, na które pojawiało się
zapotrzebowanie na rynku
pracy było właśnie
uruchamianych u nas, jako
pierwszych w regionie.
Jesteśmy prekursorami,
jeśli chodzi o odpowiedź na
potrzeby pracodawców.
Dzięki takiej polityce nasi
studenci świetnie radzą
sobie na rynku pracy.
Największym dowodem
zaufania dla naszej oferty
edukacyjnej jest fakt,
iż 70 proc. kandydatów
zgłasza się do nas w wyniku
polecenia. Jest to dla nas
sygnał, że dobrze wykonujemy nasza pracę.
Przykładamy również
bardzo dużą wagę do faktu,
jak oceniają nas nasi studenci
– informacja z ich strony jest
dla nas niezwykle ważna i
pomaga nam odpowiadać na
ich potrzeby. W WSEI
student jest zawsze naszym
partnerem w procesie
edukacyjnym.

Łódzcy eksperci w innowacjach
O nowoczesnej
i innowacyjnej firmie
tworzonej przez młodych
inżynierów z prezesem spółki
FastLogic dr. inż. Kamilem
Grabowskim, rozmawia
Michał Wiechoczek.
◊: Jesteście państwo
młodym i dynamicznym
zespołem specjalistów. Jaka
jest geneza FastLogic?

Kamil Grabowski: Pięć lat
temu wraz z moim wspólnikiem, Adamem Piotrowskim, obroniliśmy doktoraty i poszukiwaliśmy
pomysłu na dalszy rozwój.
W trakcie pracy akademickiej wspólnie zrealizowaliśmy nasz pierwszy projekt
dla przemysłu, którym była
karta pomiarowa. Przedsięwzięcie to okazało się dla
nas wielkim wyzwaniem, ale
dało nam też dużą satysfakcję. Projekt stał się impulsem do wspólnego stworzenia firmy. Zaczynaliśmy
bardzo skromnie, od
małego, białego pokoju.
Przestrzeń ta okazała się
jednak dla nas za mała –
potrzebowaliśmy zarówno
większego biura, jak i
zespołu. W krótkim czasie
przeszliśmy od prac
inżynierskich do prowadzenia poważnego biznesu.
Aktualnie w spółce pracuje
18 inżynierów. W naszej
firmie łączymy kompeten-

cje pracowników akademickich z doświadczeniem
wypracowanym w przemyśle. Choć wymogi projektów
realizowanych dla biznesu
są zupełnie inne od
realizowanych na uczelni to
każdy z nich niesie w sobie
nutkę badawczą. Realizujemy projekty dla kontrahentów w kraju, jak i poza
granicami.

Jednym z państwa projektów
jest system wąskopasmowej
komunikacji PLC dla
lokalnych urządzeń pomiarowo-wykonawczych. Jak jest
jego charakterystyka?

Jest to przedsięwzięcie
związane z opracowaniem
sieci czujników w oparciu o
łącza na sieciach niskiego
napięcia do zastosowania w
warunkach domowych lub
półprzemysłowych. Jego
geneza sięga naszych
pracach nad systemami
HVAC dla jednego z naszych
pierwszych klientów.
Problemem systemów
HVAC jest konieczność
opomiarowania budynku tj.
stworzenia sieci czujników,
oraz sterowania rozproszonymi elementami wykonawczymi, np. przepustnicami
powietrza. Kiedy zastanawialiśmy się nad rozwiązaniami HVAC dla dużych
obiektów mieliśmy do
wyboru dwa rozwiązania –
kablowe oraz radiowe.

pierwszy projekt realizowany w ramach dofinansowania z NCBR.

Swoim kontrahentom
umożliwiacie państwo
współpracę krótkoterminową
oraz długoterminową, która z
nich cieszy się większym
zainteresowaniem?

Pierwsze jest trudne do
wykonania szczególnie w
starszych budynkach.
Drugie bywa zawodne
zwłaszcza w strefach
wysoko zubranizowanych.
Zaczęliśmy pracować nad
rozwiązaniem hybrydowym, tj. łącznością PLC,
jednak na początku naszej
działalności projekt ten
okazał się dla nas zbyt
zaawansowany. Do powrotu
do prac skłonił nas rozwój
rynku rozwiązań i urządzeń
radiowych oraz rozmowy z
zaprzyjaźnionymi firmami,
które zwracały uwagę na
wady obecnie oferowanych
systemów.
Postanowiliśmy podjąć
wyzwanie i stworzyć system
składający się z miniaturowego modemu, który można
zintegrować z istniejącymi

czujnikami przewodowymi,
który będzie odbierał
informację z sieci czujników
i przekazywał informacje za
pośrednictwem sieci 230 V.
Takie hybrydowe rozwiązanie wykorzystuje niskie
częstotliwości komunikacji
radiowej z rozwiązaniami
przewodowymi – tam, gdzie
jest prąd, następuje
przepływ informacji z
czujników. Do tej pory na
rynku nie było inteligentnego rozwiązania PLC – my
chcemy stworzyć system,
który będzie uczył się w
oparciu o dane pobierane z
otoczenia i adaptował do
warunków pracy sieci.
Jesteśmy po pierwszej fazie
badań systemu, które
pozwoliły nam na wysunięcie wielu ciekawych
wniosków. Jest to nasz

Każdy zakres naszej
działalności cieszy się
podobnym zainteresowaniem. W ramach współpracy
długofalowej oferujemy
bieżącą pomoc w rozwiązywaniu problemów technologicznych naszych klientów.
Realizujemy również dużo
projektów krótkoterminowych – każde z nich stawia
przed nami zawsze nowe
wyzwania.

Jednym z państwa największych atutów jest dobrze
wyposażone laboratorium
oraz warsztat. Co wchodzi w
ich skład?

W ostatnim czasie nasze
laboratorium istotnie się
rozrosło dzięki realizacji
projektu z dofinansowaniem z NBCR. Pozwala to na
prowadzenie inżynierskich
badań kompatybilności
elektromagnetycznej
(EMC), dzięki temu możemy
wstępnie ocenić czy nasze
projekty natrafią na
problemy w akredytowanych laboratoriach w zakresie badań jakości CE.

Przeprowadzamy również
zaawansowaną diagnostykę
zarówno projektowanych
jak i powierzonych
urządzeń, np. wymagających różnorakiego serwisu.
Jest to znaczny komfort dla
naszych klientów. Dysponujemy wysokiej jakości
aparaturą pomiarową,
która umożliwia rozwój i
testy urządzeń radiowych
wraz z analizą ich energooszczędności, co jest
szczególnie istotne w
rosnącym segmencie
internetu rzeczy (IoT).
Warsztat jest moim
osobistym konikiem.
Posiadamy magazyn z
ponad 57 tys. komponentów, które umożliwiają nam
szybkie tworzenie prototypów urządzeń. Przygotowane prototypy spełniają
zarówno wysokie normy
techniczne, jak również
estetyczne. Jesteśmy
szczególnie dumni z naszej
nowoczesnej maszyny
BGA-Rework ERSA
HR600/2, umożliwiającej
półautomatyczny montaż
nawet najmniejszych
układów BGA o wysokiej
powtarzalności procesu.
Zarówno w naszym
laboratorium, jak i warsztacie zawsze stawiamy na
jakość – korzystamy przede
wszystkim z aparatury,
urządzeń i komponentów
najwyższej klasy.

Wtorek

L4

ekonomia.rp.pl

24 października 2017

Rzeczpospolita cyfrowa

◊

„Partnerem kolumny jest Centrum Inteligentnego Rozwoju”

W skład Gminy Brzeg Dolny
wchodzi 13 sołectw charakteryzujących się typowo rolniczo-leśnym krajobrazem
oraz miasto. Umiejscowienie
na prawym brzegu Odry
sprawa, iż gmina jest idealnym miejscem do wypoczynku oraz rekreacji i powinna
stanowić obowiązkowy
punkt dla każdego turysty
udającego się na Dolny Śląsk.
Możemy tu znaleźć aż
sześć pełnych zieleni parków, z których część wpisana
została na listę zabytków.
Wśród atrakcji warto wymienić utworzony w 1958 r. rezerwat „Jodłowice” z bogatym drzewostanem, w którego skład wchodzą świerki,
dęby, modrzewie i sosny.
Przy wschodniej granicy rezerwatu leży głaz narzutowy,
tzw. Głaz Romera, który jest
nieożywionym pomnikiem
przyrody. Piękno gminy
można podziwiać również
podczas wycieczek rowerowych korzystając z liczącej
ponad 100 km sieci ścieżek w
mieście oraz poza nim.
Gmina stanowi ważny
ośrodek kulturalny regionu.
W zabytkowym pałacu z XVII
w. mieści się Dolnobrzeski
Ośrodek Kultury, w którym
działa ponad 21 sekcji artystycznych. Co roku, wzorem
wiedeńskiego koncertu, organizowana jest Gala Noworoczna. W Brzegu Dolnym

odbywają się liczne wydarzenia kulturalne. Do najważniejszych należą imponujące
imprezy plenerowe organizowane również nad Odrą.
Kulturalną wizytówką miasta jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „BelleVoci”.
Plenerowe koncerty muzyki
poważnej w malowniczych
ogrodach pałacowych Dolnobrzeskiego Ośrodka Kultury
przyciągają turystów i mieszkańców. Wśród atrakcji gminy
warto wymienić też ponad 20
obiektów wpisanych na listę
zabytków. Na uwagę zasługuje
bogata oferta sportowo-rekreacyjna. Gmina dysponuje
licznymi obiektami sportowymi – halą, pływalnią, orlikami,
parkiem linowym, stadionem,
skateparkiem, kortami tenisowymi i ośrodkiem wypoczynkowym w Wałach, gdzie znajduje się kąpielisko oraz miejsce do biwakowania. Brzeg
Dolny to również nowoczesne
szkoły z innowacyjnymi programami kształcenia dzieci
opierającymi się na najnowocześniejszych technologiach.
Gmina Brzeg Dolny jest
dynamicznym i stawiającym
na innowacje samorządem,

który może poszczycić się
nowoczesnym przemysłem.
Warto zaznaczyć, że władze
aktywnie wspierają tak rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, jak i dużych zakładów produkujących
komponenty chemiczne.
Przemysłowe tereny gminy
włączone zostały w skład
Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej. Długofalowe wspieranie przedsiębiorczości
procentuje. W gminie zarejestrowane są 823 podmioty
gospodarcze. Największym
zakładem jest PCC Rokita –
liczący się nie tylko w Polsce,
lecz i na świecie zakład chemiczny, notowany na giełdzie.
Dbałość o komfort życia
mieszkańców i stawianie na
innowacyjne technologie, jak
też bogata oferta rekreacyjna
i kulturalna sprawiają, iż
Gmina Brzeg Dolny z każdym
rokiem staje się coraz lepszym
miejscem do życia, pracy i
wypoczynku, co dostrzegają
mieszkańcy. Nie byłoby to
jednak możliwe bez spójnej i
długofalowej wizji władz
miasta, które od lat pracują
nad zrównoważonym rozwojem gminy. —Michał Wiechoczek

MATERIAŁY PRASOWE

Zaledwie 30 km od stolicy
Dolnego Śląska leży Brzeg
Dolny – urokliwa gmina
z bogatą ofertą rekreacyjną
oraz dynamicznym i
nowoczesnym przemysłem.

≥Gmina Brzeg Dolny jest dynamiczna i stawia na innowacje

Nowoczesne hotelarstwo
w połączeniu z tradycją
Hotel Uniejów****
ecoActive&SPA i Hotel***
Browar Wiatr w Uniejowie są
przykładem innowacyjnego
podejścia w nowoczesnym
hotelarstwie, które
wykorzyste możliwości
i atrybuty regionu łącząc
je z doskonałą lokalizacją
i komfortem pobytu.
Położenie Hotelu Uniejów**** ecoActive&Spa na
terenie uzdrowiskowej gminy w centralnej Polsce umożliwia szybki oraz wygodny
dojazd praktycznie z każdej
części kraju. Dzięki temu jest
on idealnym miejscem do
organizacji szkoleń, konferencji czy wyjazdów integracyjnych. Jako nowoczesny
obiekt z zapleczem konferencyjno-biznesowym Hotel
Uniejów**** ecoActive&Spa
może zaoferować cztery sale
konferencyjne, pokój spotkań – VIP Room oraz 37
urokliwe i eleganckie pokoje.
Uzdrowiskowy klimat regionu w połączeniu z doskonałymi warunkami pobytu,
jakie oferuje hotel, gwarantują wysoki komfort wypoczynku każdego z gości. Hotel może poszczycić się też
znakomitą kuchnią, łączącą
nuty międzynarodowe, slowfoodowe i regionalne smaki.
Uniejów jest znanym
uzdrowiskiem termalnym,
charakter ten jest doskonale
odzwierciedlony w ofercie
Hotel Uniejów **** ecoActive&SPA. Strefa Wellness i SPA

MATERIAŁY PRASOWE

Nowoczesna gmina

≥Hotel Uniejów zachęca ofertą konferencyjno-biznesową
stanowi bijące serce hotelu i
najważniejszy aspekt jego
oferty, czym idealnie wpisuje
się w zdrowotną moc występujących tu wód termalnych.
Można tu korzystać z sauny, niewielkiego basenu i jego
hydrofunkcji czy drewnianych balii z wodą termalną,
jak też poddać się kojącym
zabiegom w gabinetach SPA.
Strefa idealnie wkomponowuje się krajobraz regionu i
hotelowy ogród. Umożliwia
to gościom podziwianie z
basenu i balii bogactwa otaczającej hotel przyrody. Dodatkowo w ogrodzie i na tarasach umieszczono trzy całoroczne balie z wodą termalną
bogatą w wiele właściwości
leczniczych i kuracyjnych.
W gabinetach SPA goście
mogą oddać się w ręce wykwalifikowanych terapeutów w
ramach kilkudziesięciu różnych zabiegów, autorskich rytuałów oraz masażów. Pobyt w
Strefie Wellness i SPA nie tylko
poprawi nasz wygląd, lecz

również zafunduje ciału i duszy terapię, która z pewnością
poprawi ich stan i kondycję.
Browarnicze tradycje regionu odzwierciedlone są w leżącym niedaleko Hotelu***
Uniejów ecoActive&Spa Hotelu*** Browar Wiatr w Uniejowie, stanowiącym uzupełnienie jego regionalnej oferty.
Znajdziemy tu kilka rodzajów
naturalnego, niepasteryzowanego i niefiltrowanego piwa,
produkowanego na miejscu,
opartego na tradycyjnej recepturze, które zaspokoją
gusta każdego smakosza. Hotel*** Browar Wiatr to także
trzy kameralne sale konferencyjne i hotel z 12 pokojami, z
których każdy ma prywatny
ogród. W ofercie są też stylowe
pokoje z antresolami, których
sypialnie umieszczono na
piętrze z widokiem na ogród.
Hotel*** Browar Wiatr w
Uniejowie to także wspaniała
oferta kulinarna przygotowywana w oparciu o regionalne
składniki. —Michał Wiechoczek

Województwo Podkarpackie współorganizuje II Forum Inteligentnego Rozwoju
Zrównoważony i inteligentny
rozwój Polski – o tym
dyskutować będą eksperci
na II Forum Inteligentnego
Rozwoju. Województwo
Podkarpackie jest jednym
ze współorganizatorów
tego wydarzenia.
– Cieszymy się, że to na Podkarpaciu odbywa się II Forum
Inteligentnego Rozwoju. To nie
przypadek, bo to właśnie nasz
region przoduje w dynamice
wskaźników innowacyjności
– podkreśla marszałek województwa, Władysław Ortyl.
– Niemal połowę środków
finansowych, zapisanych w

Regionalnym Programie
Operacyjnym Województwa
Podkarpackiego (RPO WP)
przeznaczyliśmy na cztery z
jedenastu celów wskazanych
przez Komisję Europejską:
innowacje i prace badawczo-rozwojowe, technologie informacyjno-komunikacyjne,
konkurencyjność małych i
średnich firm oraz niskoemisyjność gospodarki. Doskonale rozumiemy, że tylko dzięki
postawieniu na innowacyjny
rozwój możemy przeskoczyć
pewne etapy rozwoju i szybciej awansować w zestawieniach najbogatszych regionów w kraju i w UE – dodaje
marszałek Ortyl.

Od dwóch lat Podkarpacie
ma nową regionalną strategię
innowacji na lata 2014–2020
(Strategia RIS3), która została
stworzona w oparciu o ideę
inteligentnych specjalizacji.
Głównymi filarami, na których opierany jest rozwój regionu są przemysł lotniczy i
kosmiczny.
– To u nas funkcjonuje
niemalże 170 firm z tych
branż, które zatrudniają niemal 25 tys. osób. Łączna wartość sprzedaży wyniosła w
2016 roku równowartość 2
mld dol., a w firmach Doliny
Lotniczej zainwestowano 1,5
mld dol. Produkty tej branży
wytwarzane w regionie, mon-

towane są w statkach powietrznych światowej czołówki – mówi marszałek Władysław Ortyl.
Region przyszłość opiera
także o sektor informatyczny
i telekomunikacyjny. Stawia
też na przemysł motoryzacyjny – trudno znaleźć na świecie marki samochodów, w
których produkcji nie miałyby udziału przedsiębiorstwa
z Podkarpacia. Siła branży
budowana jest na tradycji i
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nologie (odnawialne źródła
energii, energooszczędne
budownictwo, inteligentne
budynki).
Województwo Podkarpackie jest współorganizatorem
II Forum Inteligentnego Rozwoju. Stało się to możliwe
dzięki wsparciu ze środków
unijnych w ramach projektu
„Promocja gospodarcza województwa podkarpackiego”
realizowanego w ramach RPO
WP 2014–2020.
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dobrze wykształconych kadrach inżynierskich.
Swój rozwój region chce
jednocześnie oprzeć na całości działań, które określane
są jako „jakość życia”. Składają się na nią takie obszary,
jak: rolnictwo i produkcja
żywności biologicznej i zdrowotnej, produkty regionalne
i tradycyjne, zrównoważona
i odpowiedzialna turystyka,
zdrowie (kliniki, sanatoria,
domy seniora) oraz eco-tech-

PATRONAT
HONOROWY

