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Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie znana
jest z innowacyjnej oferty
dydaktycznej i praktycznego
podejścia do umiejętności
nabywanych przez studenta,
od lat realizując programy
kształcenia o profilu
praktycznym, przygotowujące
absolwenta do wejścia
na współczesny rynek pracy.
Student może indywidualnie
kształtować swoją ścieżkę edukacyjną, gdyż studia w WSEI
odbiegają od tradycyjnych form
akademickich. Uczelnia angażuje się również w wiele projektów
mających bezpośredni wpływ
na poziom kształcenia, dzięki
czemu absolwenci WSEI bez
problemu odnajdują swoje
miejsce na rynku pracy.
WSEI prowadzi studia w języku polskim na kierunkach:
administracja, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia,
zarządzanie, logistyka, rachunkowość i finanse, psychologia, pedagogika, transport,
mechanika i budowa maszyn,
informatyka, pielęgniarstwo
oraz pedagogika specjalna, po
których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub
magistra. Studenci mają do
wyboru łącznie 55 atrakcyjnych specjalności.
Ponadto, w ramach internacjonalizacji kształcenia,

uczelnia prowadzi cztery
kierunki studiów w języku
angielskim: ekonomia II stopnia, zarządzanie, informatyka
i pielęgniarstwo – studia I
stopnia. Bezpłatne studia
anglojęzyczne w roku akademickim 2017/2018 rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów
świata. Nowością w bieżącym
roku jest psychologia II stopnia z bardzo atrakcyjnymi
specjalnościami, np. psychologia biznesu czy psychologia
sądowa. Studia przeznaczone
są dla absolwentów licencjackich studiów psychologicznych oraz absolwentów innych kierunków, którzy chcą
uzupełnić swoje kwalifikacje
o wiedzę psychologiczną.
Następnym nowym kierunkiem, unikalnym w skali całego regionu, przygotowującym
do nowego, atrakcyjnego zawodu, jest cyberbezpieczeństwo. Rekrutacja na rok akademicki 2018/2019 rozpoczyna się już w maju.
Mocną stroną działalności
uczelni są projekty finansowane ze środków europejskich. Rocznie Wyższa Szkoła
Ekonomii i Innowacji w Lublinie realizuje kilkanaście projektów, choć obecnym priorytetem jest projekt z zakresu
zintegrowanego programu
rozwoju, dzięki któremu studenci rozpoczynający studia
licencjackie w roku akade-
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Studia przyszłości w Lublinie

≥Bezpłatne studia anglojęzyczne w roku 2017/2018 rozpoczęło ponad 200 osób z 25 krajów
mickim 2018/2019 na specjalnościach: szybkie prototypowanie oraz zarządzanie firmą
na rynkach międzynarodowych, otrzymają dofinansowanie ze środków europejskich do 30 proc. wysokości
czesnego, zaś studia magisterskie na kierunkach: cyberbezpieczeństwo oraz
programowanie i analiza danych, prowadzone będą dla
studentów bezpłatnie.
– Nasze rozwiązania bazują
na analizie trendów europejskich i światowych w poszczególnych obszarach, które
uwzględniamy w programach

kształcenia. Celem jest wykreowanie i wykształcenie nowoczesnego i obywatelskiego
społeczeństwa wyposażonego
w niezbędne narzędzia, wiedzę i umiejętności praktyczne,
dostosowane do rosnących
wymagań pracodawców –
podkreśla kanclerz Wyższej
Szkoły Ekonomii i Innowacji w
Lublinie mgr Teresa Bogacka.
Uczelnia w swej działalności
kieruje się przede wszystkim
oczekiwaniami przyszłości,
kreowanymi przez nowoczesne technologie i przełomowe
zmiany w biznesie, czego dowodzi fakt, że WSEI tworzy

Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, mające
służyć jako środek do poprawy
jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.
– Dzięki Centrum Symulacji przyszłe pielęgniarki i
pielęgniarze za pomocą
nauki na symulatorach będą
się uczyć, jak reagować na
sytuacje zagrożenia życia
pacjenta, wykładowca natomiast będzie mógł wywołać
w fantomie określone objawy, np. padaczki czy zatrzymania akcji serca, zmuszając pielęgniarkę do podjęcia
odpowiedniej akcji. Pozwo-

Anti-Aging clinic – rewolucja Anatomia w 3D
w medycynie estetycznej

Do dyspozycji studentów oddano m.in. salę anatomii prawidłowej, laboratoria i prosektorium. – Inwestycja we
własne zaplecze do kształcenia przedklinicznego to element strategii rozwoju naszego Wydziału Medycznego –
chcemy wyznaczać standardy
niepublicznego kształcenia
lekarzy. Dajemy studentom
możliwość realizacji przedmiotów przedklinicznych w
jednym miejscu, w komfortowych warunkach. Jest to
pierwsze w Polsce tego typu
zaplecze na Wydziale Medycznym uczelni niepublicznej – mówi prezydent Uczelni
Łazarskiego Juliusz Madej.
Centrum Nauk Podstawowych i Przedklinicznych składa się z Pracowni Naukowych
Podstaw Medycyny, obejmującej m.in. trzy sale laboratoryjno-dydaktyczne wyposażone
w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć z
biochemii, biofizyki, biologii
molekularnej, genetyki czy
histologii, oraz Pracowni Nauk

≥W CUD-MED Clinic stosuje się nowatorskie terapie.
oraz warunkujące ogólną
poprawę wyglądu zewnętrznego, wykorzystując najnowocześniejszy sprzęt, który
dostępny jest na rynku europejskim. Narzędzia wykorzystywane przez firmę posiadają certyfikaty europejskie
oraz FDA. CUDMED Clinic
pracuje na laserze Er:Yag i
Nd:Yag Fotona DYNAMIS SP,
aparacie Thermi 250 oraz
urządzeniu PLASMAGE. Poszerzenie działalności CUD-MED o centrum medycyny
estetycznej, daje możliwości
wyjścia firmy również na rynek medycyny estetycznej w
Europie.
Metodologia działalności
firmy skupia się głównie na
zadowoleniu klienta, a co za
tym idzie indywidualnym
podejściu do każdego pacjen-

ta. Profesjonalnie dobierana
terapia daje gwarancję satysfakcji z wykonanego zabiegu.
Centrum Medyczne, używając
sprzętu najnowszej generacji,
wpisuje się w listę nielicznych,
które z takim przytupem wychodzi naprzeciw potrzebom
pacjentów.
W regionie świętokrzyskim jest to jedyny gabinet
świadczący tak szeroką gamę
produktową i wykorzystującą najnowocześniejszy
sprzęt medyczny. Najważniejszą kwestią dla pacjentów jest dość krótki czas
oczekiwania na potrzebny
zabieg i dodatkowo gwarancja szczegółowych i dokładnych badań przeprowadzanych przed przystąpieniem
do leczenia.
—Anna Tuszyńska

Morfologicznych, które stanowią zaplecze do nauczania
anatomii. Są to: sala wykładowa wyposażona w multimedia
i modele anatomiczne wysokiej wierności, sala anatomii
prawidłowej oraz sala sekcyjna
i prosektorium. Studenci mają
również możliwość zapoznania się ze sprzętem wykorzystywanym w szpitalach do
diagnostyki chorób serca, słuchu czy układu oddechowego.
– Wyróżnikiem naszych
studiów jest indywidualizacja
procesu nauczania: zajęcia są
prowadzone w małych,
10-osobowych grupach z wy-

—Joanna Gulewicz

anatomicznej. Stawiamy na
praktyczny wymiar kształcenia, dlatego już od pierwszego
roku studenci korzystają z
najnowocześniejszych modeli w technologii druku 3D oraz
z preparatów anatomicznych.
Dzięki współpracy z naszym
partnerem – Wojskowym Instytutem Medycznym – mogą
uzyskać prestiżowy certyfikat
American Heart Association z
zakresu ratownictwa medycznego, a najlepsi mogą też wizytować kursy doszkalające
prowadzone przez wybitnych
specjalistów w dziedzinie
chirurgii. Dzięki temu już od I
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Bierze aktywny udział w polskich i zagranicznych kongresach, konferencjach i szkoleniach, poszerzając wiedzę
swojego zespołu medyczno-badawczego o najnowsze
trendy w medycynie.
Śmiało można powiedzieć, że Ostrowieckie
Centrum Medyczne, powołujące grupę CUD-MED, do
której należą: Bunkier SPA
Medical oraz rewolucyjną
klinikę Anti-Aging, jest jednym z nielicznych na światową skalę prekursorów
innowacyjnych rozwiązań w
medycynie. Zespół badawczy, w skład którego wchodzi grupa wykwalifikowanych pracowników, działa z
zamiłowaniem do swojego
zawodu oraz powierzonych
obowiązków.
W CUD-MED Clinic stosowane są nowatorskie terapie
zapobiegające procesowi
starzenia się. Wykonywane
są zabiegi remodelingu istniejących już zmian powstałych w procesie starzenia
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Ostrowieckie Centrum
Medyczne jako ośrodek
wielospecjalistyczny
współpracuje z największymi
koncernami farmaceutycznymi
w ramach prowadzonych
badań klinicznych.

W 2017 r. Uczelnia
Łazarskiego uruchomiła
studia na kierunku
lekarskim. Aby zapewnić
odpowiednią jakość
kształcenia, ponad 10 mln zł
zainwestowano w budowę
nowoczesnego Centrum
Nauk Podstawowych
i Przedklinicznych.

li to na lepsze i szybsze
przygotowanie studentów
do podobnych sytuacji w
praktyce – akcentuje kanclerz uczelni.
Poza własną profesjonalną i
wyposażoną kompleksowo w
audiowizualny i multimedialny
sprzęt bazą dydaktyczną, która
pozwala na realizację procesu
edukacyjnego i badawczego na
najwyższym poziomie, Wyższa
Szkoła Ekonomii i Innowacji
posiada również własny dom
studenta dla 300 osób. Na terenie domu dostępne są: pralnia
samoobsługowa, restauracja,
sklep spożywczy i zakład fryzjerski, a dla zmotoryzowanych
parking podziemny.
Wysoki poziom kształcenia
w WSEI znajduje odzwierciedlenie w opiniach niezależnych
instytucji oceniających jakość
kształcenia w szkolnictwie
wyższym. Uzyskane certyfikaty
potwierdzają uznanie dla uczelni jako jednostki gwarantującej
najwyższy standard edukacyjny, która aktywnie wspiera zarówno studentów, jak i absolwentów w podejmowaniu wyzwań zawodowych i realizacji
celów na rynku pracy. W roku
akademickim 2017/2018 WSEI
znalazła się wśród najczęściej
wybieranych uczelni w Polsce,
zaś w skali kraju zajęła 11. miejsce wśród uczelni niepublicznych.

≥Sale laboratoryjno-dydaktyczne są dobrze wyposażone.
korzystaniem najnowszych
materiałów edukacyjnych i
technologii. Jest to nowa jakość w kształceniu lekarzy.
Każdy student ma możliwość
dokładnego i wielokrotnego
obejrzenia każdej struktury

roku studiów studenci zyskują wiedzę i umiejętności potrzebne na dalszym etapie
kształcenia – mówi dziekan
Wydziału Medycznego prof.
Piotr Zaborowski.
—Joanna Gulewicz
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EDC wśród lotniczych gigantów
Warszawskie biuro
projektowe Engineering
Design Center z tysiącem
technicznych ekspertów
wspiera największe koncerny
lotnicze na świecie.
Od 2000 roku w EDC polscy
konstruktorzy, na podstawie
globalnego porozumienia
między Instytutem Lotnictwa
a firmą GE, wspólnie realizują
projekty m.in. dla Airbusa,
Leonardo Helicopters, Boeinga, Bombardiera i Embraera.
Są częścią zespołu projektującego systemy pokładowe
oraz 40 typów silników (m.in.
Genx, LEAP, Passport 20,
Honda), które napędzają ok.
90 rodzajów samolotów. Jak
na takiej międzynarodowej
zależności zyskuje polska
myśl techniczna?

Rozwój dzięki
globalnej kooperacji
– Ta współpraca daje
ogromne możliwości rozwoju.
Wielokulturowe zespoły inżynierskie z całego świata inspirują się nawzajem, wymieniają
wiedzą i wspólnie dokonują
wielu technologicznych odkryć. Dzięki działaniu w zespołach globalnych możemy brać
udział w kluczowych projektach, takich jak najnowsza

turbina silnika turbośmigłowego. Mamy też możliwość
samodzielnego tworzenia
przełomowych rozwiązań z
obszaru awioniki i rozwiązań
IT dla klientów zagranicznych
– mówi Paweł Stężycki, dyrektor Instytutu Lotnictwa.

Projekt obejmuje wdrożenie planu rozwojowego
uniwersytetu poprzez
wprowadzenie nowych
rozwiązań do szkolenia
studentów medycyny i
wspierających ten proces
szkoleń kadry. Chodzi
również o inwestycje
strukturalne, takie jak remonty pomieszczeń, adaptacje budynków czy zakup wyposażenia.
Odbywa się to m.in. dzięki Centrum Innowacyjnej
Edukacji Medycznej będącemu rozbudowaną wersją
centrum symulacyjnego.
Można powiedzieć, że jest
ono wizytówką tego przedsięwzięcia. Projekt obejmuje unowocześnienie szkolenia zarówno w zakresie
prostych umiejętności
technicznych, takich jak
pobieranie krwi czy zakładanie cewników i drenów,
jak i w zakresie kompetencji

niem i weryfikacją. Stają się
odpowiedzialni za całe bloki
funkcjonalne urządzenia, co
świadczy o ich wysokich
kompetencjach nie tylko w
GE, ale również wśród największych firm lotniczych.

Lokalne wsparcie
Wszechstronni
inżynierowie
Inżynierowie z warszawskiego centrum zajmują się
nie tylko projektowaniem i
eksploatacją silników lotniczych, ale również elementami struktur i śmigłami. To tu
jest rozwijany silnik CT7/
T700, który znajdziemy na
pokładach licznych śmigłowców takich producentów, jak Leonardo Helicopters (np. AW149), Sikorsky
(np. UH-60 Black Hawk) czy
Boeing (np. AH-64 Apache).
Z Warszawy dba się o jego
niezawodną eksploatację, a
część jego kluczowych komponentów pochodzi od polskich kontrahentów. Od 2013
roku w EDC działa również
zespół wyspecjalizowany w
technologiach związanych z
awioniką i systemami pokładowymi. Jednym z pierwszych projektów tego zespołu było oprogramowanie do
elementów wykonawczych
podwozia najnowszego

Przyszli lekarze będą
lepiej przygotowani
Uniwersytet Jagielloński
Collegium Medicum
unowocześnia edukację.
W ramach funduszy
europejskich uczelnia
realizuje projekt
„Dydaktyka, Innowacja,
Rozwój. Podniesienie
jakości kształcenia
poprzez rozwój
innowacyjnej edukacji”.

Dreamlinera – Boeinga 78710. Od 2015 roku portfolio
produktów działu awioniki
rozszerzyło się także o wyświetlacze pokładowe, koncentratory danych i oprogramowanie systemu sterującego FADEC do silnika ATP.

miękkich, tzw. nietechnicznych. Mowa o podejmowaniu decyzji oraz komunikacji z pacjentem. Studenci
ćwiczą również radzenie
sobie z nadmiarem informacji oraz zarządzanie zespołem terapeutycznym.
– Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych metod
edukacji studenci nie tylko
będą więcej wiedzieć i
więcej umieć, ale będą
również studiować w
znacznie przyjemniejszy
sposób. Nauczą się też
efektywniej wykorzystywać posiadaną wiedzę –
dodaje dr Michał Nowakowski opisujący projekt.
Wielką zaletą symulacji
jest zdobywanie doświadczenia w sposób absolutnie bezpieczny dla pacjentów oraz dla samych studentów. Warto podkreślić,
że projekt jest przeznaczony dla wszystkich studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i
położnictwa, a eksperci
Collegium Medicum UJ
brali również udział w
przygotowywaniu standardów organizacji i wyposażenia, które stają się
podwalinami pod tworzenie kilkudziesięciu centrów symulacji medycznej
w całym kraju.
—Jakub Maksymowicz

Nowe systemy
dla Boeinga
Od kilku lat zespół programistów z działu awioniki
bierze również udział w projekcie, którego celem jest
stworzenie pokładowego
systemu koncentratorów danych (Remote Interface Unit
– RIU). Klientem końcowym
jest Boeing, który planuje
skorzystać z systemu w nowej
wersji „potrójnej siódemki” (Boeing 777X).
Polscy specjaliści zajmują
się bardzo szerokim wachlarzem zadań związanych z
tworzeniem nowego RIU –
analizą wymagań, rozwojem
oprogramowania, testowa-

Tym, co wspiera doświadczenie i warsztat intelektualny polskich ekspertów, jest
rozległa infrastruktura badawcza tworzona przez Instytut Lotnictwa. – To dzięki
instytutowi możliwy był tak
dynamiczny rozwój naszego
zespołu. To dla nas idealny
partner biznesowy – mówi
Paweł Zakrzewski, dyrektor
działu Avionics & Digital Solutions w GE Aviation. – Jednym z testów przeprowadzanych lokalnie były badania
dotyczące Dreamlinera – Boeinga 787-10. Przyjechał do
nas zestaw testowy, w którym
były zainstalowane wszystkie
urządzenia z naszym opro-

Nowe doradztwo
zawodowe dla każdego
W dobie nieustannie
zmieniającego się otoczenia
i rynku pracy trzeba prowadzić
doradztwo edukacyjnozawodowe w systemie oświaty.
Wiedzą o tym pracownicy
Ośrodka Rozwoju Edukacji
w Warszawie.
W ramach osi priorytetowej II
„Efektywne polityki publiczne
dla rynku pracy, gospodarki
i edukacji” programu operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój” ośrodek realizuje projekt
o nazwie „Efektywne doradztwo
edukacyjno-zawodowe dla
dzieci, młodzieży i dorosłych”.
– Chcemy, aby szkoły przygotowywały uczniów, od tych
najmłodszych po najstarszych,
do funkcjonowania na rynku
pracy – poprzez rozwijanie
różnorodnych przydatnych
umiejętności, m.in. podejmowania decyzji oraz dostosowywania się do zmian – wyjaśnia
Anna Pregler, ekspert wiodący
projektu.
W dojściu do zamierzonego
celu pomogą materiały wspomagające doradców zawodowych i
nauczycieli w przygotowywaniu
młodzieży i dorosłych do dobrego funkcjonowania w jednym z
ważnych obszarów życia, jakim
jest aktywność zawodowa.
W pierwszej części projektu
powołano zespół ekspertów,

który wypracował rekomendacje, jak powinno się zmienić
doradztwo zawodowe w systemie oświaty. Na ich podstawie
grupy autorów przygotowały
przykładowe programy: preorientacji zawodowej dla przedszkola, orientacji zawodowej dla
klas od jeden do sześć szkół
podstawowych oraz doradztwa
zawodowego dla ostatnich klas
szkół podstawowych i wszystkich szkół ponadpodstawowych.
Do programów opracowano
również proponowane scenariusze zajęć. Dla wszystkich grup
docelowych zostały przygotowane kompletne zestawy materiałów.
W dalszym etapie programy
wraz ze scenariuszami trafiły
na rok do szkół, gdzie sprawdzano je pod kątem przydatności w oświatowej rzeczywistości. Po informacji zwrotnej ze
strony nauczycieli zespoły autorów zasiadły ponownie do
pracy i sporządziły ostateczne
zestawy materiałów do wykorzystywania w przedszkolach i
szkołach.
– O potrzebie rozwijania doradztwa zawodowego w systemie oświaty mówi się już od
wielu lat i pisze w wielu dokumentach. Stąd potrzeba realizacji takiego projektu – dodaje
Anna Pregler. Projekt kończy
się w czerwcu tego roku.
—Jakub Maksymowicz

gramowaniem. Mieliśmy tę
satysfakcję, że mogliśmy sami
wszystko przetestować i
sprawdzić. Wykonaliśmy serię testów certyfikacyjnych –
opowiada. – Co więcej, nasz
zespół wraz z lokalnym laboratorium awioniki i systemów
pokładowych tworzy jedyny
ośrodek w Polsce, w którym
mamy możliwość zarówno
zaprojektować, jak i testować
dany sprzęt klasy safety critical. Posiadamy prestiżowy
i konieczny w tej branży certyfikat AS9100, który gwarantuje, że zaprojektowane
i przetestowane przez nas
urządzenia spełniają wszystkie wysokie oczekiwania i
standardy sektora lotniczego
– podsumowuje.

Digital Twin, Industry
4.0 i startupy w EDC
Programiści EDC rozwijają
też aplikacje wspierające projektowanie i produkcję silników lotniczych. Z ich wsparciem realizowana jest w GE
koncepcja Industry 4.0 i Digital
Twin. GE Aviation wykorzystuje technologię Digital Twin,
opartą na platformie Predix,
do optymalizacji efektywności
i niezawodności silników lotniczych. Analizy danych zebranych z czujników w połączeniu
z cyfrowym bliźniakiem silnika

odrzutowego umożliwiają
dokładne planowanie czynności obsługowych, remontów i
optymalne projektowanie.
Takie działania przedłużają
czas eksploatacji produktu i
zmniejszają zużycie paliwa.
Uwzględniają również wpływ
regionu i warunków, w jakich
lata samolot u wybranego
operatora. – Jako EDC chcielibyśmy być także inkubatorem
startupów łączących programowanie, big data i lotnictwo.
W tym roku wraz z dyrektorem
Instytutu Lotnictwa podjęliśmy decyzję o uruchomieniu
dwóch startupów pracujących
nad śmiałymi koncepcjami
zastosowania sztucznej inteligencji oraz monitorowania
stanu silnika lotniczego w
trakcie eksploatacji – mówi
Paweł Zakrzewski.
Współpraca Instytutu Lotnictwa z międzynarodowym
koncernem GE oraz klientami,
takimi jak Boeing, Airbus czy
Leonardo Helicopters, stwarza
zupełnie nowe perspektywy
realizowania bardzo złożonych
projektów inżynierskich w
skali globalnej. Nie tylko daje
możliwości wysokiego wyspecjalizowania polskich inżynierów i rozwoju polskiej myśli
inżynierskiej, ale również
wpływa na innowacyjność i
wysoki profesjonalizm wdrażanych produktów na rynku
przemysłu ciężkiego.

Zadbają o przyszłość
studentów
W Lublinie pracują
nad polepszeniem
aktywności studentów
i absolwentów. Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana
Pawła II realizuje projekt
mający pozytywnie
wpłynąć na aktywność
studentów oraz
ich przyszłość
jako absolwentów
na rynku pracy.
Dlaczego nazwa „Aktywny
student – aktywny absolwent”? Wyjaśnia pani prorektor ds. nauki i kształcenia dr hab. Iwona Niewiadomska, prof. KUL.
– Działania skupiają się
na przygotowaniu studentów pod kątem kompetencji merytorycznych, tak
aby byli oni w stanie nie
tylko zdobywać wiedzę
podczas zajęć, ale przede
wszystkim być zdolni do jej
wykorzystania i kreowania
samodzielnie swojej aktywności na rynku pracy.
Chodzi o przygotowanie
ich do podejmowania różnych zawodów – mówi.
Wszystkie działania
projektu skupiają się na
ostatnich rocznikach studiów I stopnia, II stopnia
oraz jednolitych magisterskich, zgodnie z warunkami konkursu. Jeśli chodzi o

absolwentów, to dotyczy
ich jedynie ewaluacja
wcześniejszych działań
pod kątem sprawdzania
ich sytuacji zawodowej.
– Warto zwrócić uwagę
na dwa istotne elementy –
dodaje pani prorektor. Jeden z nich to współpraca
uniwersytetu z przedsiębiorcami, tak aby przygotować myślących i kreatywnych pracowników.
Drugim jest uczestnictwo w
tym przedsięwzięciu przy
zachowaniu ogólnouniwersyteckiego charakteru
studiów.
Wszystko odbywa się we
współpracy przedsiębiorców z uczelnią oraz mentorami wskazującymi kompetencje kształtowane na
uniwersytecie. Trzeba dodać, że współpraca ta
wzbogaca także wiedzę
samych mentorów i przedstawicieli rynku pracy.
Uczą się od siebie nawzajem tego, w jaki sposób
funkcjonują obszary związane z ich działalnością.
Istotną wartością działania są zajęcia projektowe
studentów, podczas których mają szanse kreowania samego siebie jako
specjalisty przygotowanego wszechstronnie do aktywności na rynku pracy.
—Jakub Maksymowicz

