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Z ekonomistą i samorządowcem, z ponad 25-letnim stażem pracy na rzecz lokalnych społeczności, absol-
wentem i doktorem Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, prezydentem Miasta Lublin drugiej kadencji  
z wynikiem 60 % poparcia w I turze głosowania, dr. Krzysztofem Żukiem rozmawiamy o akademickości Miasta Lublin. 

Panie Prezydencie co oznacza 
dla Pana stwierdzenie „akade-
micki Lublin”?

Przede wszystkim – miasto stu-
dentów. Obecnie kształci się tu 
blisko 70 tysięcy młodych ludzi, z  
najwyższym odsetkiem umiędzy-
narodowienia w Polsce. Młodzież 
ma do wyboru dziewięć szkół wyż-
szych, z czego pięć to uczelnie pu-
bliczne. Nowoczesne zaplecze dy-
daktyczne, doskonała kadra, 
atrakcyjne kierunki studiów. W 
Lublinie są świetne warunki nie 
tylko do nauki, ale także do zaba-
wy, rozwijania swoich pasji oraz 
rozpoczęcia swojej ścieżki kariery. 

Panie Prezydencie w Polsce 
istnieje kilka dużych ośrodków 
akademickich, czym Lublin wy-
różnia się na ich tle?

Lubelskie uczelnie z każdym 
rokiem poszerzają swoją ofertę 
otwierając nowe kierunki o euro-
pejskim standardzie, aby wycho-
dzić naprzeciw oczekiwaniom 
młodych ludzi. Ponieważ to oni 
znają swoje mocne strony i wie-
dzą co chcą w życiu robić. W Lubli-
nie więc nie muszą wybierać po-
między ekonomią a psychologią, 
bo taki jest trend. Mają możliwość 
rozwinięcia skrzydeł i robienia 
tego, co autentycznie sprawia im 
przyjemność – od kierunków arty-
stycznych przez przyrodnicze, 
społeczne, prawne,  medyczne po 
ekonomiczno – gospodarcze. 

Oprócz nauki młodzi mają także 
możliwość nawiązania wielu no-
wych kontaktów i przyjaźni. Ponad 
20% mieszkańców miasta to stu-
denci, w tym prawie 6 tys. to stu-
denci zagraniczni. Młodzi ludzie 
chętnie wybierają Lublin głównie 
ze względu na komfort życia, jak i 
możliwość rozwoju. Uczelnie stwa-
rzają przyjazną i pro studencką at-
mosferę, nieustannie inwestując w 
materiały badawcze oraz rozbudo-
wując i modernizując swoje budyn-
ki. Dzięki temu studenci mogą roz-
wijać się pod okiem jednych z naj-
lepszych naukowców w Polsce w 
innowacyjnych i najlepiej wyposa-
żonych przestrzeniach 9 uczelni. 
Lubelskie uczelnie są świetnie osa-

dzone w przestrzeni miejskiej. 
Kampusy uniwersytetów sąsiadują 
ze sobą, a całość znajduje się w 
samym centrum miasta. Komuni-
kacja miejska jest dostosowana 
do potrzeb młodych ludzi, tak aby 
mogli przemieszczać się bez pro-
blemu. Wokół uczelni powstały sta-
cje rowerów miejskich, które są 
atrakcyjną alternatywą dla komu-
nikacji miejskiej. 

Jako Urząd Miasta podejmuje-
my szereg działań, aby wspierać i 
rozwijać akademickość Lublina. 
Realizujemy szereg projektów, 
których celem jest rozwój gospo-
darczy i społeczny miasta. Współ-
pracujemy z uniwersytetami, biu-
rami karier, kołami naukowymi, 
organizacjami studenckimi, inku-
batorami przedsiębiorczości oraz 
lokalnymi firmami. Uczestniczymy 
w organizacji koncertów, konfe-
rencji naukowych, festiwali, skie-
rowanych właśnie dla studentów. 

Aktywnie wspieramy tych zdol-
nych i kreatywnych, realizując 
miejski program stypendialny dla 
studentów i doktorantów, konkurs 
na najlepszą pracę dyplomową 
nt. Lublina czy program wspiera-
nia laureatów oraz finalistów olim-
piad i turniejów. Ponadto lubel-
skie uczelnie, we współpracy z  
Urzędem Miasta Lublin, realizują 
programy, które mają na celu do-
stosowanie specjalizacji na róż-
nych kierunkach studiów do obec-
nego rynku pracy.

Pan również kończył studia na 
lubelskiej uczelni, co zmieniło się 
od tamtego czasu?

Pochodzę z Krasnegostawu, li-
ceum ukończyłem w Świdniku 
więc Lublin był moim pierwszym 
wyborem do podjęcia dalszej 
nauki. Wybrałem UMCS i Wydział 
Ekonomiczny. W 1990 roku uzy-
skałem stopień doktora nauk eko-
nomicznych na tym wydziale. 

Nadal pracuje jako adiunkt w Za-
kładzie Finansów Podmiotów Go-
spodarczych na Wydziale Ekono-
micznym UMCS oraz w Wyższej 
Szkole Ekonomii i Innowacji. Kilka 
lat już minęło od moich czasów 
studenckich, a Lublin w tym cza-
sie przeszedł ogromne przeobra-
żenie, w którym miałem również 
swój udział. Obecnie odkrycia lu-
belskich naukowców są nie tylko 
znane i cenione na całym świecie, 
ale również pogłębiane i unowo-
cześniane. Nauczyciele akade-
miccy traktują studentów jak part-
nerów. Przekazując swoją wiedzę  
i doświadczenie, zaszczepiają  
w młodych ludziach pasję  odkry-
wania. Dzięki temu studenci czują 
się bardzo swobodnie i sami wy-
chodzą z inicjatywą nowych 
badań czy doświadczeń. Jednak 
najbardziej te zmiany widać w in-
frastrukturze lubelskich uczelni. 
Zarówno uczelnie publiczne, jak i 
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niepubliczne zaangażowały 
ogromne kwoty pochodzące rów-
nież ze środków unijnych, w rozbu-
dowę oraz unowocześnienie swo-
jej bazy szkoleniowej.   

Jakie korzyści Lublin daje stu-
dentom, absolwentom? 

W Lublinie nauka łączy się z biz-
nesem. Dzięki zróżnicowanym 
kierunkom kształcenia powstają 
niemal nieograniczone możliwo-
ści badawcze. Uczelnie współpra-
cują z innymi ośrodkami badaw-
czymi nie tylko w Polsce, ale i na 
całym świecie. Taka współpraca 
stwarza ogromne możliwości. 
Uczelnie prowadzą badania na-
ukowe, działalność konsultingową 
i ekspercką, tworzą spółki, za-
strzegają wynalazki oraz udzielają 
na nie licencji zainteresowanym 
firmom. Kooperacja uczelni z lu-
belskimi firmami stwarza okazje 
do zastosowania wynalazków 
oraz wpływa bardzo pozytywnie 
na poziom innowacyjności. Mo-
żesz być kimkolwiek zechcesz, a 

my stwarzamy ku temu możliwo-
ści. Każdego roku na rynku pracy 
jest 20 tys. absolwentów, którzy 
są doskonale przygotowani za-
równo pod względem merytorycz-
nym jak i praktycznym.

A jakie korzyści z akademicko-
ści ma Lublin?

Akademickość to przede 
wszystkim energia, którą uczelnie i 
studenci dają miastu, tworząc jego 
unikalny, niepowtarzalny charakter 
i klimat. Druga, nie mniej istotna 
korzyść, to różnorodność która wy-
nika z możliwości jakie daje stu-
dencki, uczelniany charakter mia-
sta wszystkim, którzy zdecydowali 
się w nim studiować, żyć i praco-
wać. Tu każdy przyjezdny, na któ-
rym miasto wywarło wrażenie w 
krótkim czasie staje się Lubliniani-
nem z wyboru, a niedługo potem 
jego ambasadorem. Sam jestem 
tego najlepszym przykładem! Nie 
bez znaczenia jest także gospodar-
ka. Akademickość nie jest zaso-
bem, a jednym z najistotniejszych i 

największych sektorów gospodar-
czych miasta – przemysłem edu-
kacji i nauki, dzięki któremu prace 
mają tu tysiące ludzi i firm. Czy mo-
żemy sobie wyobrazić Lublin bez 
uczelni i studentów?!

Jednak nauka to nie wszystko, 
co poza nią?

Zdecydowanie. Po zajęciach 
można zrelaksować się w nowo-
czesnych obiektach sportowo – re-
kreacyjnych. Do dyspozycji studen-
tów są baseny, siłownie, korty do 
tenisa czy boiska, ścianki wspi-
naczkowe oraz wiele hal sporto-
wych. Kampusy są niczym mini 
miasta same w sobie. Na ich tere-
nie powstało wiele sklepów, re-
stauracji, czy pubów, barów i klu-
bów studenckich. Prężnie działają 
również samorządy studenckie, 
które organizują liczne wydarzenia 
o charakterze pozanaukowym. Do-
skonałym przykładem są odbywa-
jące się w maju Dni Kultury Stu-
denckiej, podczas których miasto 
staje się własnością studentów, a 

ci bawią się za darmo na dziesiąt-
kach koncertów. Podczas Dni Kul-
tury Studenckiej Lublin odwiedzają 
największe gwiazdy muzyki zarów-
no z Polski, jak i zagranicy. 

W Lublinie funkcjonują dosko-
nale rozwinięte programy wymia-
ny studenckiej ERASMUS, MOST i 
CEEPUS. Dzięki temu możesz kon-
tynuować naukę na wybranym 
przez ciebie kierunku za granicą. 
Lubelskie uczelnie współpracują z 
uniwersytetami m. in. w Austrii, 
Belgii, Chorwacji, Czechach, Fran-
cji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, 
Niemczech, Portugalii, Słowacji, 
Węgrzech, Włoszech i wielu in-
nych. Wymiana studencka jest 
idealną okazją do zwiedzania 
świata, poznawania nowych kul-
tur i ludzi. Dodatkowym atutem 
jest wsparcie stypendialne, które 
podczas wymiany zagranicznej 
zapewnia uczelnia.

Panie Prezydencie, dziękuję za 
rozmowę

LOGO
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Nowocześnie i z rozmachem
Infrastruktura Nowe laboratoria, sale wykładowe i ćwiczeniowe, nowoczesny sprzęt. W ostatnich latach 
baza dydaktyczna lubelskich uczelni zmieniła się nie do poznania

TOMASZ MACIUSZCZAK
Inwestycje w nowoczesną infra-

strukturę poczyniły wszystkie lu-
belskie uczelnie z Lublina: Uniwer-
sytet Marii Curie-Skłodowskiej, 
Katolicki Uniwersytet Lubelski, 
Uniwersytet Przyrodniczy, Poli-
technika Lubelska, Uniwersytet 
Medyczny, Wyższa Szkoła Ekono-
mii i Innowacji, Wyższa Szkoła 
Nauka Społecznych, Wyższa 
Szkoła Przedsiębiorczości i Admi-
nistracji oraz Wyższa Szkoła Spo-
łeczno-Przyrodnicza. W dużym 
stopniu było to możliwe dzięki fun-
duszom unijnym.

UMCS: Przestrzeń i sprzęt
Jedną ze sztandarowych inwe-

stycji Uniwersytetu Marii Curie-
-Skłodowskiej jest oddany do 
użytku w 2012 roku budynek In-
stytutu Informatyki. Jego budowa 
trwała ponad rok i pochłonęła 42 
mln zł. Z zewnątrz obiekt wygląda 
bardzo efektownie, zwłaszcza po 
zmroku, kiedy w oczy rzuca się 
podświetlana, zmieniająca kolory 
elewacja. Jednak dopiero wnę-
trze robi imponujące wrażenie, 
zajmujące powierzchnię ponad 
6,5 tys. km. Znajdują się tam 
m.in. cztery aule, kilkadziesiąt 
pracowni, czytelnia i magazyn 
z księgozbiorem.

Budowa nowego budynku po-
mogła w rozwiązaniu problemów 
lokalowych Wydziału Matematy-
ki, Fizyki i Informatyki UMCS. Ale 
zyskał nie tylko Instytut Informa-
tyki. Przykładem jest Instytut Fi-
zyki, który nie tylko mógł zająć 
zwolnione pomieszczenia, ale 
także otrzymał nowoczesny 
sprzęt.

- Eksperymenty, które możemy 
teraz wykonywać nie są tylko po-
wtórzeniami tego, co już zostało 
zrobione. Możemy zaproponować 
rzeczy, które odpowiadają naj-
nowszym trendom w nauce. Dzię-
ki zakupom z ostatnich lat udało 
się zgromadzić aparaturę o wy-
śrubowanych parametrach tech-
nicznych. Studenci, którzy odby-
wają zajęcia dydaktyczne w wypo-
sażonych w nią pracowniach, 
podczas szukania pracy będą 
mogli się pochwalić, że mają do-

świadczenie w obsłudze najnowo-
cześniejszego sprzętu. Jeszcze 
dziesięć lat temu nie było takiej 
możliwości – mówi prof. Wiesław 
Gruszecki, kierownik Zakładu Bio-
fizyki UMCS. 

Wśród nowych pracowni są 
m.in. laboratorium fizyki jądrowej, 
fizyki medycznej, spektroskopii 
molekularnej, obrazowania mole-
kularnego, czy pracownia kompu-

terowa z oprogramowaniem 3D.
- Kiedyś było tak, że pracownie 

dydaktyczne były odseparowane 
od pracowni naukowych. Teraz są 
praktycznie połączone, a aparatu-
ra jest obsługiwana z poziomu 
komputera, dzięki czemu studen-
ci mogą być rzuceni na głęboką 
wodę i samodzielnie wykonywać 
eksperymenty – dodaje prof. Gru-
szecki.

KUL: Dydaktyka i badania
Od kilku lat systematycznie po-

szerza się baza naukowo-dydak-
tyczna Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego Jana Pawła II. W cen-
trum Lublina wyrosła nowa część 
uczelnianego Kampusu Główne-
go, w której skład wchodzi m.in. 
niedawno oddane do użytku Cen-
trum Transferu Wiedzy. Może z 
niego jednocześnie korzystać 
ponad 2 tys. osób. Znajdują się w 
nim sale dydaktyczne i konferen-
cyjne, umożliwiające prowadzenie 
zajęć z wykorzystaniem multime-
diów, a także innowacyjne labora-
torium językowe dla osób z dys-
funkcjami wzroku i słuchu. To no-
woczesny budynek, przystosowa-
ny do używania sprzętu multime-
dialnego i spełniający wysokie 
standardy prowadzenia dydaktyki 
na poziomie akademickim. To 
także miejsce, w którym organizu-
jemy konferencje i spotkania, np. 
z wybitnymi przedstawicielami 
świata biznesu, kultury i polityki. 
Jest to obiekt otwarty na otocze-
nie zewnętrzne – mówi prof. dr 
hab. Urszula Paprocka-Piotrow-
ska, prorektor KUL ds. promocji i 
współpracy z zagranicą.

Dzięki CTW oferta edukacyjna 
najstarszej lubelskiej uczelni po-
szerzyła się o kolejne kierunki, 
takie jak: stosunki międzynarodo-
we, prawo w biznesie, zarządza-
nie i turystyka kulturowa, które 
pozwalają absolwentom z sukce-
sem odnaleźć się na rynku pracy. 

Nową jednostkę naukowo-ba-
dawczą w strukturze Uniwersyte-
tu tworzy Interdyscyplinarne Cen-
trum Badań Naukowych na Po-
czekajce: 6 specjalistycznych pra-
cowni, które prowadzą badania 
znajdujące zastosowania w dzie-
dzinie biologii, chemii, farmacji, 
kosmetologii czy ochrony zdrowia. 
ICBN to miejsce, które pomaga 
rozwiązać wiele problemów 
współczesnego świata. W bliźnia-
czym budynku znajdują się nowo-
czesne laboratoria badawcze Wy-
działu Biotechnologii i Nauk o 
Środowisku, w których prowadzo-
ne są również zajęcia dydaktycz-
ne. Naukowcy z Katedry Bioche-
mii i Chemii Środowiska tego Wy-

Instytut Informatyki UMCS

Prof. Wiesław Gruszecki i jego zespół
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Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie
20-031Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5 
tel. (81) 537 58 80
www.umcs.pl    e-mail: rekrutacja@umcs.pl

UMCS - przyjdź - zobacz - zostań

kierunki: edukacja artystyczna, grafi ka, jazz 
i muzyka estradowa, malarstwo, biologia, 
biotechnologia, chemia, ekonomia, fi nanse 
i rachunkowość, logistyka, zarządzanie, 
europeistyka, fi lozofi a, socjologia, fi lologia 
polska, anglistyka, bałkanistyka, germanistyka, 
iberystyka, romanistyka, rusycystyka, 
ukrainistyka, archeologia, architektura 
informacji, historia, kulturoznawstwo, 
lingwistyka stosowana, fi zyka, informatyka, 
matematyka, science and technology, 
geografi a, turystyka i rekreacja, animacja 
kultury, pedagogika, psychologia, 
dziennikarstwo i komunikacja społeczna, 
politologia, społeczeństwo informacyjne, 
stosunki międzynarodowe,administracja, 
prawo, agrochemia, analityka gospodarcza, 
geoinformatyka

działu opatentowali przełomową 
metodę produkcji ektoiny. Jest to 
aminokwas wykorzystywany w 
przemyśle kosmetycznym czy me-
dycynie (leczenie niektórych no-
wotworów), a najnowsze badania 
wskazują, że może być skuteczny 
również w terapii choroby Alzhe-
imera.

UP: Nowocześnie przy Głębokiej
Uniwersytet Przyrodniczy może 

pochwalić się dwoma nowymi bu-
dynkami przy ul. Głębokiej. Jed-
nym z nich jest oddane do użytku 

przed rokiem Innowacyjne Cen-
trum Patologii i Terapii Zwierząt, 
z którego korzysta Wydział Medy-
cyny Weterynaryjnej. 

Obiekt podzielony jest na dwie 
części. W pierwszej znajduje się 
Innowacyjne Centrum Patologii 
i Terapii Zwierząt Gospodarskich. 
Na parterze mieszczą się boksy 
dla dużych zwierząt, trakt z dwie-
ma salami operacyjnymi i nie-
zbędną diagnostyką. Na wyż-
szych kondygnacjach zlokalizowa-
ne są laboratoria, pracowanie dy-
daktyczne i pomieszczenia dla 

pracowników.
Obok jest Innowacyjne Cen-

trum Patologii i Terapii Zwierząt 
Towarzyszących z pomieszczenia-
mi diagnostycznymi i zabiegowy-
mi, boksami dla mniejszych zwie-
rząt oraz laboratoriami i kilkoma 
salami operacyjnymi. Na wyposa-
żeniu jest m.in. 16-rzędowy tomo-
graf. W tej części znajduje się też 
mogąca pomieścić 250 osób 
aula. 

- Członkowie Polskiej Komisji 
Akredytacyjnej w trakcie wizytacji 
stwierdzili, że jest to jeden z naj-

nowocześniejszych obiektów dy-
daktycznych w Europie – mówi 
prof. Krzysztof Gołacki, prorektor 
Uniwersytetu Przyrodniczego ds. 
studenckich i dydaktyki. Jego bu-
dowa kosztowała 76 mln zł.

Nieco wcześniej oddano do 
użytku znajdujące się po sąsiedz-
ku Centrum Innowacyjno-Wdroże-
niowe Nowych technik i Technolo-
gii w Inżynierii Rolniczej.

- Tu mieści się przede wszyst-
kim Wydział Inżynierii Produkcji 
oraz kilka katedr Wydziału Ogrod-
nictwa i Architektury Krajobrazu. 

Centrum Transferu Wiedzy KUL UP – Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowe Nowych Technik i 
Technologii w Inżynierii Rolniczej UP
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Budowa pochłonęła prawie 100 
mln zł, z czego 20 mln zł wyniósł 
zakup sprzętu – mówi prof. Gołac-
ki. – Znajdujące się tu laboratoria 
są związane przede wszystkim 
z zagadnieniami, które graniczą 
z jedną ze specjalności wojewódz-
twa lubelskiego, jaką jest biogo-
spodarka, czyli badanie właściwo-
ści materiałów roślinnych i zwie-
rzęcych. 

W budynku na 12,5 tys. me-
trów kwadratowych znajdują się 3 
aule na kilkaset miejsc, 22 labo-
ratoria, 8 sal komputerowych 
oraz kilkanaście dydaktycznych 
i park maszynowy.

PL: Laboratoria w „rdzewiaku”
Politechnika Lubelska  może 

się pochwalić Centrum Innowacji 
i Zaawansowanych Technologii, 
działającym od 2014 roku. W bu-
dynku, który ze względu na cha-
rakterystyczną elewację nazywa-
ny jest „rdzewiakiem”, znajdują 
się 32 laboratoria. Przenieśli się 
do nich pracownicy i studenci Wy-
działu Mechanicznego, Wydziału 
Elektrotechniki i Informatyki oraz 
Wydziału Podstaw Techniki. 

- Budynek i jego wyposażenie 
dają nam dużo większe możliwo-
ści prowadzenia badań nauko-
wych, ale też zajęć dydaktycz-
nych. Wcześniej z powodu proble-
mów lokalowych zajęcia były pro-
wadzone od 8 do 20. Teraz 
wszystkim jest wygodniej - i stu-
dentom i kadrze naukowej – mówi 
dr inż. Jakub Szabelski z Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Lu-
belskiej. – Przy okazji budowy za-
kupiony został nowoczesny sprzęt 
najwyższej, światowej klasy. Co 
najważniejsze, nie trafił on na 
półkę, ale jest ciągle wykorzysty-
wany i w dydaktyce i w badaniach. 
Mamy do dyspozycji m.in. kom-
pletną stację kontroli pojazdów. 
Do budynku bez problemu wje-
dzie autobus, który można na 
miejscu opomiarować i oczujniko-
wać. 

Budowa Centrum Innowacji 
i Zaawansowanych Technologii 
ruszyła w 2010 roku. Inwestycja 
kosztowała blisko 79 milionów 
złotych, z czego ponad 68 milio-
nów pochodziło z dotacji unijnej.

UM: Na światowym poziomie
Jedną ze sztandarowych inwe-

stycji Uniwersytetu Medycznego 
zrealizowanych w ostatnim czasie 
jest warta ok. 50 mln zł rozbudo-
wa i modernizacja budynku Colle-

gium Pathologicum przy ul. 
Chodźki. Nowoczesne sale wykła-
dowe i ćwiczeniowe oraz specjali-
styczna aparatura badawcza 
służą studentom wszystkich kie-
runków. Inwestycja umożliwiła re-
alizację kompleksowych prac ba-
dawczych i innowacyjnych projek-
tów, a także rozszerzenie zakresu 
prowadzonych badań dostosowa-
nych do poziomu światowego.

Ok. 28 mln zł. kosztowała bu-
dowa Ośrodka Medycyny Do-
świadczalnej. – Został on dosto-

sowany do najnowszych standar-
dów i przepisów prawa w zakresie 
ochrony zwierząt wykorzystywa-
nych do celów naukowych. Dzięki 
tej inwestycji innowacyjne bada-
nia naszych naukowców, dokto-
rantów i studentów działających 
w kołach naukowych są możliwe 
do realizacji na światowym pozio-
mie. Bardzo cieszy nas ich rozwój 
– mówi prof. dr hab. n. med. Bar-
bara Jodłowska-Jędrych, prorek-
tor Uniwersytetu Medycznego ds. 
kształcenia. 

W trakcie realizacji jest obecnie 
budowa Zintegrowanego Interdy-
scyplinarnego Centrum Symulacji 
Medycznej. Obiekt powstaje  
obok Collegium Pharmaceuticum 
przy ul. Chodźki i ma być gotowy 
do końca 2017 roku.

- Kształcenie w nim będzie po-
legało na szkoleniu studentów 
w warunkach najbardziej zbliżo-
nych do rzeczywistości, z udzia-
łem pacjentów symulowanych i za 
pomocą narzędzi symulacyjnych. 
Odpowiada to wymogom współ-
czesnego kształcenia. Taki model 
kształcenia proponują renomo-
wane światowe uczelnie medycz-
ne – podkreśla prof. Jodłowska-
-Jędrych. 

Prywatne uczelnie też inwestu-
ją

W ostatnich latach dynamicz-
nie zmienia się także infrastruktu-
ra uczelni prywatnych. Najwięcej 
inwestycji zrealizowała Wyższa 
Szkoła Ekonomii i Innowacji. 
W 2011 roku na terenach przy ul. 
Projektowej (boczna ul. Mełgiew-
skiej) oddano do użytku składają-
ce się z 11 nowoczesnych labora-
toriów Centrum Informatyzacji 
i Bezpieczeństwa Transportu oraz 
Centrum Nowych Technologii. 
Przed dwoma laty utworzono In-
nowacyjne Centrum Diagnostyki, 
Badań i Analiz, rozbudowano 
także uczelnianą bibliotekę. 
Jedną z najnowszych inwestycji 
jest otwarte w marcu tego roku 
Laboratorium Obrabiarek Stero-
wanych Numerycznie – Centrum 
Edukacji Technicznej Haas. Sta-
nowi ono cześć unikalnego na 
skalę świata projektu, polegają-
cego na kształceniu przyszłych 
operatorów obrabiarek, którzy zy-
skują pewny zawód i duże szanse 
na znalezienie dobrze płatnej 
pracy. Jednocześnie ma on roz-
wiązać problem lokalnych przed-
siębiorców związany z brakiem 
certyfikowanych pracowników.

- Nasze inwestycje są nieod-
łącznym elementem coraz lepsze-
go kształcenia praktycznego. 
Udostępniliśmy naszym studen-
tom najnowocześniejsze rozwią-
zania, często wyprzedzające 
oczekiwania pracodawców. Ale 
rozwój naszej bazy dydaktycznej 
ma dwa dodatkowe wymiary. Po 
pierwsze – wszystkie utworzone 
przez nas laboratoria są przygoto-
wane nie tylko do dydaktyki, ale 
również do wspierania gospodar-
ki regionu najnowocześniejszymi 

Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii PL

Budowa Centrum Symulacji Medycznej UM

Innowacyjne Centrum Patologii i Terapii Zwierząt UP
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin
tel. + 48 81 445 41 37
e-mail: rekrutacja@kul.pl, www.kul.pl

Kierunki: administracja, architektura krajobrazu, 
bezpieczeństwo narodowe, biotechnologia, dziennikarstwo 
i komunikacja społeczna, edytorstwo, ekonomia, 
europeistyka, � lologie – angielska, germańska, klasyczna, 
niderlandzka, polska, romańska, słowiańska, sinologia, 
� lozo� a, gospodarka przestrzenna, historia, historia sztuki, 
informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, 
kognitywistyka, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, 
kulturoznawstwo, matematyka, międzyobszarowe 
indywidualne studia humanistyczno-społeczne, 
muzykologia, nauki o rodzinie, pedagogika, pedagogika 
specjalna, praca socjalna, prawo, prawo kanoniczne, 
psychologia biznesu i przedsiębiorczości, psychologia 
wspierania jakości życia, retoryka stosowana, socjologia, 
stosunki międzynarodowe, teologia, wiedza o teatrze, 
zarządzanie, zarządzanie dokumentacją i archiwistyka.

Dlaczego warto wybrać KUL: 
dyplom prestiżowej uczelni, rozpoznawanej 
w Unii Europejskiej i na świecie / wspólnota uniwersytecka 
oparta  na chrześcijańskim systemie wartości / wielokulturowa 
atmosfera i kwitnące życie studenckie / wysoki poziom badań 
naukowych i kształcenia akademickiego

KUL – kierunek przyszłość

technologiami. Po drugie – wybu-
dowanie i wyposażenie tych 
obiektów wymagało pozyskania 
wielomilionowych grantów z fun-
duszy zewnętrznych – mówi Tere-
sa Bogacka, kanclerz WSEI.

Wyższa Szkoła Nauk Społecz-
nych w ostatnim czasie zainwe-
stowała w poprawę warunków lo-
kalowych. Od 2013 roku uczelnia 
mieści się w nowej siedzibie wybu-
dowanej przy ul. Zamojskiej. Do 
tej pory zajęcia odbywały się 

w dwóch oddalonych od siebie 
obiektach przy ulicach Obrońców 
Pokoju i Olchowej. Dzięki inwesty-
cji powierzchnia dydaktyczna 
zwiększyła się o ponad połowę. 
Nowy budynek jest dostosowany 
do potrzeb osób niepełnospraw-
nych, na jego tyłach znajdują się 
bezpłatne miejsca parkingowe.

Wyższa Szkoła Przedsiębior-
czości i Administracji przy ul. Bur-
saki poczyniła ostatnio inwestycje 
w sprzęt, głównie w kamery, tele-

wizory i laptopy do pracowni 
dziennikarstwa i komunikacji spo-
łecznej oraz 16 stanowisk w pra-
cowni komputerowej. Kolejne za-
kupy planowane są do końca tego 
roku.

Mieszcząca się przy ul. Choiny 
Wyższa Szkoła Społeczno-Przy-
rodnicza im. Wincentego Pola 
pięć lat temu uruchomiła studia 
drugiego stopnia na kierunku fi-
zjoterapia. W związku z tym mu-
siała dostosować swoją bazę dy-

daktyczną do wymogów ministe-
rialnych. W ramach inwestycji 
w siedzibie uczelni powstały czte-
ry nowe laboratoria: biomechani-
ki, kinezoterapii, fizykoterapii 
i anatomii. W pomieszczeniach 
wynajętych przy ul. Chodźki utwo-
rzono z kolei Akademickie Cen-
trum Fizjoterapii, które ma podpi-
sany kontrakt z Narodowym Fun-
duszem Zdrowia i przyjmuje pa-
cjentów, ale jest także miejscem, 
w którym studenci odbywają zaję-
cia kliniczne. Jest również przysto-
sowane do prowadzenia badań 
naukowych.

Dlaczego warto studiować 
w Lublinie?

Infrastruktura lubelskich szkół 
wyższych zmieniła się nie do po-
znania. Część inwestycji jest jesz-
cze w trakcie realizacji, a kolejne 
pozostają w planach, których fi-
nalizacja zależy przede wszyst-
kim od pozyskania funduszy. 
Stale poszerza się także oferta 
edukacyjna. W tej chwili pięć 
uczelni publicznych i cztery pry-
watne oferuje w sumie prawie 
200 kierunków studiów, a co 
roku ta lista jest uzupełniana 
o nowe propozycje.

Centrum Edukacji Technicznej Hass WSEI
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Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
tel. (rekrutacja) 81 445 66 45, 
(sekretariat) 445 66 22
rekrutacja@up.lublin.pl, www.up.lublin.pl 

Kierunki studiów: agrobiznes, architektura 
krajobrazu, behawiorystyka zwierząt, bioinżynieria, 
biologia, biotechnologia, bezpieczeństwo i higiena 
pracy, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo 
i certyfi kacja żywności, chłodnictwo, klimatyzacja 
i technologie zintegrowane (nowość!), dietetyka, 
doradztwo w obszarach wiejskich, ekonomia, 
gastronomia i sztuka kulinarna, geodezja i 
kartografi a, gospodarka przestrzenna, hipologia i 
jeździectwo, hortiterapia, inżynieria bezpieczeństwa, 
inżynieria chemiczna i procesowa, inżynieria rolnicza 
i leśna, inżynieria przemysłu spożywczego, inżynieria 
środowiska, leśnictwo, ochrona roślin i kontrola 
fi tosanitarna, ochrona środowiska, ogrodnictwo, 
rolnictwo, technologia żywności i żywienie 
człowieka, towaroznawstwo, transport i logistyka, 
turystyka i rekreacja, weterynaria, zarządzanie i 
inżynieria produkcji, zielarstwo i terapie roślinnej, 
zootechnika, żywienie człowieka i dietetyka.

Rekrutacja na studia od 15 maja do 5 lipca 2016 r. 

Kształcimy praktycznie!

Studiuj i zarabiaj
Praca Chcesz łączyć naukę ze zdobywaniem doświadczenia zawodowego? W Lublinie masz szansę nie tylko 
na staże i praktyki studenckie. Coraz więcej firm zatrudnia młodych ludzi już w trakcie studiów

TOMASZ MACIUSZCZAK
Według danych Miejskiego 

Urzędu Pracy w 2013 roku w Lu-
blinie było zarejestrowanych bli-
sko 17,5 tys. osób bezrobotnych. 
Natomiast w roku 2015 było ich 
już niespełna 14 tys. Jeszcze 
szybciej spada bezrobocie wśród 
młodych osób. W 2013 roku bez-
robotnych do 25. roku życia było 
ponad 2 tys., a przed rokiem poni-
żej 1,2 tys., co oznacza spadek 
o ok. 50 proc. W ciągu dwóch 
ostatnich lat zaobserwowano 
z kolei wzrost, o ponad dwa tysią-
ce więcej niż dwa lata wcześniej, 
ofert pracy zgłaszanych do MUP.  

Podstrefa napędza przemysł
Wiele nowych miejsc pracy 

daje utworzona w 2007 roku lu-
belska podstrefa Specjalnej Stre-

fy Ekonomicznej EURO-PARK MIE-
LEC, zlokalizowana w dzielnicy 

Felin w południowo-wschodniej 
części Lublina, w rejonie al. Wito-

sa, przy wylocie w kierunku Cheł-
ma i Zamościa. Podstrefa Lublin 
to 128 hektarów w pełni uzbrojo-
nych terenów inwestycyjnych, 
z których ponad 90 proc. jest już 
zagospodarowanych. Działa 
w niej 42 inwestorów, którzy do tej 
pory na inwestycje wydali 864 
mln zł. Według danych z połowy 
lutego tego roku, w działających tu 
firmach zatrudnionych jest  ponad 
2,5 tys. osób, a w najbliższych la-
tach ma powstać kolejnych 2,5 
tys. nowych miejsc pracy.

Lublin staje się coraz bardziej 
atrakcyjnym miejscem do inwe-
stowania dla firm, zwłaszcza tych 
z sektora przemysłowego. Aż 37 
działających w lubelskiej podstre-
fie firm jest związanych z przemy-
słem. W corocznie publikowanym 
raporcie „Europejskie miasta i re-

ABM Greiffenberger Polska
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Uniwersytet Medyczny w Lublinie
Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin
tel. 81 448 50 00
www.umlub.pl  www.rekrutacja.umlub.pl

Kierunki: analityka medyczna, biomedycyna, 
dietetyka, elektroradiologia, farmacja, fi zjoterapia, 
higiena stomatologiczna, kosmetologia, 
lekarsko-dentystyczny, lekarski, pielęgniarstwo, 
położnictwo, ratownictwo medyczne, techniki 
dentystyczne, zdrowie publiczne

U nas spotkasz świetnych naukowców, wyjątkowych 
studentów i skorzystasz z nowoczesnej bazy naukowo-
dydaktycznej. Naszym największym kapitałem 
są ludzie. Wśród nich ludzie nauki, którzy niczym 
Sherlock Holmes rozwiązują zagadki wagi największej, 
bo odnoszącej się do ludzkiego zdrowia i życia.

Kształcimy studentów i doktorantów w dziedzinie nauk 
medycznych, nauk farmaceutycznych i nauk o zdrowiu 
oraz uczestniczymy w sprawowaniu opieki medycznej 
na bazie samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej.

U nas liczy się pasja! 
Zawody medyczne zawsze z przyszłością!

giony przyszłości 2016/2017” 
przygotowywanym przez należące 
do grupy Financial Times pismo 
„fDi Magazine”, Lublin zajął trze-
cie miejsce w kategorii „Strategia 
pozyskiwania bezpośrednich in-
westycji zagranicznych w małych 
miastach od 100 tys. do 350 tys. 
mieszkańców”. Został też wyróż-
niony przez „Smart City Forum” 
prestiżowym tytułem „Inteligent-
ne Miasto Roku od 100 do 500 
tys. mieszkańców 2015” m.in. za 
inwestycje w inteligentny system 
sterowania ruchem oraz rozwiąza-
nia w transporcie zbiorowym.

Przygotowanie do wejścia na 
rynek pracy

Dla wielu inwestorów jednym 
z kluczowych powodów decyzji 
o wyborze Lublina był dostęp do 
dobrze wyszkolonej technicznie 
kadry oraz możliwość współpracy 
z uczelniami. Jedną z takich firm 
jest ABM Greiffenberger Polska, 
która zajmuje się produkcją napę-
dów elektrycznych, a na terenie 
lubelskiej podstrefy działa już od 
2013 roku.

- Od samego początku na-
szej aktywności w Lublinie 
współpracujemy z Wydziałem 

Elektrycznym i Wydziałem Me-
chanicznym Politechniki Lubel-
skiej. Razem przeprowadzamy 
staże studenckie, które z zało-
żenia mają przygotować stu-
dentów do wejścia na rynek 
pracy i umożliwić im pozyska-
nie wiedzy praktycznej nie -
zbędnej do znalezienia atrak-
cyjnego zatrudnienia zgodne-
go z obranym kierunkiem stu-
diów – mówi Robert Bronisz, 
dyrektor zakładu ABM Greif-
fenberger. - Rokrocznie umożli-
wiamy grupie studentów odby-
wanie s taż y wakacy jnych, 
które nie tylko pozwalają prak-
tycznie stosować poznaną wie-

dzę, ale i też zarobić trochę 
pieniędzy na wakacje.

Już teraz firma zatrudnia ok. 20 
absolwentów Politechniki Lubel-
skiej. - Z roku na rok rozszerzamy 
naszą współpracę nie tylko 
z uczelniami, ale i szkołami średni-
mi, co w niedalekiej przyszłości 
będzie skutkowało dużo lepszym 
przygotowaniem absolwentów do 
podjęcia wyzwań w karierze zawo-
dowej. Jestem przekonany, że bę-
dziemy beneficjentem takiej 
współpracy mając możliwość za-
trudnienia absolwentów w pełni 
przygotowanych do pracy w na-
szej organizacji – dodaje dyrektor 
Bronisz. 

Zdobywanie praktycznej wiedzy
W podstrefie Lublin swój zakład 

produkcyjny ma także firma GT85, 
która projektuje i produkuje ma-
szyny przemysłowe dla różnych ga-
łęzi przemysłu, specjalizuje się też 
w technologii mycia przemysłowe-
go oraz preparatów chemicznych. 
Zakład Produkcji Chemii wyposa-
żony jest w instalacje technologicz-
ne niezbędne do produkcji chemi-
kaliów, znajduje się w nim także la-
boratorium z wyposażeniem umoż-
liwiającym badania czystości we-
dług standardów w branży samo-
chodowej i lotniczej. Laboratorium 
umożliwia badania jakości produ-
kowanych wyrobów oraz badania 
nad nowymi recepturami.

Z kolei Zakład Produkcji Urzą-
dzeń został oddany do użytku we 
wrześniu ubiegłego roku nakła-
dem w wysokości 8 mln zł. Na 
2500 m2 powierzchni mieści się 
wyposażona zgodnie z nowocze-
snymi standardami spawalnia, 
warsztat serwisowy, pomieszcze-
nie prefabrykacji szaf sterowni-
czych, gniazdo obróbki skrawa-
niem oraz obróbka plastyczna 
metalu. 

- Obecnie zatrudniamy w Lubli-
nie ponad 70 pracowników. Ak-

Hala GT85
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Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 
i Administracji w Lublinie
ul. Bursaki 12, 20-150 Lublin
Tel.  81 45-29-410, -448, -495, -471, -474, -473
e-mail:  rektorat@wspa.pl, rekrutacja@wspa.pl, 

dziekanat@wspa.pl

Kierunki: architektura, informatyka, transport, 
gospodarka przestrzenna ,zarządzanie, 
administracja, dziennikarstwo i komunikacja 

 
i rachunkowość, socjologia, translatoryka

standardów edukacyjnych, przekazujemy wiedzę 
praktyczną, przystosowaną do wymogów rynku pracy, 

innowacyjne podejście do nauki, zajęcia prowadzimy 

WSPA to łącznie 11 kierunków na studiach inżynierskich 
i licencjackich z czego na  9 uruchomiliśmy studia 
anglojęzyczne. Studia II stopnia na kierunku Socjologia 
(Marketing w biznesie, Psychosocjologia rozwoju 
osobistego i coaching menadżerski) . Ponad 40 
kierunków studiów podyplomowych.
Więcej informacji na www.wspa.pl

Tego uczymy

tywnie współpracujemy z lubelski-
mi ośrodkami naukowymi, m.in. z 
Politechniką Lubelską oraz Wy-
działem Chemii Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej. Dotych-
czasowa współpraca zaowocowa-
ła ciekawymi tematycznie praca-
mi magisterskimi. Z ogromną 
otwartością przyjmujemy do na-
szej firmy także stażystów i prak-
tykantów – mówi Krzysztof Jasiń-
ski, dyrektor handlowy w firmie 
GT85. - Studentom kierunków 
technicznych oferujemy możli-
wość nabycia praktycznej wiedzy 
z zakresu projektowania i kon-
strukcji maszyn, automatyki prze-

mysłowej, obróbki skrawaniem 
czy prefabrykacji szaf sterowni-
czych. Przyszli chemicy mogą 
zgłębiać wiedzę odnośnie bezpie-
czeństwa chemicznego, zastoso-
wania rozporządzenia REACH, 
metod przygotowania powierzch-
ni oraz zjawisk zachodzących w 
procesie mycia z udziałem ultra-
dźwięków. 

W ostatnich latach firma stwo-
rzyła m.in. kompleksową ofertę 
urządzeń marki TARRA, na którą 
składają się małe myjnie ultradź-
więkowe, myjnie natryskowe i na-
tryskowo-zanurzeniowe, czy urzą-
dzenia pomiarowe związane z au-

tomatyzacją procesów. Spółka 
jest też właścicielem znaków to-
warowych Roklin i Ruster – prepa-
ratów do mycia, odtłuszczania i 
odkamieniania oraz do odrdze-
wiania i fosforanowania.

Fala wzrostu na rynku IT
Równie szybko rozwija się lu-

belski rynek informatyczny. Jesz-
cze siedem lat temu był postrze-
gany głównie przez pryzmat obec-
ności kilku dużych, dobrze rozpo-
znawalnych i działających global-
nie firm sektora IT. W latach 
2010-2012 liczba firm informa-
tycznych wzrosła dwukrotnie, po-

dwajając zatrudnienie w branży 
i powodując jeden z największych 
przyrostów w Polsce. Kolejne lata 
przyniosły następną falę wzrostu, 
szacuje się, że obecnie w Lublinie 
działa kilkaset firm z branży ICT, 
zatrudniających ponad 5 tys. 
osób. 10 największych firm infor-
matycznych działających w Lubli-
nie to Asseco Business Solutions, 
Compugroup Medical, Infinite, Bil-
lennium, Sii, Britenet, eLeader, 
DataArt, Comarch, Mobica Limi-
ted. 

Uczelnie wraz ze studentami 
i absolwentami kierunków infor-
matycznych oraz sieć inkubato-
rów biznesu tworzą coraz lepiej 
funkcjonujący ekosystem, który 
wspierają projekty realizowane 
przez władze samorządowe i in-
stytucje otoczenia biznesu. Jed-
nym z nich jest program „Lubel-
ska Wyżyna IT” służący promowa-
niu potencjału lubelskiej branży 
ICT oraz wspieraniu rozwoju eko-
systemu informatycznego w Lubli-
nie. Zadania informacyjne progra-
mu realizuje portal www.lwit.lu-
blin.eu, a środowisko integruje 
i sieciuje szeroka oferta targów, 
spotkań, prelekcji i prezentacji ad-
resowanych do młodzieży szkol-

Sollers Consulting
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Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji  
w Lublinie
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
tel. 81 749 17 77, fax 81 749 32 13
e-mail: rekrutacja@wsei.lublin.pl  
www.wsei.lublin.pl

Kierunki:  
 
  

  
maszyn,  
 
licencjackie (nowość),  

stomatologiczna)

Dlaczego warto wybrać WSEI? 
• Dyplom WSEI liczy się na rynku pracy. 
• WSEI ma najniższy wskaźnik bezrobotnych absolwentów 

(Ranking WUP w Lublinie 2015). 
• WSEI należy do grona uczelni elitarnych, cieszących się 

znaczącym prestiżem na akademickiej mapie Polski. 
• Jest też liderem wśród uczelni w zakresie pozyskiwania 

funduszy europejskich na rozwój Uczelni i programów 
kształcenia.

Najprężniejsza Uczelnia w regionie

nej, studentów i przedstawicieli 
branży ICT.

Dwie ścieżki kariery
Jedną z firm, z branży IT, zatrud-

niających studentów jest brytyj-
ska firma informatyczna Mobica, 
której lubelski oddział mieści się 
w samym centrum miasta, w biu-
rowcu Rupes przy Al. Racławic-
kich. Propozycja płatnych waka-
cyjnych staży jest skierowana do 
studentów i absolwentów kierun-
ków związanych z IT, którzy mają 
pasję do programowania, chcą 
zdobyć doświadczenie w branży 
i rozwijać swoje umiejętności.

- Dostępne są dwie ścieżki ka-
riery – programistyczna i tester-
ska. Podczas rejestracji kandy-
dat sam decyduje, którą ze ście-
żek chce podążać – mówi Ma-
riusz Jastrząb z lubelskiego od-
działu firmy Mobica. - Od staży-
stów, którzy zdecydują się na 
ścieżkę programistyczną wyma-
gana jest podstawowa wiedza 
z zakresu różnych języków pro-
gramowania – np. Java, Java-
Script, C / C++, Android, C #, PHP, 
Ruby, Python czy Objective C. 
Natomiast w ścieżce testerskiej 
kluczową umiejętnością jest ele-

mentarna znajomość języków 
skryptowych.

Oprócz zdobycia wartościowej 
praktyki, Mobica oferuje również 
darmowe lekcje języka angielskie-
go z native speakerami, a przede 
wszystkim sprawdzenie samego 
siebie i poznanie działania firmy IT 
od środka. Firma dba również 
o wewnętrzną integrację. We 
wspólnej kuchni można nie tylko 
napić się kawy, a w każdy piątek 
zjeść coś słodkiego, ale także po-
rozmawiać o bieżących sprawach 
z inżynierami. W ramach przerwy 
można wspólnie rozegrać turniej 
ping-ponga albo zmierzyć się 
w grach na konsole, które dostęp-
ne są w specjalnych game ro-
omach.

Stażyści są pod opieką mento-
rów, którzy wprowadzą ich w śro-
dowisko pracy. - Najlepsi z najlep-
szych będą mieli szansę na pełne 
zatrudnienie w firmie. Praca 
w międzynarodowym środowisku 
umożliwia fantastyczną wymianę 
wiedzy i umiejętności, oraz ciągłe 
rozszerzanie horyzontów, co jest 
bardzo cenne dla młodych, wcho-
dzących na rynek pracy programi-
stów i testerów – mówi Mariusz 
Jastrząb.

Pracujący student to standard
Coraz więcej firm decyduje się 

nie tylko na płatne staże, ale też 
na zatrudnianie studentów na 
stałe. Jedną z nich jest międzyna-
rodowa firma Sollers Consulting, 
specjalizująca się w usługach do-
radczych i wdrożeniowych dla 
branży finansowej. W swoich biu-
rach w Warszawie, Lublinie i Kolo-
nii zatrudnia blisko 300 konsul-
tantów i programistów. 

- Pracujący student staje się w 
tej chwili standardem. Przychodzą 
do nas osoby już na trzecim roku 
studiów. Oferujemy im możliwość 
elastycznych godzin pracy. Zazwy-
czaj jest to minimum 60 proc. 
etatu. To poziom, który pozwala 
pracownikowi nie tylko uczestni-
czyć w ciekawych projektach, ale 
także dostawać odpowiedzialne 
zadania – mówi Paulina Pislewicz 
z działu HR Sollers Consulting. – 
Od osób aplikujących na stanowi-
sko młodszego programisty nie 
wymagamy doświadczenia ko-
mercyjnego. Liczy się wiedza wy-
niesiona ze studiów i chęć rozwo-
ju. W procesie rekrutacyjnym 
przeprowadzamy jedno spotka-
nie. Poza rozmową z naszymi pro-
gramistami, kandydaci dodatko-

wo rozwiązują test analityczny, 
który sprawdza m.in. podstawową 
wiedzę z zakresu programowania 
obiektowego oraz umiejętności 
czytania dokumentacji technicz-
nej.

Absolwenci uczelni wyższych 
mogą liczyć na zatrudnienie na 
pełen etat, choć wymagania są 
nieco wyższe. – Nie chodzi jednak 
o doświadczenie zawodowe zdo-
byte podczas studiów, ale o po-
ziom posiadanych kompetencji i 
wiedzy – podkreśla Paulina Pisle-
wicz. Jak dodaje, ze względu na 
rozwój firmy oraz całej branży IT, 
Sollers Consulting prowadzi ciągły 
proces rekrutacji.

Praktyka i doświadczenie
O tym, że rynek pracy w Lubli-

nie się zmienia świadczą więc nie 
tylko statystyki, ale również wypo-
wiedzi przedstawicieli działają-
cych w mieście firm. Dowodem na 
to są także coraz częściej podpi-
sywane przez lubelskie uczelnie 
umowy o współpracy z przedsię-
biorcami. Dają one dodatkową 
szansę na zdobycie bezcennej 
praktyki i doświadczenia oraz 
możliwość zatrudnienia po stu-
diach, a często też w ich trakcie.
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Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
ul. Zamojska 47, 20-102 Lublin 
tel. +48 81 531 85 56 / +48 81 441 33 11 
www.wsns.lublin.pl  e-mail: info@wsns.lublin.pl

kierunki: psychologia NOWOŚĆ, socjologia, 
praca socjalna, dietetyka, kosmetologia, 
ratownictwo medyczne, techniki dentystyczne

WSNS to Uczelnia przyjaźnie nastawiona na studenta, 
dzięki temu każdy student może czuć się indywidualnie 
traktowany, dlatego władze Uczelni kładą większy 
nacisk nie na ilość studentów, ale jakość studiowania 
- to jest Jej atutem. WSNS to Uczelnia elitarna, która 
niesie wartości, bardzo pożądane i poszukiwane, 
w obecnych czasach. Ważne jest również to, aby młody 
człowiek rozwinął swoje predyspozycje zawodowe, 
do wykonywania wymarzonego zawodu a przede 
wszystkim, umiał posiąść kompetencje miękkie, 
które tak bardzo są potrzebne i poszukiwane przez 
pracodawców. WSNS nastawiona jest na rozwój 
kompetencji miękkich, które dadzą wzmocnione 
poczucie wartości siebie, pewności w swoje 
możliwości, odbiorą strach i lęk przed przyszłością, 
dadzą radość z siebie, odpowiednie zarządzanie sobą 
i wzmocnią współpracę w grupie. Więcej informacji 
znajdziesz na stronach: www.wsns.lublin.pl 
oraz www.studiawlublinie.pl

WSNS – tu zaczyna się Twoja przyszłość!

Postaw na startup
BIznes Jak przekuć pomysły na realny biznes? Postaw na startup. Dostaniesz przestrzeń na rozwój swojej 
firmy, ograniczysz koszty, a nawet będziesz mógł liczyć na dofinansowanie

TOMASZ MACIUSZCZAK
Startup to firma stworzona 

w celu poszukiwania modelu biz-
nesowego, czyli sposobu na osią-
gniecie stabilnego i systematycz-
nego dochodu. W Lublinie twórcy 
startupów mogą liczyć na wspar-
cie m.in. Akademickich Inkubato-
rów Przedsiębiorczości, czy Lubel-
skiego Parku Naukowo-Technolo-
gicznego. Specjalny program dla 
rozpoczynających swoją przygodę 
z biznesem przygotował także 
Urząd Miasta.

Szeroki wachlarz możliwości
W Akademickich Inkubatorach 

Przedsiębiorczości w Lublinie 
działa obecnie 29 startupów. - 
Najwięcej z tych osób chce po 
prostu przetestować swój pomysł, 
zacząć przygodę z biznesem i zo-

baczyć, czy rynek potrzebuje ich 
produktu – mówi Aneta Brońska, 
menadżer AIP Lublin. - Osoba, 
która zakłada u nas firmę dostaje 
NIP, REGON, wpis do KRS, ma 
także zagwarantowaną obsługę 
księgową i prawną. W ramach 
opłaty użyczamy też powierzchnię 
biurową. Oferujemy również szko-
lenia z zakresu sprzedaży, marke-
tingu i social media oraz możli-
wość skorzystania z konsultacji 
z mentorami, którymi są osoby 
prowadzące swoją działalność. 

Miesięczna opłata za pełny pa-
kiet korzyści wynosi 300 zł netto. 
W AIP funkcjonują firmy z branży 
IT, szkoleniowej, zajmujące się ar-
chitekturą krajobrazu, sklepy in-
ternetowe, czy szkoły języków ob-
cych. – Wachlarz jest bardzo sze-
roki – podkreśla Aneta Brońska. 

Justyna Świszcz od ponad 
dwóch lat prowadzi w AIP Cen-
trum Języka Niemieckiego Profis. 
- Organizujemy szkolenia języko-
we, kursy indywidualne, wykonu-
jemy tłumaczenia. O inkubato-
rach dowiedziałam się od znajo-
mego, który prowadził tu swoją 
firmę. Postanowiłam także spró-
bować, głownie ze względu na 
dużo niższe koszty. Nie trzeba 
płacić składek, martwić się o księ-
gowość, ale można wystawiać 
faktury – tłumaczy.

Nieco krócej, bo od 1 kwietnia 
tego roku w AIP działa firma Lady 
M. - Pracuję na etacie i szukałam 
rozwiązania, by prowadzić biznes 
przy niewielkich kosztach i móc 
pogodzić go z pracą. Do mojej 
działalności nie potrzebuję lokalu 
na stałe, a jedynie na czas umó-

wionych wcześniej spotkań, więc 
nie ponoszę kosztów jego wynaję-
cia. Ale istotna dla mnie jest także 
możliwość korzystania ze szkoleń 
oferowanych przez AIP – mówi 
właścicielka Lady M Jolanta Maty-
janka, która jest… certyfikowa-
nym trenerem śmiechu.

Edyta Duda w inkubatorach 
prowadzi firmę Efekto Kopalnia 
Potencjału, organizującą szkole-
nia z zakresu psychologii. – Trafi-
łam tu pod koniec czwartego roku 
studiów za sprawą koleżanki. Naj-
pierw miałyśmy założyć firmę we 
trzy, ale ostatecznie każda z nas 
rozpoczęła działalność indywidu-
alnie. Na początku było wiele 
obaw, ale było warto – mówi 
Edyta Duda. – Dzięki inkubato-
rom zyskałam dużo wiary w sie-
bie. Teraz przymierzam się do 
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Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza 
im. Wincentego Pola w Lublinie
ul. Choiny 2, 20-816 Lublin 
tel. +48 81 740-72-40 
www.wssp.edu.pl    e-mail: info@wssp.edu.pl
kierunki: studia w języku polskim, licencjackie: 
fi zjoterapia, kosmetologia, fi lologia angielska, 
turystyka i rekreacja, wychowanie fi zyczne, 
magisterskie: turystyka i rekreacja,  fi zjoterapia
studia w języku angielskim - physiotherapy, 
international business studies, tourism and 
hospitality management, international tourism, sport 
science, beauty science. 
Ponad 37 kierunków studiów podyplomowych! 
W WSSP im. W. Pola w Lublinie poznasz praktyczne 
aspekty wiedzy zdobywanej na studiach.  
Współpraca z zagranicą stanowi dla nas istotny 
element rozwoju nowoczesnej oferty dydaktycznej 
i badawczej, wpływający na podniesienie jej jakości. 
Aktualnie  posiadamy niemalże 100 umów o 
współpracy z uczelniami z całego świata.  Dołącz 
do nas, aby wziąć udział w Programie 2+1, który 
łączy studia w naszej Uczelni ze studiami w Wielkiej 
Brytanii. Podwójny dyplom z obu Uczelni ułatwi Ci  
odnalezienie się na międzynarodowym rynku pracy.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: 
www.wssp.edu.pl

 WSSP otwiera drogę do kariery

tego, żeby założyć normalną firmę 
i wziąć na siebie większą odpo-
wiedzialność – dodaje.

800 tysięcy za pomysł
Środowisko startupowe prężnie 

rozwija się także w Lubelskim 
Parku Naukowo-Technologicz-
nym. To właśnie LPNT niedawno 
został jednym z trzech operatorów 
programu „Platformy startowe dla 
nowych pomysłów” w Polsce 
Wschodniej. W projekcie mogą 
wziąć udział osoby, które nie 
ukończyły 35. roku życia. Wystar-
czy wypełnić ankietę na stronie 
platformystartowe.gov.pl/aplikuj 
i tam wybrać lubelską platformę 
Connect. 

Pomysłodawcy będą musieli 
przejść kilka etapów selekcji. 
Wszystkie pomysły zostaną oce-
nione przez ekspertów, a następ-
nie ich autorzy podczas trzydnio-
wych warsztatów zostaną przygo-
towani do 5-minutowego wystą-
pienia, w którym będą musieli po-
kazać najlepsze strony swojego 
biznesu.

- Ci, którym uda się zakwalifiko-
wać będą mieli dwa tygodnie na 
założenie firmy i wówczas otrzy-
mają wsparcie. Przez siedem mie-

sięcy będą mieli opłacone biuro, 
usługi księgowe, prawne i marke-
tingowe. Dostaną też swojego 
opiekuna startupowego, który bę-
dzie pomagał im prowadzić biz-
nes. Przez siedem kolejnych 
weekendów będą też uczestni-

czyć w szkoleniach – mówi To-
masz Małecki, prezes LPNT. 

Takie wsparcie otrzyma 70 star-
tupów. Nabór potrwa do paździer-
nika. Do tej pory wpłynęło już 
ponad 300 wniosków. Ale to nie 
wszystko, bo po szkoleniu autorzy 

pomysłów będą mogli starać się 
w Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości o dotację celową 
w wysokości 800 tys. zł. – Zakłada-
my, że dofinansowanie otrzyma 70 
proc. z wyinkubowanych przez nas 
startupów – przewiduje Małecki.

Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 
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Karta startupowca
Swój projekt dla twórców star-

tupów przygotował także Urząd 
Miasta Lublin. Chodzi o kartę „Biz-
nes Benefit”. Czym jest ta wyjąt-
kowa karta? 

- To swego rodzaju program lo-
jalnościowy. Często słyszeliśmy 
od młodych ludzi, że założenie 
własnej firmy jest trudne, pełne 
pułapek, haczyków i przeszkód 
nie do obejścia. Wychodząc im na-
przeciw, chcieliśmy ułatwić im roz-
poczęcie własnej działalności. I 
tak powstała „Karta Benefit” - 
mówi  Marcin Kęćko, zastępca 
dyrektora Wydziału Strategii i Ob-
sługi Inwestorów w lubelskim ma-
gistracie. - Dzięki karcie młody 
przedsiębiorca może zaprojekto-

wać dobrą i tanią własną stronę 
www, otrzymać pomoc w liczeniu 
ogromu spływających na jego 
konto złotówek, czy dostać zniżkę 
na produkty lub usługi oferowane 
przez partnerów programu. - do-
daje Marcin Kęćko. 

To jednak nie wszystko. - „Biz-
nes Benefit” umożliwia przede 
wszystkim korzystanie z bezpłat-
nej przestrzeni co-workingowej 
przy Zana 38, gdzie wraz z partne-
rami każdy z młodych przedsię-
biorców może rozwijać pomysły, 
którymi, mamy głęboką nadzieję, 
wkrótce podbijać będą światowe 
rynki. - uzupełnia Kęćko. Oferta 
obejmuje m.in. mobilny sekreta-
riat, usługi agencji reklamowej, 
czy biura rachunkowego. To 

wszystko ma służyć temu, aby mi-
nimalizować koszty na początku 
prowadzenia biznesu przez mło-
dych przedsiębiorców. 

Do tej pory do programu włączy-
ło się ok. 15 partnerów. Wyrobie-
nie karty jest bezpłatne. – Może 
się o nią starać każda firma, która 
działa na rynku nie dłużej niż dwa 
lata oraz jest lub była lokatorem 
jednego z funkcjonujących w Lubli-
nie inkubatorów przedsiębiorczo-
ści – dodaje Marcin Kęćko. Więcej 
szczegółów: http://startup.lublin.
eu/kartabiznesbenefit i FB.com/
StartupLublin.

Przekuj pomysł na sukces
Startupy w Polsce cieszą się 

ostatnio coraz większą popular-
nością. Przedstawione rozwiąza-
nia pokazują, że również w Lubli-
nie autorzy ciekawych i innowacyj-
nych pomysłów mają szansę na 
ich realizację i mogą liczyć na 
wsparcie w uruchomieniu własne-
go z biznesu. A wielu z tych, którzy 
zaczynali prowadząc startup, zdo-
bywa w ten sposób bezcenne do-
świadczenie i decyduje się na 
otwieranie samodzielnej działal-
ności gospodarczej.

Lubelski Park Naukowo-Technologiczny Karta Biznes Benefit

Przestrzeń co-workingowa przy ul. Zana 38
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