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Nauka
wpolityce rozwoju regionu
 uczelnie są autonomiczne wstosunku do władz regionalnych;
 do kompetencji samorządu województwa należy przygotowanie strategii rozwoju województwa oraz regionalnej
strategii innowacji

Nauka
wpolityce rozwoju regionu
Przykłady działań samorządu województwa na rzecz wzmacniania potencjału szkół wyższych:
 wsparcie finansowe wramach Regionalnego Programu Operacyjnego ;
 networking wramach projektówrealizowanych z programu współpracy międzynarodowej INTERREG;
 realizacja projektu Reg_Lab;
 zaangażowanie przedstawicieli lubelskich jednostek naukowych wproces budowania autorskiego programu akceleracyjnego NLAB
(Województwo Lubelskie wpartnerstwie ze StanemNevada(USA));
 Wspólne Przedsięwzięcie Województwa Lubelskiego i Narodowego CentrumBadań i Rozwoju, wdziedzinie technologii fotonicznych;
 współpraca z InstytutemLe Studium(Uniwersytet wTours (Francja))
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Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Liczba studentów: 10579

Liczba studentówzagranicznych: 896

 11 z 15 dyscyplin parametryzowanych posiada kategorie A
 wRadzie Doskonałości Naukowej zasiada 5 naukowcówz KUL
 projekt „Filozofia i teologia wkontekście współczesnych przemian nauki” wramach programu „Regionalna Inicjatywa
Doskonałości"
 Zintegrowany ProgramRozwoju KUL– środki na informatyzację uczelni oraz podniesienie kompetencji pracowników
 konsorcjum„MARS2023" – stworzenie satelity do badania planety
 cyfrowa edycja ArchiwumFilomatów

Politechnika Lubelska
Liczba studentów: 8380

Liczba studentówzagranicznych: 945

 Rankingi:
• 33. miejsce wPolsce wśród uczelni akademickich



Kategorie:
• A+Wydział: Mechaniczny
• A Wydziały: Elektrotechniki i Informatyki, Budownictwa i Architektury, Inżynierii
Środowiska
• BWydziały: Zarządzania, PodstawTechniki



Projekty naukowe 2016-2019: 85 projektówo wartości 272,7 mln PLN, m.in..
Regionalna Inicjatywa Doskonałości 12 mln zł oraz Popioły lotne ….. 21 mln zł
(lider konsorcjum PL+AGH+UW)



Międzynarodowe targi wynalazków2016-2019
• Geneva Inventions: 4 medale złote i 2 srebrne
• Silicon Valley International Invention Festival wSanta Clara (USA): medal
złoty z wyróżnieniem, 2 srebrne i 2 brązowe
• Innovation & Business Summit VALENCIA2019 – Konkurs EUREKA: 3 medale
złote (1 z wyróżnieniem)
Współpraca z biznesem: łączna wartość prac zleconych: 2016: 2,7 mln PLN, 2018: 8,6
mln PLN(8% przychodówuczelni).

• 9. miejsce wśród uczelni technicznych
• Ranking „PERSPEKTYW” wkategorii Innowacyjność 2016-2018: 1 miejsce;
2019: 2. miejsce
 Kierunki z przyszłością:
• transport – 2. miejsce
• budownictwo – 6. miejsce
• elektrotechnika, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie
i inżynieria produkcji – 7. miejsce
 Nagroda Elsevier Research Impact Leaders Award 2019 wkategorii Engineering and
Technology
 Publikacje wuznanych wydawnictwach (baza SCOPUS)


Publikacje: 520 (2016 r.) i 810 (2018 r.) – wzrost o 56%



Cytowania 3213 (2016 r.) i 4935 (2018 r.) – wzrost o 54%




Patenty (rocznie) 80 zgłoszeń patentowych, 70 decyzji o udzieleniu patentu i 15-20
wdrożeń patentów

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wLublinie
Liczba studentów: ok. 20 000

Liczba studentówzagranicznych: ok. 1800

 UMCS- Uczelnia z 75-letnią tradycją
 Międzynarodowe aspekty funkcjonowania Uczelni
 Szkoły badawcze wUMCS
 Pozycja Uczelni wrankingach

Uniwersytet Medyczny wLublinie
Liczba studentów: 7171

Liczba studentówzagranicznych: 1378

 70 lat tradycji kształcenia - w2020 roku Uniwersytet będzie obchodzić swoje 70-lecie
 50 lat akademickiego kształcenia pielęgniarek i pierwszy wPolsce Wydział Pielęgniarski
 1378 studentówcudzoziemcówz 42 krajówświata.
 UMod lat wczołówce uczelni medycznych wobszarze umiędzynarodowienia.
 Studenci stacjonarni 5278 / Studenci niestacjonarni 515
 25 lat tradycji kształcenia akademickiego wjęzyku angielskim
 5 kierunkówstudiów
 6 konsultantówkrajowych powołanych przez ministra zdrowia realizujących zadania wsystemie ochrony zdrowia i kształcenia podyplomowego kadr medycznych i baza 4
szpitali klinicznych, dla których UMjest organemzałożycielskim
 Uniwersytet Medyczny wLublinie na pierwszymmiejscu wśród wszystkich uczelni na świecie z najwyższymwskaźnikiemprac naukowych, których autorami są kobiety (56%).
 Wiceprzewodniczący Polskiej Akademii Nauk i członek prestiżowej Academia Europaea to prof. StanisławJerzy Czuczwar- którego publikacje są wtrójce najwyżej cytowanych
wobszarze farmakologii, toksykologii i fizjologii wpowojennej Polsce.
 Rosnąca liczba studentówUM- StypendystówMinistra Zdrowia
2016/17 – 7 studentówUMna 48 przyznanych stypendiówMZ
2017/18 – 17 studentówUMna 50 przyznanych stypendiówMZ

Uniwersytet Przyrodniczy wLublinie
Liczba studentów: 7500

Liczba studentówzagranicznych: 200

 100 doktorantów
 40 kierunkówstudiów
 wtym10 kierunkówunikatowych wskali Lubelszczyzny i kraju:
behawiorystyka zwierząt, biokosmetologia, hipologia i jeździectwo, bezpieczeństwo i certyfikacja żywności,
gastronomia i sztuka kulinarna, analityka weterynaryjna, pielęgnacja
zwierząt i animaloterapia, biobezpieczeństwo i
zarządzanie kryzysowe, zielarstwo i fitoprodukty, mleczarstwo
 680 nauczycieli akademickich
 na 7 wydziałach, które posiadają: dwie kategorie Ai pozostałe B.
 Uczelnia przez 64 lata działalności wypromowała: 73 000 absolwentów, 2 000 doktorów, 700 doktorówhabilitowanych.

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji wLublinie
Liczba studentów: 6519

Liczba studentówzagranicznych: 518



To, co od prawie 20 lat wyróżnia WSEI wskali kraju, to współpraca z otoczeniemspołeczno-gospodarczym, realizowana na wielu płaszczyznach. Władze Uczelni poprzez kooperację z przedsiębiorstwami,
szpitalami, instytucjami administracji publicznej i innymi podmiotami skutecznie i efektywnie analizują potrzeby pracodawcówi wdrażają ich wnioski i uwagi do procesu kształcenia.



Uczelnia oferuje możliwość kształcenia na :
• studiach licencjackich i inżynierskich;
• studiach magisterskich;
• studiach jednolitych magisterskich;
• studiach podyplomowych.



Wroku akademickim2019/2020 wofercie edukacyjnej Uczelni znalazło się aż 8 bezpłatnych kierunkówstudiów; „Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna”- 5 letnie studia magisterskie, „Ekonomia”,
„Transport” , „Mechatronika” oraz studia dualne na czterech kierunkach: „Administracja”, „Finanse i Rachunkowość”, „Informatyka i Zarządzanie”. Tym, co nas wyróżnia na tle innych uczelni niepublicznych jest
również ilość bezpłatnych miejsc i systemstypendialny. WWSEI bezpłatnie studiuje ponad 1200 osób.



Uczelnie ukończyło ponad 36 000 absolwentów.



Perspektywy 2019. WogólnopolskimRankingu Szkół Wyższych Magazynu „Perspektywy” WSEI zajęła 19 miejsce wPolsce (wśród 231 uczelni niepublicznych), a 1 miejsce wregionie.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza
im. Wincentego Pola wLublinie
Liczba studentów: 4307

Liczba studentówzagranicznych: 896

 Według raportu Perspektywnasze kierunki sklasyfikowane są według danych GUSpod względemumiędzynarodowienia wśród uczelni
państwowych i niepaństwowych na następujących miejscach:
• fizjoterapia – 1. miejsce wkraju
• turystyka i rekreacja – 3. miejsce wkraju
• kosmetologia – 6. miejsce wkraju
• filologia angielska – 12. miejsce wkraju
 Nasi przedstawiciele uczestniczą wmiędzynarodowych targach edukacyjnych organizowanych przez NAWA, Perspektywy (Study in
Poland) oraz wramach Study in Lublin.
 Formą promocji Uczelni i Lublina było uczestnictwo naszych studentek wAkademickich Mistrzostwach Europy wPiłce Ręcznej i
Akademickich Mistrzostwach Europy wKickboxingu, gdzie zdobyliśmy odpowiednio złoty medal (piłka ręczna) i brązowy medal
(kickboxing).
 Aktualnie wramach programu Erasmus+posiadamy współpracę z 140 uniwersytetami m.in. wEuropie, Afryce i Azji.
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