
 
 

 
 
 
 

Uchwała Nr 38/2008/VIII 
Senatu Politechniki Lubelskiej 

z dnia 29 grudnia 2008 r. 
 
 
 

w sprawie ustalenia „Głównych kierunków działalności  
Politechniki Lubelskiej na kadencję 2008-2012”  

 
 
 
 
 Na podstawie § 23 ust. 2 pkt 3) Statutu Politechniki Lubelskiej, Senat   

u c h w a l a,   co następuje: 

 
§ 1.  
 

 Senat Politechniki Lubelskiej ustala „Główne kierunki działalności 

Politechniki Lubelskiej na kadencję 2008-2012”, które stanowią załącznik  

do niniejszej uchwały. 

 

§ 2.  
 

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania przez Rektora.  
 
 
 
 
            Przewodniczący 

                                                             Senatu Politechniki Lubelskiej 
  
 
                          R e k t o r     

           Prof. dr hab. inż. Marek Opielak 
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I. WSTĘP 
 

Polskie szkolnictwo wyższe w coraz większym stopniu dostosowuje się  
do zachodzących przemian społeczno-gospodarczych. Zmiany te dotyczą 
wszelkich aspektów życia Uczelni. Przedstawiony poniżej program zadań władz 
rektorskich na kadencję 2008-2012 ma na celu uszczegółowienie działań, 
których realizacja jest niezbędna do dalszego rozwoju Politechniki Lubelskiej. 

Ogólny cel, jaki stawiają przed sobą władze, to zapewnienie studentom 
zdobywania wiedzy na atrakcyjnych kierunkach, a pracownikom wysokiego 
komfortu pracy dydaktycznej i naukowej. Politechnika Lubelska powinna być 
wiodącą uczelnią w regionie, kształcącą najwyższej klasy specjalistów. 

Istotną sprawą dla funkcjonowania uczelni technicznej jest także budowanie 
platformy szerokiej współpracy z przemysłem poprzez prace badawcze, które 
poza wsparciem podmiotów zewnętrznych, mogą stać się źródłem dochodów 
Uczelni.  

Promocja Uczelni w kraju i za granicą, umiędzynarodowienie studiów, 
inwestycje to następne priorytety, które stawiają przed sobą władze.  

Wiele z tych zadań zostanie w najbliższej kadencji tylko zapoczątkowanych, 
bowiem są to procesy długofalowe, których ocena efektów możliwa jest dopiero 
z perspektywy czasu. 

Pełna realizacja działań przedstawionych w programie zapewniłaby 
Politechnice Lubelskiej rozwój we wszystkich sferach działalności. 
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II.  INWESTYCJE 
 
2.1. Strategia inwestycyjna 
 

Opracowana w poprzedniej kadencji strategia inwestycyjna Uczelni ułatwiła 
długofalową politykę inwestycyjną, pozwoliła także na harmonijną współpracę 
wydziałów w zakresie racjonalnego wykorzystania zasobów lokalowych.  
W kadencji 2008-2012 prowadzone będą nowe działania inwestycyjne,  
jak również kontynuowane będą inwestycje rozpoczęte w latach ubiegłych.  
 
2.2. Inwestycje  

 
2.2.1. Projekty inwestycyjne finansowane z Programu Operacyjnego 

Rozwój Polski Wschodniej  
 
Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej   

 
Na lata 2008-2012 zaplanowana jest realizacja projektu pn. Centrum 

Innowacji i Zaawansowanych Technologii Politechniki Lubelskiej, 
finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 
Zaplanowane są m.in. następujące prace: 
− wykonanie dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę; 
− przeprowadzenie przetargu i realizacja robót budowlanych;  
− wykonanie prac rozbiórkowych, zagospodarowanie działki, zasiedlenie 

budynku. 
 

Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury 
 

W ramach projektu Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury na lata 
2008-2012 zaplanowana jest realizacja następujących prac: 
− rozstrzygnięcia dotyczące praw własnościowych do nieruchomości 

położonej przy ul. Bernardyńskiej 13; 
− przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie przetargu na wykonanie 

dokumentacji technicznej rewitalizacji i modernizacji zabytkowego obiektu 
dla potrzeb Wschodniego Innowacyjnego Centrum Architektury; 

− wykonanie dokumentacji i uzyskanie pozwolenia na budowę, 
przeprowadzanie przetargu i robót budowlanych. 

 
Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego i badawczego 
Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej 
 

W ramach projektu pn. Rozbudowa i modernizacja potencjału edukacyjnego 
i badawczego Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki 
Lubelskiej na lata 2008-2010 zaplanowano następujące prace:  



 7

− rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych 
oraz realizacja prac zgodnie z zawartą umową; 

− przeprowadzenie przetargów na dostawy wyposażenia oraz ich realizacja.  
 

2.2.2. Obiekt „Okopowa”  
 

Politechnika Lubelska uzyskała prawo do nieodpłatnego użytkowania 
nieruchomości położonej przy ul. Okopowej 8 do dnia 30 września 2026 r.  
W najbliższym czasie podjęte będą starania o uzyskanie praw własności  
i przeprowadzenie generalnego remontu według opracowanej przez Wydział 
Elektrotechniki i Informatyki dokumentacji technicznej.  
 
 

2.3. Infrastruktura 
 

2.3.1. Park Sportowo-Rekreacyjny  
 

Kontynuowane będą prace związane z urządzeniem Parku Sportowo-
Rekreacyjnego Politechniki Lubelskiej. Zaplanowane są m.in.: 
− budowa kolejnych obiektów sportowych (boiska do koszykówki, siatkówki); 
− nasadzenie drzew, krzewów, urządzenie rabat kwiatowych oraz budowa 

alejek spacerowych; 
− wykonanie instalacji oświetleniowej i monitoringu powierzchni parkowej; 
− wykonanie instalacji odwadniającej na części obszaru parku. 
 

2.3.2. Miejsca parkingowe 
 

Planowana jest budowa nowych miejsc parkingowych na terenie Uczelni: 
pod skarpą (98 nowych miejsc parkingowych), na placu Działu Technicznego  
oraz wzdłuż ul. Wapiennej, podczas modernizacji jezdni przy ul. Wapiennej.  
 

2.3.3. Zagospodarowanie terenu Uczelni 
 

Na rok 2009 zaplanowana jest modernizacja ul. Wapiennej do wjazdu na 
parking pod skarpą, z jednoczesną budową ścieżki rowerowej do bulwaru nad 
rzeką Bystrzycą. 

W niedługim czasie rozpoczną się prace nad urządzeniem powierzchni 
rekreacyjnej – skwerek pomiędzy budynkami Wydziałów: Mechanicznego, 
Elektrotechniki i Informatyki oraz „Spichlerzem”. Przygotowany i zrealizowany 
zostanie projekt urządzenia architektury przyrodniczej z przejazdami  
i przejściami w rejonie budynku Stołówki i Domów Studenckich.  
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2.3.4. Dom Wypoczynkowy Pracowników Politechniki Lubelskiej  
w Kazimierzu Dolnym 

 
 W najbliższym okresie planowane jest wykonanie projektu i realizacja 
urządzenia architektury zewnętrznej, przyrodniczej i technicznej otoczenia 
Domu Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. 
 

2.4. Remonty  
 

2.4.1. Domy Studenckie  
 

W Domach Studenckich prowadzone będą m.in. następujące prace: 
− dostosowanie pomieszczeń DS-2 (dwa piętra) do potrzeb jednostek 

Administracji Centralnej z ul. Bernardyńskiej 13 w związku z realizacją 
projektu Wschodnie Innowacyjne Centrum Architektury; 

− remont DS-3 i DS-4 z przystosowaniem dwóch pięter DS-4 dla osób 
niepełnosprawnych; 

− remont instalacji wodno-kanalizacyjnej zewnętrznej (przyłącza) w DS-1  
i DS-2. 

 
2.4.2. Obiekt „Stołówka” 

 
Kontynuowane są prace nad modernizacją obiektu Stołówki  

i dostosowaniem jej do nowego przeznaczenia tj. na potrzeby: Biblioteki, 
Archiwum, Katedry Energetyki i Elektrochemii Wydziału Elektrotechniki  
i Informatyki.  

Zmodernizowany został także niski parter budynku Stołówki. 
Pomieszczenia są przeznaczone do prowadzenia tam zajęć z kultury fizycznej, 
prób i występów zespołów artystycznych Politechniki. Wyznaczone będzie 
również zaplecze sanitarne i magazynowe.  

 
2.4.3. Remonty i konserwacje bieżące 

 
Zgodnie z rocznymi planami poszczególnych wydziałów Politechniki 

Lubelskiej prowadzone będą remonty i naprawy budynków, budowli, a także 
budynku mieszkalnego przy ul. M. Brzeskiej 11 w Lublinie.  

Ponadto w poszczególnych obiektach naszej Uczelni prowadzone będą 
konserwacje i bieżące naprawy urządzeń oraz instalacji elektrycznych, 
internetowych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych, klimatyzacyjnych, 
wentylacyjnych, sanitarnych i p.poż.  
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2.5. Inne przedsięwzięcia 
 
Inne przedsięwzięcia, które Uczelnia planuje wykonać w latach 2008-2012,  
to m.in.: 
− podjęcie starań zmierzających do pozyskania terenów za ul. Wapienną pod 

rozbudowę Politechniki Lubelskiej; 
− optymalizacja gospodarki energetycznej we współpracy z Lubelskim 

Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej i Lubelskimi Zakładami 
Energetycznymi LUBZEL pod kątem zmniejszenia zużycia nośników 
energetycznych; 

− współpraca z Urzędem Miasta Lublin w zakresie prowadzonych inwestycji  
w otoczeniu terenów Politechniki Lubelskiej.  
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III.  DYDAKTYKA 
 
3.1. Regulamin studiów 
 

Ważnym elementem jest ciągłe doskonalenie Regulaminu studiów 
Politechniki Lubelskiej.  

 
3.2. Tworzenie nowych kierunków studiów 
 

Uruchomienie nowych kierunków studiów jest ważnym elementem 
przyszłości Uczelni. W najbliższym czasie planowane jest uruchomienie 
następujących kierunków studiów: 

 
Mechatronika 
 

Podjęte będą działania w celu uruchomienia międzywydziałowego 
kierunku mechatronika, która jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy 
stanowiącą integrację takich dziedzin wiedzy, jak: mechanika, elektronika  
i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów.  
W ostatnim okresie obserwuje się duże zainteresowanie mechatroniką, a tym 
samym duże zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie.  
 
Inżynieria biomedyczna 
 

Planowane są prace mające na celu uruchomienie kierunku 
międzyuczelnianego inżynieria biomedyczna we współpracy z Uniwersytetem 
Medycznym. Inżynieria biomedyczna łączy umiejętności inżynierów  
z potrzebami medycyny w celu poprawy poziomu opieki medycznej. Wiedza  
i doświadczenie inżynierów wykorzystywane są do opracowania i realizowania 
szeregu rozwiązań zagadnień z obszaru medycyny i biologii. 
 
Logistyka (Transport) 

 
Uwzględniając specyfikę regionu oraz potencjał kadrowy Wydziału 

Mechanicznego, podjęte będą przygotowania do uruchomienia kierunku 
kształcenia transport.  

 
W przyszłości uruchamiane będą inne kierunki stosowanie do potrzeb 

rynku i możliwości naszej Uczelni. 
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3.3. Jakość kształcenia 
 

Radykalne zwiększenie liczby studiujących w ostatnich latach nie sprzyja 
jakości kształcenia. Wynika to z trudności lokalowych, przeciążenia kadry pracą 
dydaktyczną, także z obniżenia kryteriów przyjęć na studia, obniżenia kryteriów 
zaliczania przedmiotów. Renoma naszej Uczelni w przyszłości zależeć będzie 
od jakości kształcenia, uzyskanych akredytacji, oferty edukacyjnej. Należy więc 
opracować i wdrożyć system zapewnienia jakości kształcenia w naszej Uczelni.  

Prowadzone będą prace w zakresie poprawy jakości i kosztów kształcenia 
na Wydziale Podstaw Techniki.  
 
3.4.  Praktyki 
 

W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem  
i wdrożeniem Regulaminu praktyk studenckich.  

Pod nazwą praktyk studenckich należy rozumieć odrębną część kształcenia 
niewliczoną do globalnej liczby godzin programu studiów. Praktyki dają 
studentom możliwość poszerzenia wiedzy o zagadnienia praktyczne, czasem 
zapoznania się z potencjalnym pracodawcą, z jego potrzebami i wymaganiami. 
 
3.5.  Sport i aktywny wypoczynek 

 
Powstałe boiska sportowe mają zdecydowanie promować aktywny styl 

życia pracowników i studentów. Nie zapomnimy jednak o sporcie 
wyczynowym. Zaawansowany poziom uprawiania sportu w sekcjach 
uczelnianych i środowiskowym AZS jest dobrą formą promocji Uczelni. 

 
3.6. Bezpieczeństwo w Uczelni 
 

Dnia 13 czerwca 2005 r. Politechnika Lubelska zawarła porozumienie  
w celu utworzenia Lubelskiego Zintegrowanego Systemu Bezpieczeństwa 
Akademickiego. Strony porozumienia zobowiązały się wyznaczyć swych 
pełnomocników ds. koordynacji zagadnień związanych z bezpieczeństwem.  

Należy także podjąć prace mające na celu opracowanie i wdrożenie 
systemu związanego z bezpieczeństwem Społeczności Akademickiej Uczelni. 

 
3.7.  Promocja Uczelni 

 
Powinien być opracowany i realizowany nowoczesny system promocji 

Uczelni. W tym celu konieczne jest utworzenie Biura Promocji Uczelni, które 
poprawiłoby efektywność działalności rekrutacyjnej i promocyjnej Politechniki 
Lubelskiej. Biuro skupiłoby się nad ważnymi zagadnieniami takimi, jak:  
− wydawanie i dystrybucja materiałów promocyjnych dla szkół średnich  

w regionie lubelskim; 
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− organizowanie nadzoru patronackiego nad szkołami technicznymi; 
− organizowanie cyklicznych imprez promocyjnych dla młodzieży klas 

maturalnych (dni otwartych drzwi, dziewczyny na politechniki, itp.); 
− uczestnictwo w programach kierunków zamawianych; 
− aplikowanie o projekty dotyczące promowania kierunków technicznych. 

 
3.8. Legitymacja elektroniczna 

 
Kontynuowane będą prace nad Systemem Elektronicznej Legitymacji 

Studenckiej (SELS) poprzez rozszerzenie jej funkcji. Legitymacja elektroniczna 
łączy funkcje dokumentu identyfikacyjnego studenta, karty bibliotecznej i karty 
dostępowej.  

 
3.9. System wymiany międzynarodowej 
 

W 2009 r. planowane jest rozpoczęcie prac nad opracowaniem  
i wdrożeniem Systemu wymiany międzynarodowej, w tym: oferty programowej 
w języku angielskim, karty wymiany międzynarodowej oraz uczestnictwo  
w programie Erasmus. 
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IV.  NAUKA 
 
4.1. Uprawnienia w zakresie nadawania stopni naukowych 
 

Strategicznym celem i priorytetem Uczelni jest osiągnięcie minimum  
6 uprawnień do doktoryzowania przed rokiem 2010. Taki stan pozwoli Uczelni 
na utrzymanie obecnego statusu. Przewiduje się, że w roku 2009 uzyskamy 
uprawnienia doktoryzowania w zakresie informatyki, a w najbliższej przyszłości 
z dyscypliny naukowej nauki o zarządzaniu. Ważne jest również utrzymanie 
praw doktoryzowania w zakresie następujących dyscyplin naukowych: budowa 
 i eksploatacja maszyn, mechanika, elektrotechnika, budownictwo, inżynieria 
środowiska.  

Drugim celem jest utrzymanie pełnych uprawnień akademickich  
na Wydziale Elektrotechniki i Informatyki i Wydziale Mechanicznym oraz 
uzyskanie w tej kadencji uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dyscyplinie inżynieria środowiska.  

 
4.2. Rozwój kadry 
 

Rozwój kadry jest nadal zasadniczym problemem Uczelni i warunkiem 
realizacji celów określonych powyżej, pomimo iż liczba habilitacji w naszej 
Uczelni wzrasta. Obsada kierunków studiów jest bardzo zróżnicowana.  

Rozwój kadry jest jednak przede wszystkim zależny od samych 
wydziałów, a władze rektorskie, tak jak dotychczas, będą te działania 
zdecydowanie wspierać.  

W roku 2009 planowane jest uruchomienie grantów zamawianych  
na wykonanie monografii habilitacyjnej, które będą finansowane z badań 
własnych i z funduszu rozwoju kadry. 

 
4.3. Projekty badawcze Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 

Nadal wspierane będzie pozyskiwanie środków ze źródeł krajowych  
i zagranicznych na badania naukowe. W tym zakresie doskonalona będzie 
informacja oraz system wspomagający przygotowywanie wniosków. 
Prowadzone będą działania stymulujące aktywność pracowników w zakresie 
wnioskowania o projekty badacze: własne, promotorskie, habilitacyjne, 
rozwojowe, celowe m.in. poprzez: warsztaty, doradztwo, honoraria dla osób 
wnioskujących.  
 
4.4. Granty wewnętrzne  
 

System grantów wewnętrznych jest istotnym instrumentem stymulującym 
rozwój naukowy młodej kadry, a także aktywność pracowników naukowo-
dydaktycznych w zakresie publikowania artykułów w renomowanych 
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czasopismach naukowych oraz aktywność w zakresie zdobywania środków 
krajowych i zagranicznych na badania naukowe. System ten będzie 
utrzymywany i wspomagany.  

W 2009 r. nastąpi zmiana w procedurze przyznawania grantów 
wewnętrznych poprzez wprowadzenie:  

− systemu punktowego zbliżonego do stosowanego w odbiorze badań 
statutowych, 

− rankingu pracowników bazującego na uzyskanej punktacji, oddzielnie 
dla grup: mgr, dr, dr hab. oraz prof.  
 

4.5. Jakość publikacji  
 

Będziemy nadal preferować publikowanie prac w ważnych czasopismach 
naukowych. Temu celowi służy przyznawanie grantów wewnętrznych osobom 
publikującym artykuły w takich czasopismach, jak również podwyższanie 
grantów wewnętrznych dla autorów publikacji w czasopismach  
z Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej.  

Planowane jest również wprowadzenie serii wydawniczej „Monografie 
Naukowe” w poszczególnych dyscyplinach naukowych, w której publikowane 
będą książki profesorskie, monografie habilitacyjne i naukowe oraz wybrane 
rozprawy doktorskie.  
 
4.6. Działalność patentowa  
 

Na kadencję 2008-2012 planowane jest stworzenie funduszu, z którego 
finansowane będą zgłoszenia patentowe pracowników niedysponujących 
środkami finansowymi. Od 2010 r. planowane jest również ogłoszenie konkursu 
na najlepszy patent w Politechnice Lubelskiej, który będzie następnie zgłaszany 
do ochrony międzynarodowej.  
 
4.7. Ocena katedr i instytutów 
 

System oceny katedr, prowadzony już w poprzednich latach, jest niezbędny  
i będzie kontynuowany w bieżącej kadencji. Władze Uczelni postarają się 
modyfikować i doskonalić dotychczasowe metody oceny katedr i instytutów. 
Ocena będzie przeprowadzana przed kategoryzacją wydziałów Uczelni.  
 
4.8. Organizacja konferencji naukowych 
 

Dobrze zorganizowane konferencje, cieszące się uznaniem naukowym  
w kraju i za granicą, z udziałem reprezentatywnego grona pracowników 
naukowych w danej dyscyplinie są istotnym działaniem promocyjnym Uczelni. 
Uczelnia będzie wspierała organizacyjnie konferencje cykliczne organizowane 
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przez jednostki Politechniki Lubelskiej. Planowane jest wprowadzenie zasady 
czynnego uczestnictwa pracowników Uczelni w konferencjach naukowych. 
Szczególnie ważne jest organizowanie konferencji o dużym zasięgu 
międzynarodowym oraz publikowanie materiałów konferencyjnych w formie 
specjalnych wydań czasopism naukowych.  
 
4.9. Współpraca naukowa i dydaktyczna z zagranicą 
 

Ten obszar aktywności Uczelni będzie nadal rozwijany. Przeprowadzony 
zostanie przegląd i aktualizacja dotychczasowych umów międzynarodowych, 
jak również zawierane będą nowe umowy z zagranicznymi ośrodkami 
naukowymi.  

Uczelnia będzie starała się zachęcić pracowników Politechniki Lubelskiej 
do uczestnictwa w realizacji międzynarodowych projektów badawczych.  

Będzie również kontynuowany i dalej rozwijany program wymiany 
studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych  
w ramach programu Erasmus. 

 
4.10. Biblioteka Politechniki Lubelskiej  
 

Rozwój systemu bibliotecznego jest ważnym elementem strategii 
edukacyjnej uczelni. W najbliższej przyszłości planowana jest likwidacja 
skutków wieloletniego podziału Biblioteki, która była zlokalizowana w dwóch 
odległych miejscach, m.in. poprzez: utworzenie jednej wypożyczalni (scalenie 
wypożyczalni podręczników i wypożyczalni głównej), powiększenie czytelni 
technicznej, scalenie funkcji informacyjnych oraz zamianę struktury 
organizacyjnej. Kontynuowany będzie rozwój usług informacyjnych Biblioteki. 
W planach znajduje się przede wszystkim: poszerzenie zasobów 
informacyjnych, kształcenie użytkowników w zakresie korzystania z warsztatu 
informacyjnego oraz organizacja strony Biblioteki jako portalu wiedzy  
o Politechnice Lubelskiej. Duży nacisk kładzie się także na rozwój Biblioteki 
Cyfrowej Politechniki Lubelskiej działającej we współpracy z Lubelską 
Biblioteką Cyfrową. 

Natomiast od 2010 r. planowane jest rozpoczęcie prac przygotowawczych 
związanych z budową nowego gmachu Biblioteki.  
 
4.11. Centrum Współpracy Regionalnej  
 

W 2009 roku planuje się utworzenie Centrum Współpracy Regionalnej 
skupiającej jednostki organizacyjne Uczelni ukierunkowane na transfer wiedzy, 
technologii i przedsiębiorczości, a w szczególności: 
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4.11.1.  Centrum Innowacji i Zaawansowanych Technologii  
             Politechniki Lubelskiej  

 
W celu zwiększenia potencjału Centrum Innowacji i Zaawansowanych 

Technologii Politechniki Lubelskiej planowany jest jego rozwój m.in. poprzez 
wybudowanie nowego obiektu na terenie Uczelni do użytku Centrum, a także 
zorganizowanie 15-20 zespołów badawczych.  

Celem Centrum będzie współpraca z różnymi ośrodkami przemysłowymi 
oraz zwiększenie inicjatywy i koordynacji prac związanych z ubieganiem się  
o środki na aparaturę badawczą będącą wyposażeniem Centrum.  
 

4.11.2. Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej  
 

W celu bardziej efektywnego wykorzystania potencjału Lubelskiego 
Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej oraz popularyzacji 
wiedzy i osiągnięć technicznych w zakresie transferu technologii planowana jest 
promocja sieci Enterprise Europe Network (EEN) w środowisku lubelskim.  

Na bieżąco nawiązywana będzie współpraca z lubelskimi ośrodkami 
akademickimi, placówkami naukowymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi 
w zakresie komercjalizacji badań naukowych. Zwiększona będzie także 
inicjatywa w zakresie pozyskiwania środków na rozwój Centrum. Planowana 
jest organizacja szkoleń, seminariów, praktyk, staży zawodowych, itp. oraz 
organizacja specjalistycznych zespołów do prowadzenia badań 
przedkonkurencyjnych.    

 
4.11.3. Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Lubelskiej  

 
W 2009 r. uruchomiony zostanie Lubelski Inkubator Przedsiębiorczości 

Politechniki Lubelskiej w celu wspierania przedsiębiorczości studentów, 
doktorantów, absolwentów oraz młodej kadry naukowej Politechniki Lubelskiej 
i innych uczelni wyższych Lublina, popularyzacji idei przedsiębiorczości 
akademickiej oraz umożliwienia efektywnego wykorzystania potencjału 
środowiska naukowego w praktyce. 

 
4.11.4. Biuro Projektów Unijnych 

 
Planowane jest utworzenie Biura Projektów Unijnych. 
Do kompetencji proponowanego Biura Projektów Unijnych będzie należeć:  
− analiza tematyki i terminów konkursów na zadania zbieżne 

z kompetencjami jednostek Politechniki Lubelskiej. Publikacje 
wyników analiz na stronie intranetowej dostępnej kierownictwu 
jednostek (katedr, instytutów, wydziałów); 

− konsultacje pod względem formalnym wniosków proponowanych  
na konkursy przez poszczególne jednostki Politechniki; 
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− kompletowanie dokumentów formalnych związanych z wymogami 
konkursu, a generowanych przez administrację Politechniki; 

− konsultacja uwarunkowań finansowych realizacji projektu z Kwesturą 
Politechniki; 

− nadzorowanie prawnych działań związanych z wygenerowaniem 
poprawnej dokumentacji wniosku i umowy o realizację projektu 
(podpisy, zobowiązania, poręczenia, wskazanie poprawnych form 
honorariów i form zatrudnienia itp.); 

− monitorowanie harmonogramów realizacji poszczególnych 
pozyskanych projektów oraz identyfikacja stanów zagrażających 
niedotrzymaniem umów, jakie Politechnika podpisała. Sygnalizowanie 
takich zdarzeń kierownictwu Politechniki Lubelskiej. 

 
4.12. Lubelski Festiwal Nauki 
 

Prowadzone będą prace związane z organizacją Lubelskiego Festiwalu 
Nauki w 2009 r., a także z udziałem Politechniki w Festiwalu w kolejnych 
latach. Jest to działanie cykliczne, ważne dla budowy pozycji Uczelni. 
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V. STUDENCI 
 
 

5.1. Samorząd i organizacje studenckie 
 

Samorząd Studencki jest ważnym elementem w naszym systemie edukacji. 
Współpraca ze studentami jest stała, bardzo poprawna. Samorząd wspierają 
zespoły i organizacje studenckie. W bieżącej kadencji będą kontynuowane 
wszystkie dobre tradycje współpracy oraz eliminowane trudności. 
 
5.2. Biuro Karier Studenckich 
 

Głównym zadaniem Biura jest szeroko rozumiana pomoc naszym 
absolwentom na rynku pracy, a także pomoc w organizacji praktyk, współpraca 
i budowa więzi Uczelni ze studentami i absolwentami. W tym celu 
organizowane są następujące wydarzenia: kolejne edycje targów pracy Inżynier 
na runku pracy, Letniej Szkoły Karier, coroczny obóz adaptacyjny dla studentów 
pierwszego roku studiów Adapciak. Realizowany jest także Moduł VI „Era 
Inżyniera” projektu „Nowoczesna Edukacja – rozwój potencjału dydaktycznego 
Politechniki Lubelskiej”. 

Ważnym elementem pracy Biura jest badanie losów zawodowych 
absolwentów Uczelni, a także organizowanie doradztwa zawodowego dla 
studentów, spotkań z pracodawcami, pozyskiwanie ofert pracy, staży, praktyk.  

Kontynuowane będą również działania w zakresie aplikowania i realizacji 
projektów badawczych nt. perspektyw zatrudniania inżynierów oraz procesu 
rekrutacyjnego. 

 
5.3. Działalność kulturalna i zespoły artystyczne 
 

Dobre tradycje w zakresie ruchu artystycznego naszej Uczelni należy 
podtrzymywać. Spełniają one istotną funkcję kulturotwórczą w środowisku 
studenckim, są elementem promocji Uczelni, stanowią jednocześnie istotne 
uzupełnienie systemu kształcenia. Na studiach technicznych jest to szczególnie 
ważne.  

Istotne jest kontynuowanie cyklicznych, sprawdzonych studenckich imprez 
kulturalnych na terenie Uczelni, jak również poszukiwanie nowych propozycji 
w tym zakresie, w tym także działalność programowa klubu Kazik.  
 
5.4. Kultura fizyczna, sport wyczynowy, boiska sportowe  
 

Ważne jest rozpowszechnianie wśród studentów aktywnych form 
spędzania wolnego czasu. Dotyczy to zwłaszcza rekreacyjnych form uprawiania 
sportu. Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Wapienną i halą sportową,  
w ramach którego powstały boiska sportowe, ma zdecydowanie promować 
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aktywny styl życia studentów. Wymaga to także bardziej dynamicznego 
włączenia się Studium Wychowania Fizycznego i Sportu w program aktywizacji 
ruchowej studentów. 
 
5.5. Koła naukowe 
 

W Uczelni funkcjonuje wiele kół naukowych. Ich aktywność jest jednak 
zróżnicowana. Są one ważnym składnikiem działalności studentów. Władze 
Uczelni będą promować aktywność i wspomagać prace kół naukowych, 
szczególnie poprzez doskonalenie form pomocy finansowej, ułatwianie bliższej 
ich współpracy z przedsiębiorstwami. Będziemy również wykorzystywać 
potencjał intelektualny studentów w realizacji uczelnianych grantów 
zamawianych oraz promować koła naukowe jako partnerów katedr  
w realizacji programów badawczych. 

 
5.6. Sprawy socjalne studentów 
 

W zakresie spraw socjalnych studentów najważniejszymi elementami,  
na które Uczelnia musi zwrócić uwagę, są: 
− podnoszenie standardu zamieszkania w Domach Studenckich, 
− rozwiązanie kwestii żywienia studentów Uczelni, 
− doskonalenie systemu stypendiów socjalnych i zapomóg. 
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VI. POLITECHNIKA W REGIONIE 
 
6.1. Współpraca z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół PL 
 

Kontakt Uczelni z absolwentami nie może kończyć się na wręczeniu 
dyplomów. Analizując losy absolwentów, Uczelnia diagnozuje swój system 
edukacyjny, ma większą szansę monitorowania stanu gospodarki i jej potrzeb. 
Wspólnie z Towarzystwem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Lubelskiej 
zamierzamy organizować przedsięwzięcia promujące Uczelnię oraz naszą ofertę 
dla przedsiębiorstw w regionie. 

 
6.2. Kształtowanie wizerunku Politechniki Lubelskiej  
 

Dla Uczelni ważne jest kształtowanie jej wizerunku na wysokim poziomie 
akademickim, co będzie czynione poprzez prezentację potencjału naukowo-
badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego, a także propagowanie osiągnięć 
pracowników i studentów.  
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VII.  ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ 
 
7.1.  Struktura Uczelni 
 

Struktura Uczelni powinna być dostosowana do prowadzonych zadań  
i należy jednocześnie dążyć do łączenia mniejszych jednostek w większe. 
Będziemy sprzyjać łączeniu się katedr w instytuty.  

 

 
7.2.  Informatyzacja 

 
Koordynacja rozwoju infrastruktury technicznej 
 

Podstawowym działaniem mającym zapewnić prawidłowe funkcjonowanie 
sieci komputerowej Uczelni jest jej kompleksowa modernizacja.  

Planujemy rozbudowę głównego węzła sieci – zakup serwerów 
dedykowanych, oddzielnych dla każdej z usług: serwer www, serwer pocztowy, 
serwer baz danych, serwer do archiwizacji danych oraz serwer wymiany danych 
i wyników prac naukowych. Mogłaby powstać centralna baza, w której 
pracownicy przechowują najważniejsze dane. Dzięki niej z każdego miejsca  
na świecie można połączyć się z serwerem i dotrzeć do niezbędnych, 
przechowywanych tam danych.  

Zamierzamy zainstalować nadajniki radiowe, tzw. „hot spoty”  
dla użytkowników korzystających z laptopów – dwa takie punkty na Uczelni 
istnieją. Planowane jest umieszczenie tego typu rozwiązań w projektowanym 
„Parku Politechniki” oraz na głównym „Placu Politechniki”, który powstanie  
w centralnej części campusu, między Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki 
a Rektoratem. 

Istotną sprawą jest również opracowanie i wdrożenie spójnego systemu 
informacyjnego wewnątrz Uczelni oraz rozwijanie funkcjonalności strony 
internetowej Politechniki, doskonalenie jej warstwy informacyjnej  
i merytorycznej. 

Planuje się także opracowanie i realizacje cyklu szkoleń użytkowników 
sieci i oprogramowania. 

Niezbędna jest większa aktywność Centrum w aplikowaniu o środki 
finansowe na te cele. 

 
Koordynacja zakupów i utrzymania oprogramowania i baz danych  
na Uczelni 
 

Koordynacja zakupów oprogramowania i baz danych nie powinna 
ograniczać się do przyjęcia do wiadomości i posiadania informacji  
o oprogramowaniu dostępnym na Uczelni. Centrum powinno przeprowadzić 
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analizę potrzeb w zakresie pakietów sieciowych takich, jak: STATISTICA, 
MATHEMATICA, MATLAB i zakupić je dla potrzeb całej Uczelni. 

 
Opracowanie mechanizmów bezpieczeństwa i poufności pracy sieci 

 
Aspekt bezpieczeństwa danych ma ogromne znaczenie – powszechna 

dostępność sieci zwiększa prawdopodobieństwo ataków wirusów i hakerów. 
Powoduje to potencjalne ryzyko utraty poufności danych przechowywanych na 
stacjach roboczych oraz zgromadzonych na serwerach Politechniki. Konieczne 
będzie opracowanie polityki bezpieczeństwa naszej sieci uczelnianej. Poza 
oczywistymi działaniami ze strony administratorów (ochrona antywirusowa czy 
antyspamowa) należy zadbać o zachowanie bezpieczeństwa od strony 
użytkownika – ustalić zasady kontroli dostępu do danych, sposób szyfrowania 
dostępu, konieczność wykonywania kopii bezpieczeństwa na stanowiskach, 
gdzie zachodzi taka potrzeba. Niezbędne będzie organizowanie szkoleń  
z zakresu bezpieczeństwa sieci dla użytkowników na różnym poziomie dostępu. 

 
7.3. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej   
 

Planowane jest zwiększenie efektywności Wydawnictwa Politechniki 
Lubelskiej poprzez utworzenie stanowiska redakcji i korekty. Ważne jest także 
podjęcie prac związanych z wyposażeniem stanowisk pracy w Wydawnictwie 
obejmujących zakres przygotowania składu publikacji do druku i tworzenia 
kompozycji graficznych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii 
informatycznych.  

Cele Wydawnictwa będą realizowane poprzez prowadzenie działalności  
na rzecz jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie wydawania 
uczelnianych publikacji: naukowych, dydaktycznych, informacyjnych i innych.  
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VIII. ZAKOŃCZENIE 
 
 

Władze Politechniki Lubelskiej stawiają za cel zapewnienie odpowiednich 
warunków do realizacji założonych zamierzeń nakreślonych w programie zadań 
na kadencję 2008-2012. 

Efektem wszystkich działań Politechniki ma być osiągnięcie najwyższych 
standardów w kształceniu, badaniach naukowych i innowacjach oraz 
zapewnienie jej należnego miejsca w gronie uczelni zarówno w regionie, jak  
i w Polsce.  

Władze rektorskie dołożą wszelkich starań, by rozwiązać problemy  
i zrealizować wyzwania, które pojawią się jeszcze w przyszłości przed 
Politechniką Lubelską. Jednak pomyślne wykonanie programu, będzie możliwe 
przy pełnym zaangażowaniu i zgodnym udziale całej społeczności akademickiej 
Uczelni.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


