Warszawa dnia 30 czerwca 2014

RAPORT Z WIZYTY STUDYJNEJ W RADOMIU
w ramach projektu
„Międzynarodowa sieć wspierania badań i transferu wiedzy, jako płaszczyzna współpracy
uczelni polskich i norweskich” (nr projektu FSS/2013/IIC/W/0013)

Termin wizyty: 25 czerwca 2014 r.
Uczestnicy wizyty z Akademii Leona Koźmińskiego:
•

Daria Kubiak, Dyrektor ds. Finansowania Inicjatyw Strategicznych, Centre of Exellence

Odwiedzone instytucje:
•

Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu

25 czerwca 2014 r.
Wizyta przeprowadzona została w siedzibie Instytutu w Radomiu. Instytut otrzymał 1 kategorię
jednostek naukowych w grupie „Mechanika, budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria produkcji” w
dniu 30. 09. 2010 r., decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W swojej kategorii zajmuje
zaszczytne 2 miejsce ze wskaźnikiem efektywności naukowej 289,27. Realizuje prace badawcze o
charakterze badań podstawowych i stosowanych, prac aplikacyjnych, działalności eksperckiej i
doświadczalno-produkcyjnej w 11 obszarach tematycznych:
badania systemów,

innowacyjność i transfer wiedzy,
inżynieria powierzchni,
kształcenie i doskonalenie zawodowe,
mechatronika,
produkcja prototypowa i doświadczalna,
systemy sterowania,
technologie informatyczne,
technologie środowiskowe,
technologie włókiennicze
tribologia,
dodatkowo - działalność wydawnicza i poligraficzna w obrębie wydawnictw naukowych.
Wyniki prowadzonych prac w przeważającej części stanowią innowacyjne technologie i urządzenia,
nowe systemy, mechanizmy, procesy i oryginalne metodyki wdrażane m.in. u krajowych i
zagranicznych przedstawicieli przemysłu, działających w szczególności do gałęzi przemysłu
maszynowego, hutniczego, samochodowego, włókienniczego, chemicznego i budowlanego.
Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość nie tylko zapoznania się z działaniami podejmowanymi
przez poszczególne zakłady Instytutu, które współpracują z biznesem, lecz także uczestniczenia w
spotkaniu Instytutu z biznesem, w ramach tzw. Platformy współpracy nauki z biznesem, uruchomionej
przez Instytut celem rozszerzania grona współpracujących z Instytutem firm.
Zaproszone firmy wcześniej nie współpracowały z Instytutem, zatem dla nich był to pierwszy kontakt,
jak i dla uczestników wizyty. Dzięki temu uczestnicy wizyty nie tylko mieli możliwość usłyszeć jak
działa Instytut i jakie ma plany, ale także doświadczyć na sobie w jaki sposób te działania są przez
Instytut realizowane. Wraz z przedstawicielami firm uczestnicy wizyty wysłuchali prezentacji
instytutu oraz prezentacji obszarów współpracy do jakich Instytut zachęca (w załączeniu), a następnie
mieli możliwość zwiedzenia Instytutu oraz porozmawiania z kierownikami i pracownikami
poszczególnych Zakładów:
Inżynieria powierzchni (dr hab. inż. Jerzy SMOLIK, prof. ITeE – PIB),
Systemy sterowania (dr inż. Andrzej MAJCHER),
Technologie mechatroniczne i optomechatroniczne (dr hab. inż. Tomasz GIESKO),
Technologie i urządzenia proekologiczne (dr inż. Elżbieta ROGOŚ),
Produkcja prototypowa i doświadczalna (dr inż. Andrzej ZBROWSKI).

Poza zapoznaniem się z działalnością Instytutu, uczestnicy wizyty mieli także możliwość wymiany
kontaktów i wymiany doświadczeń z pracownikami ITeE oraz zaproszonymi firmami.

