Rzeszów, 20.02.2020

Protokół
z posiedzenia Rady Gospodarczej
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
w dniu 20 lutego 2020 r.
W posiedzeniu uczestniczyło 17 przedstawicieli przedsiębiorstw oraz 7 przedstawicieli
Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej.

Miejsce posiedzenia : Politechnika Rzeszowska, bud. A , sala A101, ul. Wincentego Pola 2
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do oryginału protokołu.

Porządek obrad:
1. Rozpoczęcie i przyjęcie porządku spotkania (godz.15:45)
2. Przedstawienie kwestii bieżących
3. Część I – seminaryjna (godz. 16:00 – 16:45)
4. Przerwa
5. Część II - problemowa (godz. 17:18 – 18:10)
6. Zakończenie spotkania i pożegnanie Gości

Ad. 1. Rozpoczęcie i przyjęcie porządku spotkania
Przewodniczący Rady Gospodarczej (RG) powitał uczestników posiedzenia oraz
przedstawił porządek spotkania.

Ad. 2. Przedstawienie kwestii bieżących
2.1. Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Mariusz Korkosz,
prof. PRz, wręczył indywidualnie powołanie do Rady przedstawicielom nowo
zaproszonych firm. Każda z osób odbierających powołanie, krótko przedstawiła
profil i charakterystykę firmy.
Powołania wręczono przedstawicielom wymienionych poniżej firm i instytucji:
•

ELteamel Rzeszów

2.2. Przewodniczący RG poinformował o przyjęciu prof. Leszka Trybusa do
Komitetu Automatyki i Robotyki PAN
2.3. Przewodniczący RG poinformował o opracowaniu papieru firmowego RG, który
ułatwi pozyskiwanie finansowania na działania operacyjne RG
2.4. Przewodniczący RG podziękował firmie PGE Dystrybucja za wsparcie
finansowe organizacji posiedzenia RG
2.4. Przewodniczący RG przedstawił propozycję terminu i miejsca odbycia się
kolejnego posiedzenia RG:
- termin: 21.05.2020
- część I - Spalarnia PGE Energia Ciepła, ul. Ciepłownicza, Rzeszów, godz.
14:00 – zwiedzanie
- część II - Hotel Alabaster – miejsce obrad

Ad. 3. Część I – seminaryjna (godz. 16:00 – 16:45)
W części seminaryjnej wygłoszono następujące referaty:
3.1. Siedziba Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa jako
przykład budynku pasywnego – Podkarpacka Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa, Przewodniczący mgr inż. Grzegorz Dubik
3.2. System autonomicznej redukcji skutków awarii w
elektroenergetycznej – PGE, Dyrektor mgr inż. Piotr Grochala

głębi

sieci

3.3. Technologie kognitywne w biznesie, czyli jak ugryźć sztuczną inteligencję –
SoftSystem, Dyrektor mgr inż. Michał Madera

Ad. 5. Część II - problemowa (godz. 17:18 – 18:10)
W części problemowej poruszono poniższe zagadnienia:
5.1. Propozycja WEiI odnośnie odbycia stażów studenckich w zakładach pracy –
WEiI, dr inż. Mirosław Mazurek, prof. PRz
Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której m.in.:
- przedstawicielka firmy LOT AMS, Daria Korcz zachęciła studentów WEiI
do realizacji staży w firmach z branży lotniczej
- prof. L. Trybus zachęcił firmy do przyjmowania studentów na staże i
podkreślił istotność staży jako pierwszego kroku rekrutacji w firmach

5.2. Projekt „Wystartuj z Nami” – LOT AMS, Kierownik Projektu Daria Korcz
Przedstawicielka firmy LOT AMS, Daria Korcz przekazała szczegółowe
informacje na temat projektu „Wystartuj z Nami”.

5.3. Tematy prac inżynierskich i prac magisterskich – oczekiwania i propozycje ze
strony firm – WEiI, Dziekan prof. PRz Damian Mazur
Dziekan Damian Mazur zaprosił firmy do zgłaszania tematów prac
dyplomowych i przesyłania propozycji do Prodziekanów WEiI oraz
Pełnomocnika Dziekana WEiI ds. Współpracy z Otoczeniem SpołecznoGospodarczym (dr. inż. Tomasz Żabiński).
Po przekazaniu podstawowych informacji, odbyła się dyskusja, w której
zaproponowano umieszczenie informacji kontaktowych do przesyłania
propozycji tematów prac na stronie www RG. W ramach dyskusji
podkreślono istotność, dla efektywnej współpracy, bezpośrednich kontaktów
przedstawicieli firm z pracownikami WEiI.
5.4. Współpraca studentów kół naukowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym
w obszarze iluminacji – WEII, dr inż. H. Wachta
Dr inż. Henryk Wachta przedstawił projekty realizowane przez pracowników
i studentów WEiI w obszarze rekonstrukcji komputerowej i iluminacji oraz
zaprosił firmy do współpracy.

Ad. 6. Zakończenie spotkania i pożegnanie Gości
Przewodniczący poprosił Członków RG o wnioski i komentarze.
Dziekan Damian Mazur zaprosił do zgłaszania prezentacji firm dla studentów i
zachęcił firmy do organizacji i uczestnictwa w wydarzeniach, np. dni otwarte.
Przewodniczący RG poprosił o przesyłanie do niego tematów do poruszenia na
kolejnym spotkaniu
Przewodniczący zakończył posiedzenie Rady i podziękował Członkom Rady za
merytoryczną dyskusję a Władzom Wydziału za zaproszenie i zorganizowanie
posiedzenia i poczęstunku.

Sekretarz

Przewodniczący

Rady Gospodarczej

Rady Gospodarczej

Tomasz Żabiński

Bolesław Pałac

