
Miasto Lublin jako przykład
współpracy miasto-uczelnie



 Słabe relacje z uczelniami
 Współpraca ad hoc
 Działania „gaszenie pożarów”
 Brak spisanych porozumień
 Niewielka współpraca
 Nieufność, rywalizacja
 Roszczeniowe podejście
 Brak długotrwałej strategii

Lublin 2010





 

2012-2013 - napisanie strategii partycypacyjnej


 

Rozpoczęcie współpracy miasto-biznes-uczelnie


 

Stworzenie Referatu ds. współpracy ze środowiskiem

 

naukowym - silne umocowanie w strukturach jednostki 



 

Uruchomienie Lokalnej Grupy Wsparcia


 

Stworzenie zespołów zadaniowych (do spraw 

 

opracowywania wspólnych projektów z uczelniami 

 

wyższymi) - projekt EUniverCities

odpowiedzialnej za współpracę z uczelniami

Miasto jako inicjator działań
rozwojowych i kooperacyjnych



Integrująca
strategia miasta

 Jedyne miasto w Polsce z akademickością wpisaną w strategię
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Akademicki Lublin
 Sektor edukacyjny generuje 18% w PKB Lublina
 Najwyższy współczynnik umiędzynarodowienia w Polsce
 9 uczelni wyższych
 70.000 studentów
 20.000 absolwentów
 10.000 pracowników



Przykładowe obszary
działań miasta na rzecz

 
1.

 

Stymulowanie współpracy uczelni z biznesem

 

 
 
 

 

 

Budowanie kapitału ludzkiego
i zatrzymywanie talentów
Kreowanie przedsiębiorczości 

Wspólna promocja uczelni i miasta – jako
miasta akademickiego.

uczelni

2.

3.

4.



Ad. 1. Stymulowanie
współpracy uczelni  
z biznesem
 Umowa pomiędzy UMCS (Instytut

Germanistyki i Lingwistyki Stosowanej)
a firmą Convergys
Uczestnictwo firmy GT85 Polska w
projekcie HYDROS wspierające
studentów z Politechniki Lubelskiej w
pracy nad pojazdem, który weźmie
udział w Shell Eco Marathon
Nawiązanie współpracy pomiędzy
Politechniką Lubelską a firmą URSUS
Współpraca pomiędzy Politechniką
Lubelską a firmą Siemens - wdrożenie
innowacyjnego programu edukacyjnego
„Siemens Mechatronic Systems
Certification Program”
Spółka Innowacyjne Technologie
zawiązana przez KUL, MPK, Politechnikę
Lubelską, Ursus oraz XDISC - współpraca
dotycząca m.in. autobusów elektrycznych
Współpraca pomiędzy firmą Gis Expert
oraz UMCS













 Pomoc w nawiązywaniu współpracy
pomiędzy uczelniami a Specjalną
Strefą Ekonomiczną
Wspólna promocja gospodarcza oraz
wizyty studyjne
Prowadzenie zajęć i przedmiotów na
uczelniach przez przez praktyków z
firm IT firmy jak: Edge One Solutions
Sp. z o.o., eLeader Sp. z o.o.,
FINANTEQ SA, Transition Technologies
SA, Mobica Limited Sp. z o.o.,
Sollers Consulting Sp. z o.o.,
Billennium Sp. z o.o., SII Sp. z o.o.
Tworzenie klastrów
(biznes+nauka+samorząd) - z inicjatywy
miasta powstały: Klaster Lubelska
Medycyna, Klaster Zaawansowanych
Technologii Lotniczych i Lubelski Klaster
Biotechnologiczny







Ad. 1.  Stymulowanie
współpracy uczelni  
z biznesem



Ad. 2. Budowanie kapitału ludzkiego
i zatrzymywanie talentów


 

Organizacja konkursu Prezydenta Miasta Lublin na
najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce
rozwoju gospodarczego miasta
Lista propozycji tematów prac dyplomowych
dostosowanych do potrzeb miasta (ponad 200 tematów)
Współpraca w ramach Konkursu na Najlepszy Projekt
Studencki
Organizacja spotkań przedstawicieli uczelni z przedsiębio-
-rcami oraz inwestorami (kilkanaście spotkań w roku)
Pomoc w organizacji studenckich praktyk i staży w
firmach oraz w Urzędzie Miasta Lublin (ok. 200 rocznie)
Organizacja konferencji i spotkań dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych zachęcających do studiowania 
w Lublinie (np. „Check IT”, „Uczeń na wyżynie IT”,
godziny wychowawcze)
Miejskie stypendia dla studentów i doktorantów 
(w 2015 r. 47 studentów i 30 doktorantów) 
Program wspierania laureatów i finalistów zawodów
stopnia centralnego olimpiad i turniejów, studiujących na 
terenie Miasta Lublin (27 w roku 2015/2016)

 

 

 

















Ad. 3. Kreowanie przedsiębiorczości
 Współpraca z IOB oraz inkubatorami przedsiębiorczości,

np. Wyzwanie 90 dni – projekt realizowany we współpracy z

Fundacją Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości,

Lubelska Akademia Startup – realizowany przez Lubelską

Fundację Rozwoju 

Projekty prowadzone z Lubelskim Parkiem Naukowo-

Technologicznym np. Lbn#Biznes Start 

Rozwój startupów - Karta „Biznes Benefit”, Miejska

przestrzeń co-workingowa

Wspieranie kół studenckich oraz organizacji

pozaakademickich– np. konferencja „Lublin Startup Festival”

na UMCS, Microsoft Expert Summit, barcampy

LublinGameDev – lubelskich twórców gier komputerowych,

Hackathon LUBCODE  „Koduj dla Lublina”

Promocja lokalnych przemysłów kreatywnych – 

projekt „Kreatywni” 











Ad. 4. Wspólna promocja uczelni 
i miasta – jako miasta 
akademickiego
 Wspólne wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe targi edukacyjne w

ramach projektu „Ready, Study, Go!” w 2016 roku: 
Litwa (Wilno), Gruzja (Tbilisi), USA (Denver), Azerbejdzan (Baku)
Wspólne wyjazdy zagraniczne na międzynarodowe targi edukacyjne w
ramach projektu „Study in Poland” w 2016 roku: 
Białoruś (Mińsk), Portugalia (Lizbona), Ukraina (Lwów x2, Kijów x2,
Charków, Poltawa)
Wspólne wyjazdy zagraniczne w ramach projektu „Study in Lublin” w
2016 roku: Białoruś, Ukraina (rocznie ponad 15 miast i ok. 10 miejscowości)
Wspólne wyjazdy pod hasłem „Studiuj w Lublinie" na ogólnopolskie
targi edukacyjne Salony Maturzystów 2016, organizowane w
Białymstoku, Rzeszowie, Warszawie oraz Krakowie 

łamach regionalnych i ogólnopolskich czasopism
Organizacja „Spacerów Lublin z Duszą", przeznaczonych dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych, zachęcających do odkrywania miasta i podjęcia
studiów w Lublinie
Prowadzenie spotkań informacyjnych w szkołach ponadgimnazjalnych
(kilkanaście spotkań)











Promocja akademickiego Lublina oraz oferty uczelni lubelskich na



Instytucjonalizacja współpracy
miasta i uczelni
 powołanie lokalnej grupy wsparcia (w ramach projektu

EUniverCities), która przerodziła się w 100 osobową grupę


 reagowanie w sytuacjach kryzysowych (rozwój infrastruktury



 

usprawnianie współpracy i przepływu informacji pomiędzy

 

miastem a uczelniami


 

szybkie i efektowne spotkania na poszczególnych

 

szczeblach: 

 

Pracownicy, Dyrekcja-Dziekani, Prezydenci-Rektorzy

pracowników uczelni współpracujących z Urzędem Miasta Lublin

kampusów akademickich, zapoznawanie studentów z
instytucjami miejskimi, pomoc w legalizacji pobytu itp.)



Wydatki Gminy Lublin na wspieranie
uczelni i działań akademickich:

1 million PLN

 

 konferencje i wydarzenia naukowe
 działania promocyjne
 inicjowanie nowych projektów na rzecz
 studentów i absolwentów








Lubelska Wyżyna IT 2010
 Niespełna 530 firm z branży ICT
 2380 studentów na kierunku informatyka
 Brak współpracy pomiędzy środowiskiem 
 akademickim a biznesem
 Brak eventów branżowych (Dni LWIT - 30 osób)
 Brak udziału Miasta w życiu lubelskiej branży IT

Lubelska Wyżyna IT 2016
 Ponad 760 zarejestrowanych firm z branży ICT 
 (wzrost o 45%): 
 Ponad 5 tys. osób zatrudnionych w branży
 Blisko 5 400 studentów na kierunkach informatycznych 
 i pokrewnych 
 5 uczelni wyższych kształcących w zakresie informatyki
 Ponad 900 absolwentów kierunków informatycznych 
 i pokrewnych
 Sieć kontaktów, silna współpraca Urzędu Miasta 
 ze środowiskiem akademickim i biznesem

 (Dni LWIT - 1000 osób) 



2011


 

1 401 studentów zagranicznych


 

wskaźnik umiędzynarodowienia 1,4%


 

5 anglojęzycznych kierunków


 

studenci z 40 krajów świata

2016


 

6 500 studentów zagranicznych


 

wskaźnik umiędzynarodowienia 10%


 

49 anglojęzycznych kierunków


 

studenci ze 107 krajów świata

Study in Lublin
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Liczba studentów w Lublinie w latach 2010-2016





Plany na przyszłość
2025



 Miasto, w którym innowacje powstają na uczelniach 
 i codziennie wdrażane są w biznesie
 15% studentów cudzoziemców w ogólnej populacji 
 studentów w 2025 r.
 Umiędzynarodowienie kadry dydaktycznej i badań 
 naukowych
 100 programów anglojęzycznych
 Jedno z wiodących centrów kreatywności, IT
 i start-upów w Polsce
 Miasto inspirowane przez biznes i uczelnie



Dziękuję za uwagę!

   

 
Dyrektor
Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów
Urząd Miasta Lublin

dr Mariusz Sagan


