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SENER PODEJMUJE WSPÓŁPRACĘ Z PW. NA RZECZ
KSZTAŁCENIA KADR DLA SEKTORA KOSMICZNEGO
Porozumienie podpisane 16 stycznia 2019 r. jest elementem realizacji Polskiej Strategii Kosmicznej.
Zakłada między innymi podnoszenie kompetencji specjalistów sektora kosmicznego oraz wspólne
prace naukowo-badawcze.
Założenia umowy zawartej pomiędzy Politechniką Warszawską i ﬁrmą SENER obejmują konsultacje
programów zajęć i studiów tak, aby jak najlepiej przygotowywały do podjęcia pracy w sektorze
kosmicznym. Obie strony będą również wspólnie prowadzić działania naukowo-badawcze.
Ponadto, porozumienie obejmuje realizację doktoratów wdrożeniowych. W tym modelu ﬁrma
zatrudnia zdolnego naukowca, który podejmuje się rozwiązania problemu technologicznego będącego
równocześnie tematem jego rozprawy doktorskiej. Umowę podpisali: rektor Politechniki Warszawskiej
prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, dziekan Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW prof. dr hab.
inż. Janusz Frączek, dyrektor ds. programów kosmicznych i wojskowych SENER Diego Rodriguez oraz
dyrektor generalny SENER Polska Sergio Reguero.
"Politechnika Warszawska posiada bogate doświadczenie w obrębie tematyki kosmicznej, o czym
świadczą liczne wdrożenia i sukcesy, zarówno naszych naukowców, jak i studentów, którzy wysyłają w
kosmos studenckie satelity. Środowisko uczelni sprzyja rozwijaniu zainteresowań oraz pogłębianiu
wiedzy, która we współpracy z partnerami biznesowymi zyskuje szansę kolejnych wdrożeń" podkreśla prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, rektor Politechniki Warszawskiej.

Grupa SENER posiada ponad 50 lat doświadczenia w przemyśle
kosmicznym. W tym czasie w przestrzeni kosmicznej znalazło się ponad
275 urządzeń zaprojektowanych przez naszych inżynierów. Cieszymy się,
że będziemy mogli dzielić się naszą wiedzą ze studentami Politechniki
Warszawskiej i ułatwiać młodym ludziom karierę w tej wyjątkowej branży.
Sergio Reguero, dyrektor generalny SENER Polska

Porozumienie między Politechniką Warszawską, a grupą SENER obejmuje również organizację
warsztatów, spotkań i wydarzeń dla studentów. Jedno z nich odbyło się bezpośrednio po podpisaniu
umowy i dotyczyło prac przy dużych projektach Europejskiej Agencji Kosmicznej.
Współpraca z Politechniką Warszawską to część długofalowych działań SENER. Firma od samego
początku uczestniczy w programie stażowym „Rozwój kadr sektora kosmicznego”, który organizują

wspólnie Agencja Rozwoju Przemysłu i Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego. SENER aranżuje
także cykliczne spotkania ze studentami uczelni technicznych zainteresowanych inżynierią
aerokosmiczną.
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