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Główne zalety

Lokalizacja

Mediolan, WŁOCHY

Studenci uczestniczący w programie naby-
wają szczegółową wiedzę na temat kwestii 
technicznych i  artystycznych związanych 
ze stylizacją wnętrz barek turystycznych 
oraz  zarządzania materiałami kompozy-
towymi wykorzystywanymi w  produkcji. 
Obszerny program nauczania uzupełniono 
o dostęp do najnowszych narzędzi i technik  
służących do  realizacji skomplikowanych 
procesów projektowania i  konstrukcji ża-
glówek i  jachtów motorowych. Oprócz 
współpracy z  firmą Lectra i  korzystania 
z  jej  nowoczesnego pakietu oprogramo-
wania DesignConcept 3D, nauczyciele 
akademiccy uczestniczący w  programie 
aktywnie angażują się w  prace naukowe 
i wykorzystują wyniki podczas zajęć. 

Profil

Politechnika Mediolańska to jedna z  naj-
większych politechnik we Włoszech. 
Kształci się tu  ponad 38  tys. przyszłych  
inżynierów, architektów i  projektantów 
z  całego świata. W  odpowiedzi na  duże 
zapotrzebowanie w  branży jachtowej 
w 2002 r. uczelnia utworzyła program stu-
diów magisterskich w zakresie projektowa-
nia jachtów. Zajęcia w salach wzbogacono 
o ćwiczenia projektowe, zwiedzanie stocz-
ni, firm – aktywnie działających w sektorze 
– czy instytutów badań stosowanych.

Rozwiązania firmy Lectra

Politecnico Di Milano
Eksperci kształtujący przemysł morski
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Informacje o firmie Lectra
Firma Lectra angażuje się w tworzenie technologii klasy premium ułatwiających transformację cyfrową firm spoglądających w przyszłość, 
które tchną życie w nasze garderoby, wnętrza samochodów, meble i wiele innych obszarów. Oferta Lectry wzmacnia pozycję zarówno marek 
jak i producentów oraz usprawnia pracę od projektowania po produkcję, zapewniając im uznanie na rynku i spokój umysłu, na który zasługują. 
Firma Lectra wspiera branżę meblarską, oferując oprogramowanie CAD, krojownie i profesjonalne usługi tworzone z myślą o meblach 
tapicerowanych. Założona w 1973 roku firma Lectra posiada 32 oddziały na całym świecie i obsługuje klientów w ponad 100 krajach. Spółka 
zatrudnia ponad 1700 osób, a w 2018 roku wypracowała 333 milionów dolarów przychodu. Lectra jest notowana na giełdzie Euronext (LSS).

Kształcenie przyszłych  
innowatorów
Głównym celem studiów w zakresie projektowania 
jachtów jest wykształcenie specjalistów zdolnych 
do rozwiązywania problemów branży. 26 studentów 
przyjętych na studia w 2016 r. pochodzi z 15 krajów 
w  Europie, Azji i  Ameryce Północnej. „Nauczanie 
skupia się na  trzech obszarach: architekturze,  
inżynierii i wzornictwie. Wzajemne przenikanie się 
tych  dziedzin pozwala studentom zyskać pełny 
obraz branży i zapewnia elastyczność, dzięki której 
mogą wykorzystać nabyte umiejętności na rozma-
itych stanowiskach w  przemyśle morskim”, mówi 
Andrea Ratti. 

Współpraca politechniki z  firmą Lectra oferuje 
studentom wiedzę i  umiejętności techniczne po-
trzebne do optymalizacji całości procesu budowy 
łodzi. Stwarza również okazję do  zapoznania się 
z jednym z najpowszechniej używanych rozwiązań 
technologicznych w  sektorze. „Dzięki współpracy 
z firmą Lectra podnosimy umiejętności studentów 
związane z racjonalizacją i zarządzaniem całością 
procesu budowy łodzi”, stwierdza Andrea Ratti.

Korzyści projektowania w 3D
Rozwiązanie DesignConcept naturalnie wpaso-
wuje się w program studiów, który skoncentrowa-
ny jest na  optymalizacji procesów i  kreatywnym 
rozwiązywaniu problemów. „Praca z  cyfrowymi 
rozwiązaniami firmy Lectra daje studentom moż-
liwość wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach, 
z  którymi będą w  przyszłości współpracować. 
Zamiast nabywać umiejętności w pracy, zdobywa-
ją je jeszcze przed ukończeniem studiów”, wyjaśnia 
Andrea Ratti. 

Praktyczne zadania, takie jak tworzenie niewiel-
kich łodzi i  projekty konstrukcyjne, pozwala-
ją studentom zapoznać się z  poszczególnymi 
etapami procesu produkcji i  odkryć możliwości 
usprawnienia i  optymalizacji każdego z  nich, ko-
rzystając z zaawansowanej technologii. Realizując 
projekty, studenci korzystają z  oprogramowania 
DesignConcept do  tworzenia kompletów, oceny 

Prawdziwe umiejętności na  
rzeczywistym rynku pracy
Studenci wykorzystują umiejętności nabyte 
na zajęciach podczas praktyk w 127 firmach part-
nerskich, takich jak Ferretti czy  Azimut Benetti. 
Praktyki są szansą nie tylko dla studentów, którzy 
mogą uczestniczyć w rozwiązywaniu konkretnych 
problemów dotykających przedsiębiorstwa, ale 
też dla firm biorących udział w programie. „Nasi 
studenci z dużym powodzeniem przenoszą swo-
je doświadczenia z pracy z rozwiązaniem Lectra 
do  firm, z  którymi współpracują. Przedsiębiorcy 
wiedzą, że od naszych absolwentów mogą ocze-
kiwać wysokiego poziomu umiejętności”, podsu-
mowuje Andrea.

„W ostatnich kilku latach branża 
jachtowa uległa zmianie. Nie ma miejsca 
na nieefektywność. Jakość produktów 
i szybkość ich wprowadzania na rynek 
nie podlegają negocjacji. Pokaz rozwiązania 
DesignConcept firmy Lectra uświadomił mi, 
jak może ono rozwiązać problemy firm i 
stoczni jachtowych”

Andrea Ratti  
Dyrektor studiów magisterskich w zakresie 
projektowania jachtów

The Hive  
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DesignConcept

DesignConcept, wszechstronne rozwiązanie firmy 
Lectra do opracowywania produktów w 2D/3D, zmie-
nia sposób tworzenia, wyceny, rozwoju i przygotowania 
produktów do produkcji. W ramach jednego programu 
użytkownicy mogą dokonywać symulacji projektów, 
tworzyć wirtualne prototypy, optymalizować koszty 
produkcji i testować techniczną wykonalność.

wytrzymałości materiałów, przekształcania modeli  
trójwymiarowych w  dwuwymiarowe i  nestingu. 
Pomimo że zajęcia polegają na realizacji pojedyn-
czych łodzi, pozwalają studentom dowiedzieć się, 
jak zastosować techniki w procesie industrializacji. 

Tworzenie wirtualnych prototypów ogranicza ilość 
odpadów materiałowych. To z  kolei pozwala fir-
mom z branży morskiej budować łodzie z lepszych 
materiałów w cenie tańszych elementów. Przejście 
na format cyfrowy, standaryzacja laminowania 
oraz automatyczne tworzenie zestawień materia-
łowych i robocizny ogranicza ryzyko błędów ope-
ratora w stoczni, co skutkuje poprawą jakości. 

„Dzięki oprogramowaniu DesignConcept studen-
ci dowiadują się, jak korzystać z tego rozwiązania 
do przyspieszenia, a nawet pominięcia etapu two-
rzenia fizycznych prototypów”, wyjaśnia Arianna 
Bionda, mentorka i koordynator ds. nauczania pro-
jektowania jachtów.

https://blog.lectra.com/market/inside-lectra
https://twitter.com/LectraOfficial
https://www.linkedin.com/showcase/lectra-furniture/

