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Studenții care participă la program dezvoltă 
o cunoaștere profundă a elementelor tehnice 
și artistice în ceea ce privește stilul interioare-
lor navelor de agrement și obțin informații 
detaliate privind materialele compozite 
utilizate în timpul producției. Curriculumul 
academic cuprinzător din cadrul programului 
este îmbunătățit prin accesul la cele mai noi 
instrumente și tehnici pentru gestionarea 
procesului complex de design și construcție al 
bărcilor cu pânză și iahturilor cu motor. În plus 
față de parteneriatul Politecnico cu Lectra și 
utilizarea suitei software 3D ultramoderne a 
furnizorului de soluții, DesignConcept, profe-
sorii din cadrul programului sunt implicați 
activ în cercetare și încorporează constatările 
în cursurile lor.

Profil

Politecnico di Milano este una dintre cele 
mai mari universități tehnice din Italia, cu 
peste 38,000 studenți la facultățile de ingi-
nerie, arhitectură și design din întreaga lume. 
Pentru a răspunde cererii mari de cursuri de 
formare în industria de iahturi, în 2002, in-
stituția a înființat programul de masterat de 
Design de iahturi. Programul îmbină cursu-
rile cu exerciții de design, vizite la șantiere 
navale, întâlniri cu companiile active din  
domeniu și instituțiile de cercetare aplicată.

Soluțiile Lectra

Politecnico Di Milano
Formarea experților din industria nautică
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Competențe reale pentru  
locuri de muncă reale
Studenții pun în aplicare competențele dobândi-
te la cursuri pe parcursul unei stagiaturi realiza-
te la cele 127 de companii partenere din cadrul 
programului, cum ar fi Ferretti și Azimut Benetti. 
Stagiaturile sunt o oportunitate nu doar pentru 
studenți, care se ocupă de problemele concrete 
întâlnite de aceste companii, dar și pentru com-
paniile mentor. „Studenții noștri au avut foarte 
mult succes în aplicarea experienței lor cu soluția 
Lectra în cadrul activității desfășurate la companii. 
Aceste companii știu că se pot aștepta la un nivel 
de competențe extrem de înalt din partea studen-
ților noștri.”, încheie Andrea.

Despre Lectra
Pentru companiile care privesc spre viitor și care insuflă viață în garderobele noastre, în interioarele autovehiculelor, în mobilier și multe 
altele, Lectra se angajează să producă tehnologii de calitate superioară care facilitează transformarea digitală a industriei lor. Oferta Lectra 
pune la dispoziția mărcilor și fabricanților mijloace de la design la producție, asigurându-le respectul pieței și liniștea pe care o merită. 
Sprijinind Industria Mobilei, Lectra oferă softuri CAD, soluții pentru sala de croi și servicii expert dedicate modelelor tapițate. Înființată în 
1973, Lectra are în prezent 32 de filiale în întreaga lume și servește clienți din peste 100 de țări. Cu peste 1.700 de angajați, Lectra a raportat 
venituri de 313 milioane USD în 2017 și este cotată pe bursa Euronext (LSS).

Formarea inovatorilor din 
domeniu
Obiectivul directorului programului Design iah-
turi este să formeze profesioniști capabili să re-
zolve problemele din domeniu. Cei 26 de studenți 
admiși în program în 2016 au reprezentat 15 țări 
din Europa, Asia și America de Nord. „Formarea 
se bazează pe trei domenii: arhitectură, inginerie 
și design. Sinergia dintre aceste domenii diferite 
le oferă studenților noștri o privire de ansamblu 
asupra domeniului și flexibilitatea de a-și utiliza 
competențele într-o varietate de poziții din in-
dustria nautică.”, spune Andrea. 

Parteneriatul cu Lectra prin programul Design iah-
turi le oferă studenților cunoștințele și competen-
țele tehnice necesare pentru optimizarea între-
gului proces de construcție a bărcilor, precum și 
oportunitatea de a se familiariza cu una dintre cele 
mai utilizate soluții tehnologice din acest sector. 
„Parteneriatul cu Lectra îmbunătățește abilitatea 
studenților să raționalizeze și să gestioneze întregul 
proces de construcție a bărcilor.”, declară Andrea.

Diferența 3D
DesignConcept se potrivește perfect cu obiectivul 
principal al programului: optimizarea proceselor și 
rezolvarea creativă a problemelor. „Utilizarea soluții-
lor digitale Lectra le oferă studenților capacitatea de 
a stimula inovarea în cadrul companiilor la care vor 
lucra în viitor. Competențele nu sunt dobândite după 
angajare, ci înainte de a absolvi.”, explică Andrea.

Sarcinile practice și interactive, cum ar fi proiectele 
de design și construcție pentru bărci mici, le oferă 
studenților posibilitatea de a descoperi procesul de 
producție pas-cu-pas și modul în care pot optimiza 
și îmbunătăți fiecare fază cu ajutorul tehnologiilor 
avansate. Pe durata desfășurării proiectului, 
studenții utilizează soluția DesignConcept pentru 
a proiecta kitul de construcție, evalua rezistența 
materialelor, aplatiza modelele 3D în tipare 2D și 
a realiza încadrarea. Chiar dacă acest exercițiu 
vizează construirea unei bărci unice, studenții 
reușesc să înțeleagă modul în care aceste tehnici 
pot fi adaptate la procesul de industrializare.

„Piața bărcilor s-a schimbat în ultimii ani. 
Ineficiența este inacceptabilă; calitatea 
produselor și viteza de lansare pe piață 
nu sunt negociabile. După ce am văzut 
demonstrații ale soluției DesignConcept 
Lectra, mi-am dat seama cât de mult se 
apropie de rezolvarea problemelor întâlnite 
de șantierele navale și companiile de iahturi.”

Andrea Ratti  
Director al programului de master  
Design iahturi

The Hive  
@LectraOfficial
LectraFurniture

DesignConcept

DesignConcept, soluția 3D/2D cuprinzătoare pen-
tru dezvoltarea produselor, transformă modul în 
care companiile creează produsele, gestionează 
costurile cu acestea, le dezvoltă și le pregătesc 
pentru producție. Utilizatorii pot simula stiluri de 
design noi, crea prototipuri virtuale, optimiza cos-
turile de producție și studia fezabilitatea tehnică. 
Toate acestea într-un singur program.

Crearea de prototipuri virtuale reduce volumul 
de resturi de material, permițând companiilor din 
industria nautică să construiască bărci utilizând 
materiale cu performanțe mai bune, la aceleași 
costuri ca în cazul materialelor cu preț redus.

Transferul și standardizarea digitală a planurilor de 
laminare, precum și crearea automată a listelor de 
materiale și de personal, reduce riscul de erori din 
partea operatorilor în șantierele navale, rezultând 
într-o calitate îmbunătățită a procesului de muncă. 
„Cu DesignConcept, studenții se familiarizează cu 
modul în care utilizarea acestei soluții permite ac-
celerarea, sau chiar omiterea, etapei de creare de 
prototipuri fizice.”, explică Arianna Bionda, mentor 
și coordonator predare Design Iahturi.

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

