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AGH odniosła ogromny sukces w skali 
Unii Europejskiej. Projekt INDECT 
„Inteligentny system informacyjny 
wspierający obserwację, poszukiwanie 
i detekcję dla bezpieczeństwa obywateli 
w środowisku miejskim” opracowany 
przez prof. Andrzeja Dziecha z Katedry 
Telekomunikacji przy współpracy 
naukowców z Wydziału Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki i Elektroniki, 
zwyciężył w I konkursie 7 Ramowego 
Programu Unii Europejskiej w kategorii 
projektów zintegrowanych IP.

INDECT jest jednym z największych 
projektów badawczych Unii Europejskiej, 
w którym bierze udział 18 partnerów, 
w tym 15 partnerów z krajów UE. Całkowity 
budżet projektu wynosi 15 mln Euro. 
Po trwających ponad rok negocjacjach 
w grudniu ubiegłego roku został 
podpisany kontrakt pomiędzy AGH, 
a Komisją Europejską, na realizację 
projektu.

Pierwsze spotkanie wszystkich 
partnerów i uroczyste rozpoczęcie 
projektu odbyło się w dniach 22–
23 stycznia 2009 w naszej uczelni. 
Koordynacja tak dużego projektu wymaga 
nie tylko dużego wysiłku, ale 
i doświadczenia w realizacji projektów 

unijnych. Takie doświadczenie ma nie 
tylko kierownik projektu, prof. A. Dziech, 
ale także powołany przez niego zespół 
administrujący projektem z Katedry 
Telekomunikacji w składzie dr Mikołaj 
Leszczuk – administrator projektu 
i mgr Jan Derkacz – asystent 
koordynatora. Należy tutaj wspomnieć ich 
bardzo aktywną pracę na etapie 
przygotowania projektu i negocjacji.

Celem projektu jest opracowanie 
kompleksowego, zintegrowanego systemu 
informatycznego w celu redukcji poziomu 
przestępczości i zagrożeń w drodze ich 
przewidywania i detekcji przy użyciu ściśle 
naukowych metod i środków.

System wspierania bezpieczeństwa 
publicznego składa się z kilku 
podstawowych części. Elementy te 
odpowiadają za przepływ informacji. 
Są to moduły akwizycji, przechowywania 
oraz analizy danych. Końcowym ogniwem 
takiego systemu jest mechanizm 
powiadamiania służb porządku 
publicznego o potencjalnym lub 
zaistniałym zagrożeniu.

Za akwizycję danych odpowiadać 
będzie w projekcie sieć czujników. Czujniki 
te będą rejestrować takie zmienne jak 
obraz, dźwięk, temperaturę, obecność 

niebezpiecznych związków chemicznych 
oraz przemieszczenie obiektów. Dane te, 
po przesłaniu przy użyciu dostępnego 
w danej lokalizacji łącza należy zachować 
oraz poddać analizie. Ręczna analiza 
danych pochodzących z sieci czujników 
na terenie miasta jest niemożliwa ze 
względu na ich ilość.

W ramach projektu powstaną 
algorytmy i systemy umożliwiające 
automatyczną analizę danych. Analiza ta 
będzie polegała nie tylko na detekcji 
przestępstw, agresji czy zagrożeń, ale 
również na zapobieganiu takim 
zdarzeniom przez ich przewidywanie 
i uprzednie powiadomienie odpowiednich 
służb.

Przedstawiony system, po wdrożeniu 
go w dużej skali sprawi, że praca służb 
odpowiedzialnych za nasze 
bezpieczeństwo stanie się wydajniejsza, 
a obywatele objęci parasolem takiego 
systemu będą bezpieczniejsi w swoich 
codziennych zajęciach.

  Michał Grega
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stronę internetową, logo wydziału 
i przygotowano informację o studiach 
potrzebną do rekrutacji, na powołany kilka 
godzin wcześniej, stosownym 
zarządzeniem ministra, kierunek studiów 
energetyka – wspominają mgr inż. 
Małgorzata Kot kierownik sekretariatu, 
dr inż. Leszek Kurcz, zastępca kierownika 
(prodziekan) i dr inż. Andrzej Gołdasz, 
pierwszy opiekun studentów MSE.

Po nagłej śmierci prof. Słupka 
obowiązki kierownika pełnił dr inż. Leszek 
Kurcz, a następnie prof. Stanisław 
Gumuła. W historii MSE wszystko było 
pierwsze: pierwsza komisja rekrutacyjna 
i pierwsza rekrutacja, pierwsza 
inauguracja roku akademickiego, pierwsze 
sukcesy w nauce i wyróżnienia, ale 
również i pierwsze problemy studentów. 
Powstała pierwsza i chyba jak dotąd 
jedyna w AGH, Rada Studentów, 
działająca z sukcesami na rzecz integracji 
studentów, ale także na rzecz wydziału 
i uczelni. Były także pierwszy rajd 
i pierwszy bal energetyka, pierwsze 
sukcesy sportowe. Były także pierwsze 
miłości, małżeństwa i dzieci. Nawet nie 
zauważyliśmy jak czas szybko biegnie 

i doczekaliśmy się pierwszego 
absolwenta. W dniu 17 czerwca 2008, 
jako pierwszy zdał egzamin dyplomowy, 
kolega i już dzisiaj mgr inż. Paweł Wajs.

Powoli staliśmy się normalną 
jednostką organizacyjną uczelni, 
prowadzącą dydaktykę na wysokim 
poziomie, dającą swoim studentom także 
możliwość atrakcyjnych studiów w ramach 
kierunków zamawianych, czy studiów na 
uczelniach zagranicznych. Dzisiaj na 
kierunku Energetyka studiuje ponad 600 
koleżanek i kolegów i właśnie dzisiaj 
mieliśmy pewnie już ostatnie „pierwsze” 
wręczenie dyplomów.

Krótkie podsumowanie pięciu lat 
studiowania, oraz podziękowania za 
pomoc i możliwość tworzenia cząstki 
historii AGH, skierował pod adresem 
władz uczelni i wydziału, absolwent, 
dotychczasowy przewodniczący Rady 
Studentów MSE mgr inż. Krzysztof 
Szczotka. Podziękował wszystkim, którzy 
na drodze zdobywania dyplomów służyli 
swoją radą, zaangażowaniem i pomocą, 
zwłaszcza kierownikom (dziekanom) 
Stanisławowi Gumule i Leszkowi Kurczowi 
oraz paniom mgr inż. Małgorzacie Kot 

i mgr inż. Elżbiecie Gołdasz, za 
pięcioletnią pomoc w rozwiązywaniu 
wszelkich problemów studentów 
związanych nie tylko z programem 
i tokiem studiów, ale również ze sprawami 
socjalnymi i życiowymi. W imieniu 
aktualnych studentów, podziękował 
starszym kolegom za „przetarcie szlaku 
do dyplomu” przedstawiciel Rady 
Studentów, Wojciech Sajdak, życząc im 
szczęścia i sukcesów.

Po części oficjalnej zgromadzeni na 
uroczystości udali się do Klubu Profesora, 
na lampkę wina, gdzie byli już studenci, 
mogli znów się spotkać ze sobą 
i wymienić wspomnienia studenckie oraz 
już zdobyte, świeże doświadczenia 
zawodowe. Najczęściej dało się słyszeć 
pytania – „masz pracę?, gdzie pracujesz?” 
i odpowiedź – „oczywiście, mam, po tym 
kierunku nie ma problemu ze znalezieniem 
pracy”. Tak więc MSE i kierunek studiów 
Energetyka jest najlepszym dowodem na 
prawdziwość znanego już hasła, 
że dyplom AGH to – dyplom, który daje 
pracę.

  Wojciech Sajdak


