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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA URUCHOMIENIE WARTEJ 200 MLN USD 
INICJATYWY ZAAWANSOWANEGO KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA 
SZTUCZNEJ INTELIGENCJI W BUDYNKU INŻYNIERYJNYM W UALBANY  

  
75 mln USD z budżetu na rok 2023 pozwoli dokończyć renowację budynku dawnej 

szkoły średniej w Albany i sfinansować nowe klastry superkomputerowe do 
celów dydaktycznych i badawczych  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś powołanie wartej 200 mln USD publiczno-
prywatnej inicjatywy zaawansowanego komputerowego wspomagania sztucznej 
inteligencji, którą będzie kierować Wydział Inżynierii i Nauk Stosowanych Uniwersytetu 
w Albany (UAlbany). Aktywność związana z inicjatywą będzie się odbywać w nowym 
budynku inżynieryjnym na terenie uniwersytetu.  
  
„Moja administracja podejmuje konsekwentne działania w kierunku przekształcenia 
SUNY w światowego lidera edukacji XXI wieku” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Przekazane środki pomogą stymulować wzrost gospodarczy, przyciągając 
firmy do zaawansowanych ośrodków badawczych w stanie Nowy Jork, tworząc miejsca 
pracy i poprawiając sytuację społeczności lokalnych na kolejne dziesięciolecia”.  
  
Projekt otrzymał 75 mln USD z budżetu stanowego na lata 2022-2023. Pieniądze te są 
przeznaczone na przekształcenie byłej szkoły średniej w Albany w nowoczesną 
uczelnię techniczną i częściowe sfinansowanie budowy superkomputera. Oczekuje się, 
że Inicjatywa zaawansowanego komputerowego wspomagania sztucznej inteligencji w 
Albany (Albany Artificial Intelligence Supercomputing Initiative, Albany AI) znacząco 
rozszerzy potencjał stanu Nowy Jork w tej nowej dziedzinie.  
  
Celem Albany AI jest stworzenie pierwszego komputera uniwersyteckiego, który 
osiągnie moc tryliona obliczeń na sekundę. Dzięki takim możliwościom naukowcy 
reprezentujący środowiska akademickie i przemysłowe będą mogli wykorzystać 
ogromne zbiory danych, aby skuteczniej automatyzować złożone operacje, takie jak 
diagnozowanie i leczenie chorób oraz przewidywanie klęsk żywiołowych. Badania będą 
się koncentrować na bezpieczeństwie cybernetycznym, prognozach pogody, analizie 
danych o stanie zdrowia, opracowywaniu leków, projektowaniu mikroprocesorów nowej 
generacji oraz innych zastosowaniach istotnych dla naszego zdrowia, bezpieczeństwa, 
odporności na warunki pogodowe i potencjału gospodarczego. Oznacza to również 



współpracę dydaktyczną i badawczą z wydziałami nauk humanistycznych i 
społecznych, polityki publicznej, zdrowia publicznego i opieki społecznej, ponieważ 
sztuczna inteligencja w coraz większym stopniu dotyka wszystkich aspektów życia 
codziennego.  
  
Zakończenie budowy budynku inżynieryjnego, w którym będą realizowane programy 
związane z inicjatywą Albany AI, planowane jest na koniec 2023 r., a pełne oddanie do 
użytku ma nastąpić w 2025 r. W wyniku przebudowy powstaną nowoczesne laboratoria 
i sale lekcyjne przy jednoczesnym zachowaniu głównych elementów architektonicznych 
110-letniego budynku. Rewitalizacja opuszczonego budynku o powierzchni 129 000 
stóp kwadratowych przy Western i North Lake Avenue to ważna inwestycja w centrum 
Albany.  
  
Tymczasowa kanclerz SUNY, Deborah F. Stanley, powiedziała: „Kampusy SUNY 
cały czas się rozbudowują, aby sprostać wymaganiom szkoleniowym i rygorystycznym 
potrzebom badawczym rozwijających się sektorów nauki, technologii i inżynierii. 
Inwestując w Inicjatywę zaawansowanego komputerowego wspomagania sztucznej 
inteligencji w Albany, pokazujemy naszym studentom, że właśnie tutaj – w naszych 
najlepszych, przystępnych cenowo i otwartych dla wszystkich instytucjach – 
prowadzone są niezwykle istotne badania. Dziękujemy gubernator Hochul oraz 
ustawodawcom stanu Nowy Jork: Neilowi Breslinowi, Patricii Fahy, Michelle Hinchey i 
Johnowi MacDonaldowi za tę znaczącą inwestycję w rozwój kadry pracowniczej w 
stanie Nowy Jork. Cieszymy się też, że nasi studenci będą mogli wykorzystać te zasoby 
do opracowywania zrównoważonych rozwiązań dla przyszłych pokoleń”.  
  
Rektor Uniwersytetu w Albany, Havidán Rodríguez, powiedział: „Uniwersytet 
Albany ma wyjątkowe predyspozycje do wykorzystania możliwości sztucznej inteligencji 
w celu rozwiązania największych współczesnych problemów – od zmian klimatycznych, 
przez zdrowie publiczne, po edukację. Jest to nie tylko kamień milowy w historii 
naszego uniwersytetu, ale także znaczący krok w kierunku realizacji wizji gubernator 
Hochul, która zakłada, że SUNY będzie najważniejszym publicznym systemem 
uniwersyteckim w kraju. Jesteśmy wdzięczni pani gubernator i legislaturze stanowej, 
zwłaszcza senatorom Breslinowi i Hinchey oraz członkom Zgromadzenia Fahy i 
McDonald, za konsekwentne wspieranie tej inicjatywy”.  
  
Superkomputer Albany AI, który zostanie zainstalowany w obiekcie Uptown Data Center 
Uniwersytetu w Albany, udostępni klastry obliczeniowe i sprzęt badawczy z 
najnowszymi układami scalonymi naukowcom reprezentującym instytucje publiczne, 
przemysł i uniwersytety w całym stanie Nowy Jork. Podstawą inicjatywy będą 
dotychczasowe projekty badawcze UAlbany, w tym niedawno ogłoszona współpraca z 
IBM Research mająca na celu wykorzystanie sztucznej inteligencji do badania jakości 
wody, prognozowania pogody i planowania generowania energii odnawialnej, Wirtualny 
Instytut Badań nad Operacjami Cybernetycznymi (Virtual Institute for Cyber Operations 
Research), utworzony we współpracy z Florida International University i Griffiss 
Institute, a także instytut AI o wartości 20 mln USD, sfinansowany przez Krajową 
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Fundację Naukową (National Science Foundation), w którym kluczowym partnerem jest 
Ośrodek Badań w zakresie Nauk Atmosferycznych UAlbany.  
  
Senator stanowy Neil Breslin powiedział: „Pomoc w zapewnieniu 75 mln USD na 
Inicjatywę zaawansowanego komputerowego wspomagania sztucznej inteligencji na 
Uniwersytecie w Albany w niedawno przyjętym budżecie była jednym z moich 
priorytetów. Ta publiczno-prywatna inwestycja będzie stymulować rozwój gospodarczy 
w Capital Region i w całym stanie Nowy Jork, pobudzając innowacje w dziedzinie 
superkomputerów i sztucznej inteligencji”.  
  
Senator stanowa Michelle Hinchey powiedziała: „Inicjatywa zaawansowanego 
komputerowego wspomagania sztucznej inteligencji w UAlbany przyspieszy postęp 
badań naukowych i doprowadzi do przełomowych odkryć, które pomogą nam stawić 
czoła najważniejszym wyzwaniom naszych czasów – od przewidywania ekstremalnych 
zjawisk pogodowych spowodowanych kryzysem klimatycznym, przez bezpieczeństwo 
cybernetyczne, aż po najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie opieki zdrowotnej. 
Wszystko to będzie miało miejsce właśnie tutaj, w UAlbany! Cieszę się, że byłam 
częścią koalicji, która walczyła o przyznanie 75 mln USD z funduszy stanowych na 
wsparcie tej inicjatywy i rozwój innowacji w zakresie AI w Capital Region i całym stanie 
Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „UAlbany konsekwentnie 
pracuje nad zapewnieniem lepszej przyszłości regionowi Capital Region. Jestem 
dumna, że udało mi się zapewnić 75 mln USD w tegorocznym budżecie stanowym, aby 
pomóc w przeniesieniu infrastruktury zaawansowanego komputerowego wspomagania 
AI nowej generacji do UAlbany, wzmacniając pozycję uniwersytetu jako regionalnego i 
stanowego lidera w rozwijających się dziedzinach AI i superkomputerów. Liczę też, że 
ta inicjatywa przyspieszy rozwój gospodarczy oraz pobudzi wzrost i innowacyjność, w 
miarę jak nasze społeczeństwo będzie coraz powszechniej stosować technologie 
sztucznej inteligencji w różnych obszarach codziennego życia”.  
  
Członek Zgromadzenia, John T. McDonald III, powiedział: „Finansowana z budżetu 
stanu Nowy Jork Inicjatywa zaawansowanego komputerowego wspomagania sztucznej 
inteligencji w Albany (Albany AI) przyczyni się do rozwoju możliwości wykorzystania 
technologii superkomputerowej sztucznej inteligencji. Jestem dumny ze współpracy z 
delegacją regionu Capital Region, dzięki której udało się pozyskać środki w budżecie 
dla UAlbany na dalsze innowacje i działania w tych rozwijających się dziedzinach”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Albany, Dan McCoy, powiedział: „Liczba instytucji 
wykorzystujących sztuczną inteligencję wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu zaledwie 
ostatnich czterech lat i prawdopodobnie będzie nadal szybko rosnąć. Uniwersytet w 
Albany nieustannie udowadnia, że znajduje się w awangardzie współczesnej nauki, a 
inicjatywa Albany AI jest tego najnowszym tego przykładem. Inwestycja w sztuczną 
inteligencję pomoże nam w rozwiązywaniu niektórych z najbardziej palących 
problemów, z jakimi borykamy się jako społeczeństwo, a także zapewni ogromne 
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korzyści edukacyjne i gospodarcze hrabstwu Albany. Dziękuję rektorowi Rodríguezowi i 
wszystkim osobom, które przyczyniły się do realizacji tej wizji”.  
  
Burmistrz Albany Kathy Sheehan powiedziała: „UAlbany konsekwentnie przoduje w 
innowacyjnej ofercie edukacyjnej, a Albany AI jest najnowszym przykładem 
przedsięwzięcia, które stawia uniwersytet w czołówce klastrów obliczeniowych i 
technologii sprzętu badawczego. Jednocześnie realizowana jest wizja gubernator 
Hochul, zgodnie z którą SUNY ma stać się najlepszym publicznym systemem 
uniwersyteckim w kraju. Inicjatywa Albany AI, która pozwoli wykształcić następną 
generację ekspertów w dziedzinie sztucznej inteligencji w stanie Nowy Jork, jest 
efektem przyszłościowego myślenia rektora Rodrígueza i jego zespołu w UAlbany. 
Dokładają oni wszelkich starań, aby udostępnić naukowcom najnowsze technologie do 
rozwiązywania najbardziej złożonych problemów, z jakimi borykają się zarówno sektor 
publiczny, jak i prywatny”.  
  
Budynek CEAS będzie kluczowym ośrodkiem akademickim dla inicjatywy Albany AI, 
mieszczącym główne wydziały informatyki oraz inżynierii elektrycznej i komputerowej. 
Inicjatywa obejmie wszystkie dziewięć szkół i uczelni UAlbany. W ramach pionierskiej 
inicjatywy pod nazwą AI+X, UAlbany udostępni zasoby superkomputerów AI wszystkim 
ośrodkom akademickim, pomagając w kształceniu kolejnego pokolenia ekspertów ds. AI 
w stanie Nowy Jork w dziedzinach znacznie wykraczających poza nauki ścisłe.  
  
Wydziały UAlbany zajmujące się informatyką, atmosferą, matematyką, 
bezpieczeństwem informacji, inżynierią elektryczną i komputerową, zdrowiem 
publicznym, naukami biologicznymi oraz przygotowaniem na klęski żywiołowe, 
bezpieczeństwem wewnętrznym i cyberbezpieczeństwem są już mocno zaangażowane 
w badania nad sztuczną inteligencją. Ich prace wspierają m.in. Departament Obrony, 
Krajowa Fundacja Naukowa, Krajowy Instytut Sprawiedliwości oraz Departament 
Energii USA.  
  
Wicerektor UAlbany ds. badań i rozwoju gospodarczego, Thenkurussi 
Kesavadas, powiedział: „Te badania wymagają ogromnej mocy obliczeniowej do 
przetwarzania dużych ilości danych. Wyniki tych obliczeń będą przydatne np. dla osób 
zajmujących się prognozowaniem pogody i zarządzaniem kryzysowym. Inicjatywa 
Albany AI zapewni najnowocześniejsze, szybkie zasoby obliczeniowe potrzebne do 
projektowania najnowszej generacji półprzewodników oraz do trenowania i wdrażania 
nowych algorytmów sztucznej inteligencji i systemów uczenia maszynowego, które 
zmienią nasze podejście do nauki i będą pobudzać innowacje”.  
  
W ramach nowej inicjatywy UAlbany rozszerzy programy i inne możliwości edukacyjne, 
m.in. uruchamiając nowe kierunki studiów w zakresie projektowania gier i uczenia 
maszynowego dla studentów chętnych do pracy w jednym z wielu zawodów związanych 
ze sztuczną inteligencją.  
  
Prorektor i starsza wiceprezes ds. akademickich, Carol H. Kim, powiedziała: 
„Zamierzamy przeznaczyć znaczne środki na zatrudnienie nowych wykładowców, 



którzy będą prowadzić zajęcia i badania związane ze sztuczną inteligencją. Dzięki AI+X 
będziemy w stanie włączyć kierunki związane z AI do naszego ekosystemu 
akademickiego, obejmującego m.in. nauki humanistyczne i artystyczne, przygotowując 
w ten sposób naszych studentów na przyszłość, w której znajomość tego zagadnienia 
będzie wymagana w większości zawodów”.  
  
Informacje o byłej szkole średniej w Albany  
Wybudowany w 1912 r. neoklasycystyczny budynek z ośmiokolumnową arkadą jest 
charakterystycznym punktem w centrum Albany. Do 1974 r. mieściła się tam szkoła 
średnia w Albany. Następnie budynek był wykorzystywany do innych celów 
akademickich, aż do momentu wykupienia przez UAlbany w 2013 r. Pierwszymi 
inwestycjami UAlbany były naprawy dachu, systemu wentylacji i klimatyzacji oraz 
zewnętrznych murów. Wymieniono ponad 432 okna zewnętrzne w celu poprawy 
efektywności energetycznej przy jednoczesnym zachowaniu spójności architektonicznej 
budynku.  
  
W południowym skrzydle budynku wciąż trwają prace wykończeniowe, obejmujące 
laboratoria, sale lekcyjne i biura, a także przestrzeń do pracy twórczej o powierzchni 
4200 stóp kwadratowych, która ma zostać oddana do użytku pod koniec 2023 r. Nowy 
plac wejściowy po wschodniej stronie budynku będzie zwrócony w stronę kampusu 
śródmiejskiego. Następnie rozpocznie się budowa północnego skrzydła i 
trzykondygnacyjnej sali audytoryjnej, której ukończenie planowane jest na koniec 2025 
r. Nowe audytorium będzie największe na całym kampusie UAlbany i pomieści prawie 
1000 osób.  
  
Budynek będzie mógł obsłużyć ponad 1000 studentów, wykładowców i pracowników. 
Po zakończeniu renowacji, której koszt wyniesie około 80 mln USD, powierzchnia 
kampusu śródmiejskiego wzrośnie o około 40%.  
  
Głównym wykonawcą jest firma Consigli Construction, która niedawno ukończyła 
budowę budynku ETEC w UAlbany. Plany architektoniczne przygotowała firma CSArch.  
  
Informacje o Wydziale Inżynierii i Nauk Stosowanych  
Wydział Inżynierii i Nauk Stosowanych (College of Engineering and Applied Sciences, 
CEAS) został założony w 2015 r. jako pierwsza tradycyjna publiczna uczelnia 
techniczna w regionie Capital Region. Oferuje studia licencjackie i magisterskie w 
zakresie inżynierii elektrycznej i komputerowej, inżynierii środowiska i zrównoważonego 
rozwoju oraz informatyki. Planowane jest dodanie kolejnych kierunków. Do CEAS 
uczęszcza obecnie około 800 studentów, kształcenie obejmuje różne kierunki, 
specjalizacje i studia programowe, a wykładowcy korzystają obecnie z aktywnych 
grantów badawczych o wartości ponad 15 mln USD.  
  
Informacje o Uniwersytecie w Albany  
Prowadząca szeroką działalność edukacyjną, publiczna uczelnia badawcza, jaką jest 
Uniwersytet w Albany-SUNY oferuje ponad 120 kierunków i specjalności studiów 
licencjackich oraz 125 programów studiów magisterskich, doktoranckich i 
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dyplomowych. UAlbany jest liderem wśród wszystkich szkół wyższych i uniwersytetów 
stanu Nowy Jork w tak różnorodnych dziedzinach jak nauki o atmosferze i środowisku, 
biznes, edukacja, zdrowie publiczne, nauki o zdrowiu, sprawiedliwość karna, gotowość 
na wypadek sytuacji kryzysowych, inżynieria i nauki stosowane, informatyka, 
administracja publiczna, opieka społeczna i socjologia, które są wykładane przez 
szeroką kadrę akademicko-naukową. Dzięki powiązaniu z Albany Law School uczelnia 
oferuje również rozszerzone możliwości akademickie i badawcze dla studentów. Dzięki 
programowi nauczania wzbogaconemu o 600 możliwości studiowania za granicą, 
kształcenie w UAlbany jest wspaniałą odskocznią do wspaniałej kariery.  
  

###  
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