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W Y D A R Z E N I A

Życie Uczelni nr 154

Lista projektów:
n System bezinwazyjnego monitorowania i diagno-

zowania czynnościowych zaburzeń dolnych dróg 
moczowych za pomocą tomografii elektrycznej oraz 
ultradźwiękowej. 

 Instytut Informatyki Stosowanej (lider, dr hab. inż. 
Volodymyr Mosorov, prof. PŁ), Netrix S.A., Instytut 
„Centrum Zdrowia Matki Polki”. Kwota dofinanso-
wania niemal 9,9 mln zł. 

n Struktury kompozytowe o obniżonej palności i zde-
finiowanych cechach biostatycznych z dodatkami 
ułatwiającymi degradowalność lub kompostowal-
ność.

 Specjalistyczny Zakład Tapicerstwa Komunikacyj-
nego TAPS Maciej Kowalski (lider, kierownik zarzą-

dzający dr Sławomir Krauze), Instytut Technologii 
Polimerów i Barwników, dr hab. inż. Anna Masek, 
prof. PŁ kierownik B+R. Kwota dofinansowania 
około 2, 87 mln. zł. 

n Opracowanie opatrunku wchłanialnego na bazie 
aktywnego tropokolagenu egzogennego ze skór ry-
bich z dodatkiem zmodyfikowanych nanoproszków 
węgla.

 Katedra Technologii Dziewiarskich i Maszyn Włó-
kienniczych (lider, prof. Zbigniew Mikołajczyk) oraz 
MITR i Instytut Maszyn Przepływowych, Sancoll sp. 
z o.o., Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
Kwota dofinansowania około 15,5 mln. zł.

n Ewa Chojnacka

Na listopadowym posiedzeniu Senat wybrał człon-
ków Rady Politechniki Łódzkiej na kadencję trwającą 
od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r.

Członkami Rady, spoza wspólnoty uczelni, zostali: 
dr Mirosław Sopek, założyciel i wiceprezes Zarządu 
spółki MakoLab – wybrany przewodniczącym Rady, 
dr inż. Tomasz Krysiński, wiceprezes ds. rozwoju i 
innowacji koncernu Airbus Helicopters oraz mgr inż. 
Dariusz Wojciech Szewczyk, prezes Zarządu Radia 
Łódź, aktualny przewodniczący Rady.

Członkami Rady ze wspólnoty Politechniki Łódzkiej 
wybrano prof. Andrzeja Bartoszewicza, prof. Wojcie-
cha Wolfa oraz dr hab. inż. Jacka Sawickiego, prof. PŁ.

W skład Rady wchodzi również przewodnicząca 
samorządu studenckiego Julia Chojnacka.                 n

Naukowcy z Politechniki otrzymali dofinansowanie 
na dwa projekty.

OPUS – Projektem Modyfikacja powierzchni 
elektrod przy pomocy nowych pochodnych perylenu 
oraz badanie interfejsów elektroda-półprzewodnik 
w drukowanych organicznych urządzeniach optoelek-
tronicznych pokieruje dr hab. inż. Beata Łuszczyńska, 
prof. PŁ z Wydziału Chemicznego, we współpracy 
z naukowcami z UŁ oraz Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

PRELUDIUM – mgr inż. Sandra Zarychta popro-
wadzi badania na temat Prosta metoda numerycznej 
optymalizacji sterowania w układach nieciągłych opar-
ta o szereg Fouriera. Będzie je wykonywała w Katedrze 
Dynamiki Maszyn na Wydziale Mechanicznym.         n

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o wynikach 7. konkursu 
na projekty aplikacyjne. Do dofinansowania wybrano 30 spośród 85 złożo-
nych wniosków. Wśród zwycięskich projektów są trzy z udziałem Politech-
niki Łódzkiej. Łączna kwota dofinansowania wszystkich projektów to ponad 
192 miliony złotych. Z tej kwoty zespoły naukowców z PŁ współpracujących 
z przedsiębiorcami otrzymają około 28 milionów złotych.
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