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Zaakceptowane wnioski z PŁ 
stanowią około 15 proc. wszyst-
kich zatwierdzonych do realizacji. 
Sukces w konkursie przeprowa-
dzonym w ramach akcji AKCJI 2 
Partnerstwa na rzecz współpracy 
w ramach sektora szkolnictwo wyż-
sze to wynik ciężkiej pracy zespo-
łów projektowych naszej uczelni.

Zrównoważone tekstylia

Projekt GreenTEX (Sustainable 
Design and Process in Textiles for 
Higher Education) jest odpowie-
dzią na potrzeby współczesnej 
edukacji i rynku pracy. Intencją 
jego realizatorów jest wypełnie-
nie luki w wiedzy i w działaniach 
w obszarze Zrównoważonych 
Tekstyliów.

W ramach projektu opracowa-
ne zostaną innowacyjne rozwią-
zania i kierunki działania, tak, aby 
w przyszłości branża tekstylno-
-odzieżowa stała się mniej kan-
cerogenna, a użytkownik mógł 
otrzymać bezpieczny produkt 
wysokiej jakości. Pomysłodaw-
czynie projektu – dr Monika Mali-
nowska-Olszowy, prof. PŁ i mgr inż. 
Anna Laska-Leśniewicz – zaprosiły 
do współpracy uczelnie z Czech 
(Technická Univerzita w Liber-
cu), Portugalii (Universidade De 
Aveiro), Chorwacji (Sveuciliste 
w Zagrzebiu) i Litwy (Kauno Tech-
nologijos Universitetas).

– Obecnie przemysł tekstyl-
no-odzieżowy jest drugą co do 
wielkości branżą, po przemyśle 
paliwowym, obciążającą środo-

wisko. Przygotowane materiały 
będą zawierały nie tylko konkretne 
rozwiązania, ale pokażą całą se-
rię możliwości zrównoważonych 
działań, które można wykorzystać 
w procesie edukacji i w biznesie 
– mówi dr Monika Malinowska-
-Olszowy, prof. PŁ.

GreenTEX będzie realizowany 
w 2022 i 2023 roku.

Dobre samopoczucia 
studentów

Głównym zadaniem projektu 
VRXanny (Virtual reality for anxiety 
and mental stress reduction in 
university students) jest poprawa 
samopoczucia studentów cier-
piących na ostry, epizodyczny 
i przewlekły stres, lęki i objawy 
depresyjne. W tym celu zakłada-
my stworzenie tzw. chill spotów, 
w których studenci będą mogli 
się relaksować (na przykład przed 
egzaminem) w wirtualnym śro-
dowisku. Wierzymy, że poprawa 
zdrowia psychicznego naszych 
studentów zwiększy ich szanse na 
normalne funkcjonowanie w spo-
łeczeństwie uczelnianym. 

Politechnika Łódzka, a także 
partnerskie uniwersytety (Uni-
wersytet Łódzki, Universidad de 
Vigo oraz Tartu Ulikool) będą 
pierwszymi na świecie uczelniami, 
które wdrożą takie rozwiązanie. 
Projekt będzie realizowany przez 
zespół VR Research Lab z Instytutu 
Mechatroniki i Systemów Infor-
matycznych (koordynacja dr inż. 
Dorota Kamińska).

Geometria 
i wirtualna 
rzeczywistość 

Nie ma drugiego elementu tak 
zespolonego z postrzeganiem 
rzeczywistości przez człowie-
ka jak przestrzeń. Uczymy się 
ją obserwować i rozumieć od 
urodzenia, a proces ten jest tak 
naturalny, że trudno go sobie 
nawet uświadomić. Umiejętności 
dostrzegania, analizowania i two-
rzenia nowych obiektów w prze-
strzeni ma kluczowe znaczenie 
dla edukacji matematycznej i nie 
tylko.

Projekt Math3geovr (Mathema-
tical models for teaching three-di-
mensional geometry using virtual 
reality) opracowany przez Centrum 
Nauczania Matematyki i Fizyki oraz 
zespół VR Research Lab z Instytutu 
Mechatroniki i Systemów Informa-
tycznych (koordynacja dr Jacek 
Stańdo i dr inż. Dorota Kamińska) 
zakłada przygotowanie zestawu 
nowoczesnych narzędzi eduka-
cyjnych do nauczania geometrii 
trójwymiarowej z wykorzystaniem 
technologii VR. – Wstępne pilota-
żowe prace badawcze wykazały, że 
ich zastosowanie znacznie podnosi 
poziom zrozumienia oraz ogólną 
skuteczność nauczania – mówi dr 
Jacek Stańdo. 

Projekt powstanie przy współ-
pracy z portugalskim Universidade 
de Aveiro, słowackiej Univerzita 
Komenskeho w Bratysławie, es-
tońskiego Tartu Ulikool oraz Uni-
wersytetu Śląskiego.

Politechnika Łódzka dostała dofinansowanie 1 164 770 euro (ponad 5 mi-
lionów złotych) na realizację 4 międzynarodowych projektów w programie 
Erasmus+. Dotyczą one opracowania innowacyjnych działań edukacyjnych, 
w tym ze znaczącym wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości i technik ICT.

Nowe projekty Erasmus plus
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Nagroda została przyznana 
w kategorii technika za opraco-
wanie technologii otrzymywania 
proekologicznych kompozytów 
polimerowych wyłącznie z mate-

riałów odnawialnych pochodzenia 
roślinnego.

To rozwiązanie – znakomicie 
wpisujące się w cele zrównoważo-
nego rozwoju – jest efektem pracy 

ICT w nauczaniu 
inżynierii materiałowej 

Okres pandemii COVID-19 
u j aw n i ł  o g ó l n o e u ro p e j s k i e 
problemy w transformacji tra-
dycyjnych form nauczania na 
odpowiedniki cyfrowe. Techno-
logie ICT ciągle nie są w pełni 
wykorzystywane we wszystkich 
dziedzinach edukacji, a w szcze-
gólności brakuje ich w przypadku 
przedmiotów wysoko specjali-
stycznych, technologicznych lub 
o charakterze eksperymentalnym 
i projektowym. 

Projekt DigiMat (Excellence 
for digital education in materials 
engineering) ma na celu podnie-
sienie kompetencji nauczycieli 
do prowadzenia cyfrowo przed-
miotów/projektów, ale w sposób 
zorientowany na ucznia – wspie-
rając wysokie zaangażowanie, mo-
tywację i kreatywność studentów. 
– Projekt zakłada opracowanie m.in. 
zbioru wskazówek dla nauczycieli 
i zestawu narzędzi wspierających 
zajęcia online przedmiotów spe-
cjalistycznych. Przede wszystkim 
zostaną przygotowane scenariusze 
do zajęć online związanych z inży-

nierią materiałów. Tematy zostaną 
zaimplementowane na specjalnej 
cyfrowej platformie edukacyjnej – 
mówi koordynator projektu dr inż. 
Krzysztof Jastrzębski.

Wszystkie działania będą re-
alizowane w międzynarodowym 
konsorcjum, w którym zespół 
z Instytutu Inżynierii Materiałowej 
będzie współpracował z Tartu 
Ulikool, Technická Univerzita w Li-
bercu oraz greckim University of 
Thessaly.

n Dorota Kamińska
Instytut Mechatroniki 

i Systemów Informatycznych

Łódzkie Eureka 
za zieloną technologię

Dr hab. Anna Masek, prof. PŁ dziękuje za przyznaną jej zespołowi nagrodę                foto: UMŁ
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młodych naukowców z Instytutu 
Technologii Polimerów i Barwni-
ków Politechniki Łódzkiej. Grupą 
kieruje dr hab. inż. Anna Masek,  
prof. PŁ, a w jej skład wchodzą: dr 
inż. Małgorzata Latos-Brózio, dr 
inż. Anna Kosmalska, mgr inż. An-
gelika Plota, mgr inż. Olga Olejnik, 
mgr inż. Stefan Cichosz, mgr inż. 
Karol Tutek.

Wyróżnienie statuetką Łódzkie 
Eureka przyznawane jest za osią-
gnięcia, które w istotny sposób 
przyczyniają się do promowania 
Łodzi w Polsce i zagranicą, jako 
ośrodka naukowego i akademic-
kiego. 

O wyborze laureatów decyduje 
Rada ds. Szkolnictwa Wyższego 
i Nauki przy Prezydencie Miasta 
Łodzi.

n Red.

Zespół chemików pod kierunkiem dr hab. inż. Anny Masek, prof. PŁ został lau-
reatem prestiżowej nagrody „Łódzkie Eureka”. Wyróżnieni naukowcy zostali 
uhonorowani podczas uroczystej gali inaugurującej jubileuszowy 20. Festiwal 
Nauki, Techniki i Sztuki.


