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Mikrus będzie przebudowany
Na Osiedlu Akademickim rozpoczyna się duża inwestycja. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Politechnice Łódzkiej 6,5 miliona zł na
dofinansowanie kosztów przebudowy II Domu Studenta.
Akademik zwany ze względu na swoją wielkość
Mikrusem zmieni się diametralnie.
– Drugi akademik zyska nowy standard pokojów. Po
przebudowie będą w nim wyłącznie jedynki z łazienkami. W takich warunkach będzie mogło zamieszkać 68
studentów. – mówi dyrektor Osiedla Akademickiego
Janina Mrozowska. Głównym powodem przeprowadzenia inwestycji jest konieczność zapewnienia
takich warunków zakwaterowania, które minimalizują ryzyko zarażenia koronawirusem. Ponadto baza
mieszkalna uczelni powinna umożliwiać izolowanie
zakażonych osób, co wiąże się z potrzebą zwiększenia
liczby pokojów 1-osobowych z łazienkami.
– Wartość całej inwestycji, którą będziemy realizować
w latach 2020-2022 to 10 milionów złotych – mówi
rektor prof. Krzysztof Jóźwik. – Drugi DS należy do
najstarszych akademików Politechniki Łódzkiej, bez
jego gruntownej przebudowy spełnienie obecnych
rygorów bezpieczeństwa sanitarno-epidemicznego
jest bardzo trudne, a w pewnych aspektach wręcz niemożliwe. Dodatkową przesłanką przemawiającą za tym
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przedsięwzięciem jest zaplanowana w drugiej połowie
lipca 2022 roku międzynarodowa studencka impreza
sportowa „European Universities Games”. Politechnika
Łódzka, jako główny organizator, zobowiązana jest do
zapewnienia bezpiecznej, spełniającej odpowiednie
normy, bazy noclegowej dla jej uczestników.
Jak zmieni się II DS?
Jak wyjaśnia dyrektor Janina Mrozowska – w całym budynku zlikwidowane zostaną wspólne toalety
i natryski, poprowadzone zostaną nowe instalacje
sanitarne, elektryczne, gazowe, centralnego ogrzewania
oraz zamontowany będzie nowy węzeł cieplny. Bezpieczeństwo mieszkańców wzmocnią najnowsze systemy
przeciwpożarowe, wentylacja oddymiająca, oświetlenie
awaryjne. Drzwi w pokojach będą miały odporność
ogniową EI30, klatka schodowa zyska ścianki i drzwi
przeciwpożarowe, a z myślą o osobach niepełnosprawnych zamontujemy windę.
n Ewa Chojnacka

Różne rzeczywistości

w nowoczesnej edukacji

by adaptacji lub specjalistycznego
projektowania.
Głównym narzędziem jest
tu tzw. rzeczywistość mieszana
(ang. Mixed Reality). Dzięki jej
zastosowaniu, zaangażowanie
użytkownika w sztucznie wykreowane doświadczenie, czyli immersyjne efekty wizualne i dźwię-

kowe, wzbogacone szeregiem
rozwiązań fizycznych, pozwolą
doświadczyć i lepiej zrozumieć
perspektywę odbiorcy, jego potrzeby oraz odczucia. Uczestnictwo w wirtualnych wydarzeniach,
przy wsparciu fizycznych symulatorów ograniczeń ruchowych
typowych dla seniorów, osób

Pełne tytuły projektów:
ATOMIC: Augmented RealiTy fOr Management SkIlls Development
with real-based Cases, zakończenie projektu – wrzesień 2021 r.
VRAna: Interactive Virtual Reality Development for Enhancing the
Learning of Osteology and Locomotor System in Anatomy, grudzień
2021 r.
Mr. UD: Mixed Reality on Universal Design’s Secret Service, luty
2023 r.
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niepełnosprawnych ruchowo,
z dysfunkcjami percepcji emocjonalnej, akustycznej czy też wizualnej, będzie w istotny sposób
podnosić poziom empatii nabytej.
Merytoryczny poziom projektu gwarantuje ścisła współpraca
z Biurem Obsługi Osób Niepełnosprawnych PŁ oraz przedstawicielami środowisk osób potencjalnie
wykluczonych.
n Dorota Kamińska
n Grzegorz Zwoliński
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