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Słowo wstępu

W drugim numerze e-kwartalnika „Akademickie B+R” przynosimy kolejne informacje ze świata nauki oraz gospodarki, która wykorzystuje komercyjnie owoce pracy naukowców. Kierując się
Państwa sugestiami, utworzyliśmy sekcje obejmującą zagadnienia medyczne oraz dotyczącą nauk
humanistycznych. W ich pierwszej odsłonie polecamy artykuły dotyczące nowoczesnego Centrum
Symulacji Medycznej oraz e-learningu, który wkrótce może w znaczący sposób zmienić oblicze
edukacji. Kontynuujemy również cykl dotyczący kół naukowych, bowiem prace niektórych z nich
w niczym nie odbiegają od tego, czym zajmują się laboratoria badawcze. Studenci Politechniki Poznańskiej w tegorocznej edycji zawodów Aero Design zajęli pierwsze miejsce w kategorii „najlepszy stosunek masy podniesionego obciążenia do masy całkowitej samolotu klasy Micro”, drugie
miejsce w klasyfikacji ogólnej modeli klasy Micro oraz trzecie miejsce za prezentację techniczną modelu klasy Regular. Zachęcamy do lektury i przesyłania dalszych uwag, za które serdecznie
dziękujemy i postaramy się je uwzględnić w redagowaniu pisma.
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Naukowo

o produkcji samochodów
Porozumienie o
współpracy podpisała
Politechnika Poznańska
i Volkswagen Poznań
Sp. z o.o.

10 lutego 2011r. zostało zawarte porozumienie
o współpracy między Volkswagen Poznań
Sp. z o.o., reprezentowanym przez Prezesa
Zarządu Michaela Kleißa i Jolantę Musielak
członka Zarządu a Politechniką Poznańską reprezentowaną przez Rektora prof. dra hab. inż.
Adama Hamrola i prorektora dra hab. inż. Stefana Trzcielińskiego.
Strony porozumienia wyraziły wolę i chęć
współpracy w zakresie nawiązania bliższych
relacji - naukowych, akademickich i przemysłowych. Zgodzono się ustanowić i rozwijać
współpracę między Politechniką Poznańską
a Volkswagen Poznań. Współpraca będzie rozwijana poprzez:
• wymianę informacji na tematy będące
w kręgu zainteresowania obu Stron podczas
wspólnie organizowanych spotkań, wykładów, konferencji, warsztatów itp.,
• wzajemną wymianę wizyt studentów i praktykantów (stażystów) u obu Stron,
• wymianę wizyt pracowników obu Stron,
• prowadzenie badań naukowych studentów,
prowadzenie prac badawczych doktorantów
w tematach interesujących obie strony,
• wspólną organizację seminariów, sympozjów, konferencji, warsztatów itp.,
• realizację wspólnych projektów. 
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Fizyka

Czy fizyka jest ciekawa? Mało osób na to pytanie odpowiada twierdząco. Najczęściej fizyka kojarzy się z nudnymi
prawami, formułkami, długimi i często niezrozumiałymi wzorami, które wkuwa się na pamięć. Ostatnio, kiedy
przyznałam się, że jestem fizykiem, jakaś pani zapytała: „jak w ogóle można się tego nauczyć?” Otóż można,
a wtedy, kiedy się chce uczyć fizyki innych – trzeba. I trzeba przede wszystkim fizykę rozumieć, „widzieć” ją
w zjawiskach przyrody, umieć tłumaczyć to, co się widzi. W szkole na lekcjach fizyki bywa różnie. W wielu szkołach,
z różnych przyczyn, nie przeprowadza się w ogóle eksperymentów. A przecież to jest właśnie najciekawsze;
możliwość przeprowadzenia doświadczenia, najlepiej samemu, budziła i zawsze będzie budzić największe
zainteresowanie uczniów.
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jest ciekawa
„Zrozumienie przez doświadczenie” – to hasło, które przyświeca tworzeniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Jedną z takich
pomocy dydaktycznych są zestawy SONDa
(Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka), które pozwalają na wykonywanie doświadczeń z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych,
a także na analizę otrzymanych wyników i wyciąganie wniosków. Zestawy mieszczą się
w niewielkiej walizce, którą można podłączyć
do komputera. SONDa to autorskie rozwiązanie firmy pwn.pl, należącej do Grupy Wydawniczej PWN i od lat znanej jako wydawca renomowanych elektronicznych publikacji edukacyjnych. Wykorzystując zestawy dydaktyczno-edukacyjne SONDa, firma pwn.pl realizuje
projekt „Fizyka jest ciekawa”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Do realizacji tego projektu włączony został również
Wydział Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej.
O projekcie „Fizyka jest ciekawa”
Głównym celem projektu jest zwiększenie zainteresowania uczniów szkół ponadgimnazjalnych naukami matematyczno – przyrodniczymi, głównie fizyką, a w konsekwencji poprawa
stanu ich wiedzy i umiejętności w zakresie odpowiednich kompetencji kluczowych. Ważnym
aspektem jest także podniesienie umiejętności
uczenia się i pracy w grupie oraz wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów. W projekcie biorą udział
uczniowie z 70 szkół z trzech województw,
w których procent zdawalności matury z fizyki
jest najniższy w Polsce. Jest to 35 szkół z województwa wielkopolskiego, 25 szkół z województwa dolnośląskiego oraz 10 szkół z województwa lubuskiego. Realizacja projektu rozpoczę-

ła się w roku szkolnym 2009/2010 i przystąpiło
do niego 70 uczniów z klas I każdej szkoły, czyli łącznie 4900 uczniów. Dla uczniów tych prowadzone są zajęcia lekcyjne z wykorzystaniem
zestawów dydaktyczno-edukacyjnych SONDa.
Każda szkoła dysponuje 5 takimi zestawami, do
których dołączono notebooki, drukarkę oraz zestawy do pracy: materiały do doświadczeń, płyty
CD z pokazami doświadczeń i programy multimedialne. W ramach projektu utworzone zostały również koła naukowe z fizyki, do których należy minimum 15 uczniów z każdej szkoły. Opiekę nad kołami sprawują pracownicy naukowi
z Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Po-

znańskiej (w szkołach województwa wielkopolskiego), Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego (w szkołach województwa dolnośląskiego) oraz Instytutu Fizyki Uniwersytetu wZielonogórskiego (w szkołach województwa lubuskiego). Raz w semestrze odwiedzają oni uczniów w kołach naukowych, prezentując ciekawe wykłady, pokazy i doświadczenia.
Dodatkowo, w każdym semestrze uczniowie z
kół naukowych wyjeżdżają do Poznania lub Wrocławia na wykłady, prowadzone przez pracowników Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza lub Wydziału Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Aby ucznio- 
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Ważnym aspektem jest podniesienie umiejętności uczenia się i pracy w grupie oraz
wzrost wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych przez uczniów.

 wie biorący udział w projekcie mogli pochwalić
się swoimi osiągnięciami, zaplanowane zostały dwa ponadregionalne konkursy naukowe z fizyki. Pierwszy z tych konkursów odbył się jesienią 2010 r. i był zorganizowany przez Wydział Fizyki Technicznej PP.
Konkurs został podzielony na trzy etapy. Etap
pierwszy był etapem szkolnym. Szkolne komisje konkursowe, powołane przez dyrektorów
szkół, przeprowadziły eliminacje, których wynikiem było wyłonienie 5-osobowej drużyny, reprezentującej szkołę na etapie wojewódzkim.
Uczniowie z wybranych drużyn otrzymali dwa
zadania rachunkowe do rozwiązania indywidualnego oraz jedno zadanie do wykonania przez
cały zespół. Zadania zostały zaproponowane
przez komisję konkursową, a ostatecznie wybrane przez dyrektora pwn.pl, będącego jednocześnie kierownikiem projektu, pana Macieja
Tyrana. Rozwiązania zadań zostały sprawdzone przez członków komisji konkursowej, która ustaliła również listę dziewięciu najlepszych
drużyn. III etap konkursu, centralny, odbył się
w Poznaniu 25 listopada w budynku Wydziału Fizyki Technicznej PP przy ul. Nieszawskiej.
Uczniowie indywidualnie rozwiązywali zadanie rachunkowe, przygotowane przez komisję
konkursową. Gdy już uporali się z tą częścią,
nastąpiło oficjalne otwarcie III etapu konkursu. Na sali zgromadzili się uczniowie z nauczycielami, pracownicy WFT PP wraz z prodziekanem, prof. Jackiem Gocem. Przybyli również
przedstawiciele firmy pwn.pl z panem Marczello Georgiewem prezesem Zarządu, który
towarzyszył pani Halinie Tarawsiewicz przedstawicielce Ministerstwa Edukacji Narodowej,
pełniącej w ministerstwie funkcję głównego
specjalisty w Departamencie Funduszy Strukturalnych. Uczniowie mieli do wykonania dwa
zadania zespołowe: przedstawienie przygotowanej prezentacji multimedialnej na wybrany
temat z zakresu „Fizyka a filozofia” lub „Budo-
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wa i ewolucja Wszechświata” oraz zademonstrowanie, opracowanego przez siebie, nowego
ćwiczenia przy wykorzystaniu SONDy.
Wyniki ogłoszone zostały na uroczystym zamknięciu konkursu. Na uroczystości tej specjalnym gościem była pani prorektor, prof.
Aleksandra Rakowska, a także drugi prodziekan WFT, prof. Ryszard Czajka. Najbardziej
oczekiwanym wydarzeniem było wręczanie
nagród. Odebrali je najpierw uczniowie, którzy najlepiej rozwiązali zadanie indywidualne. I miejsce ex equo zdobyli Antoni Kwiatkowski z I LO z Głogowa oraz Piotr Gruszewski z II
LO z Wałbrzycha, II miejsce zdobył Oskar Słowik, również z Wałbrzycha. Kiedy przewodnicząca komisji konkursowej czytała wyniki zmagań zespołowych, emocje sięgnęły zenitu. Każda drużyna liczyła na to, że to ona zdobędzie
pierwsze miejsce, czyli wiosenną wycieczkę do
Wiednia. Szczęśliwcami okazali się uczniowie
z II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona
Kołłątaja w Wałbrzychu (fot. 5). Miejsce drugie
przypadło I Liceum Ogólnokształcącemu im.
Bolesława Krzywoustego w Głogowie. Trzecie
miejsce zajęła drużyna z Liceum Ogólnokształcącego im. Braci Śniadeckich ze Zgorzelca.
Zwycięzcy otrzymali cenne nagrody rzeczowe.
Szkoły z Wielkopolski zajęły 5. (III LO z Poznania) i 9. (II LO z Wągrowca) miejsce. Wszyscy
uczestnicy III etapu konkursu otrzymali dyplom
i okolicznościowy medal. Pani prorektor złożyła gratulacje (fot. 6) nie tylko nagrodzonym
drużynom, ale wszystkim biorącym udział w III
etapie, podkreślając, że są to najlepsze drużyny spośród 70 biorących udział w konkursie.
Śródtekst: Pozwólmy również uczniom realizować się w eksperymencie. Niech czytają (nawet jeśli tylko w internecie), myślą, próbują.  

Prof. dr hab. Danuta Bauman

Katedra Spektroskopii Optycznej

Wydział Fizyki Technicznej

Politechniki Poznańskiej

Wszyscy na pokład!
European School 2

Na kilka dni Poznań stał się europejską kuźnią liderów organizacji pozarządowych
dzięki projektowi organizowanemu przez Europejskie Forum Studentów AEGEE
- Poznań - European School 2 "Get on Board! Youth Navigators for European
Challenges". Głównym celem projektu było stworzenie uczestnikom możliwości
rozwoju swoich umiejętności w zakresie zarządzania projektem, kształtowania
polityki europejskiej, rozwinąć umiejętności i postawy niezbędne do pracy
w międzynarodowym środowisku, jak również współdziałać z europejskimi
instytucjami oraz organizacjami młodzieżowymi.
Wyjątkowość tego projektu wynikała
z dwóch powodów. Po pierwsze, AEGEE
jest największą europejską organizacją
studencką, której anteny (oddziały) znajdują się w dwustu czterdziestu miastach całej
Europy i która zrzesza około 16 000 członków. Organizacja powstała 25 lat temu z
głębokiej potrzeby krzewienia idei wspólnej Europy i integracji europejskiej. Ta aktywna działalność przez ćwierćwiecze czyni z AEGEE najlepszą platformę współpracy dla Europejczyków, dla których aktywne
obywatelstwo i działanie na rzecz rozwoju
społeczeństwa są priorytetem. Po drugie,
European School 2 to prestiżowe szkolenie
w organizacji znane ze swojego wysokiego poziomu merytorycznego oraz doświadczonej, wysoko wykwalifikowanej kadry
trenerskiej. Potwierdzają to słowa koordynatora projektu - Piotra Dębca - Organizujemy też European School 1 na pierwszym
poziomie dla takich osób, które chcą robić
projekty i działać, ale dopiero zaczynają.
Natomiast dwójka oznacza, że w tej sesji
biorą udział ludzie, którzy mają już bardzo
duże doświadczenie związane z projektami
na poziomie lokalnym i europejskim - tłumaczy Piotr Dębiec, koordynator projektu
w Poznaniu.

Do naszego miasta przyjechali jednak młodzi ludzie m.in. z Niemiec, Łotwy,
Ukrainy, Hiszpanii, Albanii czy Turcji. European School 2 nie był projektem wyłącznie dla członków organizacji AEGEE. Jednym z głównych celów projektu było stworzenie płaszczyzny wymiany myśli i doświadczenia, dlatego organizatorzy zaprosili do współpracy członków innych wiodących organizacji takich jak: AIESEC, BEST,
Europejski Parlament Młodzieżowy, Yuropia czy Policy Center for Roma and Miniorities. Każdy z uczestników szkolenia
podczas zajęć odbywających się w formie
case studies mógł podzielić się doświadczeniami ze swojego kraju oraz swojej organizacji. Organizatorzy przede wszystkim postawili na pozyskanie praktycznych
umiejętności, dlatego też zdecydowana większość warsztatów miała charakter case studies. Szkolenia były podzielone na dwa bloki: pierwszy - rewizja obecnych wyzwań w Europie, drugi - bardziej
praktyczny obejmował trening umiejętności miękkich niezbędnych prawdziwemu liderowi. Wśród poruszanych tematów
znalazły się: rozwój osobisty, komunikacja
i zarządzanie konfliktem czy moje miejsce w Europie.

Organizatorzy nie zapomnieli również
o rozrywkowej stronie projektu. Już pierwszego dnia na uczestników czekała moc
atrakcji w postaci polskiego wesela, tradycyjnej polskiej uczty oraz pokazu tańca
ludowego zespołu "Wielkopolanie", które
bardzo spodobały się gościom.
Organizacja tego projektu stanowi dla
poznańskiego oddziału AEGEE wielkie wyróżnienie i prestiż. W projekt byli zaangażowanie członkowie AEGEE - Poznań
przede wszystkim z Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej. Projekt nie odbyłby się w takim kształcie jeśli
wsparcia nie udzieliłyby nam poznańskie
uczelnie oraz firmy, m. in. Politechnika Poznańska, UAM i UE oraz Centrum Handlowe King Cross.
Nie pozostaje nic innego jak czekać na
efekty poznańskiego szkolenia European
School 2 "Get on Board! Youth Navigators
for European Challenges". Mamy nadzieję,
że jego wszyscy uczestnicy wyposażeni
w pakiet niezbędnych umiejętności zapiszą
się w bliskiej przyszłości jako wybitni europejscy liderzy organizacji pozarządowych. 


Zespół AEGEE
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ZłoteMedale
Brussels Eureka

Na Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki
Brussels Innova, „Eureka Contest 2010" wśród wielu prezentowanych opracowań
znalazły się także innowacje oraz wynalazki opracowane na Politechnice
Poznańskiej. Wszystkie firmowane przez Politechnikę Poznańską prace zostały
nagrodzone przez Jury. Uznanie zyskał rozkład jazdy pojazdów komunikacji miejskiej
wraz z wyszukiwarką optymalnych połączeń komunikacyjnych, czy system 3D do
reprezentacji cech osoby niepełnosprawnej w ergonomii.
Jedną z laureatek, która otrzymała Złoty Medal, jest dr hab. inż. Krystyna Prochaska prof. nadzw., która pracowała z zespołem nad środkiem zwilżającym do gaszenia pożarów lasów i torfowisk. Pożary takie przynoszą spore straty materialne, ale
są też katastrofalne dla całego środowiska.
Pożary torfowisk natomiast są dodatkowo
długotrwałe i podpowierzchniowe. Nie można ich też ugasić samą wodą, ponieważ wysuszony torf jest materiałem wysokokalorycznym, porowatym, o właściwościach hydrofobowych.
Do tej pory na naszym rynku nie było rodzimego środka o właściwościach mogących
pomóc w tego typu pożarach. Opracowany
i nagrodzony w Brukseli preparat jest tani, a
surowce do jego produkcji pochodzą z Polski. Tajemnica tkwi w surfaktorantach, dzięki
którym „woda” zmienia na tyle swoje właściwości, że przedostaje się w głąb torfu.
Środek ten jednak może być wykorzystywany nie tylko do gaszenia, ale również prewencyjnie. Sama technologia jego produkcji
jest bardzo tania, a cena uzależniona jest od
składników. Wynalazkiem już zainteresowała się straż pożarna, ale również firmy działające w produkcji leśnej. Są również firmy,
które są gotowe uruchomić produkcję.
Srebrne Medale otrzymał w Brukseli dr inż.
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Dyskretny pozyjoner
obrotowy z napędem
pierścieni nastawczych

Czesław Janusz Jermak. Nagrodzony został
za urządzenie do pomiaru odchyłki okrągłości typu tuleja, oraz pneumo - elektryczny
układ do pomiaru długości. Pierwsze
z nagrodzonych urządzeń pracuje już od
2 lat na potrzeby takich firm jak Volvo czy
Mercedes. W tej chwili opracowywane jest
już nowe urządzenie, które będzie mierzyło tuleje cylindrowe. Tym razem z wykorzystaniem lasera. Samo wymyślenie jakiegoś
rozwiązania nie jest trudne, mam czasami aż za dużo pomysłów – mówi dr inż. Ja-

nusz Jermak – ale to normalne, gdy człowiek czymś się interesuje – dodaje. Mając
30-letnie doświadczenie, uważa współpracę z przemysłem za bardzo cenną. Na jego
potrzeby wraz ze współpracownikami opracowuje dedykowane urządzenia w konkurencyjnej cenie.
W pracowni, którą kieruje Janusz Jermak cały
czas powstają kolejne prototypy urządzeń.
Praca nad prototypami to trochę działanie
maniaka – mówi z uśmiechem. Do pracy nad
nimi chętnie przystępują również studenci.

Schemat stanowiska i metody pomiarów zasięgów rąk (a) i siły ramion (b) osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku inwalidzkim w 3D przestrzeni wymiarów geometrycznych x, y, φ: (1) - człowiek niepełnosprawny; (2) aktywny wózek inwalidzki; (3) kątomierz pomiarowy; (4) krzywa zasięgu (a) lub
siłomierz pomiarowy (b); (5) tablica

W naszej działalności potrzeba zapału
i otwartego umysłu – mówi dr inż. Jermak.
Jak widać takie podejście jest jednym z sekretów sukcesu.
Złotym Medalem nagrodzony został również zespół, który opracował dyskretny pozycjoner obrotowy. To urządzenie pomocnicze do obrabiarek - wyjaśnia dr hab. inż.
Roman Staniek prof. nadzw., który kierował
zespołem tworzącym pozycjoner. Dokładnie
nagrodzona została metoda nacinania uzębień czołowych o dużej dokładności. Sama
idea pracy pozycjonera nie jest niczym nowym, natomiast opracowaliśmy innowacyjną technologię obróbki czołowych uzębień
– opowiada Roman Staniek. Powstała ona
w ramach projektu rozwojowego i w tej
chwili trwa proces patentowy. Prototyp
urządzenia powstał bez udziału firm zewnętrznych, a teraz przy różnych okazjach
jest promowany. Nagrody, takie jak medal
w Brukseli pomagają między innymi młodym naukowcom – wyznaje profesor –
uczestnictwo w nagrodzonym zespole pomóc może w przyszłości zarówno w zdobyciu atrakcyjnej pracy, ale również w karie-

rze na uczelni – dodaje. Jak się okazuje zespół, którym kieruje Roman Staniek, konstruuje urządzenia z powodzeniem konkurujące z produkowanymi przez duże firmy
na przykład z Japonii. Sam miałem kuszące
propozycje z przemysłu, ale po rozpatrzeniu
wszystkich „za i przeciw” zdecydowałem się
pozostać na Politechnice – wyznaje profesor
Staniek – teraz z perspektywy czasu okazało się, że to był dobry wybór, bo mam tutaj
dużą niezależność, dobre warunki do ciągłego rozwoju i współpracowników, z którymi lubię pracować.
Uznanie jury w Brukseli zyskał również
system 3D reprezentacji cech osoby niepełnosprawnej w ergonomii. Zespołem,
który za tym stoi, kieruje Bogdan Branowski. Jego głównym osiągnięciem jest
opracowanie nowego narzędzia komputerowego do badań dostępności środowiska pracy dla osób z niepełnosprawnością
mobilności. Opracowano nową metodę reprezentacji zintegrowanych danych 3D o
cechach antropometrycznych i biomechanicznych osoby niepełnosprawnej siedzącej na wózku inwalidzkim lub na fotelu

samochodowym. Dane te w postaci modelu graficznego 3D służą do analiz dostępności i funkcjonalności projektowanych środków technicznych oraz ich otoczenia systemowego.
Badania doświadczalne przeprowadzono na stanowisku badawczym o oryginalnej koncepcji oraz opracowano nową metodę przetwarzania i reprezentacji danych
pomiarowych. Tę metodę wykorzystano w
wielu analizach projektowych i procesowych takich jak przesiadania osoby niepełnosprawnej z wózka inwalidzkiego do samochodu, komfortu ergonomicznego przy
jeździe samochodem, dostępności do elementów wyposażenia marketu, projektowania ergonomicznego przestrzeni mieszkalnej dla osoby niepełnosprawnej na wózku oraz dostępności elementów stanowiska komputerowego niepełnosprawnego
użytkownika.
Metodę, która została wyróżniona także
szeregiem innych nagród innowacyjnych za
wynalazek, zgłoszono do opatentowania. 
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Pasja

z turbodoładowaniem
Przeciętny kierowca do silnika zagląda rzadko. Jego kontakt ogranicza się
przeważnie do uzupełnienia płynu do spryskiwacza. Współczesne silniki są
najeżone elektroniką, procesorami i co raz częściej mocno zabudowane. Nadal
jednak zaglądając „pod maskę” musimy uważać, by zbytnio się nie pobrudzić. Czy
silniki mogą zatem być życiową pasją? Jestem żywym przykładem na to, że tak –
mówi prof. dr hab. inż. Jerzy Merkisz z Instytutu Silników Spalinowych
i Transportu Wydziału Maszyn Roboczych i Transportu PP.
Jego przygoda z silnikami zaczęła bardzo
wcześnie i w miejscu dość zaskakującym - pod
budką z piwem. Profesor, będą małym chłopcem, znalazł się tam przypadkowo, a powodem
wcale nie była chęć ugaszenia pragnienia. Pod
tym popularnym niegdyś lokalem stanął po
prostu traktor Ursus C-45. Byłem tak zafascynowany pracą silnika, że postanowiłem zostać
traktorzystą – wyznaje podczas rozmowy prof.
Jerzy Merkisz.
W pewnym sensie marzenie to zrealizował wiążąc swoje życie zawodowe z silnikami. Jako student i młody pracownik nauki jeździł jako zawodnik na motocrossie. Teraz zajmuje się silnikami spalinowymi, zwłaszcza pod
kątem ich parametrów ekologicznych. Speł-

nianie odpowiednich norm dotyczących ochrony środowiska jest warunkiem sprzedaży silników - wyjaśnia - bez odpowiednich parametrów
samochody nie mogą być rejestrowane w Unii
Europejskiej - dodaje.
Ekologia

Silniki spalinowe, a dokładniej ich wykorzystanie przyczyniło się do rozwoju transportu,
powodując, że świat się „skurczył”. Czy jednak
te same silniki nie wyrządzają naszej planecie
wiele złego zatruwając ją spalinami?
Na silniki, które wykorzystywane są obecnie
w różnych środkach transportu, nałożone są
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takie przepisy, że według mnie jest to jeden
z najczystszych środków pod kątem przetwarzania energii – mówi profesor – o wiele więcej
zagrożeń dają na przykład elektrownie węglowe, czy to co spalane jest w domach – dodaje.
Skąd zatem taki zły wizerunek silników spalinowych? Jak się okazuje wyjaśnienie jest proste i logiczne. Problem zanieczyszczenia środowiska przez silniki występuje głównie w miastach – tłumaczy Jerzy Merkisz – natomiast
w przypadku kojarzonych z ekologią pojazdów
elektrycznych, emisja zanieczyszczeń również
występuje, ale jest przeniesiona w inne miejsce,
jakim jest elektrownia elektryczna, która dostarcza paliwa takim pojazdom. Jak się okazuje, gdy policzy się globalną emisję zanieczyszczeń „od źródła do koła”, silniki elektryczne
wcale nie są takie czyste. Zdaniem profesora
wszystkie źródła energii powinny być rozwijane
proporcjonalnie. Pojazdy z silnikami elektrycznymi z pewnością mają rację bytu w aglomeracjach, ale nie sprawdzą się raczej w transporcie międzymiastowym czy międzynarodowym.
Warto również zwrócić uwagę, że szkodliwe
środki powstają także przy produkcji tego typu
pojazdów oraz ich recyklingu.
Rozwój motoryzacji to ciągła ewolucja.
W pierwszym rzędzie doskonalone będą silniki. Kolejnym krokiem są paliwa alternatywne,
a trzecim rozwój układów hybrydowych, któ-

re jednak taż mają swoje wady. Moim zdaniem
przyszłość należeć będzie do częściowych,
a nie pełnych hybryd, przede wszystkim pod
kątem odzysku energii hamowania – uważa profesor – dzięki takiemu rozwiązaniu tylko część urządzeń będzie dzięki temu zasilana – dodaje. Ostatni etapem będą pojazdy z ogniwami paliwowymi, najlepiej zasilane wodorem. W każdym przypadku jest problem pozyskiwania energii. Czy nam się to podoba, czy nie, zasadniczym źródłem energii
dla świata musi być energia atomowa – uważa prof. Jerzy Merkisz – to jest mimo wszystko najczystsze źródło energii. Profesor dodaje
także, że problem powstaje w momencie, gdy
człowiek zaczyna się „bawić” atomem, tak jak
to było w Czernobylu, który temu źródłu energii zrobił „złą prasę”.
Bio - paliwa – czy mogą zagrozić naszym silnikom?

Jakiś czas temu chciano, byśmy do swoich samochodów tankowali bio-paliwa. Nie
wszystkim się to jednak spodobało, a niektórzy producenci zaczęli straszyć, że może to być
szkodliwe dla silników. Konstruuje się je bowiem dla określonego rodzaju paliwa. Alkohole czy estrole oleju rzepakowego, powodują na
przykład destrukcje elementów w silniku – wyjaśnia profesor – gdy zaczęto dodawać alkohol
do paliwa stosowanego w samochodach Da-

DR HAB. INŻ. JERZY MERKISZ

Trzeba pamiętać że silniki konstruuje się pod określony rodzaj paliwa. Ekologiczne bio-paliwa mogą być w pewnych wypadkach destrukcyjne dla części silnika. Gdy zaczęto dodawać alkohol do paliwa stosowanego w samochodach Daewoo Lanos, powodowało to rozpuszczanie
ołowiu stosowanego w zbiornikach paliwa, a ten zatykał systemy paliwowe.

ewoo Lanos, powodowało to rozpuszczanie ołowiu stosowanego w zbiornikach paliwa, a ten
zatykał systemy paliwowe. Gdyby producenci samochodu wiedzieli o tym, inaczej skonstruowaliby ten element. Stosowanie bio-paliw
może być zatem niebezpieczne dla jednych,
a zupełnie nieszkodliwe dla innych silników.
Dobrym źródłem energii, ale na skalę lokalną, są tzw. bio gazy, czyli gazy powstające na
przykład na składowiskach odpadów komunalnych – uważa prof. Merkisz. Dodaje jednak,
że ich wadą jest „nie trzymanie” jakości, czyli
brak stałych parametrów. Można to jednak wyrównywać różnymi urządzeniami. Taki rodzaj
paliwa, zgromadzony na przykład w butlach,
mógłby być wykorzystywany w autobusach komunikacji miejskiej.
Oceniając silnik i jego spalanie trzeba pamiętać, że nie działa on w próżni. Wpływ na
zużycie paliwa ma na przykład masa samochodu. Bardzo popularny VW Golf pierwszej

generacji ważył około 700 kg, jego najnowszy następca waży już prawie 1500 kg. Oprócz
wagi, zmieniły się także silniki, dzięki czemu
nie zwiększyło się spalanie, choć teoretycznie
powinno. Chcemy mieć samochody bezpieczne, a więc dodawane są kolejne elementy,
które mają to zapewnić. Chcemy też, by były
komfortowe. Wszystko to wpływa na masę,
a więc i na zużycie energii. Ważna jest także
organizacja ruchu.

dycyjnego i hybrydowego – dodaje. Dzięki tym
właśnie badaniom stwierdzono, że te ostatnie pojazdy oszczędzają 20% paliwa. Możemy dzięki temu urządzeniu badać nawet silniki w samolotach, między innymi w tych, które
stacjonują w Krzesinach. Kolejnym elementem współpracy z MPK jest opracowanie tzw.
czarnej skrzynki, która rejestruje różne parametry jazdy autobusów.
Na Uczelni

Na własnym podwórku

Politechnika Poznańska ściśle współpracuje z MPK i z firmą Solaris w zakresie ograniczenia zużycia paliwa i nad nowymi rozwiązaniami autobusów – głównie hybrydowych.
Dysponujemy jednym z dwóch urządzeń
w Europie, które bada składniki toksyczne
w autobusach podczas ich normalnej eksploatacji – mówi profesor Merkisz – dzięki temu
mamy możliwość porównania autobusu tra-

Profesor Merkisz ceni sobie pracę z kolegami, ale również ze studentami. Uważam, że
w życiu powinno się robić to, co się kocha
i to mi się udało – przyznaje prof. Jerzy Merkisz. Ktoś kiedyś powiedział, że idąc na wykład,
chcąc żeby sala płonęła – sam musisz płonąć – zgadzam się z tym w pełni – dodał kończąc rozmowę. 
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Starać się

zrozumieć innych
Gdy jeden rok się
kończy i zaczyna
nowy przychodzi
czas podsumowań,
ale też snucia planów
i składania obietnic.
Część z nich dotyczy
spraw prywatnych,
osobistych, a część spraw
zawodowych. Ile uda
się zrealizować? – na te
pytania odpowiada prof.
Adam Hamrol, rektor
Politechniki Poznańskiej.

Czy przyjęta niedawno przez Senat Strategia na
stulecie Uczelni będzie dla Politechniki Poznańskiej rewolucją?

Na pewno nie rewolucyjna. Politechnika cały
czas miała bowiem swoją strategię, która była
realizowana i która się sprawdza, teraz jest po
prostu nieco inaczej, bardziej szczegółowo zapisana w warstwie operacyjnej – tłumaczy prof.
A. Hamrol – wszystkie nasze działania zmierzają do realizacji głównego elementu strategii jakim jest jedność celu i miejsca. Choć cel
jest jeden, strategia zakłada równocześnie różnorodność możliwości i rozwiązań, z czego korzystają wydziały. Korzysta też dzięki temu cała
Uczelnia. Warto być może zastanowić się nad
budowaniem wizerunku Politechniki Poznańskiej na zewnątrz. Jedność celu i miejsca powinna być przekazywana jednością wizerunku
i „marki” jaką wypracowała Uczelnia.
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Co realizacja Strategii oznacza na najbliższe lata
dla Politechniki Poznańskiej?

Przede wszystkim ściślejszą współpracę pomiędzy wydziałami poprzez tworzenie wspólnych kierunków studiów, współpracy zespołów
badawczych, dzielenia się zasobami badawczymi i lokalowymi. W zakresie kształcenia oznaczać to będzie umacnianie nowo powołanych
kierunków studiów, takich jak mechatronika, energetyka, bioinformatyka, edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych i nadawania im, tam gdzie to uzasadnione, coraz bardziej wyraźnego charakteru kierunków międzywydziałowych – mówi JMR. Bardzo ważne dla rozwoju PP będzie pełne wprowadzenie w całej Uczelni systemu zapewnienia jakości kształcenia, uruchomienie studiów w języku angielskim, oraz zwiększenie oferty studiów
podyplomowych. Politechnika, która odgrywa
ważną rolę w regionie, powinna zacząć przyciągać studentów z innych części Polski, oraz
z zagranicy.
Chcąc prowadzić ambitne i nowoczesne badania naukowe musimy zwiększyć naszą aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych- mówi profesor Adam Hamrol - musimy
wykreować więcej silnych specjalności naukowych, stanowiących naukową wizytówkę Politechniki Poznańskiej w kraju i na świecie - dodaje. Zdaniem Rektora kluczem do osiągnięcia
tego celu jest tworzenie i umacnianie międzywydziałowych zespołów badawczych.
Zdając sobie sprawę z wielu niedoskonało-



Wszystkie nasze działania zmierzają do realizacji głównego elementu strategii jakim jest jedność
celu i miejsca

ści rozpoczęliśmy również prace nad zmianą
systemu informatycznego na naszej Uczelni –
mówi Rektor - są teraz opracowywane zmiany,
ale za wcześnie by mówić o szczegółach, mogę
tylko powiedzieć, że zrobimy wszystko by nowy
system służył ludziom jak najlepiej, ponieważ
do tej pory nie funkcjonował tak, jak byśmy sobie to wyobrażali.
Wizja Uczelni zawarta w Strategii na stulecie Politechniki Poznańskiej od lat kilku pozostaje taka sama i oznacza w praktyce koncentrację działalności Uczelni na Kampusie Warta
i „wpisywanie” się w nowe możliwości i wyzwania w zakresie kształcenia i nauki.
Czy skupienie wszystkich wydziałów w Kampusie Warta nie stanie się kiedyś przeszkodą w rozwoju Uczelni? Rektor jest spokojny co
do realizowanych planów. Obecna baza lokalowa, biorąc pod uwagę również powstające dopiero budynki, jest wystarczająca na kilkadziesiąt następnych lat – uspokaja Profesor Hamrol. Dodaje również, że do pozyskania są kolejne tereny sąsiadujące z należącymi już do PP,
między Wartą, ulicą Jana Pawła II, Berdychowem i Cybiną. Do wiosny 2012 nastąpi pełne
oddanie budynku CMBiN, a rok później budynku CDWTCh.
Aby założone cele mogły być sprawnie zrealizowane potrzebne jest, zdaniem Rektora,
przede wszystkim zaangażowanie wszystkich
pracowników a jednocześnie postrzeganie podejmowanych działań w kategoriach dobra całej Uczelni. Mówiąc kolokwialnie, rozumienie,
że jeśli tworzymy nowe możliwości dla konkretnego wydziału, dla określonego obszaru
badawczego a możliwość ta daje Uczelni nowe
szanse rozwoju, to jest OK! - dodaje Rektor.
Politechnika Poznańska jest uczelnią państwową, akademicką o randze uniwersytetu technicznego. Nadaje to jej - w porównaniu
z wieloma innymi organizacjami – biznesowymi, produkcyjnymi - charakter szczególny, uze-



Chcąc prowadzić ambitne i nowoczesne badania naukowe
musimy zwiększyć naszą aktywność w pozyskiwaniu środków finansowych.

wnętrzniający się w jej misji, kulturze organizacyjnej, sposobie w jakim jest zarządzana
a także w panujących w niej formalnych i nieformalnych relacjach międzyludzkich. Jednym
z przejawów tego jest szczególna rola jaką pełnią w niej profesorowie.
Czy można jednak mówić, że Uczelnia to „republika profesorów” i czy uprawnione jest stwierdzenie, że Politechnika jest na utrzymaniu nauczycieli akademickich?

W polskim szkolnictwie wyższym to liczba
profesorów, a ściślej samodzielnych pracowników nauki, czyli także doktorów habilitowanych
nie zajmujących stanowiska profesorskiego,
decyduje o randze uczelni. Liczba ta jest podstawowym czynnikiem branym pod uwagę przy
jej ocenie. Formalnie profesorowie to osoby
o statusie nadanym przez upoważnione do
tego gremia - Prezydent Polski w przypadku
profesorów tytularnych oraz Senat Uczelni
w przypadku stanowisk profesorów uczelnianych, a nieformalnie to osoby o szczególnym
autorytecie naukowym, dydaktycznym oraz
moralnym. To właśnie autorytety są rdzeniem
każdej uczelni wyższej. Profesorowie są do niej
predestynowani w sposób szczególny z racji
miejsca, jakie zajmują w hierarchii uczelni.
Ale autorytetami w nauce, dydaktyce oraz
w relacjach międzyludzkich są na Politechnice

nie tylko profesorowie, zresztą niektórych
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 z nich środowisko wcale nie postrzega jako autorytety widząc ich słabe strony, jak chociażby pozorne sukcesy naukowe, brak zaangażowania i profesjonalizmu w pracy dydaktycznej
– tłumaczy Rektor - znam wielu doktorów, magistrów a także osoby bez wykształcenia wyższego, których wpływ jest niewiele mniejszy
a nierzadko porównywalny z wpływami i znaczeniem profesorów – dodaje Profesor.
Dlatego nie zgadzam się z twierdzeniem, że
nasza Uczelnia jest „republiką profesorów”,
choć ich wpływ na życie Uczelni jest decydujący – podkreśla - ale jeśli już chcemy użyć słowa republika, to raczej „republiką autorytetów”. Rektor proponuje użyć sformułowania, że o pozycji Uczelni, o kierunkach jej rozwoju, jej sytuacji finansowej, decydują jej liderzy. Uważam, że autorytet chcąc nie chcąc powinien stać się liderem – stwierdził A. Hamrol. Ważny zatem jest dla Uczelni każdy autorytet moralny, ale podbudowany autorytetem naukowym, dydaktycznym, czy organizacyjnym.
Ma to większe znaczenie niż to, co ma przed
nazwiskiem.
Nie wszyscy jednak mogą, czy też chcą być
liderami. Ci powinni postawić sobie pytanie,
czy z liderami z którymi muszą współpracować
jest im po drodze, czy potrafią zaakceptować
ich styl pracy i zarządzania – tłumaczy Rektor
- jeśli nie, sprawa się komplikuje, człowiek stoi
przed dylematem, co ze sobą zrobić, jak znaleźć swoje miejsce w zespole.
Takimi liderami dobrych przemian na uczelni
mogą być studenci studiów doktoranckich. Ich status jest jednak mało czytelny, mało „wygodny”

potrafią zapewnić im dodatkowych przychodów
na przykład z grantów, czy wdrożeń, choć powinni to robić. Nie przykładają również należytej staranności by zapewnić doktorantom właściwe warunki realizacji pracy, przez to realizacje doktoratów ciągną się czasami ponad miarę i zbyt często kończą się niepowodzeniem.
Niezbyt zachęcające dla potencjalnych studentów są także stypendia. Jak się okazuje również sami doktoranci, a właściwie kandydaci na
doktorantów, zdaniem Adama Hamrola przeceniają swoje możliwości i nie radzą sobie ze
sprecyzowaniem obszaru badań, ich zaplanowaniem a następnie realizacją. Sporo wątpliwości budzą także same studia doktoranckie,
które nakładają na słuchaczy, biorąc pod uwagę ich sytuację, zbyt duże obciążenia – przyznaje Rektor, dodając, że trzeba się zastanowić wspólnie, co można zrobić, by na zmianach
skorzystali zarówno doktoranci, jak i Uczelnia.

- czy to się zmieni?

To jest rzeczywisty problem – przyznaje
JMR – są to osoby będące, mówiąc językiem
nieco dramatycznym, w rozdarciu między byciem studentem, a pracownikiem uczelni. Czasami ich opiekunowie, zdaniem Rektora, nie
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W ostatnim czasie przybyło choćby w Poznaniu kilka Uniwersytetów, choć nie przybyło uczelni. Czy
tej swoistej „modzie” podda się również Politechnika Poznańska zmieniając swoją nazwę na „Poznański Uniwersytet Techniczny”?

W chwili obecnej wśród Politechnik nie ma
presji na zmianę, przeciwnie dominuje pogląd,
że nazwa Politechnika ma w Polsce utrwaloną
tradycję i jest dobrze odbierana – uważa Profesor Adam Hamrol - ponadto dobrze wyróżnia
nas na tle uniwersytetów, których w polskim
krajobrazie szkół wyższych jest rzeczywiście
coraz więcej - w samym Poznaniu jest ich już 5.
Uczelnia to specyficzny organizm i specyficzna organizacja, jaki system zarządzania
mógłby się najlepiej sprawdzić na uczelni? Ma
Pan przecież już doświadczenie z bycia „szefem” tej złożonej organizacji, mogącym pochwalić się osiągnięciami, ale też osobą o dobrym przygotowaniu teoretycznym.
Uczelnia to rzeczywiście miejsce, w którym naukowcy są przekonani o swoich racjach. Nauczyciele akademiccy są niezależni, w dużym stopniu jest to wolny zawód. Jednakże zdarzają się także trudności z egzekwowaniem lojalności wobec pracodawcy. Praca
u konkurencji i dziesiątki projektów powodują, że najlepszym sposobem zarządzania jest
system demokratyczny stawiający na partnerstwo, regulujący jedynie najważniejsze procesy – mówi Rektor.

Ma Pan Profesor opinię osoby pogodnej, lubiącej bezpośredni kontakt, osoby, która nie tworzy ze swojego stanowiska niedostępnej twierdzy, czy lubi Pan jak się do Pana zwraca „Jego Magnificencjo”?

Nie bardzo – uśmiecha się prof. Hamrol –
rzeczywiście cenię sobie relacje bezpośrednie,
a używanie zwrotu Magnificencjo odbieram
jako właściwe tylko w przypadku szczególnych
okazji – dodaje.
Czy będąc Rektorem ma się czas na własne, prywatne życie?

Okazuje się, że tak, choć jak przyznał w rozmowie Profesor zajęcie to pochłania wiele czasu. Być może wiedza z zarządzania pozwala na umiejętną organizację zajęć tak, by mieć
czas na obowiązki jak i przyjemności i życie rodzinne. Pozwala także na kontakt z literaturą.
Mimo, że nie cierpię na nadmiar wolnego czasu, staram się nie tracić z nią kontaktu – mówi
- Dużo czytam. Ostatnio przeczytane książki
to opowieść amerykańskiego pisarza Cormac’a McCarthy „Krwawy południk”, oraz powieść
Eustachego Rylskiego „Warunek”.
Obecnie zabrałem się za ponowne czyta-



O pozycji Uczelni, o kierunkach jej rozwoju, jej sytuacji finansowej, decydują jej liderzy.
Uważam, że autorytet chcąc
nie chcąc powinien stać się liderem – stwierdził A. Hamrol.
Ważny zatem jest dla Uczelni każdy autorytet moralny, ale
podbudowany autorytetem naukowym, dydaktycznym, czy
organizacyjnym. Ma to większe znaczenie niż to, co ma
przed nazwiskiem.

ki temu byłem np. na bardzo interesującym
przedstawieniu teatralnym we Wrocławiu.
Kontakt ze sztuką, literaturą może być źródłem inspiracji, ale też test okazją do odpoczynku, przy tak intensywnym życiu. Również naukowym. Sam fakt, że nie zawiesiłem
działalności naukowej i dydaktycznej na kołku jest już dla mnie źródłem satysfakcji – przyznał Adam Hamrol - kieruję młodym, ponad
20 osobowym Zakładem Zarządzania Produkcją w którym średnia wieku nie przekracza 35
lat, który jest dopiero na dorobku ale już może
pochwalić się sukcesami. Zespół ten prowadzi kilka projektów własnych, projekty celowe a także projekt europejski w ramach 7PR.
Od 7 lat kieruję studium podyplomowym z zakresu zarządzania i inżynierii jakości, w którego 16 edycjach studiowało ponad 900 słuchaczy – dodaje Rektor - największą satysfakcję
sprawiło mi przyznanie Polskiej Nagrody Jakości w kategorii nauka, którą w roku 2008 odebrałem z rąk wicepremiera Waldemara Pawlaka oraz opracowanie nowej wersji książki „Zarządzanie jakością z przykładami”, która już od
6 lat jest uznawana w Polsce jako podstawowa
książka z tego zakresu. Korzystają z niej studenci wszystkich typów uczelni a także specjaliści w przemyśle i w biznesie.
Czy podołanie tylu obowiązkom wymaga również
specjalnego przygotowania fizycznego?

nie jednej z pierwszych powieści Wiesława Myśliwskiego „Pałac” - mówi JMR - zresztą Myśliwski to mój ulubiony polski pisarz współczesny, być może dlatego, że czuję trochę życie
polskiej wsi a Myśliwski właśnie w jej realiach
osadza swoje powieści.
Nieco gorzej wygląda, jak się okazuje,
z czasem by wybrać się do teatru czy kina. Na
szczęście udaje się to nadrobić podczas wyjazdów na spotkania KRASPU czy KRPUTU –
mówi z uśmiechem Profesor - ostatnio dzię-

Zimą dbanie o kondycję nie wygląda u mnie
wzorowo – przyznaje nasz rozmówca – dwa
razy w tygodniu siadam na cyklometr i pedałuję intensywnie przez prawie godzinę, ale wiosną, latem i jesienią jest zdecydowanie lepiej.
Gdy na dworze jest nieco cieplej Rektora można spotkać podczas pracy w ogrodzie, na rowerowych wycieczkach, czy podczas pływania
w jeziorze. 

Opracował:

A.G.
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Kilka słów

o e-nauczaniu…

Jeśli wpiszemy w dowolnej wyszukiwarce hasło
„e-learning definicja” otrzymamy tysiące pozycji
opisujące zagadnienie w szerszy lub węższy sposób,
mniej lub bardziej szczegółowo, czasami również
mniej lub bardziej prawdziwie. Czym w takim razie
jest e-learning i jak należy go postrzegać?
16 AKADEMICKIE B+R

Termin e-learning przyjął się do określania nowoczesnych form edukacji wykorzystujących szeroki zakres technik i metod uczenia
się. E-learning w języku polskim określany
jest jako nauczanie na odległość, kształcenie
zdalne, nauczanie elektroniczne, e-nauczanie,
nauka on-line. Obejmuje on wiele różnych
metod nauczania, które mają jeden wspólną cechę, wykorzystują techniki informacyjne.
W ostatnich latach bardzo mocno kojarzony
jest z wykorzystaniem platform edukacyjnych
w kształceniu na wszystkich jego szczeblach.
Komisja Europejska ds. Nauki podkreśla, że
e-learning poprzez ułatwienie dostępu do zasobów i usług oraz przez zdalną wymianę danych i współpracę jest wykorzystaniem nowych technologii multimedialnych i Internetu w celu zwiększenia jakości nauczania . Nauka z zastosowaniem e-learningu jest procesem dynamicznym, który jest przekształcany,
dopasowywany do osobistych potrzeb i oczekiwań uczącego się.
E-learning daje możliwości dużej swobody wyboru miejsca, czasu i tempa uczenia się.
Fantastycznie dopasowuje się do indywidualnych potrzeb odbiorcy. To od uczącego się zależy w jakim miejscu i o jakiej porze będzie
realizował on swoje zadania. W tradycyjnym
procesie nauczania istnieje sztywny plan zajęć
lekcyjnych, który uczący się zawsze musi brać
pod uwagę. E-learning daje tu większą swobodę czasową — zadania mogą być realizowane nawet w nocy, materiał edukacyjny jest
dostępny dla uczestnika zajęć przez 24 godziny na dobę. Taka forma kształcenia wymaga jednak bardzo dobrej organizacji procesu
nauczania zdalnego oraz, ze strony uczącego
się, samodyscypliny i umiejętności zarządzania własnym czasem tak, aby w terminie realizować stawiane przed nim zadania. Dlatego też e-learning w swej czystej formie adresowany jest przede wszystkim do osób doro-

Czynniki Ludzkie
pedagogika
kultura
preferencje
interakcje społeczne

Proces
obsługa zgłoszeń
śledzenie i raportowanie
wsparcie i pomoc

Treści
multimedia
materiały instruktażowe
projektowanie
interakcje

Technologie
Składowe e-learningu.

infrastruktura informatyczna
repozytoria treści
portale

słych, świadomie podchodzących do własnego procesu uczenia się.
E-learning należy taktować jako nowe środowisko nauczania i postrzegać jako proces,
który tak samo jak proces nauczania tradycyjnego powinien być dobrze zaplanowany. W
środowisku tym wyróżnić można cztery, istotne dla jego przebiegu, elementy:
Czynniki ludzkie – tak jak w procesie nauczania tradycyjnego tak i w przypadku elearningu jego przebieg zależy od jego uczestników. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem
Internetu oraz platform kształcenia zdalnego nie są również pozbawione ładunku emocjonalnego. To jak dany proces nauczania wygląda w dużej mierze zależy od jego uczestni-

ków. W sieci szczególnie mocno uwidaczniają się indywidualne preferencje, potrzeby oraz
oczekiwania.
Treści – które w zdalnym procesie nauczania powinny być w sposób przemyślany dobrane, zhierarchizowane i usystematyzowane
tak, aby użytkownicy nie mieli problemu z ich
jednoznacznym odbiorem. Powinny być też
urozmaicone, przedstawiane w różnej postaci
np. materiały tekstowe, graficzne, dynamiczne animacje, filmy, instrukcje, testy itp.
Technologie – czyli odpowiednia infrastruktura informatyczna pozwalająca na swobodne korzystanie z zasobów, przesyłanie plików,
odtwarzanie prezentowanych na platformie
materiałów itp. Niektóre platformy posiadają

możliwość tworzenia, poza kursem, dodatkowych portali tematycznych.
Procesy – związane są np. z obsługą zgłoszeń, logowaniem się na platformę, dają możliwość śledzenia działań wybranych użytkowników, a co za tym idzie służyć mogą pomocą
i wsparciem w określonych sytuacjach, dawać
możliwość raportowania w odniesieniu do pojedynczego użytkownika jak i do wszystkich
uczestników zajęć.
Jak zatem wygląda sytuacja prawna w Polsce związana z wykorzystaniem e-learningu
na poziomie uczelni? Prawo nie definiuje pojęcia e-learning oraz nauczania na odległość.
• Zajęcia dydaktyczne na studiach mogą być
prowadzone także w wykorzystanie metod 
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i kształcenia na odległość (Prawo o szkolnictwie wyższym art. 164 ust.3).
• Minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą być spełnione,
aby mogły być prowadzone zajęcia dydaktyczne, o których mowa w ust. 3, uwzględniając zapewnienie przez uczelnię odpowiedniej dostępności dla studentów zajęć
prowadzonych z wykorzystaniem metod i
technik kształcenia na odległość oraz właściwej proporcji czasu tych zajęć, odpowiednio na studiach stacjonarnych oraz na
studiach niestacjonarnych, do całkowitego
czasu zajęć na studiach (Prawo o szkolnictwie wyższym art. 164 ust.4)
Warunki, jakie muszą być spełnione, aby
zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być
prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przedstawiają się
następująco,
• uczelnia musi posiadać kadrę nauczycieli
akademickich przygotowanych do prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
• uczelnia musi zapewnić dostęp do infrastruktury informatycznej i oprogramowania, które umożliwiają synchroniczną
i asynchroniczną interakcję między studentami i nauczycielami akademickimi;
• uczelnia musi zapewnić materiały dydaktyczne opracowane w formie elektronicznej;
• uczelnia musi zapewnić każdemu studentowi możliwość osobistych konsultacji
z prowadzącym zajęcia dydaktyczne w siedzibie uczelni;
• uczelnia musi zapewnić bieżącą kontrolę postępów w nauce studentów, weryfikację wiedzy i umiejętności, w tym rów-
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Schemat trójfazowego szkolenia blended learning
nież poprzez przeprowadzenie zaliczeń i
egzaminów kończących zajęcia dydaktyczne z określonego przedmiotu w siedzibie
uczelni;
• uczelnia musi zapewnić bieżącą kontrolę
aktywności prowadzących zajęcia.
• Uczelnia jest obowiązana zorganizować
cykl szkoleń dla studentów przygotowujących się do udziału w zajęciach dydaktycznych prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
• Liczba godzin zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
prowadzonych z wykorzystaniem metod
i technik kształcenia na odległość, nie
może być większa niż 60 % ogólnej liczby
godzin zajęć dydaktycznych określonych w
standardach kształcenia dla poszczególnych kierunków studiów oraz poziomów
kształcenia, z wyłączeniem zajęć praktycznych i laboratoryjnych.
Jak zatem wyglądają zajęcia zdalne w
praktyce? Ostatnimi laty najczęściej z wykorzystaniem platform kształcenia zdalnego. Platforma nauczania zdalnego to specjalistyczne oprogramowanie, specjalna aplikacja internetowa, która daje możliwość zarządzania materiałami dydaktycznymi i wszystkimi użytkownikami systemu. Na takiej platfor-

mie serwowane są kursy tematyczne dla szerokiej grupy odbiorców. które uczestnicy kursu przesyłać będą na platformę. Student, aby
mieć możliwość skorzystania z zasobów platformy kształcenia zdalnego, każdy użytkownik powinien wcześniej założyć na tejże platformie swoje indywidualne konto użytkownika. Każda platforma ma unikalny adres URL
i pod tym adresem należy dokonywać logowania. Zadaniem takiej platformy kształcenia zdalnego jest m.in. ułatwienie komunikacji między uczestnikami procesu nauczania
czyli np. komunikacji na linii uczeń-uczeń lub
uczeń-nauczyciel, dostępu do zasobów kursowych, plików, materiałów, ocen itp. Platforma
nauczania zdalnego jest wirtualnym środowiskiem pracy, umożliwiającym zarówno dystrybucję i zarządzanie kursami jak
i kierowanie uczestnikami, daje ona duże
możliwości zarówno prowadzącemu zajęcia
zdalne jak i osobom uczestniczącym w tym
procesie jako studenci.
Czym jest kurs na platformie kształcenia zdalnego? Kurs na platformie kształcenia zdalnego to pełen zestaw materiałów do
danego przedmiotu/zajęć, przygotowany w
wersji elektronicznej, podzielony na mniejsze
zhierarchizowane jednostki, serwowany dla
uczestników zajęć/studentów w określonych
przedziałach czasowych (np. co tydzień poja-

wiają się nowe materiały). Łącznikiem między studentami
a prowadzącym w trakcie tak zorganizowanego procesu kształcenia są narzędzia elektroniczne dostępne na platformie (lub poza nią)
takie jak: e-mail, fora dyskusyjne, czaty, blogi
itp. Należy pamiętać, że w e-learningu to student stoi
w centrum zainteresowania, co z tym idzie,
materiały w kursach powinny być przygotowane w sposób pozwalający uczestnikom zajęć na samodzielną pracę, powinny być również przygotowane w jasny i przejrzysty sposób, najlepiej opatrzone dodatkowym komentarzem prowadzącego i publikowane w różnej
postaci tj. tekstu, filmu, animacji, symulacji
itp., tak, aby nie było wątpliwości co do jednoznaczności ich odbioru i interpretacji oraz aby
były zoptymalizowane do publikacji w sieci.
Materiały kursowe powinny również zawierać
elementy ewaluacji i oceny, najczęściej w postaci interaktywnych materiałów dla studentów tj. zadań, quizów, testów, krzyżówek itp.
oraz ankiet dla prowadzącego. W dobrze zaplanowanym kursie on-line nie powinno zabraknąć aktywności dla studentów. Wykorzystując platformy kształcenia zdalnego realizujemy treści danego przedmiotu ale również kształcimy nowe, przydatne we współczesnym świecie umiejętności takie jak np.;
umiejętności pisania blogów, umiejętność
dyskusji na forach, umiejętność rozwiązywania problemów z wykorzystaniem czatów itp.
Proces nauczania można realizować wtedy
na dwa sposoby:
• całkowicie zdalnie – czyli np. widzimy się
ze studentami tylko na początku i na końcu semestru, a cały proces nauczania odbywa się poprzez platformę (możliwe jest
też rozwiązanie, w którym pomijamy zajęcia początkowe i końcowe i nie widzimy się

ze studentami wcale, zajęcia odbywają się
w 100% zdalnie),
• komplementarnie – czyli przeplatając sesje zdalne, e-learningowe z zajęciami tradycyjnymi, realizowanymi stacjonarnie.
W tej formie materiał dostępny dla studentów na platformie powinien być podporządkowany wyznaczonym celom zajęć,
stanowić spójną całość w postaci dobrze
skonstruowanych
i starannie przemyślanych materiałów,
elektronicznych testów i repetytoriów.
• Nauczanie komplementarne to inaczej
blended learning, b-learning, nauczanie
hybrydowe. Nie jest jednak zwykłym mie-

szaniem, przeplataniem czy hybrydą technik i metod. Modele stosowane w procesie
edukacyjnym powinny stanowić spójną całość. Wymagane są więc odpowiednie narzędzia w postaci dobrze skonstruowanych i starannie przemyślanych materiałów, elektronicznych testów i repetytoriów.
Koncepcja blended learning wyznacza
charakterystyczny harmonogram szkolenia składający się z trzech etapów:
• Pierwszy etap to szkolenie elektroniczne przekazujące podstawową porcję wiadomości teoretycznych — uczący się zdobywają podstawowe wiadomości pracując we własnym tempie na drodze szkole- 
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nia on-line. Szkolenie to ma zasadniczo na
celu wyrównanie poziomu wiedzy uczestników grupy i uzupełnienie wiedzy z danej dziedziny potrzebnej do realizacji etapu następnego.
• Drugi etap to szkolenie tradycyjne, operujące się na wiedzy zdobytej na etapie
pierwszym i pozwalające wytworzyć umiejętności, w tym umiejętności interpersonalne. Uczestnictwo w spotkaniach bezpośrednich („twarzą w twarz”) umożliwia skupienie się na aktywnym uczeniu się
i doświadczaniu zastosowań — następuje rozwinięcie przekazanych wiadomości i
wykształcenie na tej podstawie umiejętności realizowane są w formie ćwiczeń praktycznych, dyskusji, warsztatów, itd.
• Trzeci etap to szkolenie e-learning, które
ma na celu utrwalenie zdobytej wiedzy, powtórzenie i uzupełnienie. Umożliwia wymianę doświadczeń, dyskusję, wyjaśnienia
ewentualnych wątpliwości, powtórzenie,
ćwiczenia i testy, określenie zadań przyszłych i ocenę. Na tym etapie ważne jest
wspomaganie w transferowaniu wyuczonej wiedzy do środowiska pracy .
Od stycznia 2011 roku w ramach projektu pt. Unikatowy Absolwent = Możliwości.
Wzrost potencjału dydaktycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza poprzez proinnowacyjne kształcenie w jęz. angielskim, interdyscyplinarność, e-learning, inwestycje w
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kadry,
e-learning wdrażany jest na Uniwersytecie
im. Adama Mickiewicza. Do projektu przystąpiło 12 jednostek, które w ramach działań przewidzianych na najbliższe pięć lat tj. do
roku 2015 włącznie, stworzyć ma na platformie uniwersyteckiej 100 kursów adresowanych do studentów różnych wydziałów. Jako
platformę ogólnouniwersytecką wybrano
platformę Moodle. Plaftoma Moodle jest bardzo elastyczną platformą, dającą duże możliwości tworzenia kursów, a z drugiej strony od twórcy kursu nie są wymagane umiejętności programowania. Wystarczą podstawowe umiejętności ICT, aby przygotować kurs.
E-learning jako nowa forma kształcenia jest
widoczna na UAM od kilku lat, aby jednak elearning mógł w pełni zaistnieć
w edukacji potrzebna jest dobrze przygotowana kadra, dlatego w ramach projektu jako jeden z pierwszych punktów realizowane są
szkolenia dla kadry akademickiej, obejmujące
swym zakresem możliwości prawne np. związane w zamieszczaniem materiałów na platformie, podstawami metodyki e-learningu
oraz możliwościami wykorzystania narzędzi
platformy Moodle a także sposobami zarządzania procesem nauczania w obrębie platformy. Nowa forma kształcenia daje duże
możliwości zarówno studentom i nauczycielom, sprawdza się w ramach kształcenia formalnego jak i samokształcenia oraz kształcenia ustawicznego .

nek do uczącego się, traktując go jako punkt
centralny. Uczenie się nabiera w takiej sytuacji dwukierunkowego działania, a nie jest tylko, jak miało to miejsce dotychczas, jednokierunkowym procesem dostarczania wiadomości.
Zmiany w polityce szkolnictwa powinny
skierowane być na :
• Jednoznaczne podnoszenie efektywności
jednostki edukacyjnej przez zastosowanie
ICT w nauczaniu/uczeniu się i badaniach.
• Tworzenie organizacyjnych i technicznych
warunków zapewniających kontynuowanie
szkolenia e-learningowego w dłuższym
okresie. Te warunki organizacyjne to zdolności trenerów zarządzania szkoleniem,
laboratoria, komputerowe narzędzia szkoleniowe, tryby samokształceniowe itd.
• Zapewnienie i wymaganie od wszystkich
uczących się, ale także od kadry dydaktycznej, podtrzymania swych umiejętności
przez stałe udoskonalanie. Wyposażenia
ich w wymagane umiejętności, które
w pełni wykorzystywać będą środowiska
e-learningowe w różnych środowiskach.
• Zbudowania środowisk e-learningowych
bazujących na akademickich grupach
współpracy w zakresie badań.
• Zbudowanie odpowiedniej, wspólnej infrastruktury e-learningowej oraz odpowiedniego oprogramowania wypełniającego
potrzeby akademickie poprzez wydzielone
centra technologiczne.
• Realizując te założenia uniwersytety są lepiej przygotowane i bardziej konkurencyjne rynku edukacyjnym.
Przykład działań na Wydziale Chemii UAM
Na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu od roku 2004
wykorzystywana jest platforma Moodle

Wyniki oceny materiałów publikowanych w ramach kursu Technologia Informacyjna
• 2 pkt
• 3 pkt
• 4 pkt
• 5 pkt

4%

11 %

http://zdch.amu.edu.pl/moodle do kształcenia
zarówno studentów, w ramach studiów stacjonarnych jak i nauczycieli w ramach studiów
podyplomowych oraz różnego rodzaju warsztatach organizowanych w ramach projektów
badawczych i metodycznych. Kursy prowadzone są jako zajęcia całkowicie zdalne oraz
jako b-learning. Na platformie E-edukacja
ZDCh proponowane są dla studentów i nauczycieli kursy dotyczące zastosowania ICT w
kształceniu, a także kurs dotyczący podstaw
tworzenia i administrowania materiałów na
platformie Moodle .
Dla studentów studiów dziennych wszystkich kierunków Wydziału Chemii UAM na
platformie E-edukacja serwowane są kursy, realizowane w ramach przedmiotów bloku.
Lista kursów dostępnych dla studentów to:
Technologia Informacyjna I, Technologia Informacyjna II, Moodle krok po kroku, Podstawy grafiki komputerowej. Kursy Technologia
Informacyjna I i II realizowany są jako zajęcia
15 i 30 godzinne. Główny celem zajęć, oprócz
poznania narzędzi ICT, które można wykorzystać do przygotowania ciekawych materiałów
edukacyjnych, jest zaznajomienie studentów
z wirtualną przestrzenią, w której mogą oni
zarządzać swoim procesem nauczania oraz
przede wszystkim uzyskać swobodę w poruszaniu się na platformie.
W ramach kursu Technologia Informacyjna w każdym tygodniu spotkań umieszczane
jest głosowanie, w którym uczestnicy kursu
oceniają zawarte w nim materiały w skali od
2 do 5. Od roku akademickim 2006/2007 kurs
ukończyło prawie 400 studentów. Najwięcej,
aż 84% uczestników kursu oceniło prezentowane materiały nim materiały na 4, 11% przyznało im wartość maksymalną 5, pozostałe
4% uczestników wystawiło materiałom wartość 3 i 1% oddało głos na wartość 2 punktów.

1%

84 %

Kurs Moodel krok po kroku adresowany
jest do studentów, którzy chcą zapoznać się
z zasadami tworzenia kursów zdalnych wykorzystując narzędzia, które daje platforma
Moodle. W trakcie semestru spotkań na platformie pojawiają się kolejne bloki tematycz-

ne dostępne dla uczestników zajęć. Na realizację zadań uczestnicy mają od 1 do 2 tygodni. W ramach kursu uczestnicy mają dostęp
do dwóch platform Moodle. Pierwsza z nich
to E-edukacja dostepna pod adresem http://
ezdch.amu.edu.pl/moodle. Na tej platformie
uczestnicy mogą zapoznawać się z treściami



Platforma E-test ZDCh

No 01/2011

21

ROZWÓJ

 prezentowanymi w danym bloku, mogą pobierać materiały/pliki oraz przesyłać na platformę pliki, uczestniczyć w forach i chatach.
Ich poziom dostępu na platformie to poziom
Student.
Druga platforma to E-test dostępna pod
adresem http://ezdch.amu.edu.pl/moodle.
Jest to miejsce w którym realizowane są
zadania uczestników kursu czyli powstają tam krok po kroku ich pierwsze, samo-
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dzielnie przygotowane kursy zdalne. Platforma ta powstała w ramach europejskiego
projektu I*Teach Innovative Teacher i ma służyć ma aktywnym i twórczym nauczycielom
wszystkich przedmiotów oraz ich uczniom,
którzy chcą wykorzystać technologię informacyjną oraz e-learning w celu podniesienia jakości kształcenia. Uczestnicy kursu maja na
tej platformie poziom dostępu ustawiony jako
Prawadzący z możliwością tworzenia materiałów. Taki poziom daje im swobodę w budo-

waniu kolejnych składowych kursu zdalnego.
Kurs Moodle krok po kroku ma za zadanie dać jego uczestnikom swobodę w poruszaniu sie po platformie Moodle, jako przykładowym środowisku pracy zdalnej, pokazać jakich narzędzi użyć, aby stworzyć odpowiednie materiały kursowe . Dość dużą
uwagę zwracamy w kursie na metodykę
pracy zdalnej . Nauczanie z wykorzystaniem
platform kształcenia zdalnego różni się od
nauczania tradycyjnego czy nauczania z wykorzystaniem ICT. Platformy dają prowadzącemu/nauczycielowi możliwość dokładnego zarządzania zarówno treściami jak i procesem, pojętym inaczej niż klasyczne zarządzanie, a także zwracają uwagę, że w procesie e-nauczania inne są obowiązki prowadzącego/nauczyciela związane np. z inicjowaniem dyskusji na forach . Praca w nowym
wirtualnym środowisku, jakie daje platforma kształcenia zdalnego nie jest w pierwszym kontakcie łatwa zarówno dla doświadczonych prowadzących/nauczycieli jak i dla
studentów, przyszłych nauczycieli. Najtrudniejsze są pierwsze tygodnie pracy, tworzenie kont, przesyłanie prac, poznawanie
możliwości platformy i jej narzędzi. Zajęcia na platformie kształcenia zdalnego pozwalają na szerokie zarządzanie procesem
nauczania ale z drugiej strony wymagają
od nauczyciela/prowadzącego oraz uczącego się/studenta/ucznia innego podejścia do
procesu nauczania. 
Małgorzata Miranowicz,
Nikodem Miranowicz,
Wydział Chemii UAM,
Zakład Dydaktyki Chemii
O podkastach i zaletach e-learningu czytaj
w kolejnym numerze Akademickie B+R.

11-latek
za katedrą
Uczelniane korytarze
coraz częściej wypełniają
uczniowie, którzy indeks
otrzymają za dziesięć
i więcej lat. Nie jest to
jednak kolejna akcja
z cyklu „Drzwi otwarte”,
którą szkoły wyższe
promują się wśród
przyszłych studentów.
Jak to możliwe?
Szansę taką stwarza Polska Akademia Dzieci, która realizuje unikatowy w skali europejskiej program umożliwiający dzieciom uczestnictwo w specjalnych wykładach.
Kształcenie przyszłościowe, jak wyjaśnia
dr Agata Hofman, autorka projektu, skupia
się na selekcji i kompilacji danych oraz rozbudzaniu kreatywności i promowaniu autonomii
u uczniów, nawet tych najmłodszych. Innowacyjność tej idei wynika z położenia nacisku na
promowanie autonomii i kreatywności u najmłodszych uczniów w połączeniu z informatyzacją nauczania w okresie wczesnoszkolnym
(klasy 0 do 6). Dzieci są nie tylko słuchaczami, ale również stają po stronie zarezerwowanej dla profesorów. Nazywamy ich Młodymi
Naukowcami – dodaje Agata Hofman. Z ponad
200 zorganizowanymi wykładami, w tym największym dla ponad 600 osób, inicjatywa skutecznie rozbudza pasję do nauki, którą szkoła nastawiona na zapamiętywanie skutecznie
zabija. Celem programu jest właśnie przygotowanie uczniów do funkcjonowania w świecie przyszłości. Dzieci mogły spotkać się już
z dr Scott`em Parazynskim – jedynym astro-

nautą NASA, który zdobył Mt Everest, księdzem prof. dr hab. Michałem Hellerem – jedynym Polakiem, laureatem Nagrody Templetona czy prof. dr hab. Inż. Tadeuszem Morawskim, najwybitniejszym w historii literatury
polskiej twórcą palindromów. Inicjatywa spotkała się z przychylną reakcją nie tylko dzieci,
ale również szkół wyższych, które same zgłaszają chęć uczestnictwa w projekcie. Obecnie
wykłady odbywają się w kilku miastach, między innymi na: Uniwersytecie Jagiellońskim,
Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie
Gdańskim, Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Myliłby się ten, kto uznałby, że tematyka wykładów nie ma nic wspólnego z nauką. Tematy spotkań na Uniwersytecie Gdańskim zainteresować mogły wielu
dorosłych: Podróż do początku Wszechświata, Robotyka: czy roboty grają w piłkę?, Fizyka eksperymentalna oraz miasto przyszłości
2057. W czerwcu 2010 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa dla Dzieci na Politechnice Gdańskiej, której tematyka koncentrowała się wokół zagadnień takich
jak: Czy świat jest cyfrowy?, Jak skroplić tlen
i zbudować obwód elektryczny, Czy bakterie
świecą oraz Jak mózg postrzega świat?
Wśród planowanych na ten rok wykładów pojawią się kolejne interesujące tematy.
11-letnia Ania Krzemińska opowie o cukrzycy,
12-letnia Julia Froeze o iluzjach optycznych i
ślepocie zmian, 12-letni Dawid Zapisek przybliży logikę jako podstawę nauki, Martyna

Kowalczuk opowie o kotach, najlepszych przyjaciołach człowieka. Nie mniejsze wyzwanie
czeka dorosłych wykładowców, którzy przybliżą dzieciom zagadnienia związane z: sercem, logiką filozofii, mózgiem, psychologią
poznawczą i Szekspirem.
1 czerwca w Gdańsku odbędzie się Międzynarodowa Konferencja dla Dzieci – Dzień
Młodego Naukowca, w której uczestniczyć
będzie ponad tysiąc dzieci w wieku 6-12 lat.
Jej gościem specjalnym będzie Jonathan
Gardner, szef laboratorium kosmologicznego NASA, który przybliży największy w dziejach ludzkości projekt kosmologiczny mający
dotrzeć do początków Wszechświata – teleskop Jamesa Webba. Jak podkreśla dr Agata
Hofman, szczególny nacisk w projekcie położono na umożliwienie udziału w wykładach
dzieciom niezależnie od ich statusu społecznego, stąd obecność dzieci z hospicjów i domów dziecka. Sekret programu, jak dodaje, polega na zapale, z jakim dzieci opowiadają o swoich pasjach i przekonaniu innych,
że one też potrafią i są zdolne, co znacznie
podnosi ich samoocenę. Wykorzystanie nowoczesnych środków stosowanych w edukacji umożliwia z kolei multisensoryczny odbiór treści wykładów, co sprzyja przyswajaniu wiedzy przekazywanej podczas zajęć. Nie
wolno zapominać o pozytywnych rezultatach
takiej edukacji, dzieci nabierają pewności
siebie, rozwijają pasje z przekonaniem i mają
możliwość odkrywania świata w sposób, na
jaki nie pozwala szkoła. 
Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem: www.akademiadzieci.edu.pl
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Wielkie kroki dla medycyny,
równie wielkie kroki dla ludzkości

Stwierdzenie "medycyna się rozwija" to oczywiście truizm. Takim samym
truizmem jest również to, że droga od innowacyjnego pomysłu, który zagości
w głowie pioniera, do wcielenia tej idei w życie na szerszą skalę, jest długa
i niezmiernie ciężka. Jednak raz po raz się udaje, nawet w dziedzinie tak
skomplikowanej i odpowiedzialnej jak medycyna.
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,

Chciałoby się również dodać ''i nawet w kraju takim jak Polska''. Jesteśmy bowiem jednym z liderów, jeśli chodzi o wdrażanie w życie medycznych innowacji. Liderów europejskiego szarego końca. Zaledwie 15% polskiego rynku aptecznego stanowią leki innowacyjne/oryginalne - to jeden z najgorszych
wyników w Unii Europejskiej. W roku 2010
przeprowadzono w naszym kraju tylko o 1%
więcej badań klinicznych niż w 2009 (rocznie
rejestruje się ich u nas około 450, trzykrotnie mniej niż w Wielkiej Brytanii i Niemczech
oraz mniej więcej tyle samo, co w Czechach
i na Węgrzech, mimo że te kraje razem wzięte mają niewiele więcej mieszkańców niż
50% populacji Polski). Do tego brak jest regulacji prawnych ułatwiających pacjentom
dostęp do medycznych innowacji.
Nie warto jednak nawet przedstawiać tych
argumentów takim pasjonatom, jak dr Zbi-

gniew Nawrat z Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii, fizyk i współtwórca polskich sztucznych komór serca. To człowiek, którego w
dążeniu do postawionego sobie celu nic nie
jest w stanie zatrzymać. A także człowiek,
który ponad 10 lat temu, w 2000 roku, zainicjował unikatowy w skali europejskiej projekt stworzenia robota kardiochirurgicznego nazwanego Robin Heart. Powstały modele Robin Heart 0, Robin Heart 1 i Robin Heart
2, różniące się między sobą koncepcją sterowania i mocowania oraz Robin Heart Vision - robot kontroli toru endowizyjnego, mogący zastępować jednego z asystentów przy
większości operacji mini-inwazyjnych. Dzięki
wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego dr Nawrot był w stanie stworzyć zalążek pierwszej w Polsce firmy produkującej
roboty - Zakładu Robin Heart Service. Zaangażowanie twórców stojących za projektem

przyciągnęło też wielu sponsorów, takich jak
Vattenfall, PKO BP, BRE Bank czy Rafineria
Trzebinia.
Dziś projekt jest coraz bliższy realizacji, co
jednak wcale nie znaczy, że bliski. Problemem są tradycyjnie pieniądze. - Cały czas
walczę o wdrożenie robota Robin Heart. Co
roku pokazujemy jak potrafimy, pomimo
skąpych środków, dokonywać kolejnych kroków w celu skonstruowania i zbadania najnowocześniejszych narzędzi chirurga. W
tamtym roku w maju przeprowadziliśmy testy na zwierzętach przy pomocy robota Robin
Heart mc2 (nowy robot stworzony w dziewięć
miesięcy), w grudniu pierwszą w Polsce teleoperację Zabrze - Katowice. W tym roku planujemy wejść do klinik z pierwszym robotem
Robin Heart Vision. Mamy ogromną szansę,
ale ją stracimy, jeśli nie uruchomimy w Polsce fabryki robotów. Inwestycje nie są tu przy 
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PROF. TOMASZ ŁODYGOWSKI, KIEROWNIK ZAKŁADU KOMPUTEROWEGO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA POLITECHNIKI POZNAŃSKIEJ

Obliczenia przez nas wykonywane są bez wątpienia zadaniami dużej złożoności, co może
być mierzone zarówno liczbą stopni swobody modeli, jak i czasami obliczeń, niekiedy nawet na dobrych serwerach ciągnących się tygodniami.



W Poznaniu powstało najnowocześniejsze w Polsce Centrum
Symulacji Medycznej. Jest ono
wyposażone w najnowocześniejsze na świecie symulatory pacjenta dorosłego i dziecka do prowadzenia zaawansowanej symulacji.

 tym większe niż dla uruchomienia fabryki
makaronu - wyjaśnia dr Nawrat.
Zabrzańska Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii nie jest jedyną, która wdraża pomysły rodzące się w głowach medycznych innowatorów. Fundacja Uniwersytetu Medycznego im.
K. Marcinkowskiego w Poznaniu od początku lat dziewięćdziesiątych poprzedniego tysiąclecia, tworzy i rozwija Osteoplant, jedyny
polski system implantologiczny, szeroko stosowany w stomatologii. Wykonane z biokompatybilnego tytanu implanty zębów powstają przy współpracy poznańskich lekarzy oraz
Zakładu Komputerowego Wspomagania Projektowania Politechniki Poznańskiej.
- Współpraca mojego zakładu z Uniwersytetem Medycznym i Fundacją trwa już 10 lat.
Koledzy z Fundacji stanęli przed problemem
trwałości implantów wynikającej ze zmęczenia materiału, a także chcieli zaproponować
optymalne kształty wszczepów. Oba te pytania mają charakter związany z naszymi kompetencjami - opowiada prof. Tomasz Łodygowski, kierownik ZKWP. - W pracy doktorskiej Marcina Wierszyckiego (byłem jej promotorem, a jednym z czterech recenzentów
był prof. Wiesław Hędzelek z UM) rozwiązaliśmy zadania analizy zmęczeniowej, tym samym oceniono wytrzymałość implantów
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w przypadku obciążeń cyklicznych - taki implant jest bowiem w ciągu roku obciążany
wieleset tysięcy razy. W kolejnej pracy doktorskiej mojego podopiecznego Krzysztofa
Szajka rozwiązywany jest problem optymalizacji wszczepów stomatologicznych, które z
pewnością wejdą w przyszłości do produkcji.
Bazuje się tu na wykorzystaniu technik numerycznych polegających na tak zwanych algorytmach genetycznych. Obliczenia przez
nas wykonywane są bez wątpienia zadaniami
dużej złożoności, co może być mierzone zarówno liczbą stopni swobody modeli, jak
i czasami obliczeń, niekiedy nawet na dobrych serwerach ciągnących się tygodniami.
Wszczepy produkowane przez Fundację we
współpracy z Politechniką występują w wersji

jednoczęściowej i dwuczęściowej. Wyjątkowa
konstrukcja tych pierwszych pozwala na nawet trzykrotne skrócenie czasu leczenia. Nie
ma się zatem co dziwić, że znakomicie radzą
sobie one na rynku stomatologicznym.
Nie byłoby jednak lekarzy-innowatorów bez
innowacyjnych studiów i nowoczesnych metod edukacyjnych. To również właśnie w Poznaniu za półtora miliona złotych powstało
niedawno najnowocześniejsze w Polsce Centrum Symulacji Medycznej. Jego stworzenie dofinansowała Unia Europejska w ramach
programu Poprawy Jakości Kształcenia. I faktycznie, CSM ma spore szanse poprawić jakość kształcenia, a na pewno to kształcenie
ułatwić. - Centrum zostało zaprojektowane
przez projektantów specjalizujących się

w tej dziedzinie z Virginia Commonwealth
University z USA. W Centrum znajdują się najnowocześniejsze na świecie symulatory pacjenta dorosłego i dziecka do prowadzenia zaawansowanej symulacji. Co ważniejsze, Centrum oprócz symulatorów posiada także nowoczesną infrastrukturę do prowadzenia zaawansowanej symulacji medycznej. Pomieszczenia przystosowane są tak, by wyglądały jak
typowe sale szpitalne. Wszystko to po to, aby
jak najbardziej odtworzyć warunki, w których
w przyszłości będą pracować i leczyć studenci. Nadzór nad symulacją prowadzony jest
zdalnie, tak że osoba prowadząca zajęcia nie
jest widoczna, natomiast kontrola sprawowana jest z wykorzystaniem luster fenickich (wizualna) i specjalistycznego oprzyrządowania

(programowa). Dodatkowo scenariusze symulacyjne są archiwizowane po to, aby można
je było przeanalizować zaraz po ich ukończeniu - opowiada o Centrum jego szef, dr Łukasz Gąsiorowski.
Centrum Symulacji Medycznej zaopatrzono
w manekiny, na których pomocy pacjentom
uczą się młodzi lekarze, ratownicy medyczni i pielęgniarki - choć trzeba jednak zaznaczyć, że tak naprawdę słowo manekin uwłacza tym zaawansowanym symulatorom, odzwierciedlającym wszystkie elementy życiowe człowieka. Można je zaprogramować,
by odtwarzały przebieg rozmaitych chorób,
mogą się pocić, krwawić, wymiotować i reagować na podawane im leki. Koszt jednego
takiego fantomu to 350 tysięcy złotych. - Po-

prawę bezpieczeństwa pacjenta osiągnie się
poprzez przećwiczenie nie tylko trudnych,
ale i często niemożliwych do wykonania ze
względu na rzadkość występowania zabiegów, jak na przykład zakładanie kontaktu
centralnego, wkłuć dożylnych, defibrylacji.
Po raz pierwszy każdy student będzie mógł
przećwiczyć w realistyczny sposób odbarczanie opłucnej w odmie prężnej – ratujący życie
zabieg, który przy obecnym systemie edukacji wykonuje się "na żywo" bez uprzedniego
treningu - dodaje dr Gąsiorowski.
Nie tylko instytucje publiczne zajmują się
wprowadzaniem innowacji technologicznomedycznych z pracowni projektowych
i inżynierskich wprost do gabinetów lekarskich. Poznańska Klinika Okulistyczna Lexummedica używa laserów femtosekundowych. Właściwa odpowiedź na pytanie: "Co
to jest femtosekunda?" brzmi: "Bardzo mała
część sekundy". A nawet jeszcze mniejsza, bo to zaledwie jedna bilionowa sekundy. Laser femtosekundowy generuje impulsy
świetlne o czasie trwania od zaledwie kilku
do kilkudziesięciu femtosekund i dzięki zdecydowanie mniejszej inwazyjności jest prawdziwą rewolucją jeśli chodzi o zabiegi rogówki (między innymi jej przeszczepy) oraz korekcję astygmatyzmu. Bliźniacza dla poznańskiej kliniki krakowska Lexummedica dysponuje z kolei najszybszym laserem w naszym
kraju - Allegretto Eye Q, który koryguje wadę
wzroku o jedną dioptrię już w dwie sekundy.
To wszystko, nawet bez zabiegu supernowoczesnym okulistycznym laserem, pozwala
z optymizmem patrzeć w przyszłość. I może
nie tyle chorować bez obaw, ale spodziewać
się, że w przyszłości czekają nas w medycynie takie cuda, które nie śniły się nie tylko
pacjentom, ale i filozofom. 
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Bez koła

nie ma kołaczy

Zwykło się myśleć i, co za tym idzie, mówić, że polska nauka cierpi na nadmiar
młodych, zdolnych osób, połączony z równoczesnym niedoborem środków
finansowych na ich rozwój. Tymczasem na uczelniach, koła naukowe pełne
pasjonatów nie czekają na rządowe subwencje i nie narzekają na brak pieniędzy,
a stawiają na działanie. Na swoje projekty sami zbierają fundusze, mało tego,
czasem nawet na nich zarabiają.
O namacalne sukcesy studenckich kół naukowych oczywiście najłatwiej na kierunkach
technicznych. Ich członków charakteryzuje niczym nieskrępowana wyobraźnia, którą najlepiej i do tego całkiem dosłownie charakteryzuje angielski zwrot "Sky is the limit". Wzięła go sobie do serca szczególnie grupa studentów z Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej, zrzeszona w Kole Naukowym SAE. Rywalizuje ona
rok w rok w amerykańskich zawodach AeroDesign, polegających na zaprojektowaniu i budowie samolotu bezzałogowego, który uniesie jak
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największy ciężar. W zeszłym roku ich autorska
konstrukcja KIWI została uznana za najlepszy
projekt, miała najlepsze osiągi, zajęła również
pierwsze miejsce w klasyfikacji ogólnej. Studenci sami znajdują sponsorów, którzy opłacają niemałe koszty budowy maszyn oraz pobytu
zawodników w USA. I są to sponsorzy nie byle
jacy, bo światowy gigant lotnictwa Boeing oraz
amerykański potentat jeśli chodzi o budowę
silników samolotowych oraz rakietowych, firma Pratt & Whitney.
Zrzeszeni w Kole Naukowym MOS (Microstystems Oriented Society) studenci Politechni-

ki Wrocławskiej, którymi ogólnopolskie media zainteresowały się przy okazji projektu P.I.W.O. (Potężne Indeksowane Wyświetlacze
Oknowe, sprawiające że akademiki przy pomocy oświetlenia poszczególnych pokojów zamieniają się w gigantyczne ekrany), współpracują z inną znaną korporacją. Fundusze dla projektu zapewnia Politechnika Wrocławska. Żarówki sponsoruje firma Philips Lighting Poland
- mówi jeden z koordynatorów projektu Paweł
Szczepaniak. Członkowie koła stworzyli też na
oficjalnej stronie swojego projektu specjalny
dział, mający zachęcić potencjalnych sponso-

rów do współpracy. W zamian za pomoc oferują nie tylko logo wspierającej ich firmy na plakatach i banerach promujących działanie KN
MOS, ale też wyświetlenie go w kilkunastometrowej wersji na jednym z domów studenckich.
W 2009 roku studenci Koła Naukowego Energetyków Politechniki Warszawskiej wzięli udział w konkursie Make Your Campus Greener organizowanym przez amerykańską korporację General Electric, stworzoną między
innymi przez Thomasa. Opracowali oni projekt lokalnej instalacji ko generacyjnej, urządzenia wytwarzającego zarówno prąd i ciepło - dla ogrzania ich Instytutu Techniki Cieplnej. Ze swoim projektem wygrali finał w Budapeszcie i do domu wrócili nie tylko z satysfakcją, ale również 25 tysiącami euro na realizację
swojego projektu.
Na finansowanie europejskie postawili z kolei
członkowie Studenckiego Koła Astronautycznego przy Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Ich



W zeszłym roku konstrukcja
KIWI, którą stworzyli studenci Wydziału Mechanicznego
Energetyki i Lotnictwa
Politechniki Warszawskiej,
została uznana za najlepszy
projekt na zawodach
AeroDesign. Polegają one na
rywalizacji samolotów
bezzałogowych, które
uniosą jak największy ciężar.
Prace studentów opłacają
między innymi: Boeing oraz
Pratt & Whitney

SCOPE 2.0 czyli system sterowania i stabilizacji kamery, mający śledzić wybrane punkty na
powierzchni Ziemi przy jednoczesnym eliminowaniu wpływu wahań na otrzymywane nagranie, znalazł się pod koniec zeszłego roku

na pokładzie balonu stratosferycznego BEXUS 11 Europejskiej Agencji Kosmicznej. Balon wystartował 23 listopada 2010 ze szwedzkiego kosmodromu Esrange, już za północnym
kołem podbiegunowym. Po kilku godzinach
lotu jego gondola opadła w Finlandii. W czasie rocznego projektu mamy okazję być kilkukrotnie w centrum technologicznym Europejskiej Agencji Kosmicznej ESTEC czy w kosmodromie Kiruna. Pod czujnym okiem specjalistów, którzy na co dzień budują satelity i rakiety, mamy okazję stworzyć własny półprofesjonalny projekt, nauczyć się prawdziwych, kosmicznych standardów projektowania - mówi
koordynator projektu Jarosław Jaworski.
Czas odrzucić również stereotyp studenta, chodzącego trzecią z rzędu zimę w tym samym
swetrze oraz żywiącym się wyłącznie tym, co
w promocji oferują mu lokalne dyskonty. I któremu w dodatku słowo giełda kojarzy się wyłącznie z giełdą używanych podręczników. Wpraw
dzie mianem "inwestorów giełdowych
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 z prawdziwego zdarzenia" może się wciąż tytułować zaledwie około niecałych czterech procent polskich żaków, jednak ci, którzy obracają
akcjami, stanowią na naszych parkietach ponad
jedną piątą inwestorów indywidualnych. Mało
tego, że obracają, oni na tym zarabiają. Badania
przeprowadzone przez Koło Naukowe Statystyki
i Demografii SGH wykazały, że w 2007 roku studenci tej uczelni osiągnęli z bezpośrednich inwestycji stopę zwrotu przekraczającą dziewięć
procent, bijąc pod tym względem na głowę fundusze inwestycyjne. W czołówce tych, którzy na
giełdzie zarabiają najwięcej oraz najlepiej wiedzą, co zrobić, by określona suma pieniędzy nagle, niczym za dotknięciem magicznej różdżki Warrena Buffetta, przeobraziła się w jeszcze
większą sumę, są członkowie takich kół naukowych jak: Koło Rynku Kapitałowego Index Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Koło
Naukowe Inwestycji i Finansów "Market Wi-

30 AKADEMICKIE B+R



Z badań przeprowadzonych
przez Koło Naukowe Statystyki i Demografii SGH wynika, że w 2007 roku studenci tej uczelni osiągnęli z bezpośrednich inwestycji stopę
zwrotu przekraczającą dziewięć procent, bijąc pod tym
względem na głowę fundusze inwestycyjne.

zards" działające przy Uniwersytecie Warszawskim czy Studenckie Koło Naukowe Inwestycji
Kapitałowych "Profit" poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego.
Gdzie pojawiają się pieniądze, tam nie może
też zabraknąć księgowych i rachmistrzów. Tak-

że tutaj mamy się czym pochwalić. W grudniu 2001 roku studenci z Koła Naukowego Rachunkowości toruńskiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zapisali się w annałach historii.
A ściślej rzecz biorąc w Księdze Rekordów Guinnessa, księgując poprawnie w ciągu godziny 472 operacje gospodarcze. Wieść niesie, że
choć ciężko w to uwierzyć rezultat mógłby być
jeszcze bardziej imponujący, ale to operacje
gospodarcze całego świata nie nadążały
z generowaniem się, by zostać zaksięgowanymi. Niestety więcej takich rekordów nie będzie.
Bicie rekordu Guinnessa odbyło się na początku działalności naszego Koła i miało na celu
zachęcenie studentów do wstąpienia w szeregi
Koła oraz spopularyzowanie rachunkowości na
naszym Wydziale. Nie jesteśmy zainteresowani
biciem kolejnego rekordu - mówi Anna Micał,
przewodnicząca Koła. 



Łukasz Miszewski

Nowa żywność

bioaktywna wkrótce na naszych stołach

Polska kojarzona jest jako kraj, w którym rolnictwo i przemysł spożywczy mają
olbrzymią szansę rozwoju, głównie dzięki niskiemu skażeniu środowiska. Wydaje
się, że szansa ta jest coraz bardziej wykorzystywana i polskie produkty spożywcze
są eksportowane w coraz większym zakresie.
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PROF. DR HAB. JÓZEF KORCZAK, KOORDYNATOR PROJEKTU BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ

Żywność bioaktywna poprawia nasze zdrowie, oddziałując na lepsze samopoczucie w konkretny, ukierunkowany przez nas sposób, co wyróżnia ją na tle żywności tradycyjnej. Tym samym
ogranicza i zapobiega występowaniu tak zwanych chorób cywilizacyjnych, takich jak na przykład otyłość, choroby układu naczyń krwionośnych, miażdżyca i choroba niedokrwienna serca,
choroby nowotworowe, cukrzyca, osteoporoza i inne.

Olbrzymią, ale obecnie w niewielkim
stopniu wykorzystywaną szansą rozwoju
krajowego przemysłu spożywczego, jest wytwarzanie produktów spożywczych nie tylko
spełniających podstawowe funkcje odżywcze, ale także mogących zapobiegać wielu
chorobom lub wspomagać ich leczenie. Takie efekty prozdrowotne żywności są aktualnie intensywnie badane w kraju i zagranicą. i dostarczają nowych informacji o związkach diety ze zdrowiem. Opracowanie technologii, wdrożenie do produkcji i wprowadzenie na rynek takiej zupełnie nowej żywności, zaprojektowanej od podstaw pod kątem określonego działania prozdrowotnego
stworzy możliwość rozwoju polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego w kierunku ich innowacyjności i konkurencyjności.
Efekty tego działania skutkować będą także poprawą zdrowia społeczeństwa poprzez
profilaktykę chorób dietozaleznych.
Takie ogólne cele zostały postawione
w projekcie „Nowa żywność bioaktywna
o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1. „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działanie
1.1 „Wsparcie badań naukowych dla budowy
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gospodarki opartej na wiedzy”, Poddziałanie
1.1.2 „Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych”. Projekt, którego
koordynatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu, jest realizowany przez konsorcjum naukowe w skład którego wchodzą
jeszcze Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu.
Celem szczegółowym projektu jest opracowanie innowacyjnej technologii linii produktów spożywczych przeznaczonych dla wspomagania leczenia chorych na nadciśnienie,
cukrzycę, otyłość i anemię. Będą to nowe produkty spożywcze, a nie tzw. suplementy diety, a ich wprowadzenie na rynek i powszechne spożycie spowoduje zmniejszenie zachorowalności na choroby cywilizacyjne i tym samym poprawa jakości życia społeczeństwa.
Efekty pracy w ramach projektu stanowić
będą także element wsparcia dla wzrostu innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki żywnościowej opartej na wiedzy.
Badania wskazują, że nowa żywność
komponowana będzie z surowców roślin-

nych, które zawierają wyjątkowo dużą koncentrację bioaktywnych fito-związków. Ważnym surowcem do produkcji bioaktywnych
związków będą produkty uboczne przemysłu rolno-spożywczego, głównie zbożowo-młynarskiego i owocowo-warzywnego,
dlatego ich wykorzystanie będzie korzystne
dla ochrony środowiska.
Projekt realizowany jest na wielu płaszczyznach badań naukowych. Program badawczy rozpoczęły studia rynkowe badające preferencje konsumenckie w odniesieniu do żywności funkcjonalnej. Pozwoliło to
ukierunkować prace nad projektowaniem
nowych produktów spożywczych i wskazało preferowane przez konsumentów rodzaje żywności, właściwą jej postać i pożądane
przez nich cechy sensoryczne. Aktualnie zakończono już proces poszukiwania odmian
roślin uprawnych najzasobniejszych w aktywne składniki. Uwagę skoncentrowano
m.in. na takich roślinach jak liście herbaty
o różnym stopniu fermentacji, liście morwy,
lubczyku, perz, mięta, pokrzywa, warzywa
kapustowate, owoce aronii, borówki, żurawiny, korzeń czarnej marchwi, buraka, nasiona wiesiołka, łubinu, gryki, fasoli i innych
surowcach dotychczas w niewielkim stopniu wykorzystywanych w codziennej diecie.

PROF. DR HAB. JÓZEF KORCZAK, KOORDYNATOR PROJEKTU BIOAKTYWNA ŻYWNOŚĆ

My nic w roślinie nie zmieniamy – nie modyfikujemy jej genetycznie, tylko umiejętnie składamy gotowy do spożycia produkt końcowy z takich roślin, czy nawet z części tych roślin, aby uzyskać zamierzony
efekt zdrowotny. Przy tym wszystkim produkt musi być atrakcyjny smakowo i apetycznie wyglądać. Dążymy więc do tego, aby nasze produkty były atrakcyjne w sensie konsumenckim – miały ładny zapach,
barwę, ciekawą konsystencję, a przy tym wszystkim aby chroniły nas przed określonymi chorobami.

Obecnie w naszych laboratoriach prowadzona jest procedura dwukierunkowej rafinacji - zolowuje się te fragmenty roślin, które są najbogatsze w aktywny składnik, po
czym przeprowadzone są procesy ekstrakcji w celu odzyskania czystych bioaktywnych
składników, które zostaną w efekcie wykorzystane do konstruowania nowych produktów. Wyizolowane frakcje charakteryzowane
są pod względem chemicznym i sensorycznym, ze szczególnym zwróceniem uwagi na
bezpieczeństwo ich stosowania (alergenność, cytoksyczność, substancje antyżywieniowe, metale ciężkie, itp.), a także pod kątem uwypuklenia ich cech korzystnych pod
względem sensorycznym (zgodność barw,
smaków, zapachów, konsystencji).
Wyniki tych badań będą podstawą do
skomponowania produktów finalnych. Projektowanie i konstruowanie produktów
obejmie określenie matrycy produktu, sposobu związania matrycy z aktywnymi frakcjami surowców oraz ukształtowanie atrakcyjnego smaku, zapachu, barwy i konsystencji produktu. Następnie zostanie opracowana metoda ochrony aktywnych składników, w tym chemiczna, mikrobiologiczna
i enzymatyczna oraz właściwe opakowanie,

Zespół administrujący projekt: prof dr hab Józef Korczak, dr inż. Anna Gramza-Michałowska,
mgr Jadwiga Urbańska, dr inż. Joanna Kobus-Cisowska, dr inż. Dominik Kmiecik,
mgr Michał Baranowski.
jak również sposób zwiększenia ich biodostępności. Technologia zostanie sprawdzona w skali półtechnicznej. Następnie zostaną wyprodukowane pilotowe partie produktów tak, aby można było przeprowadzić badania żywieniowe i analizę rynkową. Otrzymane produkty zostaną zbadanie pod kątem
ich składu, bezpieczeństwa i wartości żywieniowej. Finalnym etapem badań będzie

weryfikacja cech funkcjonalnych w wybranych klinikach wobec czterech wspomnianych jednostek chorobowych tak, aby można uzyskać podstawy do wystąpienia o deklarację zdrowotną dla nowych produktów
spożywczych. Projekt zamkną badania rynkowe najatrakcyjniejszych produktów oraz
opracowanie strategii marketingowych ich
wprowadzania na rynek. 
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