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WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 
  
 Z dużym opóźnieniem dotarła do Redakcji BIULETYNU Dziekana informacja, że na 
międzynarodowym kongresie „Home and Personal Care Ingredients Congress”, który odbył się w 
dniach 25-26 listopada 2008 w Warszawie praca pod tytułem ” Application of Surfactants Synthesized 
from Renewable Sources for Microemulsion Preparation” otrzymała nagrodę przyznaną przez Polski 
Związek Pracodawców Prywatnych Branży Kosmetycznej. Współautorkami pracy są panie dr hab. 
inż. Halina Szeląg i mgr inż. Patrycja Szumała, słuchaczka III roku Studium Doktoranckiego. 
Kryteriami oceny były poziom naukowy pracy oraz  przydatność tematyki dla przemysłu. 
 
 Redaktor BIULETYNU przeprasza obie Panie za zwłokę i opóźnienie, które wynikły ze 
względów technicznych związanych z awarią komputera. 
          
        Wacław Grzybkowski 
 
 
 
SZKOLENIE ORGANIZOWANE PRZEZ CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII 

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ DOTYCZĄCE USPRAWNIENIA TRANSFERU 
WYNIKÓW BADAŃ Z UCZELNI DO PRZEMYSŁU 

 
W dniach 10-12 grudnia 2008 roku oraz 2-4 lutego 2009 roku w Politechnice Krakowskiej 

odbył się cykl szkoleń organizowanych przez Centrum Transferu Technologii Politechniki 
Krakowskiej. Projekt "Cykl szkoleń dla pracowników naukowych, mających na celu usprawnienie 
transferu wyników badań z uczelni do przemysłu" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.  
Z polecenia Dziekana Wydziału Chemicznego prof. Jacka Namieśnika miałem możliwość 
uczestniczenia w tym szkoleniu. W kursie brało udział około 40 osób, głównie pracowników 
naukowych, z różnych krajowych ośrodków badawczych.  

Tematyka pierwszej części szkolenia (10-12 grudnia 2008 roku) była związana między innymi 
z prawnymi narzędziami ochrony własności intelektualnej, procesem komercjalizacji i transferu 
technologii, oceną wartości ekonomicznej technologii według potencjału rynkowego, oceną finansowa 
projektu innowacyjnego oraz metodami wyceny projektów technologicznych.  
Druga część szkolenia – warsztaty odbyły się w dniach od 2 do 4 lutego 2009 także w Politechnice 
Krakowskiej. Zakres szkolenia obejmował między innymi zagadnienia związane z zarządzaniem 
projektami, komunikację werbalną i niewerbalną, umowy handlowe - negocjacje z przedsiębiorcami, 
marketing innowacyjnych technologii. Ostatni dzień szkolenia został w całości poświęcony 
warsztatom z zakresu zarządzania projektami z wykorzystaniem oprogramowania Microsoft Project 
2007. To narzędzie z pewnością przyda się osobom, które w sposób efektywny chcą zarządzać 
projektami, posiadać szybki dostęp do potrzebnych informacji, czy też mieć większą kontrolę nad 
zasobami oraz finansami. 
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Moja obecność na szkoleniu potwierdzona została certyfikatem uczestnictwa w cyklu szkoleń 
dla pracowników naukowych, mających na celu usprawnienie transferu wyników badań z uczelni do 
przemysłu oraz certyfikatem z zakresu zarządzania projektami z wykorzystaniem oprogramowania 
Microsoft Project 2007. 

Materiały udostępnione przez organizatorów szkolenia przekazałem do Dziekanatu Wydziału 
Chemicznego, dzięki temu wszystkie osoby zainteresowane będą miały swobodny do nich dostęp. 
Oczywiście, ze swojej strony służę także pomocą i chętnie udzielę wszelkich informacji na temat 
szkolenia oraz warsztatów 
    
         Michał Strankowski 
 
 

NASI STUDENCI W POZNANIU 
 
 Pierwsze dwa tygodnie grudnia upłynęły w Polsce pod znakiem konferencji klimatycznej 
ONZ organizowanej w Poznaniu. Jedną z najważniejszych imprez towarzyszących temu 
niecodziennemu przedsięwzięciu była wystawa Technologie dla Ochrony Klimatu. Nie mogło na niej 
oczywiście zabraknąć naszych studentów. 
 Gdy tylko pojawiła się informacja, zebrała się grupa 5 młodych adeptów Technologii Ochrony 
Środowiska. Dzięki przychylności dziekana, popartej funduszami na przejazd i zakwaterowanie, przez 
dwa dni zaznajamialiśmy się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie technologii służących 
ochronie klimatu. Wystawa pozwoliła nam spotkać się z tym, o czym uczymy się na zajęciach - mówi 
Adelina Martini, jedna z uczestniczek wyjazdu. Wtóruje jej Paweł Komada :Nauka w taki sposób jest 
przyjemnością. I nie da się ukryć: na wystawie zgromadzono setki „eksponatów”, czyli działających 
urządzeń i konstrukcji, które można było dotknąć i wypróbować. A wśród nich samochody 
hybrydowe, lekkie pojazdy wykonane z polimerów, inteligentne materiały budowlane czy 
energooszczędne systemy ogrzewania i oświetlenia. Osobny dział stanowiły źródła energii, ze 
szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej (wiatru, fal morskich, słońca itp.). Na uwagę 
zasługiwały także technologie ratujące ludność w odległych zakątkach globu, takie jak łapacze mgły, 
pływające domy i wywoływacze deszczu. 
 Na wystawie Poznań się nie kończy. W wolnych chwilach zwiedziliśmy wiele cennych 
zabytków, w tym zamek (nocą!) i zabudowania Ostrowa Tumskiego. Odwiedziliśmy imponującą 
palmiarnię, stanowiąca unikalny, egzotyczny ekosystem z tysiącami gatunków roślin i zwierząt. Jak 
przystało na chemików, przyjęliśmy również zaproszenie do zwiedzenia najpoważniejszych zakładów 
chemicznych w Poznaniu – browaru Lech. 
 Zmęczeni, ale szczęśliwi, wróciliśmy pełni praktycznej wiedzy na naszą Alma Mater. I już 
planujemy kolejne przedsięwzięcia! 
 
                 Aleksander Farmas 
                        główny organizator wyjazdu 
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             Mark G. Moloney (Oxford University) , Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007.  
        

Wszystkie wymienione wyżej pozycje zostały zakupione z inicjatywy Dziekana i 
Wydziałowej Komisji Bibliotecznej ze  środków pozostających w dyspozycji Dziekana. 


