Wirtualny Dzień Wynalazków 2021 na PK od 4 do 1

Wirtualny Dzień Wynalazków 2021 na PK od 4

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej opublikował w sierpniu raport
zajęła wysokie, 8. miejsce. Już w październiku niektóre z rozwiązań opraco
zostaną zaprezentowane podczas wirtualnej odsłony Dnia Wynalazków – w
. W tym roku wydarzenie przybrało inną niż zwykle, bo wirtualną formę.

W rankingu podmiotów zgłaszających według liczby patentów udzielonych w 2
liczbą 51 patentów, wyprzedzając Politechnikę Warszawską, Uniwersytet
opatentowanych rozwiązań z PK znalazł się m.in. sposób przetwarzania odpa
popiołowo-żużlowe) opracowany m.in. przez dr. hab. inż. Janusza Mikułę, prof.
Fizyki), emulsja kosmetyczna z ekstraktem z kwiatostanów i owoców czeremch
Sikory, prof. PK i dr inż. Małgorzaty Miastkowskiej (patent wspólny z Uniwersy
biomateriału kompozytowego polimerowo-ceramicznego pozwalającego zrekon
inż. Agnieszka Sobczak-Kupiec, dr hab. inż. Bożena Tyliszczak, prof. PK, dr
Klaudia Pluta, mgr inż. Anna Drabczyk, mgr inż. Wioletta Florkiewicz, mgr inż
Krakowska dokonała 26 zgłoszeń patentowych. Najwięcej pochodziło z Wydzi
Inżynierii Lądowej, Wydziału Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej oraz Wydzia

Okazją do lepszego poznania szerokiej palety zagadnień, którymi zajmują
Wynalazków organizowany przez INTECH PK i Dział Promocji uczelni. W ty
formę. – Względy bezpieczeństwa związane z sytuacją epidemiczną skłon
przeniesienia Dnia Wynalazków do sieci. Szybko dostrzegliśmy atuty nowej form
wybrane rozwiązania i ich twórców ze wszystkich wydziałów Politechniki Krako
wykorzystując możliwości Internetu i portali społecznościowych. Od 4 październ
pomocą krótkich filmów, które znajdą się na stronie naszego wydarzenia na F
spółki celowej Politechniki Krakowskiej INTECH PK sp. z o.o. – Idea Dnia
nowatorskich, innowacyjnych rozwiązań pokazujących jak przyjaznym, twórczy
zachęta dla kolejnych wstępujących w nasze mury studentów do rozwijania
nawiązaniu nowych relacji z inwestorami i partnerami branżowymi, wspiera kom

An error occurred.

Spróbuj obejrzeć ten film na www.youtube.com lub włącz JavaScript, jeśli je

Wszyscy zainteresowani będą mogli poznać zalety implantu wspomagająceg
ekologicznych kosmetyków, dowiedzą się jak druk 3D może wspomóc bud
produkcję miodu oraz elektroniczną protezę dłoni, nad którą pracuje studentka
2021 na PK” została zaplanowana na 4 października o godz. 11.00.
Dzień Wynalazków potrwa Od 4 do 14 października br. Każdemu wydziałowi bę
Wszystkie informacje i aktualności związane z wydarzeniem można śledzić na
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