


2 grudnia 2021

9.00 Otwarcie konferencji 

Prof. Marek Gorgoń - Prorektor ds. Nauki
Prof. Marta Radecka

SESJA I
Materiały, technologie i procesy inspirowane naturą (POB-5)

COVID-19

Moderator: prof. Katarzyna Styszko

9.15-11.45 POB-5
Post-perowskitowe materiały memrystywne do budowy hardwareowych sieci
Prof. Konrad Szaciłowski

POB-5
Nowej generacji wielofunkcyjne biomateriały do leczenia i regeneracji tkanek
Prof. Elżbieta Pamuła

COVID-19

Modele do oceny efektywności narodowych strategii zapobiegania i przeciwdziałania COVID. 
Problematyka  zagrożeń globalnych; metody i narzędzia informatyczne w prognozowaniu  
i monitorowaniu zasięgu, tendencji i skutków zagrożenia
Prof. Piotr Łebkowski

COVID-19
System oczyszczania powietrza w warunkach narażenia na działanie wirusa COVID-19 do  
zastosowania na stanowiskach pracy, w tym w górnictwie
Prof. Marek Borowski

10.30-10.45 Przerwa 

COVID-19
Hydrotermiczna higienizacja osadów ściekowych i analiza zagospodarowania produktów stałych  
i ciekłych procesu
Prof. Małgorzata Wilk

COVID-19
System pozwalający na automatyczną analizę związków chemicznych w kierunku aktywności 
przeciwwirusowej
Prof. Tomasz Buratowski

COVID-19
Inteligentny system sterowania pompą respiratora w technologii lewitacji magnetycznej
Prof. Adam Piłat

COVID-19
Aerożele do wychwytu i neutralizacji wirusów
Dr Dorota Lachowicz 

11.45-12.30 Przerwa 



SESJA II
Rozwiązania techniczne: od badań podstawowych, przez modelowanie i projektowanie, aż do prototypów (POB-4)

Inteligentne techniki informacyjne, telekomunikacyjne, komputerowe i sterowania (POB-6)
Przekraczanie granic: eksperymentalna fizyka wysokich energii, ekstremalne stany materii, zastosowania  

transdyscyplinarne (POB-8)

Moderator: Prof. Tomasz Szumlak

12.30-14.30 POB-4
Układy scalone do odczytu hybrydowych detektorów półprzewodnikowych dla potrzeb przyszłych 
generacji systemów synchrotronowych i metod obrazowania z wykorzystaniem promieniowania X
Prof. Piotr Kmon

POB-4

Opracowanie urządzeń elektroniki spinowej na potrzeby sprzętowej implementacji platform  
obliczeń neuromorficznych
Prof. Witold Skowroński

POB-4

Badanie stabilności zegarów satelitów i stacji referencyjnych GNSS z wykorzystaniem  
zaawansowanych narzędzi statystycznych 
Prof. Jacek Kudrys

POB-6

Interpretowalne metody diagnostyki procesów wykorzystujące uczenie maszynowe  
i statystykę
Prof. Jerzy Baranowski

POB-6

Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do rozpoznawania i analizowania wzorców w celu 
odtwarzania ukrytych informacji w interdyscyplinarnych obszarach badawczych maszynowego 
widzenia 
Andrzej Brodzicki

POB-6

Opracowanie rozwiązań wykorzystujących nowoczesne czujniki wizyjne dla zastosowań  
związanych z autonomicznymi, bezzałogowymi pojazdami latającymi
Marcin Kowalczyk

POB-8

Poszukiwanie Nowej Fizyki w ultra - peryferycznych zderzeniach ciężkich jonów w eksperymencie 
ATLAS na LHC
Prof. Iwona Grabowska-Bołd



9 grudnia 2021

SESJA III
Woda-energia-klimat: interdyscyplinarne podejście dla zrównoważonego rozwoju (POB-3)

Nowe technologie dla gospodarki o obiegu zamkniętym (POB-2)

Moderator: Prof. Barbara Tomaszewska

9.00-11.00 POB-3
Analiza składu frakcyjnego i pierwiastkowego pyłów zawieszonych w aglomeracji miejskiej oraz 
obszarach podmiejskich wzdłuż traktów komunikacyjnych – badania mobilne stacjonarne i modelowe
Prof. Ewa Adamiec

POB-3
Specjacje chromu w wodach pitnych – analiza ryzyka
Piotr Rusiniak

POB-3
Pożary odpadów – identyfikacja i ewaluacja istotnych oddziaływań na środowisko i klimat
Prof. Katarzyna Grzesik

POB-3
Integracja danych teledetekcyjnych na potrzeby kontroli w systemie dopłat bezpośredwwnich  
do rolnictwa (IACS)
Prof. Beata Hejmanowska

POB-3
Zastosowanie bezzałogowych statków powietrznych w charakteryzowaniu hydrologii rzek  
i ich stref przybrzeżnych
Radosław Szostak

POB-2
Rozwój innowacyjnej metody epidemiologicznej opartej na analizie ścieków do identyfikacji stopnia 
narażenia populacji na terenach z urbanizowanych na zanieczyszczenie środowiska ksenobiotykami
Justyna Durak

POB-2
Modele przejścia na neutralną dla klimatu gospodarkę o obiegu zamkniętym dla rejonów  
górniczych w transformacji
Prof. Marek Cała

11.00-11.45 Przerwa 

SESJA IV
Zrównoważone technologie energetyczne, odnawialne źródła energii i magazyny energii (POB-1)  

Moderator: Prof. Anna Sowiżdżał

11.45-13.30 POB-1
Analiza eksperymentalna i numeryczna efektywności konwekcyjnej wymiany ciepła  
z udziałem nanopłynów w polu magnetycznym
Łukasz Pleskacz

POB-1 
Badania głębokich otworowych wymienników ciepła na bazie otworów wiertniczych  
przeznaczonych  do likwidacji
Prof. Tomasz Śliwa

POB-1 
Termodynamiczna analiza zjawisk zachodzących podczas zatłaczania wód geotermalnych oraz 
dwutlenku węgla do odwiertów chłonnych z wykorzystaniem urządzeń mikroprzepływowych
Prof. Stanisław Nagy

POB-1
Wielokryterialna analiza procesu pirolizy rolniczej biomasy odpadowej,  odpadów  
biodegradowalnych oraz paliwa typu RDF
Prof. Aneta Magdziarz

POB-1
Nowoczesne glinokrzemianowe katalizatory selektywnej redukcji katalitycznej amoniakiem  
otrzymywane innowacyjnymi metodami
Agnieszka Szymaszek

POB-1
Procesy adsorbcyjne w zastosowaniu do pozyskiwania metanu z mieszanin gazowych
Ewelina Brodawka



16 grudnia 2021

SESJA V
Projektowanie, produkcja, badanie nowoczesnych materiałów i przyszłościowych technologii (POB-7)

Moderator: Prof. Marta Radecka

9.00-12.15 POB-7
Szkło-krystaliczne luminescencyjne materiały fotoniczne –nowe kierunki technologiczne 
Prof. Dominik Dorosz, dr Magdalena Leśniak

POB-7
Określenie wpływu temperatury podłoża Bi2(Se,Te)3 na wzrost warstw złota i żelaza oraz ich 
oddziaływanie na powierzchniowe stany topologiczne
Dr Michał Jurczyszyn

POB-7
Projektowanie i synteza nowych hybrydowych nanokompozytów magnetycznych do zastosowań 
biomedycznych – charakterystyka strukturalna, fizykochemiczna i biologiczna
Dr Dorota Lachowicz

POB-7
Materiały nowej generacji o podwójnej funkcjonalności wykorzystujące reakcje typu redox
Prof. Anita Trenczek-Zając

POB-7
Innowacyjne powłoki ochronno-przewodzące na bazie oksywęglika krzemu
Prof. Maciej Sitarz, dr inż. Maciej Bik

POB-7
Metamateriały topologiczne chronione – badanie i projektowanie nowej klasy materiałów  
i zjawisk falowych
Bartłomiej Piwowarczyk

10.45-11.30 Przerwa

POB-7
Wpływ pierwiastków aktywnych (Y, Hf, Gd) na własności żaroodporne 
wysokoentropowych stopów z układu AlCoCrFeNi należących do grupy chromia formers 
Prof. Jerzy Jedliński

POB-7
Struktura atomowa układów aperiodyczych i złożonych oraz jej wpływ na fizyczne, chemiczne  
i biologiczne własności materiałów
Dr Radosław Strzałka

POB-7
Funkcjonalne układy multiwarstwowe biopolimer-biologicznie aktywne nanocząstki  
w modyfikacji powierzchni stopów z pamięcią kształtu
Prof. Karol Kyzioł 

12.15-13.00 Podsumowanie / dyskusja


