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Projekty realizowane na Wydziale

• Finansowane ze środków krajowych

• Finansowane ze środków unijnych

• Finansowane z funduszy strukturalnych



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

• Algorytmy kompresji i eksploracji danych 
genomowych i ich implikacje dla genomiki
porównawczej

Dr hab. inż. Joanna Polańska, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Metody bioinformatyczne integracji 
wysokoprzepustowych danych biologii 
molekularnej dla analizy radiowrażliwości



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. inż. Marek Kimmel

• Inżynieria i biologia systemów w analizie 
odpowiedzi komórek ludzkich na stres. Geneza 
różnorodności, regulacja parakrynna i analiza 
ewolucyjna

• Bioinformatyczne i biofizyczne modele sekwencji 
DNA wiążących NF-kappaB: przewidywanie 
lokalizacji miejsc wiązania w genomach i ich 
weryfikacja doświadczalna, oraz analiza ko-
ewolucji z rodzina białek NF-kappaB



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. inż. Krzysztof Fujarewicz, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Matematyczne i obliczeniowe modele 
regulacji cyklu komórkowego i przestrzennej 
parakrynnej regulacji w komórkach 
biologicznych, znaczenie efektów 
przestrzennych

Dr inż. Krzysztof Psiuk-Maksymowicz

• Algorytmy równoległego tworzenia i symulacji 
modeli trójwymiarowej sieci naczyniowej



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. inż. Sebastian Deorowicz, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Oszczędne pamięciowo algorytmy 
przetwarzania i analizy danych z 
sekwencjonowania genomów

• Algorytmy przetwarzania danych tekstowych

Dr inż. Marta Iwanaszko

• Analiza struktury sekwencji regulatorowych i 
predykcja dynamiki ekspresji genów



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Dr inż. Artur Bal 

• Zaawansowane narzędzia informatyczne do 
predykcji i oceny wzorca glikozylacji w 
komórkach

Dr inż. Krzysztof Puszyński

• Analiza biologiczna i symulacyjna ścieżki 
sygnałowej ATM jako aktywatora modułów p53  
i NF-kapppaB

• Sterowanie procesami wewnątrzkomórkowymi



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Prof. dr hab. inż. Adam Czornik
• Dynamika i sterowanie w układach z 

przełączeniami
Prof. dr hab. inż. Mieczysław Metzger
• Eksperymentalne i symulacyjne badania 

zaawansowanego sterowania symulacją 
procesów biotechnologicznych

Prof. dr hab. inż. Jerzy Klamka
• Metody punktów stałych w sterowalności 

układów nieliniowych



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. Bogdan Smołka, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Nieliniowe metody redukcji szumów w barwnych 
obrazach cyfrowych i sekwencjach wideo

• Detekcja i Rozpoznawanie Niewerbalnych 
Wskaźników Decepcji

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Aktywna redukcja hałasu urządzeń poprzez 
sterowanie drganiami ich obudów –



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Dr hab. inż. Jerzy Kasprzyk, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Modelowanie i sterowanie w półaktywnych 
układach zawieszenia pojazdów 
mechanicznych –

Dr inż. Arkadiusz Biernacki 

• Nowe metody dystrybucji treści 
multimedialnych w sieciach komórkowych 
następnej generacji -



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Nauki

Mgr inż. Michał Niezabitowski
• Wykładniki charakterystyczne dyskretnych inkluzji 

liniowych                                     
Mgr inż. Adam Gudyś
• Algorytmy dla problemu dopasowania wielu 

sekwencji oraz problemów pokrewnych
Mgr inż. Jakub Nalepa
• Równoległy algorytm memetyczny dla 

rozwiązywania złożonych problemów 
transportowych



Finansowane ze środków 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Dr hab. inż. Aleksander Nawrat, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Kostium do akwizycji ruchu człowieka oparty na 
sensorach IMU z oprogramowaniem 
gromadzenia, wizualizacji oraz analizy danych



Finansowane ze środków 
7 Programu Ramowego

Prof. dr hab. inż. Andrzej Polański

• Artificial intelligence, branching processes and 
coalescent – Searching the Information from a 
genetic Cornucopia

Dr hab. inż. Krzysztof Cyran, Prof. nzw. w Pol. Śl

• EGALITE - Research on Egnos/Galileo in
Aviation and Terrestial Mulit-sensors Mobility
Applications for Emergency Prevention and 
Handling



Finansowane ze środków 
7 Programu Ramowego

Dr inż. Rafał Cupek

• Automotive Production Engineering Unified 
Perspective based on Data Mining Methods 
and Virtual Factory Model



Finansowane ze środków 
Unii Europejskiej - POKL

Dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Program mentorski receptą na efektywne 
kształcenie na makrokierunku automatyka i 
robotyka, elektronika i telekomunikacja, 
informatyka na Politechnice Śląskiej

• Wiedza i doświadczenie projektowe wizytówką 
absolwenta kierunku automatyka i robotyka na 
Wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki



Finansowane ze środków 
Unii Europejskiej - POKL

Prof. dr hab. inż. Stanisław Kozielski

• Utworzenie nowej specjalności Studiów 
Doktoranckich w Dyscyplinie Informatyka, na 
Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej: Eksploracja 
Danych (Data Mining)

Mgr inż. Aldona Rosner

Mgr inż. Michał Niezabitowski

• ZIP -Zostań Inżynierem Przyszłości



Finansowane z Funduszy Strukturalnych 
Unii Europejskiej - POIG

Dr hab. inż. Joanna Polańska, Prof. nzw. w Pol.Śl.

• Górnośląskie Centrum Obliczeń Naukowych i 
Inżynierskich

Dr hab. inż Jarosław Śmieja, Prof. nzw. w Pol. Śl.

• Zintegrowany system informatyczny 
wspomagający badania nad nowotworami 
pochodzenia środowiskowego.



Finansowane z Funduszy Strukturalnych 
Unii Europejskiej - POIG

Dr hab. inż. Jacek Izydorczyk 

• Opracowanie innowacyjnej metody identyfikacji 
mówcy dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa 
systemów teleinformatycznych

Dr inż. Roman Czyba

• Rozwój bezzałogowych systemów latających 
wyposażonych w moduły widzenia maszynowego 
oraz wielofunkcyjne układy sterowania 
zwiększające stopień autonomii lotu (R-BSL)



Finansowane z Programu Polsko-
Norweskiej Współpracy Badawczej

Dr inż. Rafał Cupek 

• MEDUSA - Automated Assessment of Joint 
SynovitisActivity from Medical Ultrasound and 
Power Doppler Examinations using Image
Processing and Machine Learning Methods
(Zautomatyzowana ocena obrazów 
medycznych związanych z diagnostyką 
reumatoidalnego zapalenia stawów z 
zastosowaniem metod uczenia maszynowego)



Wydział Automatyki Elektroniki i 
Informatyki

Zapraszamy do 
współpracy !


