Sukces Politechniki Śląskiej
w
rankingu
Europejskiego
Urzędu Patentowego – EPO
Patent Index 2020
Politechnika Śląska zajęła bardzo wysoką, czwartą lokatę w
gronie wszystkich polskich podmiotów, które w 2020 roku
zgłosiły patenty do Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO).
Warto zaznaczyć, że wśród uczelni technicznych jest to pozycja
lidera, a w gronie wszystkich szkół wyższych w Polsce – 3.
miejsce. Dane zostały opublikowane przez Europejski Urząd
Patentowy.
Liczba zgłoszeń patentowych do Europejskiego Urzędu
Patentowego (EPO) spadła w 2020 roku o 0,7%, jednak w Polsce
zanotowano wzrost o 4,3% w porównaniu do 2019 roku. Do EPO
wpłynęło 180 250 wniosków, a analiza wykazała, że najwięcej z
nich zanotowano w takich obszarach, jak procesy termiczne i
aparatura, technologie medyczne, produkty farmaceutyczne oraz
transport.
Znaczącą rolę w sferze zgłoszeń patentowych w Polsce odegrały
szkoły wyższe, w tym Politechnika Śląska. Uczelnia zajęła 4.
miejsce w skali krajowej, 3. miejsce wśród wszystkich polskich
szkół wyższych oraz 1. miejsce jako uczelnia techniczna.
Wyniki te świadczą o mocnej pozycji nauki, kładącej nacisk na
innowacyjne badania oraz działania na rzecz społeczeństwa i
gospodarki.
– Z wielką satysfakcją przyjęliśmy informację opublikowaną
przez Europejski Urząd Patentowy, z której wynika bardzo
wysoka pozycja Politechniki Śląskiej jako czwartego podmiotu w
kraju pod względem liczby zgłoszeń patentowych, a także ogólny
wzrost liczby zgłoszeń patentowych złożonych z Polski. Dowodzi
to, że pomimo pandemii nasi naukowcy z nieustającym

zaangażowaniem kontynuowali swoje badania i umacniali nasza
pozycję międzynarodową. Politechnika Śląska jako uczelnia
badawcza stawia na doskonałość naukową i szeroko rozumiane
wykorzystanie wyników tej działalności. Zgłoszenia patentowe
potwierdzają także uzyskanie osiągnięć praktycznych ważnych z
punktu widzenia społecznego i rozwoju gospodarczego – mówi
prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i
Rozwoju Politechniki Śląskiej.
Transfer opracowanych rozwiązań naukowych i technologicznych z
poziomu praw własności intelektualnej do etapu wdrożeniowego
realizowanego
przy
współpracy
otoczenia
społeczno
–gospodarczego, jest prowadzony przez Centrum Inkubacji i
Transferu Technologii Politechniki Śląskiej. Zgłoszenia
prowadzone są przez
Rzeczników Patentowych CITT, którzy
odpowiadają za przygotowanie kompletnej dokumentacji zgłoszeń
krajowych i zagranicznych.
Wśród zgłoszeń patentowych Politechniki Śląskiej do EPO 2020
są m.in.: podziemny magazyn na sprężone powietrze,
umożliwiający w przestrzeni poeksploatacyjnego szybu kopalni
magazynowanie wysokociśnieniowego powietrza i ciepła
odzyskanego w procesie sprężania; osłona ochronna przed
zakażeniem wirusem drogą kropelkową do wielokrotnego
stosowania w gabinetach zabiegowych i w salach operacyjnych, a
także rozwiązanie, dzięki któremu istnieje szansa na
wyeliminowanie konieczności podawania pacjentowi dużych dawek
doustnych antybiotyków, na działanie których bakterie są coraz
bardziej odporne.
Prowadzenie działań naukowych i badawczych, reakcja na bieżącą
sytuację oraz podejmowanie współpracy z otoczeniem społecznogospodarczym, to zadania realizowane przez Politechnikę
Śląską. Mimo wyzwań związanych z COVID-19, naukowcy Uczelni
podejmują intensywne prace mające na celu zapobieganie
rozprzestrzenianiu się pandemii oraz jej skutkom. Aktywne
włączenie do walki z wirusem SARS-CoV-2 przyniosło wiele
rozwiązań usprawniających działania personelu medycznego, a

także poprawiających jakość życia i zdrowia. Wśród
opracowanych efektów można wymienić bramy odkażające docenione
w finale międzynarodowego konkursu „Healing solution for
tourism chalnnege”, ozonatory, robot asystujący do pracy w
szpitalach, prototyp respiratora z funkcją telemetrii,
automatyczny resuscytator, system przesiewowego mierzenia
temperatury pacjentów, a także systemy: wspierania diagnostyki
COVID-19, przeprowadzania ankiet dotyczących zaburzeń
poznawczych u osób z podejrzeniem COVID-19 oraz wykorzystania
sztucznej inteligencji w diagnostyce.
Innowacyjne rozwiązania Politechniki Śląskiej są także
dostrzegane na arenie międzynarodowej – w 2020 roku siedem
rozwiązań
technologicznych
Uczelni
wyróżniono
na
Międzynarodowych Targach Wynalazków i Innowacji INTARG 2020.
Wśród zaprezentowanych projektów znalazły się m.in. modułowy
system pomiarowy, system µDOSE pozwalający określić datę
wytworzenia przedmiotów archeologicznych, rozwiązanie z
zakresu nanotechnologii, które może posłużyć do produkcji
elektryczności poprzez własną aktywność.
Sukces Politechniki Śląskiej stanowi efekt konsekwentnie
prowadzonej polityki wspierania rozwoju nauki, badań i
kształcenia, realizowanej w ramach programu „Inicjatywa
Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Dzięki spójnemu systemowi
wspierania i finansowania badań, naukowcy korzystają m.in. z
programów projakościowych, a studenci rozwijają kompetencje i
wiedzę poprzez nowocześnie ukierunkowane kształcenie w ramach
tzw. projektów PBL (Problem i Project Based Learning).
Politechnika Śląska prowadzi także szeroką współpracę z innymi
ośrodkami badawczymi w regionie, kraju i na świecie.
Przykładem takiej kooperacji jest Wspólna Szkoła Doktorska,
czy uczestnictwo w Uniwersytecie Europejskim w ramach projektu
EUREKA, współfinansowanym ze środków Europejskich.
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