
nr wniosku temat pracy

Wnioskowana 

kwota Przyznana kwota

1/PS./2020 Grafika VR 51 800,00          -                       

2/PS./2020

Przeprowadzenie badań, opracowanie projektu, realizacja oraz 

wdrożenie nowatorskich biustonoszy o właściwościach 

kompresujących, wspierających gojenie się blizn oraz torebki 

włóknistej pokrywającej implant dla kobiet po amputacji lub 

rekonstrukcji piersi 34 800,00          8 700,00             

3/PS./2020
Nie-miejsca – granice obrazowania, obrazowanie granic. Projekt : 

Instalacja obrazowa 24 540,00          3 050,00             

4/PS./2020
Manuscript. Projekt kroju pisma inspirowanego manuskryptem 

epistolograficznym. Metodyka projektowania fontu 29 237,00          4 490,00             

5/PS./2020
Badanie metod wykorzystania cięcia i graerowania laserowego w 

druku płaskim, w druku wklęsłym i w druku wypukłym 176 000,00        -                       

6/PS./2020 Symbole tożsamości – Tradycja i nowoczesność 69 500,00          -                       

7/PS./2020
Badanie wizualne pejzażu kulturowego antropocenu  w kontekście 

wytwarzania i wykorzystywania (konsumowania) energii 70 200,00          7 900,00             

8/PS./2020

Wpływ zróżnicowanych technologicznie sposobów dekoracji ubioru 

na projekt kapsułowej kolekcji męskiej, wykorzystującej surowce 

wyprodukowane w Polsce 44 700,00          -                       

9/DS./2020
Znak, słowo, kierunek – od elementarnych do zaawansowanych 

systemów informacji wizualnej w jednostkach medycznych 106 331,00        28 000,00          

10/PS./2020
Makieta i rekwizyt w procesie interpretacji obiektów dziedzictwa 

kulturowego w przestrzeni wystawienniczej 89 200,00          -                       

11/PS./2020

Realizacja rzeźby w technologii sztancowania i wytłaczania z 

wykorzystaniem tworzyw tradycyjnych i niekonwencjonalnych oraz 

technik cyfrowych 31 537,00          -                       

12/DS./2020
Sposoby komunikowania a sposoby poznania na przykładzie 

przekształceń komunikatu estetycznego 27 500,00          -                       

13/DS./2020 Stan rzeczy w epoce Antropocenu 46 250,00          20 400,00          

14/DS./2020
Osobiste relacje. Techniki obrazowania w narracji wizualnej i etyczne 

aspekty fotoreportażu 38 200,00          -                       

15/DS./2020

PHOTO-SPACE. Analiza wpływu technik mechanicznego obrazowania 

i technik rejestracji obrazu na schemat percepcyjny i jego 

uwarunkowania w perspektywie historycznej od XV wieku po 

współczesność 54 400,00          -                       

16/PS/2020 Trzeci wymiar projektowania graficznego i typografii 118 700,00        -                       

17/PS/2020

Możliwości prezentacji i adaptacji sztuki czystej w przestrzeni 

publicznej (przestrzeni miejskiej i przestrzeni natury) wykluczając 

szeroko pojętą przestrzeń galeryjną 55 800,00          -                       

18/PS/2020

Lewitujące kropki – eksperyment malarsko rysunkowy. Autorska 

unikatowa technika atramentowo – tuszowa i jej szerokie 

zastosowanie w praktycznym warsztacie artysty 36 255,00          14 000,00          

19/PS/2020

Laboratorium dźwięku i obrazu – Cykl realizacji audiowizualnych 

badających relację warstwy dźwiękowej i wizualnej w gatunkach 

takich jak : teledysk, projekcja do muzyki (koncert, scena klubowa) 

oraz film dokumentalny o muzyce 51 620,00          -                       

20/PS/2020 SHAPE 44 000,00          -                       

Badania statutowe 2020



21/PS/2020 Wolno dotykać” – kolekcja ubiorów damskich 5 000,00            5 000,00             

22/PS/2020

Badanie typów sylwetek osób niskorosłych w celu ustaleia 

optymalnego podziału proporcji sylwetki do wykorzystania w 

projektowaniu zaangażowanym społevcznie i opracowania 

manekinów krawieckich 281 160,00        -                       

23/PS./2020

Badanie możliwości zastosowania różnych metod obrazowania 

cyfrowego do transkrypcji struktur naturalnych na przestrzenne 

układy modułowe dla potrzeb wzornictwa 138 700,00        -                       


