
Uniwersytet Śląski 
w trosce o środowisko



Zmiany obserwowane w obszarze środowiska oraz klimatu, wraz z towarzyszącymi 
im wyzwaniami społecznymi, angażują zespoły naukowe Uniwersytetu Śląskiego 
reprezentujące szeroki wachlarz dziedzin: nauki ścisłe i techniczne, nauki przyrodnicze 
oraz nauki społeczne. Podejmowane badania wpisują się w jeden ze zidentyfikowanych 
Priorytetowych Obszarów Badawczych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – 
Zmiany środowiska i klimatu wraz z towarzyszącymi im wyzwaniami społecznymi.

Ochrona klimatu
i nowoczesna energetyka

– interdyscyplinarne badania środowiska przyrodniczego Arktyki i Antarktyki, ze szczególnym naciskiem na badania nad 
ochroną i zmianami klimatu, ocena cech lodowców (bilans masy, ruch lodu i własności pokrywy śnieżnej), monitorowanie wód 
podlodowcowych, monitorowanie termiki i zasolenia wód morskich;

– badania nad czystością materiału opałowego, w tym: węgla i pelletów – ocena jakościowa i ilościowa zanieczyszczeń 
w materiale, ocena kaloryczności materiału opałowego;

– badania czystości paliw;

– prace badawcze w kontekście nowoczesnej energetyki: badania nad materiałami wykorzystywanymi jako polimery 
przewodzące stosowane w organicznej elektronice oraz w przemyśle fotowoltaicznym; ogniwa paliwowe, 
magazynowanie energii;

– wspieranie działań w obszarze wykorzystania źródeł energii, dekarbonizacji i mądrej transformacji energetycznej w myśl 
radykalnego odejścia od paliw kopalnych na rzecz zielonej, ekologicznie zrównoważonej gospodarki.



Czyste powietrze,
woda i gleba

– badania jakości i zanieczyszczenia powietrza, badania meteorologiczne, ocena rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń powietrza
m.in. na obszarze aglomeracji śląskiej;

– badania zanieczyszczenia gleb i wód prowadzone m.in. przy wykorzystaniu biotestów określających toksyczność ksenobiotyków 
na organizmy żywe, badania obejmujące oznaczenie zawartości w środowisku niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz 
szlaki ich biodegradacji przy użyciu mikroorganizmów oraz efektywne sposoby oczyszczania ścieków, oznaczanie zawartości 
metali ciężkich, jak również ocena stopnia ich akumulacji w środowisku;

– badania jakości wód i zmiany stosunków hydrologicznych oraz ocena kondycji zbiorników wodnych, badania zlewni akwenów 
wodnych, opracowywanie ekspertyz, monitoring wód;

– efektywne sposoby rekultywacji i remediacji terenów zanieczyszczonych, zurbanizowanych m.in. pokopalnianych;

– badania w obszarze ekotoksykologii i ochrony środowiska.

Odpowiedziana  
gospodarka rolna

– analizy odporności roślin uprawnych na warunki suszy, badania nad genotypem i fenotypem jęczmienia jako gatunku 
modelowego, poprzez selekcję osobników szczególnie odpornych na stres suszy fizjologicznej, pomiar efektywności procesu 
fotosyntezy, w tym ilości pochłanianego dwutlenku węgla i produkowanego tlenu, pomiary jakościowe i ilościowe 
barwników roślinnych;

– badania nad wpływem pestycydów na organizmy żywe, w tym mikroflorę glebową i lądowe bezkręgowce;

– ocena wpływu zanieczyszczeń na kondycję rodzin pszczelich oraz jakość miodu z terenów wiejskich i zurbanizowanych;

– badania nad wpływem repelentów i atraktantów m.in. na owady, w tym szkodniki roślin uprawnych i ozdobnych, poprzez 
wykorzystanie metod badań kontaktowych i powietrznych.

Społeczna świadomość  
ekologiczna

– badania nad wpływem inwazyjnych gatunków roślin na systemy ekologiczne, monitoring rozprzestrzeniania się tych roślin, 
szacowanie składu gatunkowego roślin i zwierząt w ekosystemach, ocena zajmowanego areału przez poszczególne gatunki 
flory i fauny oraz wzajemnego ich odziaływania z innymi elementami ekosystemu;

– edukacja ekologiczna, prowadzenie szkoleń i doradztwo z zakresu ochrony przyrody, metod zwalczania i identyfikacji dróg 
przenikania gatunków inwazyjnych, opracowywanie strategii postępowania w obszarze ochrony ekosystemów m.in. przed 
gatunkami inwazyjnymi;

– badania nad kształtowaniem postaw proekologicznych.



Uniwersytet Śląski 
w służbie medycyny



Uniwersytet Śląski w Katowicach od lat prowadzi szereg prac badawczych oraz 
realizuje usługi na zlecenie przemysłu w obszarach dotyczących medycyny, farmakologii, 
inżynierii biomedycznej, inżynierii materiałowej, chemii i fizyki medycznej.

Podejmowane badania są niezwykle aktualne, zapewniają holistyczne podejście do 
zidentyfikowanych problemów oraz oferują kompleksowe ich rozwiązanie bazując na 
wiedzy z różnych, przenikających się, dyscyplin naukowych. 

Ideą prowadzonej w zakresie medycyny działalności badawczej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach jest systemowe podejście 
do aktualnych problemów i wyzwań zdrowotnych tj.: starzenie się społeczeństwa, choroby cywilizacyjne, wypadki komunikacyjne 
czy pandemia wirusa SARS-CoV-2. Całościową i wieloaspektową realizację badań z zakresu medycyny i ich możliwych implikacji 
zapewniają prace naukowe i interdyscyplinarna analiza wyników, zarówno w aspekcie dyscyplin ścisłych i biologicznych, jak rów- 
nież technicznych oraz ich wymagań i możliwości. 

Szczególny nacisk kładziony jest na ciągłą ocenę wpływu wyników prac badawczych na gospodarkę oraz na społeczeństwo, w tym  
na bezpośrednich odbiorców oraz wytwórców nowoczesnych materiałów i technologii. Opracowane nowoczesne materiały oraz  
technologie w tym zakresie cechują więc szerokie społeczno-kulturowe implikacje, czego potwierdzeniem są zdobywane przez 
Uniwersytet liczne nagrody i odznaczenia, m.in. państwowa odznaka honorowa „Za zasługi dla wynalazczości” dla autora takich roz- 
wiązań, jak: urządzenie do pozaustrojowego utlenowania (oksygenacji) krwi, z membraną z organicznego materiału o właściwo- 
ściach porotwórczych, przeciwzapalnych i przeciwkrzepliwych, ustnik do diagnostyki chorób górnych i dolnych dróg oddechowych  
czy nowe związki o właściwościach przeciwzapalnych i przeciwdrobnoustrojowych, które sprawdzą się na przykład w urządze-
niach medycznych, sprzęcie sportowym i przedmiotach codziennego użytku.



Interdyscyplinarne zespoły naukowe, mające dostęp  
do najnowocześniejszej, stale rozszerzanej, infrastruktury  
laboratoryjnej specjalizują się m.in. w:

– projektowaniu, prototypowaniu oraz produkcji wyrobów medycznych służących diagnostyce, leczeniu oraz rehabilitacji ludzi 
i zwierząt, np.: specjalny ustnik do diagnostyki chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, gry do rehabilitacji ruchowej  
i oddechowej, system monitorujący sen, kamizelka oscylacyjna ułatwiająca odkrztuszanie wydzieliny zalegającej w drogach 
oddechowych;

– opracowywaniu nowych funkcjonalnych materiałów inżynierskich do zastosowań specjalnych, w tym medycznych,
biomateriałów, m.in.: modyfikowane stopy z pamięcią kształtu, porowate materiały gradientowe, materiały kompozytowe 
wykonane metalurgią proszków w zastosowaniu do implantologii, materiały o właściwościach przeciwzapalnych;

– opracowywaniu metod modyfikacji powierzchni wyrobów, m.in.: innowacyjne warstwy wierzchnie, powłoki na wyroby
medyczne w tym do implantacji, powłoki hybrydowe w celu poprawy biokompatybilności oraz własności mechanicznych, 
jak również zwiększenia odporności korozyjnej;

– tworzeniu oraz testowaniu środowiska wirtualnego do diagnostyki i terapii, np. wykorzystanie technologii VR do rehabilitacji 
narządu ruchu, w przebiegu chorób o podłożu ortopedycznym, neurologicznym, reumatologicznym;

– syntezie leków antynowotworowych, np. nowe pochodne triapiny, kompozycja farmaceutyczna pochodnej karbotiohydrazydu;

– chemii leków, w tym amorficznych, dzięki którym uzyskuje się poprawę efektywności ich działania bez konieczności zwiększe-
nia przyjmowanej przez pacjenta dawki. Prace nad amorfizacją leków prowadzi zespół naukowy Uniwersytetu Śląskiego, 
który przy wsparciu uczelnianej spółki celowej SPIN-US Sp. z o.o. powołał  spin-off Amorphis Pharma Development Sp. z o.o., 
dostarczający rozwiązań na zidentyfikowany obszar potrzeb rynku farmaceutycznego jakim jest niska rozpuszczalność wielu 
substancji farmaceutycznie aktywnych;

– termowizji w zastosowaniach biomedycznych, np. w diagnostyce stomatologicznej do rozszerzonej oceny zmian patologicz-
nych i planowania leczenia stanów chorobowych jamy ustnej, a także, we współpracy z placówkami medycznymi, do walki  
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19;

– obrazowania medycznego z uwzględnieniem mikrotomografii komputerowej, dzięki czemu możliwe jest wykonanie badania 
nieniszczącego praktycznie każdego obiektu, a uzyskane dane mogą zostać wykorzystane do m.in.: analiz jakościowych, 
strukturalnych, ilościowych i numerycznych, inspekcji wad i badania jakości wykonania, metrologii 2D i 3D, komputerowych 
wizualizacji trójwymiarowych i symulacji.



Uniwersytet Śląski 
w służbie społeczeństwu



Uniwersytet Śląski w Katowicach, odpowiadając na aktualne potrzeby społeczne, 
prowadzi szereg prac badawczo-rozwojowych w kontekście zwiększania możliwości 
i potencjału każdego człowieka, począwszy od okresu dziecięcego, poprzez wiek 
młodzieńczy i dorosłość, a kończąc na wieku senioralnym.

Inicjatywy te łączą działalność w sferze m.in.: nauk o zdrowiu, nauk biologicznych,  
psychologii, socjologii, logopedii, fizyki medycznej, inżynierii biomedycznej, zarządzania 
czy nauk o sztuce i mają na celu wspomaganie rozwoju osobistego na każdym etapie 
życia, jak również realizację działalności naukowej i popularyzatorskiej w zakresie  
nauk społecznych. 

Dodatkowy aspekt prowadzonych badań społecznych stanowią aktualne problemy 
i charakterystyka zachowań społecznych w kontekście epidemii, na przykładzie pandemii 
COVID-19, m.in.: wpływ pandemii na relacje międzyludzkie, na edukację, na rynek pracy, 
jak również kontekst religii i religijności obywateli oraz jej przełożenia na przestrzeganie 
restrykcji i dostosowanie się do nowych reguł społecznych.



Obszary badawcze z zakresu 
Wspomagania rozwoju człowieka:

– badania nad efektywnością zastosowania w przedszkolach programów bazujących na wiedzy z zakresu neurodydaktyki, 
elementów pedagogiki alternatywnej (metoda Montessori, metoda Reggio Emilia, pedagogika waldorfska, plan daltoński, 
pedagogiki przygody – tzw. outdoor education, adventure education, flow learning Josepha Cornella, itd.);  

– prowadzenie badań z zakresu diagnozowania i weryfikacji skuteczności działań arteterapeutycznych; 

– prowadzenie prac badawczych związanych z profilaktyką, diagnozą i terapią logopedyczną, także w postaci programów 
profilaktycznych, narzędzi diagnostycznych, programów interwencji terapeutycznej, ekspertyz dotyczących barier w komunika-
cji, specjalistycznej diagnostyki logopedycznej oraz nauki o komunikowaniu się; 

– diagnostyka, tworzenie programów profilaktycznych i pomocowych w obszarze zdrowia psychicznego dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb odbiorców z wykorzystaniem nowych, innowacyjnych nurtów wsparcia psychologicznego, jak również 
pomoc w kryzysach życiowych;

– psychologiczne aspekty kształcenia muzycznego i funkcjonowania muzyków, ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania 
możliwości wykorzystania modelu elastyczności psychologicznej w profilaktyce zdrowia psychicznego wśród muzyków na 
różnych etapach ścieżki edukacyjnej;

– ekspertyzy i konsultacje eksperckie w tworzeniu komercyjnych produktów cyfrowych (np. aplikacji mobilnych, platform 
webowych) wykorzystujących model elastyczności psychologicznej, dedykowanych klientom z dziedzin artystycznych;

– fizjoterapia – diagnostyka postawy ciała, równowagi, propriocepcji w zakresie rozwoju człowieka, jak również terapia posturo-
logiczna zaburzonych obszarów na bazie indywidualnie dobranych programów ćwiczeń. Dodatkowy aspekt stanowi tu zwróce-
nie uwagi na kwestię opieki nad osobami starszymi oraz rozwój warsztatu umiejętności interpersonalnych dla osób starszych, 
formy organizowania czasu wolnego oraz terapii zajęciowej dla seniorów;

– usługi w zakresie testowania gier na zlecenie oraz designu gier; programy wykorzystujące gry i biofeedback do rehabilitacji 
funkcji poznawczych m.in. po przebytej chorobie COVID-19;

– nowe technologie/media/narzędzia wspierające rozwój – działania związane z architekturą informacji, użytecznością prze-
strzeni informacyjnych, projektowaniem produktów cyfrowych, użytkownikami informacji; 

– kompleksowe badania użyteczności prototypów i wdrożonych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych, jak również eks-
pertyzy obejmujące analizę funkcjonalności, np. stron internetowych z treściami kierowanymi do młodych użytkowników sieci;

– szeroko rozumiana pomoc osobom z niepełnosprawnościami - wspomożenie pacjentów ze złożonymi potrzebami komunikacyj-
nymi oraz ich rodzin w zakresie stosowania metod komunikacji alternatywnej i wspomagającej; 

– wsparcie eksperckie w zakresie dostępności, przygotowywania tekstów łatwych do czytania (tzw. easy-to-read texts).



USŁUGI BADAWCZE –
oferta komercyjna



Usługi badawcze na zlecenie są najprostszą formą współpracy uczelni z jej otoczeniem społeczno-gospodarczym. 
Uniwersytet Śląski w Katowicach wykonuje na zlecenie podmiotów zewnętrznych, w tym: przedsiębiorstw, jednostek samorządu 
terytorialnego, organizacji pozarządowych, organów administracji publicznej oraz innych jednostek budżetowych, szereg usług 
w formie m.in.:

–   wykonywania prac badawczych i badawczo-rozwojowych na zamówienie,

–   realizacji usług laboratoryjnych,

–   przygotowywania analiz i ekspertyz,

–   opracowywania opinii prawnych,

–   przygotowywania opinii o innowacyjności, w szczególności do programów UE.

Uniwersytet Śląski dysponuje szerokim gronem specjalistów w wielu dziedzinach, którzy dążą do rozwiązywania aktualnych 
problemów naukowych, społecznych i gospodarczych. Koncentrują się wokół tematów dotyczących m. in. zdrowia i medycyny, śro- 
dowiska i zmian klimatycznych, biotechnologii, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, technologii informacyjnych, nanotech-
nologii, materiałów i nowych technologii, energii, obejmują zagadnienia prawne, społeczne, z zakresu edukacji, przemian kulturo-
wych i dziedzictwa narodowego oraz sztuki.

Uniwersytet dysponuje także blisko 170 laboratoriami i pracowniami wyposażonymi w nowoczesną aparaturę pomiarowo-
-badawczą. W laboratoriach prowadzone są analizy m.in. z zakresu: genetyki molekularnej, toksykologii, chemii polimerów, analizy 
wody, obrazowania biomedycznego, inżynierii materiałowej, mikro- i nanotechnologii, fizyki jądrowej oraz nowoczesnych leków. 
Pełna oferta na stronie: www.laboratoria.us.edu.pl



W ramach Uniwersytetu działa wiele zespołów i centrów badawczych 
skoncentrowanych na aktualnych problemach społeczno-
-gospodarczych, w tym m.in.:

– Obserwatorium Procesów Miejskich i Metropolitalnych – gromadzi i analizuje dane nt. obszarów funkcjonowania Górnośląsko-
-Zagłębiowskiej Metropolii, wykonuje ekspertyzy na zlecenie, realizuje badania sektorowe w obszarach: transportu, turystyki, 
kultury, rynku pracy i jego trendów, sektora edukacji, procesów demograficznych, usług w zakresie służby zdrowia oraz pomocy 
socjalnej czy infrastruktury;

– Centrum Badawcze Polityki Publicznej i Problemów Regulacyjnych – prowadzi działalność w zakresie najistotniejszych proble-
mów i wyzwań regulacyjnych, należących do sfery polityk publicznych, w szczególności w zakresie polityki regionalnej, miej-
skiej i metropolitalnej, regulacyjnych wyzwań bioetyki, rozwiązań i polityk antykorupcyjnych w administracji, a także organiza-
cji i funkcjonowania systemu nauki i szkolnictwa wyższego;

– Interdyscyplinarne Centrum Rozwoju Kadr – prowadzi działalność z zakresu doskonalenia procesów zarządzania zasobami 
ludzkimi, świadomego kształtowania przyjaznych miejsc pracy i wspomagających rozwój organizacji;

– Śląskie Centrum Wody – prowadzi działalność badawczą, rozwojową, wdrożeniową, popularyzatorską i dydaktyczną związaną 
z wodami i gospodarką wodną;

– Uniwersyteckie Laboratoria Kontroli Atmosfery – zajmują się badaniami jakości powietrza, źródłami zanieczyszczeń oraz kie-
runkami ich przemieszczania; dysponują balonem na ogrzane powietrze wraz z laboratorium mobilnym oraz laboratorium 
stacjonarnym wyposażonym w aparaturę do badań zanieczyszczenia atmosfery; 

– Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPINlab – to nowoczesne laboratoria wyposażone w najnowsze mikroskopy elek-
tronowe i sił atomowych, specjalizujące się w korelacyjnym badaniu materii, w szczególności miękkiej;

– Polsko-Chińskie Centrum Badań Środowiskowych – prowadzi badania związane z wpływem zmian klimatu na kształtowanie 
środowiska i osadnictwa obszarów położonych w strefie klimatu umiarkowanego morskiego, umiarkowanego kontynentalnego 
oraz zwrotnikowego;

– Centrum Prawa Designu, Mody i Reklamy – specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów praktycznych pojawiających się na tle 
mody, designu reklamy, w tym ich prawnych aspektów;

– Centrum Badawcze Publicznego Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowych – prowadzi badania nad prawnymi, ekonomicz-
nymi, technicznymi i społecznymi aspektami ochrony konkurencji oraz regulacji sektorowej i gospodarczej w obszarze prawa 
antymonopolowego, prawa pomocy publicznej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, regulacji sektorów regulowanych (sektor 
energetyczny, paliw i gazu, sektor transportu kolejowego, drogowego, lotniczego i gospodarki wodnej, sektor telekomunikacyj-
ny i pocztowy oraz sektor farmaceutyczny);

– Centrum Badawcze GAME LAB – zajmuje się projektowaniem i badaniem wirtualnych środowisk, problematyką gier artystycz-
nych i edukacyjnych oraz serious games;

– Uniwersyteckie Centrum Kreatywnego Obywatelstwa – zajmuje się diagnostyką kompetencji społecznych i problemów spo
łecznych, wykonuje ekspertyzy i analizy problemów oraz zagadnień społecznych.



SPINlab
Centrum mikroskopowego 

badania materii 



Centrum Mikroskopowego Badania Materii SPINlab (CMBM SPINlab) jest międzywydzia-
łową jednostką organizacyjną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach specjalizującą się  
w korelacyjnym badaniu materii, w szczególności miękkiej, metodami mikroskopowymi. 

Działalność CMBM SPINlab wpisuje się w intensywny postęp w dziedzinach nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-
-technicznych, nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu, związany z rozwojem w obszarze mikroskopowego obrazowania materii  
w skali molekularnej, włącznie z badaniami w warunkach kriogenicznych, skorelowanego z obrazowaniem spektroskopowym.
CMBM SPINlab to nowoczesne laboratoria dostosowane do wymagań najnowszych mikroskopów elektronowych i sił atomowych. 
To również pomieszczenia do prowadzenia prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz realizacji usług i projektów. 

Realizacja projektu CMBM SPINlab, m.in. poprzez partycypowanie w globalnym trendzie rozwoju badań mikroskopowych dotyczą-
cym materiałów biologicznych, biochemicznych, inżynierskich, medycznych i farmaceutycznych, umożliwia prowadzenie centrum 
doskonałości w obszarze badania „materii miękkiej”. 

Unikatowa aparatura badawcza CMBM SPINlab:

– Transmisyjny mikroskop elektronowy (200 kV) posiadający działo z emisją polową umożliwiający obserwację wszelkiego 
rodzaju próbek z możliwością badań kriogenicznych „materii miękkiej”, tomografii oraz transmisyjno-skaningowej 
rejestracji obrazów;

– Skaningowy mikroskop elektronowy do badań środowiskowych i w niskiej próżni (30 kV), z możliwością wycinania ultra-
cienkich skrawków wewnątrz komory mikroskopu i rejestracji sekwencyjnej obrazów w celu tworzenia trójwymiarowych 
rekonstrukcji obiektów;

– Skaningowy mikroskop elektronowy sprzężony ze spektroskopem Ramana i wyposażony w falowo-dyspersyjny detektor 
wtórnego promieniowania rentgenowskiego (WDX) oraz energetyczno-dyspersyjny detektor wtórnego promieniowania rent-
genowskiego (EDX) do badań korelacyjnych topograficzno-spektroskopowych materii;

– Mikroskop sił atomowych z możliwością pomiarów mechanicznych i elektrycznych w mikroobszarach również w warunkach 
środowiskowych;

– Mikroskop konfokalny o dużej rozdzielczości do badań biologiczno-materiałowych;

– Mikrotomograf rentgenowski do obrazowania przestrzennego materii.
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– prowadzenie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach prac naukowo-badawczych z zakresu m.in.: biologii, chemii, fizyki, 
biotechnologii, nanotechnologii, inżynierii materiałowej, medycyny, farmacji, ochrony środowiska oraz geologii,

– stworzenie centrum kompetencji w mikroskopowym badaniu „materii miękkiej”, umożliwiającym prowadzenie wyspecjalizo-
wanych usług badawczych i szkoleniowych dla podmiotów krajowych i międzynarodowych,

– prowadzenie prac badawczo-rozwojowych obejmujących złożone wyzwania korelacji struktury molekularnej z właściwościami 
materii, realizowanych w grupach krajowych i międzynarodowych,

– kreowanie województwa śląskiego jako centrum zintegrowanych kompetencji w obszarze mikroskopowego badania 
„materii miękkiej”.

W ramach SPINlab możliwe będzie prowadzenie szeroko zakrojonej działalności usługowej, w tym badawczej i badawczo- 
-wdrożeniowej realizowanej we współpracy i na zlecenie przemysłu, m.in. w zakresie:

– prowadzenia prac badawczo-rozwojowych obejmujących m.in. obszary związane z przemysłem motoryzacyjnym, medycznym, 
farmaceutycznym, lotniczym, chemicznym, spożywczym, maszynowym i energetycznym, a także poszukiwanie nowych rozwią-
zań materiałowych, technicznych i informatycznych dla rozwoju mikroskopowego charakteryzowania materii,

– wykonywania usług badawczych z zakresu transmisyjnej i skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych, 
mikroskopii fluorescencyjnej i konfokalnej, mikrotomografii rentgenowskiej materiałów i nanomateriałów polimerowych, 
metalicznych, biologicznych i medycznych; 

– realizowania zadań badawczych na zlecenie podmiotów krajowych i zagranicznych,

– wspierania podmiotów w zakresie tworzenia i weryfikacji merytorycznej składanych wniosków badawczo-rozwojowych.
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