
 
 

Harmonogram Finałów Konkursu Technotalent 2019 

Miejsce: Aula 02 na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. 

Szpitalnej 37. 

 

26 listopad 2019 

 

10:00-10:15 - Rozpoczęcie pierwszego dnia Finału 

 

10:15-12:00 – Finał w kategorii Technotalent PB 2019  

10:15-10:35 – „Centrum Terapii Autyzmu”  

10:35-10:55 – „Kolekcja odzieży AtenAnetA wykorzystująca technologię druku 3D” 

10:55-11:15 – „Fotobioreaktor rurowy poziomy z wymuszonym przepływem do hodowli 

glonów” 

11:15-11:35 – Komunikator do komunikacji alternatywnej” 

11:35-11:55 – Skaner USG do diagnostyki kręgosłupa” 

 

12:15-13:35 – Finał w kategorii Technotalent UMB 2019  

12:15-12:35 - „Czy cukier może zahamować insulinooporność?” 

12:35-12:55 - „Opracowanie wczesnego i nieinwazyjnego biomarkera przewlekłej choroby 

nerek u dzieci” 

12:55-13:15 - „VIS.ON” 

13:15-13:35 – „Inteligentny system dostarczania leku do terapii fotodynamicznej stanów 

przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej” 

 

14:15-16:00 – Finał w kategorii Wyzwanie Społeczne 

14:15-14:35 – „Inteligentny system dostarczania leku do terapii fotodynamicznej stanów 

przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej” 

14:35-14:55 – „Kabina Medytacji - Samowystarczalne modyły wyciszenia” 

14:55-15:15 – „Meble z potencjałem - perły PRL” 

15:15-15:35 – „Projekt rewitalizacji zespołu pofabrycznego przy ul. Częstochowskiej 

w Białymstoku” 

15:35-15:55 – „Skaner USG do diagnostyki kręgosłupa” 

 

16:15-18:00 – Finał w kategorii Design  

16:15-16:35 – „Centrum Terapii Autyzmu” 

16:35-16:55 – „Muzeum Dębu - projekt dyplomowy magisterski wykonany w roku 

akademickim 2017/2018” 

16:55-17:15 – „Hex” 

17:15-17:35 – „Projekt koncepcyjny modułu wielofunkcyjnego” 

17:35-17:55 – „YAK” 

 



 
 

27 listopad 2019 

 

11:00-11:15 - Rozpoczęcie II dnia Finału 

 

11:15-13:00 – Finał w kategorii Biznes 

11:15-11:35 – „VIS.ON”  

11:35-11:55 – „Smart City” 

11:55-12:15 – „Telemedyczna platforma internetowa wspomagająca pracę placówek 

w długoterminowej opiece geriatrycznej” 

12:15-12:35 – „Skaner USG do diagnostyki kręgosłupa” 

12:35-12:55 – „Smart Senior” 

 

13:15-15:00 – Finał w kategorii Technika 

13:15-13:35 – „Biosensor do detekcji symptomów choroby nowotworowej” 

13:35-13:55 – „Easy Cane” 

13:55-14:15 – „Inteligentny system dostarczania leku do terapii fotodynamicznej stanów 

przednowotworowych błony śluzowej jamy ustnej” 

14:15-14:35 – „SET IT STRAIGHT – urządzenie poprawiające bezpieczeństwo pracowników 

korzystających z drabin” 

14:35-14:55 – „Skaner USG do diagnostyki kręgosłupa” 

 


