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NAUKOWIEC Z IMPULSEM DO DZIAŁANIA 

 

Mgr inż. Wojciech Wodo, doktorant na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki 
Politechniki Wrocławskiej, został laureatem I edycji konkursu Impuls, który 
zorganizowała Fundacja na rzecz Nauki Polskiej. Jego praca uzyskała trzecią nagrodę  
i dofinansowanie w wysokości 80 tys. zł. Na czym polega projekt? Nie ma dwóch osób, 
które pisałyby na klawiaturze w identyczny sposób. Ten właśnie fakt, czyli swego rodzaju 
podpis, wykorzystuje w swojej pracy dotyczącej ochrony tożsamości nasz uzdolniony 
doktorant.  

 

Konkurs miał na celu promowanie badań aplikacyjnych oraz rozwój umiejętności  
z zakresu komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych. 80 proc. przyznanej 
kwoty to część subwencyjna na realizację nagrodzonego projektu badawczego, pozostałe 
20 proc. stanowi indywidualne wsparcie dla laureata. 

 

To kolejne wyróżnienie dla Wojtka. W czerwcu 2011 roku zdobył „Studenckiego Nobla”  
w kategorii nauk ścisłych, a na początku 2012 roku tytuł „Primus Ekspert” w kategorii 
informatyk. Jest także absolwentem programu Top 500 Innovators (przebywał na stażu  
na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley). 

 

mgr inż. Wojciech Wodo - ur. w 1987 r. w Bełchatowie. Od 2006 roku mocno związany  
z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Politechnika” (obecnie jest jego opiekunem). Inicjator 
licznych wydarzeń kulturalnych na Politechnice Wrocławskiej, pasjonat filmu; szczególnie 
bliskie jest mu kino Davida Lyncha. Uwielbia animację tradycyjną oraz formy 
eksperymentalne obrazu. Jest pomysłodawcą i organizatorem projektów wizualno-
muzycznych związanych z kinem niemym, videoartem i muzyką filmową. Od lat 
zakochany w niemieckim ekspresjonizmie filmowym.  
W 2011 roku ukończył Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 
Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich pod opieką prof. Mirosława 
Kutyłowskiego. Na Politechnice Wrocławskiej zajmuje się tematyką bezpieczeństwa 
komputerowego, bada metody identyfikacji i autoryzacji oraz kwestie nowoczesnych 
dokumentów tożsamości.  
Współpracuje z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, m.in. realizując projekty w 
ramach Dolnośląski Bonu na Innowacje czy Dolnośląskiej Sieci Wzornictwa 
Przemysłowego. Jest członkiem Zarządu Fundacji MANUS oraz Rady Doktorantów 
Politechniki Wrocławskiej.  
 

 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.edu.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 

 


