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Już po raz ósmy Centrum Kształcenia 
Międzynarodowego odwiedzili ucznio-
wie szkół średnich i studenci uczący 
się języka francuskiego i wiążący swoją 
przyszłość z Francją.

Dni Campus France są organizowane przez 
Agencję Campus France – inicjatora wydarzenia, 
Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski 
w Polsce we współpracy z Alliance Françaises i pol-
skimi uczelniami. 

W tym roku do grona szkół biorących udział w Dniu 
Campus France w IFE dołączyło XI LO w Łodzi.

Spotkanie w PŁ zamknęło tegoroczną edycję, która 
gościła w 30 instytucjach w Polsce.

Dzień Campus France obfitował w szereg cieka-
wych prezentacji na temat możliwości, jakie przed 
uczącymi się języka francuskiego roztaczają Politech-

nika Łódzka i współpracujące z Centrum Współpracy 
Międzynarodowej instytucje. Centrum prowadzi od 
lat intensywną współpracę z francuskimi uczelniami, 
w tej chwili mamy już zawarte 53 umowy. 

Na spotkaniu nie mogło zabraknąć wystąpień 
studentów podwójnego dyplomu w IFE. Aleksandra 
Smolińska, studentka Gestion et Technologie opo-
wiedziała o pobycie w uczelni Arts et Métiers w Cluny, 
a Tomasz Kisiel, absolwent Advanced Mechanical 
Engineering mówił o pobycie w Ecole Catholique 
d’Arts et Métiers w Lyonie. Dyrektor CWM PŁ dr inż. 
Dorota Piotrowska, prof. PŁ, zaprosiła uczniów do 
udziału w zaplanowanej na wiosnę rekrutacji do IV 
już edycji Francuskiej Akademii Młodego Inżyniera, 
która może się pochwalić 60 absolwentami.
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Chemicznego PŁ. Kolejne stopnie 
naukowe uzyskała: doktora nauk 
chemicznych w 2002 r., a w 2011 r.  
doktora habilitowanego. Jej za-
interesowania naukowe dotyczą 

projektowania i syntezy pep-
tydów aktywnych biologicznie 
i ich wykorzystania w medycynie, 
koniugatów peptydów z lekami/
znacznikami, materiałów pepty-
dowych i hybrydowych opartych 
o peptydy/białka. Jest autorką lub 

współautorką ponad 80 artykułów 
naukowych w czasopismach z listy 
JCR i kilku rozdziałów w książkach. 
Jest promotorem trzech zakoń-
czonych oraz trzech otwartych 
przewodów doktorskich.

Za swoją działalność naukową 
była wielokrotnie nagradzana 
w kraju i za granicą. Otrzymała 
kilka medali na światowych wysta-
wach badań, innowacji i wynalaz-
ków. Została również wyróżniona 
statuetką Łódzkie Eureka (2018 r.) 
w kategorii Technika. Jest człon-
kiem International Advisory Board 
Members czasopisma Helvetica 
Chmica Acta, wydawanego w ra-
mach Wiley Online Library. Wie-
lokrotnie uczestniczyła w pracach 
Komitetów Naukowych między-
narodowych i krajowych konfe-
rencji, przewodniczyła sesjom 
i wygłaszała zaproszone wykłady. 
Jest członkiem European Peptide 
Society, Polskiego Towarzystwa 
Chemicznego, Polskiego Towarzy-
stwa Chemii Medycznej.                 n

Nominacje profesorskie
Prof. Beata Kolesińska z Wydziału Chemicznego 
otrzymała 4 marca nominację profesora w dziedzinie 
nauk ścisłych i przyrodniczych z rąk Prezydent RP 
Andrzeja Dudy.


