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Gala odbyła się z udziałem zna-
mienitych gości.

Gwiazdy 
Umiędzynarodowienia

Nagroda przyznana została 
po raz trzeci osobom wybitnie 
zasłużonym w badaniach nad 
internacjonalizacją, zarządzaniu 
procesem umiędzynarodowienia, 
marketingiem za granicą, w kształ-
ceniu obcokrajowców i działaniach 
w dyplomacji akademickiej. 

Laureatami nagrody w poszcze-
gólnych kategoriach zostali:
n Research Star – prof. Grzegorz 

Mazurek, prorektor ds. współ-
pracy z zagranicą Akademii 
Leona Koźmińskiego,

n Teaching Star – prof. Jacek Sze-
pietowski, kierownik Katedry 
i Kliniki Dermatologii, Wenero-
logii i Alergologii na Wydziale 
Lekarskim Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu,

n Public Diplomacy Star – prof. 
Adam Jelonek z Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w Krakowie (ta 
kategoria pojawiła się w tym 
roku po raz pierwszy),

n Management Star – dr inż. 
Dorota Piotrowska, prof. PŁ, 
dyrektor CWM PŁ,

 n Marketing Star – Marcin Wit-
kowski z Centrum Wsparcia 
Współpracy Międzynarodowej 
Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu,

n Rising Star – Wiktoria Herun, 
kierująca referatem umiędzy-
narodowienia z Urzędu Miasta 
Lublin.
Specjalną nagrodą Distingui- 

shed Star uhonorowano pośmiert-
nie prof. Marka Tukiendorfa, byłe-
go rektora Politechniki Opolskiej 
i byłego przewodniczącego Ko-
misji ds. Współpracy Międzynaro-
dowej KRASP.

Dr inż. Dorota Piotrowska, prof. 
PŁ dziękując za wyróżnienie wy-
mieniła trzy osoby, który miały 
duży wpływ na rozwój jej kariery 
i dokonania doceniane przez 
środowisko akademickie w kraju 
i zagranicą. Są to prof. Jan Krysiń-
ski, były rektor PŁ, doc. Tomasz Sa-
ryusz-Wolski – wieloletni dyrektor 
Centrum Kształcenia Międzyna-
rodowego IFE oraz obecny rektor 
prof. Sławomir Wiak, który powołał 
Centrum Współpracy Międzynaro-
dowej i powierzył zarządzanie nim 
dyr. Piotrowskiej. 

Jak podkreśla dyrektor Dorota 
Piotrowska doświadczenie, które 
dziś owocuje nowymi między-
narodowymi przedsięwzięcia-
mi, zdobyła dzięki wyjazdom 
na zagraniczne uczelnie. Jedną 
z najważniejszych aktywności na 
arenie międzynarodowej, które 
podjęła w przeszłości, była praca 
w charakterze eksperta boloń-
skiego. – Praca eksperta otworzyła 

Konferencji Studenci zagraniczni w Polsce 2020 towarzyszyła gala, na której 
wręczono Nagrody Środowiskowe Gwiazdy Umiędzynarodowienia/Interna-
tionalization Stars. W gronie laureatów znalazła się dr inż. Dorota Piotrowska, 
prof. PŁ, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej, otrzymując tytuł 
Management Star. Nagrodzono także laureatów konkursu na najlepszego 
studenta zagranicznego w Polsce.

Dr inż. Dorota 
Piotrowska, 
prof. PŁ odbiera 
nagrodę z rąk prof. 
Jana Szmidta, 
rektora PW 
i przewodniczącego 
KRASP oraz 
Waldemara 
Siwińskiego, 
prezesa Fundacji 
Perspektywy

foto: 
Jacek Szabela

Nagrodzeni za 
międzynarodową współpracę
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mnie na zupełnie nową działalność 
badawczą w dziedzinie zarządza-
nia i analiz strategicznych. Mam 
nadzieję, że w przyszłości na PŁ 
uda się stworzyć Centrum Badań 
nad Szkodnictwem Wyższym, by 
wykorzystać nasz potencjał i uczy-
nić z Politechniki Łódzkiej ważny 
i bardzo widoczny punkt na mapie 
europejskiego i światowego szkol-
nictwa wyższego.

Interstudent
Laureaci X konkursu Interstu-

dent na najlepszego studenta za-
granicznego w Polsce przyjechali 
do Polski na studia z Wietnamu, 
Chin, Kamerunu, Uzbekistanu 
i Białorusi.

Do konkursu wpłynęły 72 zgło-
szenia studentów, którzy nie tylko 
osiągają dobre wyniki, ale także 
podejmują różne aktywności 
w swoim otoczeniu.

Laureatami konkursu w po-
szczególnych kategoriach studiów 
zostali:
n Lien Chau Ton Nu z Wietnamu, 

kształcąca się na studiach licen-
cjackich International Business 
w Akademii WSB w Dąbrowie 
Górniczej,

n Huiling Zhang z Chin, studentka 
polonistyki na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, na studiach ma-
gisterskich,

n Godlove Suila Kuaban z Ka-
merunu, doktorant z Zespołu 
Mikroinformatyki i Teorii Auto-
matów Cyfrowych w Instytucie 
Informatyki Politechniki Ślą-
skiej.
Przyznano także dwie nagrody 

specjalne za działalność na rzecz 
cudzoziemców oraz działalność 
charytatywną. Otrzymali je:
n Mikhail Urmich z Uzbekistanu, 

student Politechniki Warszaw-
skiej, 

n Yauheniya Barkun z Białorusi, 
student Politechniki Białostoc-
kiej.

n Ewa Chojnacka

Uroczyste wręczenie nagród 
zbiegło się z ogłoszeniem XI edycji 
LIDERA, której budżet został zwięk-
szony do 100 milionów złotych. 
W gali zorganizowanej 16 stycznia 
naszą uczelnię reprezentował prof. 
Dariusz Gawin, prorektor ds. inno-
wacji i rozwoju uczelni. 

Liderzy z PŁ
W X edycji wyłoniono 42 laure-

atów spośród 233 zgłoszeń. Lide-
rów z Politechniki Łódzkiej i tytuły 
ich projektów podaliśmy w ŻU 149 
w artykule Troje nowych liderów.

W specjalnym wydawnictwie 
NCBiR i MNiSW, które ukazało się 
z okazji gali, znalazła się krótka cha-
rakterystyka każdego z laureatów, 
tytuł projektu i jego syntetyczny 
opis oraz wysokość dofinanso-
wania. Tak przedstawiono w nim 
naszych młodych naukowców: 

Dr inż. Katarzyna Nawrotek – 
Inżynier, idealistka, dzięki której 
pacjenci cierpiący z powodu urazów 
nerwów obwodowych będą mogli 
skorzystać z leczenia dopasowane-
go do ich indywidualnych potrzeb. 

Mgr inż. Mateusz Kujawiński 
– Doktorant Politechniki Łódzkiej, 
wielokrotny laureat międzynaro-
dowych konkursów robotycznych, 
którego zainteresowania koncentru-
ją się na zasobach energetycznych 
w zespołach robotów. 

Dr inż. Piotr Reorowicz – Wybit-
ny naukowiec, dzięki pracy którego 
powinno zostać zmniejszone ryzyko 

powikłań pooperacyjnych w lecze-
niu chorób naczyniowych OUN.

Trochę statystyki
Z opublikowanych przez NCBiR 

statystyk wynika m.in., że w 10 
edycjach programu 379 młodych 
naukowców otrzymało łącznie 427 
mln zł dofinansowania.

Politechnika Łódzka jest w czo-
łówce uczelni mających najwięcej 
laureatów programu. Większą ich 
liczbą mogą pochwalić się tylko 
Politechnika Warszawska, Akade-
mia Górniczo-Hutnicza oraz Poli-
techniki: Wrocławska, Poznańska 
i Gdańska. 

XI edycja – czas 
na kolejnych liderów

Jak informuje NCBiR, o środki – 
maksymalnie 1,5 miliona złotych 
– aplikować mogą doktoranci, 
nauczyciele akademiccy bądź 
osoby ze stopniem doktora, od 
którego uzyskania nie upłynęło 
7 lat. Pozyskane finansowanie 
można przeznaczyć na badania 
aplikacyjne i/lub prace rozwojo-
we. Co ważne, projekt musi być 
realizowany we współpracy z jed-
nostką, która zatrudni Lidera na 
okres realizacji projektu oraz jego 
zespół badawczy na okres pracy 
przy realizacji projektu. 

n Ewa Chojnacka

(wykorzystano materiały NCBiR)

Gala liderów
Laureaci X edycji programu LIDER otrzymali na 
uroczystej gali wyróżnienia oraz symboliczne cze-
ki z rąk wiceministra nauki i szkolnictwa wyższe-
go prof. Grzegorza Wrochny oraz dyrektora NCBiR 
dr. inż. Wojciecha Kamienieckiego. Z Politechniki 
Łódzkiej dofinansowanie z programu otrzymało 
troje naukowców: dr inż. Katarzyna Nawrotek, dr 
inż. Piotr Reorowicz i mgr inż. Mateusz Kujawiński.
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