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Ze względu na stan epidemiczny 
pierwsza w nowej kadencji, a trzydzie-
sta w historii Konferencja Kolegium 
Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju 
Publicznych Wyższych Szkół Technicz-
nych w Polsce odbyła się online. 

– Tradycją spotkań prorektorów, 
którzy w swoich uczelniach odpowia-
dają za rozwój i naukę, są dyskusje 
skupione wokół działań mających 
wzmocnić kondycję polskiej nauki. 
Politechnika Łódzka ma w tej kadencji 
jasno wytyczony cel, jakim jest in-
tensywny rozwój badań naukowych 
i wsparcie dla młodych naukowców. 

Kolegium skupia wszystkie polskie 
uczelnie techniczne, te duże i te mniej-
sze. Każda z nich ma inne warunki do 
organizowania swojej aktywności na 
polskim i międzynarodowym rynku. 
Praca w prezydium Kolegium pozwoli 
nie tylko dzielić się doświadczeniami 
oraz informacjami o podejmowanych 
działaniach w zakresie nauki i roz-
woju, ale także inicjować dyskusje 
na temat przyszłości polskiej nauki 
– mówi prorektor ds. nauki prof. 
Łukasz Albrecht. – Nasze uczelnie 
czeka wiele wyzwań związanych 
m.in. z przygotowaniem do ewaluacji 

działalności naukowej, realizowanej 
według nowych zasad i stymulowa-
niem współpracy na styku nauka-biz-
nes. To tylko kilka przykładów spraw, 
którymi Kolegium Prorektorów ds. 
Nauki i Rozwoju będzie się zajmować 
w najbliższym czasie.

Skład Kolegium uzupełniają prze-
wodniczący KPNiR prof. Artur Bejger 
z Akademii Morskiej w Szczecinie, 
prof. Marek Pawełczyk z Politechniki 
Śląskiej i prof. Grzegorz Królczyk 
z Politechniki Opolskiej.

n Ewa Chojnacka

Prof. Łukasz Albrecht 
w prezydium KPNiR
Początek kadencji nowych władz uczelni to również czas wyborów w różnych ciałach 
akademickich wspierających działalność szkolnictwa wyższego w Polsce. Podczas 
Konferencji Kolegium Prorektorów ds. Nauki i Rozwoju skupiającego publiczne uczel-
nie techniczne w Polsce wybrano nowe prezydium na czteroletnią kadencję. We wła-
dzach Kolegium jest prorektor ds. nauki Politechniki Łódzkiej prof. Łukasz Albrecht.

Z Politechniki Łódzkiej nagrody 
otrzymali:
n dr hab. inż. arch. Małgorzata 

Hanzl z Instytutu Architektury 
i Urbanistyki za pracę habilita-
cyjną Morphological analysis of 
urban structures – the cultural 
approach. Case studies of Jewish 
communities in Lodz and Mazo-
vian voivodeships (Analiza mor-
fologiczna struktur miejskich 
w ujęciu kulturowym. Studium 
przypadku społeczności ży-
dowskich w województwach 
łódzkim i mazowieckim),

n dr inż. Justyna Świątkiewicz 
z Katedry Inżynierii Biopro-

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyż-
szego Wojciech Murdzek przyznał 
prof. Sławomirowi Wiakowi nagrodę 
za znaczące osiągnięcia w zakresie 
działalności organizacyjnej. W ten 
sposób docenił dokonania rektora, 
który zarządzał Politechniką Łódzką 
w minionej kadencji.

Nagroda został przyznana z ini-
cjatywy własnej Ministra na zakoń-
czenie kadencji 2016-2020. W liście 
skierowanym do prof. Wiaka czyta-
my – Pragnę podkreślić, że aktywność 
Pana Profesora na polu organizacyj-
nym oraz działania podejmowane na 
rzecz rozwoju i umacniania pozycji 
Politechniki Łódzkiej w pełni przyczy-
niły się do wyróżnienia nagrodą mini-
stra właściwego do spraw szkolnictwa 
wyższego i nauki.                                    n

Nagroda 
Ministra

cesowej za pracę doktorską 
Otrzymywanie lotnych kwasów 
tłuszczowych z frakcji orga-
nicznej odpadów komunalnych 
w procesie fermentacji, pro-
motor prof. Liliana Krzystek, 
a promotor pomocniczy dr inż. 
Radosław Ślęzak,

n dr inż. arch. Wiktor Wróblewski 
z Instytutu Architektury i Urba-
nistyki za pracę doktorską Moż-
liwość tymczasowego zagospo-
darowania „pustek miejskich”, 
promotor pracy dr hab. inż. 
arch. Bartosz Walczak, prof. PŁ.

n źródło: lodzkie.pl

Nagrody Marszałka
Rozstrzygnięta została XXI edycja Konkursu o nagrody 
Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze roz-
prawy i prace tematycznie związane z woj. łódzkim. 


