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Życie Uczelni nr 154

Dr inż. Anna 
Kaczmarek

Nagroda premiera za doktorat
Dr inż. Anna Kaczmarek otrzymała nagrodę Prezesa Rady Ministrów za pra-
cę doktorską opisującą badania nad powłokami nowej generacji implantów 
wykonanych z węgla diamentopodobnego modyfikowanego krzemem oraz 
tytanem. 

Pracownicy, doktoranci, a także studen-
ci Politechniki Łódzkiej mogą otrzymać 
dodatkowe wynagrodzenie za szczegól-
ną aktywność w pracy naukowej. 

Uczelnia opublikowała regulamin wprowadzo-
nego systemu nagród motywacyjnych. Celem tego 
działania jest dążenie do uzyskania przez Politechnikę 
Łódzką statusu Uczelni Badawczej. Nie będzie to moż-
liwe bez spełnienia określonych warunków, m.in. bez 
dużej liczby szeroko cytowanych w świecie publikacji 
oraz prowadzenia badań w prestiżowych grantach. 

Jak podkreśla rektor prof. Krzysztof Jóźwik – Jest to 
pierwszy krok we wprowadzaniu specjalnych rozwiązań 
służących podniesieniu prestiżu Politechniki Łódzkiej. 
Chcemy, aby te osoby, które prowadzą badania na 
najwyższym poziomie, uzyskały dodatkowe dochody. 
Najważniejsza jest jakość badań, bez względu na to czy 
prowadzi je profesor, czy student. 

Premiowane nagrodami są publikacje w najlep-
szych czasopismach, referaty w recenzowanych 

materiałach konferencji międzynarodowych, mono-
grafie publikowane w prestiżowych wydawnictwach, 
uzyskane patenty i granty badawcze.

– Dzisiaj największe sukcesy osiąga się w inter-
dyscyplinarnych zespołach, dlatego nasz regulamin 
precyzuje wysokość nagrody w zależności od wartości 
naukowej osiągnięcia i liczby jego autorów związanych 
z Politechniką Łódzką, a także udziału w nim naukow-
ców z zagranicy – zaznacza rektor. – Tak zwane kwoty 
bazowe wahają się od 500 zł do 12 000 zł. Oczywiście 
dane osiągnięcie może zostać nagrodzone w konkursie 
tylko raz. 

Fundusz na nagrody pochodzi ze zwiększonej o 2 
proc. subwencji, jaką Politechnika Łódzka otrzymała, 
przystępując do programu „Inicjatywa doskonałości – 
uczelnia badawcza”. – Środki jakie chcemy przeznaczyć 
w tym roku dla najlepszych i najbardziej aktywnych 
w pracy naukowej osiągną poziom kilku milionów zło-
tych – mówi rektor prof. Krzysztof Jóźwik.
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Rozprawa doktorska Ocena 
biologiczna powłok węglowych 
modyfikowanych Si oraz Ti wy-
twarzanych metodą rozpylania 
magnetronowego dla określonych 

zastosowań biomedycznych doty-
czy opracowania innowacyjnych, 
wielofunkcyjnych powłok wę-
glowych na implanty medyczne, 
a w szczególności na implanty 
ortopedyczne oraz sercowo-na-
czyniowe. W nagrodzonej pracy dr 
inż. Anna Kaczmarek szczegółowo 
rozpatruje wpływ modyfikacji 
powłok węglowych wybranymi 
pierwiastkami na ich właściwości 
fizyko-chemiczne, mechaniczne 
i biologiczne. Zastosowane roz-
pylanie magnetronowe pozwoliło 
uzyskać pożądaną biofunkcjo-
nalność implantów. Zdaniem re-
cenzentów cenna jest całościowa 
ocena badanych biomateriałów 
oraz analiza wpływu właściwości 

powierzchniowych na odpowiedź 
biologiczną. Pozwoliło to lepiej 
zrozumieć zjawiska zachodzące na 
granicy tkanka-implant, co jest klu-
czowe w rozwoju nowoczesnych 
materiałów implantacyjnych. 

Praca doktorska została napi-
sana pod opieką promotora prof. 
Piotra Niedzielskiego i promotora 
pomocniczego, którym była dr 
hab. inż. Dorota Bociąga, oboje 
z Instytutu Inżynierii Materiało-
wej PŁ.

Anna Kaczmarek jest absol-
wentką Biomedical Engineering 
(I) oraz inżynierii materiałowej (II). 

Więcej na temat laureatki na 
stronie zu.p.lod.pl.
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Poczuć satysfakcję z nauki


