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N A U K A

Życie Uczelni nr 155

wokół zagadnień związanych 
z analizą termiczną, modyfikacją 
chemiczną polimerów, modyfika-
cją warstwy wierzchniej w mate-

riałach polimerowych i zastoso-
waniem metody layer-by-layer 
do modyfikacji tekstyliów.

Dotychczasowy dorobek na-
ukowy, w którym opisał wyniki 
swoich badań, obejmuje 54 
artykuły w zagranicznych i kra-
jowych recenzowanych czaso-
pismach, w tym trzy rozdziały 
w monografiach naukowych 
oraz 66 referatów i komunikatów 
na konferencjach naukowych. 
Aktualny Indeks Hirscha według 
bazy Scopus wynosi 12.

Prof. Dawid Stawski był pro-
motorem dwóch zakończonych 
obroną przewodów doktorskich. 
Odbył staże naukowe w Niem-
czech (2008 r. i 2012 r.) w Instytut-
cie Badań Polimerów w Dreźnie, 
a także w norweskim Uniwersy-
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tecie w Agder, gdzie pracował 
w Grupie Ekologii Funkcjonalnej 
w Kristiansand (2009 r. i 2016 r.) 
oraz w Uniwersytecie Islandzkim 
w Reykjaviku (2014 r.).

Od 2009 r. prowadził wykłady 
zagraniczne w Norwegii, Niem-
czech, Islandii, Białorusi i na 
Węgrzech. W 2019 r. odbył kurs 
z nowoczesnych metod naucza-
nia w Olin College (Boston, USA). 
Otrzymał stypendia Fundacji na 
Rzecz Nauki Polskiej i Fundacji 
Partners Polska, grant międzyna-
rodowy z Funduszu Wyszehradz-
kiego oraz grant NCBiR w ramach 
programu Polsko-Norweskiej 
Współpracy Badawczej. Jest eks-
pertem oceniającym projekty dla 
NCBiR oraz PARP.
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Publikacje 
otwarte dla świata

Dofinansowane będą publikacje, które mają co 
najmniej 100 pkt. według aktualnego ministerial-
nego wykazu (obecnie czasopismom przypisano 
20, 40, 70, 100, 140 lub 200 punktów). Podjętą 
inicjatywę uzasadnia rektor prof. Krzysztof Jóźwik 
– Jednym z kluczowych warunków rozwoju Politech-
niki Łódzkiej jest stałe podnoszenie jakości publikacji 
naszych pracowników, doktorantów i studentów oraz 
zwiększanie naszej obecności na arenie międzynaro-
dowej. Prace naukowe pojawiające się w Open Access 
są łatwiej dostępne, a ich autorzy stają się szerzej 
rozpoznawalni. Większe zainteresowanie publikacją 
niesie w konsekwencji wzrost liczby cytowań i służy 
rozwojowi międzynarodowej współpracy.

Dostęp do publikacji w Open Access jest dar-
mowy, ale umieszczenie pracy naukowej w presti-
żowym, recenzowanym wydawnictwie wiąże się 
ze znaczącymi kosztami, dlatego tak cenna jest 
możliwość uzyskania dofinansowania ze strony tzw. 
budżetu zadaniowego wyodrębnionego w uczelni.

Jak dodaje rektor – Dwukrotne zwiększenie do-
finansowanie kosztów open access, zdecydowanie 
zwiększyło liczbę bardzo dobrych publikacji. Ich współ-
autorami są często uznani badacze ze świata, z którymi 
współpracują nasi naukowcy. To także przyczynek do 
rozpoznawania marki Politechnika Łódzka. 
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Publikacje Open Access są ważnym elementem otwartego modelu komuni-
kacji naukowej, przynoszą też wiele korzyści ich autorom. Z początkiem no-
wego roku uruchomiono w Politechnice Łódzkiej specjalną ścieżkę dofinan-
sowania kosztów publikacji Open Access.




