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współpracy z  pracownikami i stu-
dentami PSACEA.

Doktorat honoris causa 
Politechnicznego 
Uniwersytetu 
w Timişoarze

Promotor doktoratu prof. Nico-
lae Herișanu wygłaszając laudację 
mówił o imponującym dorobku 
naukowym i publikacyjnym prof. 
Jana Awrejcewicza, jego udziale 
w prestiżowych gremiach i licz-
nych nagrodach. Nawiązując do 

współpracy z Uniwersytetem 
w Timişoarze, powiedział – Prof. 
Jan Awrejcewicz ułatwiał kontakty 
naszym naukowcom z renomowa-
nymi uczelniami w Polsce, wspie-
rając wyjazdy na staże i pobyty 
naukowo-dydaktyczne. Brał udział 
w wielu konferencjach naukowych 
organizowanych w naszej uczelni, 
występując jako Keynote Speaker. 
Doceniamy bardzo wysoki poziom 
merytoryczny prowadzonych wykła-
dów. Profesor jest także wybitnym 
członkiem Komitetu Naukowego 

i aktywnym recenzentem publika-
cji prezentowanych na cyklicznej 
konferencji dotyczącej konstrukcji 
mechanicznych organizowanych 
przez Politechniczny Uniwersytet 
w Timişoarze i wydawanych przez 
Springer Verlag. 

Rektor PUT prof. Florin Dragan, 
nadając prof. Janowi Awrejcewi-
czowi tytuł doktora honoris causa 
podkreślił – Nasza uczelnia ma 
pełne przekonanie, że honoruje 
badacza o ponadprzeciętnych osią-
gnięciach naukowych, dydaktycz-
nych, menedżerskich i zawodowych. 
Jesteśmy zaszczyceni, przyjmując do 
rodziny akademickiej wybitną oso-
bowość i wyrażamy przekonanie, że 
dzisiejsza uroczystość jest począt-
kiem nowego rozdziału przyszłej 
współpracy.

Założony w 1920 r. Politehnica 
Uniwersytet Timisoara jest jed-
ną z największych uczelni tech-
nicznych w Europie Środkowej 
i Wschodniej. Kształci ponad 12 000 
studentów na 10 wydziałach. 

n Ewa Chojnacka

Dr Żywilla Fechner jest adiunktem w Zakładzie 
Ubezpieczeń i Rynków Kapitałowych. Jej zaintereso-
wania naukowe obejmują szeroko rozumianą analizę 
fourierowską, w tym zastosowania uciętej transforma-
ty Fouriera w statystyce, analizę i syntezę spektralną 
oraz szczególne typy odwzorowań określonych na 
hiperstrukturach. Jako wykładowca prowadzi głównie 
przedmioty związane ze statystyką i analizą danych 
na obu stopniach studiów na kierunku Matematyka 
Stosowana.

Wykład laureatki odbył się 11 maja 2021 r. o godz. 
17:00 w ramach PolWoMath Seminar.

n Marek Galewski
Instytut Matematyki

Nagroda dla matematyczki 
Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kobiet w Matematyce za rok 2020 otrzymała 
dr Żywilla Fechner z Instytutu Matematyki PŁ. To prestiżowe wyróżnienie jest 
wyrazem uznania dla badań matematycznych i związanego z nimi dorobku 
publikacyjnego.
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