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ŚCISŁA CZOŁÓWKA NAUKOWA… 

Grupa naukowców z Instytutu Inżynierii Biomedycznej i Pomiarowej Politechniki 
Wrocławskiej odebrała nagrodę badawczą tegorocznej edycji Konkursu  
o Nagrodę Siemensa*. Wręczenie wyróżnień nastąpiło w dniu 27 czerwca 2011 r.  
w Politechnice Warszawskiej. Zespół, pod kierownictwem prof. dr hab. inż. lek. med. 
Haliny Podbielskiej, został doceniony za pracę pod tytułem „Biofotonika - nieodłączna 
gałąź inżynierii biomedycznej, czyli zastosowanie światła do badania obiektów 
biologicznych i bionanomateriałów".  
 
Prowadzone w zespole prof. Haliny Podbielskiej badania wpisują się w nurt badań 
związanych z poprawą jakości życia i zwalczania chorób.  Dotyczą one m.in. inżynierii 
biomedycznej (w szczególności optyki biomedycznej i nanobiotechnologii) oraz 
diagnostyki transiluminacyjnej do wykrywania zmian w stawach międzypaliczkowych.  
 
*Konkurs o Nagrodę Siemensa, ogłaszany na podstawie porozumienia pomiędzy 
Politechniką Warszawską a firmą Siemens Sp. z o.o., służy promowaniu wybitnych 
osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji 
akademickich i pozaakademickich w Polsce. 
 

 
…I STUDENCKA !  

Wczoraj w Warszawie nagrodzono laureatów konkursu „Studencki Nobel 2011”.  
W kategorii nauk ścisłych triumfował Wojciech Wodo* z Politechniki Wrocławskiej.  
Główną nagrodę otrzymał Paweł Matusik z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnienia 
przyznaje Niezależne Stowarzyszenie Studentów. 

Sukces Wojtka to kolejny przykład na to, że opłaca się studiować na Politechnice 
Wrocławskiej. Dlatego też przypominamy, że rekrutacja na nowy rok akademicki potrwa 
jeszcze tylko do 3 lipca. Wszystkie niezbędne informacje dla kandydatów znajdują się na 
stronie http://www.portal.pwr.wroc.pl/studia_pwr,241.dhtml. Szczegółowych informacji 
udziela także Dział Rekrutacji (wybrzeże Wyspiańskiego 27, bud. A-1, pok. 161, tel. 71 
320-27-78, e-mail: rekrutacja@pwr.wroc.pl ).  
 
Wrocław miał w sumie aż dwóch nagrodzonych. W kategorii nauk humanistycznych 
wygrał bowiem Krzysztof Wojewodzic z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
Studencki Nobel 2011 polega na wyborze i promowaniu utalentowanych studentów  
z państwowych i prywatnych szkół wyższych w Polsce oraz najlepszego wśród 
najlepszych - zwycięzcy Studenckiego Nobla. W konkursie nagradzani są także najlepsi 
studenci w 10 kategoriach: nauki rolniczo-przyrodnicze, inżynieryjne i techniczne, 
medyczne i o zdrowiu, prawnicze, ekonomiczne, humanistyczne, ścisłe, sztuka, sport, 
języki obce.  
 
*Wojciech Wodo - ur. w 1987 r. w Bełchatowie. Od 2006 roku związany  
z Dyskusyjnym Klubem Filmowym „Politechnika”, obecnie jako jego opiekun. Prowadzi 
współpracę naukową z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we 
Wrocławiu. Na Politechnice Wrocławskiej bada metody identyfikacji i autoryzacji oraz 
kwestie ogólnie pojętego bezpieczeństwa komputerowego. Współpracuje z Samorządem 
Studenckim Politechniki Wrocławskiej oraz Forum Uczelni Technicznych. Od niedawna 
pełni funkcję członka Zarządu Fundacji MANUS. 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 


