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ZWYCIĘŻYŁ W NAUKOWEJ LIDZE MISTRZÓW 
 
 

Naukowiec z Politechniki Wrocławskiej, prof. Arkadiusz Wójs, otrzymał 
prestiżową nagrodę minister nauki i szkolnictwa wyższego dla wybitnych 
uczonych*. O nagrody walczyło 61 naukowców z całej Polski, wyróżniono jedynie 
trzech. Wrocławianin zwyciężył w najliczniej reprezentowanej dziedzinie – fizyce,                     
w  kategorii badan podstawowych. Pozostałych laureatów prof. Barbara Kudrycka 
wyróżniła za badania na rzecz rozwoju społeczeństwa i badania na rzecz rozwoju 
gospodarki.  

40-letni profesor Wójs pracuje w Instytucie Fizyki na Wydziale Podstawowych Problemów 
Techniki. Jest specjalistą w dziedzinie fizyki materii skondensowanej, zwłaszcza 
niskowymiarowych układów elektronowych. W świecie naukowym mówi się, że jego 
badania mogą przyczynić się do stworzenia w przyszłości komputera 
kwantowego. Jest autorem trzech monografii, opublikował ponad 150 artykułów 
naukowych. Wśród jego szczególnych osiągnieć należy wymienić trzy prace 
przedstawione w 2010 roku w najlepszym czasopiśmie fizycznym – Physical 
Review Letters. Powstawały one we współpracy z najlepszymi ośrodkami badawczymi 
na świecie (Cambridge, Oxford) i stanowiły istotny przełom w badaniach nad fizyczną  
realizacją egzotycznych statystyk kwantowych.   

Naukowiec jest również laureatem nagród: Prezesa Rady Ministrów za rozprawę 
habilitacyjną, Ministra Edukacji Narodowej za pracę doktorską, Polskiego Towarzystwa 
Fizycznego im. A. Piekary za pracę magisterską, Polskiego Towarzystwa Fizycznego               
im. W. Rubinowicza, Polskiej Akademii Nauk im. S. Pieńkowskiego. Otrzymał również 
Zespołową Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej oraz Stypendium Fundacji Nauki 
Polskiej. Tytuł profesora otrzymał z rąk Prezydenta RP w 2009 r. w wieku 38 lat.  

Więcej informacji o profesorze, w tym wykaz najważniejszych publikacji, można znaleźć 
na stronie internetowej: http://www.if.pwr.wroc.pl/~awojs/ 

 
* Statuetki i nagrody finansowe, jako ukoronowanie dorobku naukowego, trafiają do 
najwybitniejszych w swoich dyscyplinach badaczy, odkrywców nowych technologii, 
autorów teorii i dzieł naukowych wpisanych do światowego kanonu. Nagrody 
przyznawane są od 2006 r. 

 
 

 
Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 

http://www.portal.pwr.wroc.pl/komunikaty_prasowe,241.dhtml 
 
 

Zapraszamy także do odwiedzania naszego profilu na Facebook’u: 
http://www.facebook.com/politechnika 

 


