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STUDENCKI PRYMUS 

 
Zrzeszenie Studentów Polskich ogłosiło laureatów 42. edycji Konkursu na Najlepszego 
Studenta RP - Primus Inter Pares 2011*. Tytuł Primus Ekspert w kategorii informatyk 
zdobył Wojciech Wodo** z Politechniki Wrocławskiej. To kolejne wyróżnienie dla 
absolwenta informatyki na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. Wcześniej 
otrzymał on m.in. „Studenckiego Nobla 2011” w dziedzinie nauk ścisłych. 

Primus Ekspert to część branżowa konkursu Primus Inter Pares. Jest ona szansą dla 
studentów, którzy posiadają szczególne predyspozycje do wykonywania wybranego przez 
siebie zawodu. W tegorocznej edycji konkursu organizatorzy wybierali najlepszych 
studentów w trzynastu kategoriach: lekarz, prawnik, artysta, sportowiec, ekonomista, 
inżynier, dziennikarz, informatyk, ekolog, pedagog, historyk, lingwista, specjalista ds. PR. 

*Primus Inter Pares organizowany jest dla najlepiej uczących się i najaktywniejszych 
społecznie studentów. W konkursie mogą uczestniczyć studenci wszystkich typów szkół 
wyższych na terytorium RP. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie 
studenta do konkursu i uzyskanie przez niego średniej ocen minimum 4,53 za ostatnie 
dwa semestry z jednego kierunku studiów.  

Więcej o konkursie na stronie http://www.primus-inter-pares.pl 

**Wojciech Wodo - ur. w 1987 r. w Bełchatowie. Od 2006 roku mocno związany  
z Dyskusyjnym Klubem Filmowym “Politechnika”, obecnie jako jego opiekun. Inicjator 
licznych wydarzeń kulturalnych na Politechnice Wrocławskiej, pasjonat filmu; szczególnie 
bliskie jest mu kino Davida Lyncha. Uwielbia animację tradycyjną oraz formy ekspery-
mentalne obrazu. Jest pomysłodawcą i organizatorem projektów wizualno-muzycznych 
związanych z kinem niemym, videoartem i muzyką filmową. Od lat zakochany  
w niemieckim ekspresjonizmie filmowym. Aktualnie prowadzi współpracę naukową  
z Instytutem Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN we Wrocławiu w zakresie 
obliczeń wektorowych na procesorach graficznych i symulacji modeli fizycznych ciał 
stałych. Na Politechnice Wrocławskiej bada metody identyfikacji i autoryzacji oraz kwestie 
ogólnie pojętego bezpieczeństwa komputerowego. Na co dzień współpracuje z Samorzą-
dem Studenckim i Działem Studenckim Politechniki Wrocławskiej oraz Forum Uczelni 
Technicznych w kraju. Od niedawna pełni funkcję członka Zarządu Fundacji MANUS.  
W 2011 roku ukończył Informatykę na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki. 
Obecnie kontynuuje naukę na studiach doktoranckich. 
 
 

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

 

 


