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INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO NA POLITECHNICE 

 
Zapraszamy na inaugurację roku akademickiego 2014/2015 na Politechnice 
Wrocławskiej. Uroczystość rozpocznie się 1 października o godz. 11.15 w auli gmachu 
głównego (bud. A-1, wyb. Wyspiańskiego 27). W jej trakcie do grona honorowych 
profesorów naszej uczelni dołączy dwójka naukowców: prof. Patrick Dewilde* z Belgii 
oraz prof. Klaus R.G. Hein** z Niemiec.  
 
Program: 
 

• wystąpienie inauguracyjne prof. Tadeusza Więckowskiego, Rektora Politechniki 
Wrocławskiej 

• immatrykulacja 
• uhonorowanie prof. Andrzeja Mulaka (rektora PWr w latach 1996-2002) Medalem 

Politechniki Wrocławskiej 
• przyjęcie w poczet honorowych profesorów uczelni: prof. Patricka Dewilde 

(Institute for Advanced Study Technical University Munich) oraz prof. Klausa 
R.G. Heina (Institute of Combustion and Power Plant Technology University of 
Stuttgart) 

• wykład inauguracyjny Aleša Bartůnka, dyrektora generalnego IBM na Polskę  
i kraje bałtyckie, pt. „Education of the future based on cooperation between 
business and academia” 

• wręczenie Medali Komisji Edukacji Narodowej 
• wręczenie Specjalnych Nagród Rektora Docendo Discimus. 

 
Wcześniej, o godz. 9.30 zapraszamy na uroczyste otwarcie nowego budynku 
Politechniki Wrocławskiej. W Technopolis I, czyli w Centrum Studiów Zaawansowanych 
Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych przy ul. Janiszewskiego 7, pokażemy 
dziennikarzom laboratorium technik laserowych oraz nową komorę akustyczną. 
 
*Prof. Patrick Dewilde jest światowej klasy naukowcem, który wniósł fundamentalny 
wkład w rozwój matematycznej teorii systemów, układów i przetwarzania sygnałów. Był 
zatrudniony w najlepszych światowych uniwersytetach (m.in. Stanford, Berkeley, 
Princeton). W 1993 roku został członkiem zwyczajnym Dutch Royal Academy of Science. 
W latach 1996-2005 był przewodniczącym „Technology Foundation STW”, najważniejszej 
agencji sponsorującej technologiczne badania naukowe w Holandii. W roku 2005 został 
podniesiony do godności „Knighthood of the Dutch Lion” przez królową Holandii – Beatrix. 
Od 2008 roku pracuje w Technische Universität München. Prof. Patrick Dewilde aktywnie 
współpracuje z Politechniką Wrocławską od 1979 roku.  
 
Prof. Klaus Hein zajmuje się głównie problematyką produkcji energii i ochrony 
środowiska. Jest członkiem wielu projektów międzynarodowych dotyczących czystych 
technologii węglowych. W 1992 roku został mianowany profesorem i dyrektorem 
Instytutu Inżynierii Procesowej i Technologii Elektrowni na Uniwersytecie w Stuttgarcie. 
Prof. Klaus Hein umiejętnie łączy karierę naukową z pracą w przemyśle, jest zapraszany 
do grona międzynarodowych konsultantów i ekspertów na całym świecie. Jest laureatem 
wielu międzynarodowych nagród, a jego prace naukowe i techniczne podsumowano  
w ponad 500 publikacjach, i około 60 prezentacjach na międzynarodowych 
konferencjach. Współpraca prof. Klausa Heina z Politechniką Wrocławską trwa od 
początku lat 90-tych.  
 
 
 

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

 


