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Zbieramy nagrody i rozpoczynamy zimowy nabór 
 
Końcówka roku na Politechnice Wrocławskiej obfituje w liczne nagrody dla naszych 
naukowców.  
 
Najważniejszą otrzymał prof. Marek Samoć z Wydziału Chemicznego, który podczas gali 
na Zamku Królewskim w Warszawie odebrał statuetkę „polskiego Nobla”. Nagroda 
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej została przyznana za odkrycie niezwykłych właściwości 
optycznych nanomateriałów. Szczegóły oraz rozmowę z prof. Markiem Samociem można 
znaleźć na http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/profesor-marek-samoc-w-gronie-
najlepszych-polskich-naukowcow-rozmowa-10317.html 
 
Również w Warszawie, ale podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, swoją 
nagrodę odebrał prof. Rafał Weron z Wydziału Informatyki i Zarządzania. Naukowiec 
PWr otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia 
naukowe w roku 2015. Więcej informacji na ten temat na 
http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/profesor-rafal-weron-nagrodzony-za-wybitne-
osiagniecia-naukowe-10323.html. 
 
W czwartek, 15 grudnia, dr Marcin Motyka z Wydziału Podstawowych Problemów 
Techniki został laureatem V edycji konkursu „Iuvenes Wratislaviae”. Nagroda 
przyznawana jest przez Wrocławski Oddział Polskiej Akademii Nauk młodym doktorom, 
pracującym na terenie Dolnego Śląska, za wybitne osiągnięcia naukowe. Materiał 
poświęcony temu wydarzeniu można znaleźć na 
http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/dr-marcin-motyka-z-nagroda-iuvenes-
wratislaviae-10329.html. 
 
Docenieni zostali też nasi studenci i doktoranci, którym przyznano łącznie 32 stypendia 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. Dostaną – 
odpowiednio – 15 i 25 tys. zł. Pełna lista wyróżnionych znajduje się na  
http://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/stypendia-dla-wybitnych-studentow-i-
doktorantow-naszej-uczelni-10325.html. 
 
Ponadto na Politechnice Wrocławskiej rozpoczęła się właśnie zimowa rekrutacja na 
studia II stopnia. Na chętnych czeka 3955 miejsc. Nabór potrwa do 14 lutego.  
 
- Kandydaci, podobnie jak przed rokiem, mają do wyboru 54 kierunki, w tym 18 w języku 
angielskim – mówi Anetta Stypułkowska, kierowniczka Działu Rekrutacji. – Spodziewamy 
się, że największym zainteresowaniem kandydatów będą się cieszyły takie kierunki jak 
architektura, informatyka, mechanika i budowa maszyn, budownictwo oraz zarządzanie i 
inżynieria produkcji. 
 
Dla kandydatów na stacjonarne studia II stopnia przygotowano 3685 miejsc. Na 
kierunkach niestacjonarnych czeka 270 miejsc.  
 
Wszystkie informacje związane z zimowym naborem na Politechnikę Wrocławską można 

znaleźć na http://rekrutacja.pwr.edu.pl/ 
 

Informacje dla mediów umieszczane są na stronie: 
http://www.pwr.edu.pl/index.dhtml 

 


