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Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Politechniki Łódzkiej prof. Jan
Awrejcewicz został uhonorowany prestiżową nagrodą badawczą przyznaną przez
niemiecką Fundację im. Alexandra von Humboldta - poinformowała w poniedziałek
PAP łódzka uczelnia.
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Humboldt Research Award jest wyróżnieniem przyznawanym naukowcom spoza Niemiec, którzy
mają na koncie wyjątkowe osiągnięcia w dziedzinie, w której prowadzą badania. Nagrodę można
otrzymać tylko raz w życiu.
Celem Fundacji im. Alexandra von Humboldta jest promocja współpracy pomiędzy wybitnymi
naukowcami z Niemiec i pozostałymi krajami świata. Nagrody badawcze im. Humboldta otrzymuje
rocznie około 80 naukowców z całego świata ze wszystkich dziedzin nauki. Najwięcej nagrodzonych
pochodzi z USA.
Jak podkreśla prof. Jan Awrejcewicz, dodatkową satysfakcją dla niego jest fakt, że bardzo nieliczna
grupa nagrodzonych związanych jest z naukami technicznymi. W 2009 roku pośród 70 naukowców
był ich tylko siedmiu.
"O ile wiem, w dyscyplinie mechanika żaden Polak - jak dotąd - nie był uhonorowany tą nagrodą" zaznaczył prof. Awrejcewicz.
Nominacje do nagrody zgłaszają niemieccy profesorowie, a ostateczną decyzję podejmuje Komitet
Selekcyjny Fundacji złożony z wybitnych przedstawicieli niemieckiej nauki. Wcześniej zasięga on
jeszcze trzech opinii przedstawicieli światowego środowiska naukowego.
"W związku z otrzymaniem nagrody zostałem zaproszony do współpracy naukowej z instytucjami
naukowymi w Niemczech w ciągu najbliższych pięciu lat. Większość badań zamierzam
przeprowadzić w Instytucie Mechatroniki Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt" - zapowiedział
łódzki naukowiec.
Prof. Jan Awrejcewicz (ur. 1952 r.) jest światowej sławy specjalistą w obszarze mechaniki
nieliniowej. Wcześniej wielokrotnie otrzymywał nagrody i stypendia na badania naukowe m.in.
Fundacji: Fulbrighta, nowojorskiej im. Tadeusza Kościuszki, Japońskiej Fundacji Promocji Nauki
czy rządu francuskiego. W Polsce łódzki naukowiec został uhonorowany w 2006 roku prestiżową
"Złotą Lampą" przyznaną przez PGNiG. W 2009 roku otrzymał stypendium "Mistrz" od Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej.
Nagroda badawcza im. Alexandra von Humboldta została ustanowiona w 1860 roku, 18 miesięcy po

2011-03-04 09:38

Nagroda Humboldta dla naukowca z Politechniki Łódzkiej

2z2

http://natablicy.pl/liceum/nagroda-humboldta-dla-naukowca-z-politechn...

śmierci tego wszechstronnego uczonego, przyrodnika i podróżnika. Fundacja jego imienia
uhonorowała dotąd różnego rodzaju nagrodami 24 tys. naukowców z ponad 130 krajów świata, w
tym 44 noblistów.
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