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Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Politechniki Łódzkiej prof. Jan Awrejcewicz został
uhonorowany prestiŜową nagrodą badawczą przyznaną przez niemiecką Fundację im. Alexandra von
Humboldta - poinformowała w poniedziałek PAP łódzka uczelnia.
Masz zdjęcie do tego tematu? Wyślij »

Dodaj artykuł

Humboldt Research Award jest wyróŜnieniem przyznawanym
naukowcom spoza Niemiec, którzy mają na koncie wyjątkowe
osiągnięcia w dziedzinie, w której prowadzą badania. Nagrodę moŜna

otrzymać tylko raz w Ŝyciu.
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W urzędach marszałkowskim i wojewódzkim juŜ
dostali, w miejskim jeszcze nie
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Radny to ma słodkie Ŝycie. Pstryk i jest praca

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, Ŝe 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 Ŝaden Polak - jak dotąd - nie był uhonorowany tą nagrodą" - zaznaczył
prof. Awrejcewicz.
Nominacje do nagrody zgłaszają niemieccy profesorowie, a ostateczną decyzję podejmuje Komitet Selekcyjny
Fundacji złoŜony 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 najbliŜszych pięciu lat. Większość badań zamierzam przeprowadzić w Instytucie
Mechatroniki Uniwersytetu Technicznego w Darmstadt" - zapowiedział łódzki naukowiec.
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ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA
NajświeŜsze wiadomości z Twojego miasta prosto na Twoją
skrzynkę e-mail. Zapisz się do newslettera, Ŝeby dostawać
najwaŜniejsze informacje wybrane przez naszych
redaktorów.
Wpisz swój adres

jan.kowalski@domena.pl

WIDEO

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 prestiŜową "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 śmierci
tego wszechstronnego uczonego, przyrodnika i podróŜnika. Fundacja jego imienia uhonorowała dotąd róŜnego
rodzaju nagrodami 24 tys. naukowców z ponad 130 krajów świata, w tym 44 noblistów.
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Dodaj Komentarz

Yier (gość) 2011-02-21 17:09
Informacja dla Łodzian !!!
Prawda o Uniwersyteckiej Szkole Kształcenia Indywidualnego czyli USKI szkole z Krakowa.
Posłuchajcie moi drodzy uczniowie, nauczyciele jak i dyrektorzy szkół
Koszty kursu w cenie 3.000 zł nie są współmierne do faktycznej ceny szkolenia. Konsultant Oświatowy otrzymuje
wynagrodzenie w wysokości 650 zł za jeden zapis !!!, następnie są profity z zapisu ucznia jak i samej szkoły
(lekką ręką 1000 zł). I to są dopiero wstępne profity z zapisu, czy jak tam wolicie naboru. Ale dalej - są dalsi chętni
do tzw. prowizji od sprzedawania „technik uczenia się”, generalnie biorąc oferta USKI jest faktycznie warta
maksymalnie 500 zł, czyli tyle ile warte są podręczniki. Z kwoty 3000 zł rodzic płaci 2500 zł (koszty bankowe+
prowizje dla USKI).
Rodzice. Czytajcie dokładnie warunki umowy z USKI i pamiętajcie o jednym NIE CHODZI O WASZE DZIECI –
ALE O ZYSKI POŚREDNIKÓW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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odpowiedz

Łodzianka (gość) 2011-02-21 14:54
GRATULACJE DLA PROFESORA
w tym mieście nie jest łatwo być zdolnym, tym bardziej cieszy Ŝe mamy tak zdolnego współobywatela
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Mieszkanie 3-pokojowe, 113 m 2, 2
piętro
415 000 zł

Mieszkanie 3-pokojowe, 53 m 2, 2 piętro
224 000 zł
KONTAKT : 782 280 108 | WOS BUD
NIERUCHOMOŚCI | UL. śEROMSKIEGO 85
LOK.7 |

Zobacz więcej na dom.gratka.pl »
OGŁOSZENIA MOTORYZACYJNE
Fiat Punto Active 1.2 benzyna 2002r.
10900.00 zł
Witam! Do sprzedania mam Fiata Punto II z
ekonomicznym, majacym sportowe zac

Ford Escort kombi 1.4 benzyna 1996r.
2000.00 zł
Pilnie sprzedam !!! Ford Escort Kombi z 1996
r. pojemność 1,4. Stan dobry. W

Zobacz więcej na moto.gratka.pl »
OGŁOSZENIA PRACODAWCÓW
obsługa klienta, sekretariat, fakturowanie,
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