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wiadomości  wydziałowe

Z głębokim żalem żegnamy

Prof. dr. hab. inż. Piotra Alawdina

wieloletniego pracownika Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego 
W zmarłym tracimy aktywnego i twórczego współpracownika, szanowanego nauczyciela młodzieży  

i życzliwego Kolegę i Przyjaciela

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie Zmarłego składają

Dyrekcja, Koleżanki i Koledzy  
z Instytutu Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego

wydział ekonomii i zarządzania

wydział Budownictwa, architektury i inżynierii Środowiska

Nowa habilitacja na Wydziale Ekonomii i Zarządzania

Miło Nam poinformować, że do grona samodzielnych pra-
cowników naukowych dołączył nasz Kolega – dr inż. Ma-
ciej Dzikuć*. Jako osiągnięcie naukowe wskazany został 
przez Niego cykl publikacji powiązanych tematycznie pt. 
Determinanty emisji zanieczyszczeń do powietrza w ska-
li regionalnej. Studium przygranicznych obszarów Polski 
z Niemcami. Dr hab. inż. Maciej Dzikuć jest związany od 

początku swojej kariery z zielonogórskim środowiskiem na-
ukowym, najpierw jako student naszej Uczelni, a później 
jej pracownik.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Anetta Barska

* Więcej informacji na str. 12

Profesor Piotr Alawdin w 1960 r. 
ukończył na Białorusi ze złotym meda-
lem średnią szkołę i wstąpił na Wydział 
Budownictwa Politechniki Białoru-
skiej. Politechnikę ukończył w 1966 r. 
z wyróżnieniem i został doktorantem 
w zakładzie mechaniki budowli. Prace 
doktorską obronił w 1969 r. i otrzymał 
stopień naukowy doktora nauk tech-
nicznych.

Od 1974 r. Profesor Piotr Alawdin 
pracował w Mińsku jako docent w Bia-
łoruskiej Politechnice, która w 1991 r. została przemianowana 
w Białoruską Państwową Akademię Techniczną (od 2001 r. - 
Białoruski Narodowy Uniwersytet Techniczny). Od 1989 do 

1991 roku Profesor Piotr Alawdin zaj-
mował się przygotowaniem pracy habi-
litacyjnej, którą obronił w Moskiewskim 
Inżyniersko-Budowlanym Instytucie 
(Rosja) w 1992 roku. W 1993 r. otrzy-
mał stopień naukowy doktora habilito-
wanego nauk technicznych. Od 1993 do 
2000 r. pracował jako profesor w Biało-
ruskiej Państwowej Akademii Technicz-
nej. Tytuł profesora otrzymał w 1994 r. 
Stopnie i tytuł naukowy prof. Alawdina, 
otrzymane na Białorusi i w Rosji, zo-

stały w 2004 r. nostryfikowane w Polsce. Jednocześnie od 1997 
do 2000 roku prof. Alawdin pracował jako główny naukowy 
współpracownik Instytutu Budownictwa BelNIIS w Mińsku 


