
Prof. dr hab. Maria Ziółek, kierownik Zakładu Katalizy Heterogenicznej na Wydziale Chemii 

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od początku swojej działalności 

naukowej prowadzi badania w zakresie katalizy heterogenicznej, a w szczególności syntezy i 

charakterystyki katalizatorów oraz ich zastosowania w produkcji wysokogatunkowych 

chemikaliów i w ochronie środowiska. Wdrażała do badań katalitycznych szereg młodych 

badaczy (wypromowała ponad 80 magistrów i 17 doktorów), także zagranicznych. Efektem 

jej badań naukowych prowadzonych wspólnie z członkami grupy badawczej jest ponad 260 

publikacji w czasopismach z bazy JCR oraz ponad 400 prezentacji na konferencjach 

międzynarodowych i krajowych. Prof. Ziółek prowadzi współpracę naukową z wieloma 

ośrodkami zagranicznymi, do których kieruje młodych adeptów nauki (magistrantów i 

doktorantów) w celu prowadzenia przez nich badań z wykorzystaniem potencjału 

badawczego niedostępnego w macierzystej uczelni. Często też gości w swoim zespole 

badawczym studentów i doktorantów z różnych uczelni zagranicznych, którzy prowadzą 

badania wspólnie z nią i jej współpracownikami. Znaczna liczba publikacji jest efektem takiej 

współpracy. Na początku pracy naukowej nawiązała współpracę z Instytutem Fritza Habera w 

Berlinie (wówczas „Zachodnim”), która trwała przez wiele lat od 1981 roku. Efektem tej 

współpracy jest  ponad 10 publikacji w prestiżowych czasopismach. Współpracowała i nadal 

współpracuje z kilkoma ośrodkami badawczymi we Francji (ponad 50 wspólnych publikacji) 

oraz z Uniwersytetem UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia) w Madrycie 

(ponad 40 prac). Współpraca prof. Ziółek z różnymi uniwersytetami francuskimi została 

uhonorowana nagrodą roku 2017 przyznaną przez SOCIETE CHIMIQUE DE FRANCE 

(Francuskie Towarzystwo Chemiczne) za polsko-francuską współpracę w dziedzinie chemii, 

która została jej wręczona w listopadzie 2018 roku.  

W październiku 2017 roku Senat UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A 

DISTANCIA w Madrycie przyznał prof. Marii Ziółek doktorat Honoris Causa jako wyraz 

uznania jej wkładu w światowe osiągnięcia badawcze i rozwój młodych naukowców tego 

uniwersytetu. Uroczyste wręczenie doktoratu honorowego odbyło się w Madrycie, w murach 

UNED, 31 stycznia 2019 roku, w okresie celebracji święta św. Tomasza z Akwinu, który jest 

w gronie największych doktorów Kościoła. Zwyczajem jest, że w mowie doktora honorowego 

znajduje się odniesienie do filozofii św. Tomasza. Takowe znalazło się również w 

przemówieniu prof. Ziółek, w którym  powiązała swoją drogę naukową i badania w zakresie 

katalizy heterogenicznej na sitach molekularnych i innych materiałach z podziałem wiedzy, 

dokonanym przez św. Tomasza, na tę, która wynika z odkrycia prawd nieznanych, i tę która 

ma źródło w kontemplacji prawd znanych. 

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,24794162&_dad=portal&_schema=PORTAL).  
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