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 Wykorzystując skomplikowane algorytmy matematyczne, laureat Lau-
dacji 2020 w kategorii Mentor Studenta, wykonuje swoją pracę badawczą. Jak to 
się stało, że człowiek, który swoje życie poświęca chemii kwantowej, tak znienaw-
idzonej przez wszystkich studentów Chemii, mógł zdobyć tak wiele głosów w plebi-
scycie organizowanym przez Samorząd Studentów? Kim trzeba być, jakie kryteria 
spełnić, aby zostać nagrodzonym tak wielką nagrodą? 
 Na pewno, trzeba być człowiekiem pełnym pasji do swojego zawodu. 
Należy w studencie widzieć partnera, któremu przekazujemy to, co na uczelni 
mamy najcenniejsze – naszą wiedzę. Student musi wiedzieć, że za szeregiem 
tytułów naukowych poprzedzających nazwisko pracownika, stoi człowiek taki sam 
jak My, który już przeszedł drogę na początku której sami jesteśmy.  
 Laudacja dla Doktora Mateusza Breli w kategorii Mentor Studenta jest 
głosem studentów Chemii wołających o docenienie wysokiego poziomu kształce-
nia oferowanego przez nasz wydział. Na wydziale Chemii, przede wszystkim stawia 
się na pracowników zaangażowanych w naukę i w nauczenie studentów, takich 
właśnie jak doktor Brela.  
 Doktor Brela w swoim dorobku naukowym był kilkukrotnie nagradzany 
m.in. wyróżnieniem rozprawy doktorskiej.  Jest współautorem wielu artykułów nau-
kowych w zakresie spektroskopii, chemii obliczeniowej i chemii fizycznej. Współpra-
cował z profesorami z różnych miejsc świata – Japonii, Słowenii czy Kanady. Ukor-
onowaniem tego dorobku jest właśnie Laudacja Studencka, laudacja za przeka-
zywanie wiedzy, za uśmiech na zajęciach, za wyrozumiałość i wielkie serce, ale 
również za konsekwencje w swoich działaniach i jasne zasady.
 Dla wielu studentów Wydziału Chemii dr Brela jest tym prowadzącym, 

do którego  z chęcią przychodzą, nawet pomimo awersji do przedmi-
otów, które prowadzi – matematyki, ćwiczeń rachunkowych z 

chemii fizycznej czy chemii kwantowej. Dla innych jest naj-
lepszym promotorem i wyśmienitym mentorem, który wspi-

era przy tworzeniu wszelakich prac naukowych. Nie bez 
znaczenia jest też, wspomniany już szczery uśmiech 

Doktora, którym wita studentów Wydziału Chemii, 
poczucie humoru oraz zaraźliwy optymizm każdego 
dnia. 
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