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1. Wykształcenie:   

1986-1991  Studia w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Radomiu, uzyska-
ny tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii chemicz-
nej 

2. Stopnie i tytuły naukowe: stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Bu-

dowa i eksploatacja maszyn" uzyskany w dniu 06.01.2005 r. na Wydziale Mechanicznym Po-

litechniki Radomskiej, praca doktorska zatytułowana: "Wpływ triboelektryzacji na tarcie i zu-

żywanie skojarzenia stal-kompozyt polimerowy";  

3. Zainteresowania naukowe: inżynieria materiałowa, tribologia, fizyka ciekłych kryształów, 

informatyka w szczególności programowanie urządzeń pomiarowych. 

4. Przynależność do organizacji i towarzystw naukowych: Polskie Towarzystwo Chemiczne. 

5. Pełnione funkcje: obecnie - koordynator ds. projektów badawczych NCN, NCBiR, progra-

mów MNiSW i międzynarodowych. 

6. Kształcenie kadry naukowej: wypromowanie dziesięciu magistrów; 

7. Tematyka naukowo-badawcza: Prowadzone przeze mnie badania skupiają się na właściwo-

ściach powierzchni materiałów polimerowych po pierwsze w zakresie triboelektryzacji - po-

wstawania ładunków elektrycznych na skutek tarcia, po drugie w zakresie zdolności do orien-

towania molekuł ciekłych kryształów nematycznych przez warstwy polimerowe (głównie po-

liimidowe). Pierwszy kierunek badań to uzyskiwanie materiałów (w tym nanokompozytów)  

o zadanych właściwościach w zakresie wytwarzanego podczas tarcia ładunku elektrycznego, 

w celu uzyskania określonej polaryzacji węzła tarcia. Drugi kierunek badań to poszukiwanie 

materiałów polimerowych do zastosowań w optoelektronice, które wykazują się zdolnością do 

orientowania molekuł ciekłych kryształów, wykorzystując technikę rubbingu lub naświetlania 

spolaryzowanym liniowo promieniowaniem UV. 

8. Realizowane projekty:  

 



 

9. Dorobek naukowy:  
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Wrocławskiej, Wrocław 2007, 459-462. 
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cza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, 463-467. 
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223-231 (2007). Reseived March 17, 2008. 
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2010, Ukraine. Referat. 

8. Wilczek M., Okulska-Bożek M., Gospodarczyk J., Borycki J.: "Surface properties of 
poly(amidoimide)s". VII Polish-Ukrainian Conference "Polymers of Special Applications", Święta 
Katarzyna, September 24-27, 2012, Poland. Referat. 

 
10. Uzyskane patenty: "Urządzenie do badania właściwości triboelektrycznych polimerów 

proszkowych" – patent nr PL 177210; 

11. Zajęcia dydaktyczne:  

a. Aktualnie prowadzone: Laboratorium metrologiczne, Projekt własny; 

b. Prowadzone w ubiegłych latach: Programowanie (strukturalne i obiektowe) - laborato-

rium, Projekt własny - laboratorium, Podstawy robotyzacji - wykład, Programowanie i sys-

temy mobilne - wykład, Wspomaganie komputerowe w logistyce - laboratorium, Modelo-

wanie procesów technologicznych - laboratorium, Technologie informacyjne - wykład, la-

boratorium, Komputerowe wspomaganie w chemii - wykład, laboratorium, Podstawy elek-

trotechniki i elektroniki - wykład, Grafika inżynierska - wykład, Współczesne techniki gra-

ficzne - laboratorium, Komputerowe techniki wizualizacji - laboratorium, Modelowanie 

procesów technologicznych - wykład, projekt. 


