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Michał Malinowski urodził się 22 paź dzier -
nika 1954 roku w Warszawie. Po ukończeniu
w 1973 roku VII Liceum Ogólnokształcące im.
Juliusza Słowackiego w Warszawie roz po  czął
studia w Politechnice Warszawskiej, po cząt -
ko wo na Wydziale Elektrycznym, a nas tępnie
Wydziale Elektroniki. Studia ukoń czył w 1978
roku, otrzymując dyplom magistra in  żyniera
w specjalności Technologia Elektro no wa.
W tym samym roku został uczestni kiem stu -
diów doktoranckich w Politechnice War szaw -
skiej. Pracę doktorską przygoto wy wał w Za -
kła dzie Elektroniki Kwantowej pod kierunkiem
profesora Wiesława Wolińskiego.

Od 1982 roku był pracownikiem Ins ty tu tu
Mikroelektroniki i Optoelektroniki (po przed -
nio Instytut Technologii Elektronowej), gdzie
zajmował kolejno stanowiska konstruktora,
spe  cjalisty i adiunkta. Stopień doktora nauk
tech  nicznych uzyskał w 1985 roku, a doktora
habilitowanego w 1990 roku za monogra fię
Wpływ kooperatywnego oddziaływania jo nów
ziem rzadkich i procesów wielofoto no wych na
przejścia optyczne w dielektrycz nych krysz ta -
łach laserowych na przykładzie kryształów
czte rofosforanów. W 2004 roku uzy skał tytuł
naukowy profesora nauk tech nicz nych. Od
1996 roku jest zatrudniony w Ins tytucie Mi kro -
elektroniki i Opto elek tro ni ki na stanowisku pro -
fesora nadzwyczaj nego, od 2000 roku pełni
funkcję kierownika Zakładu Optoelektroniki
Instytutu Mikro elek troniki i Optoelektroniki.

Jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora
Michał Malinowski uzyskał stypendium Rzą du
Francji i odbył, na przełomie lat 1981–1982,

11-miesięczny staż naukowy w Labo ra torium
Spektrometrii Fizycznej Uni wer sy te tu w Gre -
no ble we Francji. W latach 1987–1993 spę -
dził ponad 17 miesięcy w Labo rato rium Fizy -
ko-Che mii Materiałów Lumi nescen cyjnych
w Lyonie we Francji kolejno w ramach sty pen -
dium Centre National de la Reeherche Scen -
ti fique, stypendium Tempra oraz krótkotermi -
no wych wyjazdów. W póź niej szych latach
(1997–2007) obejmował kilkukrotnie, w su mie
na okres 15 miesięcy, stanowisko profesora na
Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont Fer -
rand (Francja).

Zainteresowania zawodowe Michała Ma -
li nowskiego obejmują badania, analizę i mo -
de lowanie dielektrycznych ośrodków wzmac -
niających i laserowych, a szczególnie badania
metodami spektroskopii optycznej do miesz -
ko wanych jonami lantanowców i metali przej -
ściowych szkieł i kryształów optycznych. Istot -
ną część pracy stanowią badania procesów
wielojonowych i wielofotonowych oraz ana -
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Laboratorium Laserów i ich zastosowań, ofe ru -
jące zajęcia dla studentów innych wydziałów
Politechniki War szaw skiej: Wydziału Fizyki
Tech nicznej i Ma te matyki Stosowanej, Wy dzia -
łu Elektrycznego, Wydziału Fizyki, Wydziału
Mechatroniki, Wydziału Inżynierii Produkcji
i innych. Do najważniejszych prowadzonych
wykładów na leżą: „Lasery ciała stałego” (wy -
kład obie ral ny, 1992), „Wybrane zagadnie nia
spektro skopii materiałów laserowych” (wy kład
obie ralny, 1992–1994), „Podstawy optoelek -
tro niki zintegrowanej” (1994–1996), „Pod sta -
wy fo to niki” (od 1995 roku), „Opto elek tro ni ka
zin te growana” (od 1996 roku), „Zin te gro wa ne
układy optoelektroniczne i optyczne układy
logiczne” (od 1997 roku) oraz „Wzmac nia cze
i lasery światłowodowe” (od 2001 roku), „Ele -
menty i systemy optoelektroniczne” (2006–
–2010). W ostatnich latach opracował kilka
nowych przedmiotów, w tym „Metody spek -
tro skopowe”, przedmiot dla oferty uczel nia nej
w ramach Centrum Studiów Za awan so wa nych
Politechniki Warszawskiej oraz „Integrated
Pho tonics”, przedmiot dla anglojęzycznych
stu diów doktoranckich w ra mach Programu
Rozwojowego Politechniki War szawskiej.

Michał Malinowski od 1993 roku uczest ni -
czył w pracach Rady Programowej grupy spe -
cjalności układowo-technologicznych przy -
go towującej nowe plany studiów i programy
nauczania dla systemu studiów dwu stop nio -
wych, wprowadzonego na Wydziale Elek tro ni -
ki i Technik Informacyjnych z po czątkiem roku
akademickiego 1994/1995. Od 1994 roku peł -
ni również funkcję kie row nika specjalności
Optoelektronika oraz, jako członek Komisji
Kształcenia i od 2000 roku jako przewodni czą -
cy Rady Programowej 1, bierze udział w przy -
gotowaniu planów studiów I i II stopnia oraz
prowadzi nadzór programowy nad realizacją
kształcenia. Od 2004 roku jest przewodni czą -
cym Wy dzia ło wej Ko misji Akredytacji Przed -
miotów.

Michał Malinowski pełnił w latach 1986–
–2000 funkcję prezesa Warszawskiego To wa -
 rzystwa Sportowego DeSki, zajmującego się
nauką i szkoleniem dzieci i młodzieży w nar -
ciarstwie zjazdowym, tenisie i windsur fingu.
Od 2000 roku jest przewodniczącym komisji
rewizyjnej tego towarzystwa. Jest czyn nym
instruktorem i sędzią narciarskim.

li za ich wpływu na parametry lumines cen -
cyj ne materiałów. W ostatnim okresie prace
te koncentrują się nad badaniami ośrodków
czynnych o ograniczonej wymiarowości, np.
falowodów planarnych lub włóknowych. W ra -
mach działalności naukowej nawiązał współ -
pracę i ściśle współpracuje z wieloma insty-
tucjami krajowymi — Instytutem Technologii
Materiałów Elektronicznych, Instytutem Tech -
 nologii Elektronowej i Instytutem Niskich Tem -
 peratur i Badań Strukturalnych Polskiej Aka -
demii Nauk, oraz z instytutami badawczymi
w Grenoble, Lyonie i Clermont Fer rand we
Fran cji. Był kierownikiem międzyna ro do wych
programów badawczych prowa dzo nego w ra -
mach programów Tempra, Polonium i PICS.
Brał udział w 39 projektach naukowo-ba daw -
czych Komitetu Badań Nau kowych i Mi nis -
ter stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym
kie rował 14 projektami oraz 20 pracami włas -
nymi Politechniki Warszawskiej. Wraz z part -
nerami francuskimi zorganizował cykliczną
szkołę o nazwie „French-Polish Symposium on
Spectroscopy of Modern Materials in Physics,
Chemistry and Biology”, był członkiem ko mi te -
tów na ukowych i organizacyjnych wielu kra -
jo wych i międzynarodowych konferencji z ob -
sza ru spektroskopii materiałów fotonicznych.

Za osiągnięcia naukowe otrzymał m.in.:
nagrodę indywidualną Rektora Politechniki
Warszawskiej, kilkukrotnie nagrodę ze spo ło -
wą Rektora Politechniki Warszawskiej, Na -
gro dę Zespołową I stopnia Ministra Edukacji
Narodowej oraz Nagrodę Sekretarza IV Wy -
działu Polskiej Akademii Nauk.

Wynikiem działalności naukowo-badaw-
czej Michała Malinowskiego jest ponad 280
prac opublikowanych w większości w czaso -
pis mach o międzynarodowej renomie i pre -
zen  towanych na międzynarodowych konfe -
ren cjach. Jest promotorem sześciu rozpraw
dok tor skich, a obecnie pod jego opieką pro wa -
dzonych jest siedem dalszych prac doktorskich.

W ramach działalności dydaktycznej Mi -
chał Malinowski prowadził na Wydziale Elek -
 troniki i Technik Informacyjnych Poli tech niki
Warszawskiej wiele zajęć, m.in. la bo ratoria
z ta kich przedmiotów, jak: „Za sto sowania la se -
rów” (1980 –1993), „Technika laserów” (1988 –
–1990), „Podstawy optoelektroniki” (1990 –
–1996), „Fizyka laserów” (1980 –1994). Opra -
cował program, zorganizował i kierował
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