
JANUSZ MARZEC
Janusz Marzec urodził się w Sosnowcu w 1951
roku. Po ukończeniu Liceum Ogól no kształ cą -
 cego im. Emilii Plater w 1969 roku roz po czął
studia na Wydziale Elektroniki Poli tech niki
War szawskiej. W 1973 roku ukończył studia
in żynierskie na specjalności Aparatura Po mia -
rowa, a w 1975 roku indywidualne uzu  peł -
nia jące studia magisterskie. Po rocz nej służbie
woj skowej w Szkole Oficerów Re zerwy roz po -
czął pracę w Zakładzie Elek tro niki Jądrowej
Ins tytutu Radio elek tro niki, w pracowni profe -
so ra Zdzisława Pawłow skie go. W 1983 roku
obronił rozprawę doktorską Licznik propor -
cjo nalny z jednorodnym polem elektrycznym
w obszarze lawi no wego powielania elektro -
nów, a w 2003 roku rozprawę habilitacyjną
Wielko po wierz ch niowe detektory śladowe
w eks perymentach fizyki wysokich energii. Od
2006 roku pracuje na stanowisku profesora
nad zwy czaj  nego w pracowni Detekcji i Spek -
 tro met rii Zakładu Elektroniki Jądrowej i Me -
dycz nej Instytutu Radioelektroniki Poli tech ni ki
War szawskiej.

Zainteresowania naukowe Janusza Marca
koncentrują się wokół detektorów pro mie -
nio wania jonizującego i elektroniki jądrowej.
W zna czącej części są realizowane poprzez
udział w międzynarodowych eksperymentach
fizyki wysokich energii: eksperymencie COM-

PASS w CERN (Genewa) i neutrinowym eks pe -
 rymencie T2K (Tokai, Japonia). Jest współ au to -
 rem ponad 20 publikacji prezentujących wy ni -
 ki tych eksperymentów w naj bar dziej zna czą -
cych periodykach z dziedziny fizyki wy so kich
energii.

Janusz Marzec prowadzi wykłady na te mat
detekcji promieniowania jonizującego i elek -
tro niki jądrowej. Jego ulubionym wy kła dem
jest, oferowany wszystkim studentom Wy dzia -
łu, wykład na temat szumów i za kłóceń w apa -
raturze elektronicznej.

W latach 2005–2008 był zastępcą dyrek to -
ra Instytutu Radioelektroniki ds. naukowych.
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