
GRZE GORZ
DO MAÑ SKI
Grze gorz Do mañ ski uro dzi³ siê 2 ma ja 1970
ro ku w War sza wie. Szko ³ê pod sta wo w¹
(1985) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce (1989) ukoñ -
czy³ w War sza wie. Dy plom ma gi stra in ¿y -
nie ra uzy ska³ w 1994 ro ku na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Od 2001 ro ku jest za tru dnio ny ja ko na u -
czy ciel aka de mic ki w In sty tu cie Ra dio e lek tro -
ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Sto pieñ dok -
to ra na uk tech nicz nych uzy ska³ na Wy dzia le
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech -
ni ki War szaw skiej w 2001 ro ku za roz pra wê
Opty ma li za cja ska nin go wych ra dio gra ficz -
nych me tod ba da nia gê sto œci tka nek ko st nych.
Bra³ udzia³ w gran tach i pra cach na u ko wych
zwi¹ za nych z ra dio gra ficz ny mi me to da mi po -
mia ru gê sto œci ko œci oraz dy fu zyj n¹ to mo gra fi¹
optycz n¹. By³ kie row ni kiem gran tu Komitetu
Badań Naukowych No we me to dy po pra wy
ja ko œci obra zo wa nia w za sto so wa niach to -

mo gra fii optycz nej do ba dañ ana to micz nych
i czyn no œcio wych (2003–2005). 

Pro wa dzi³ wy k³a dy z przedmio tu „Apa ra -
tu ra ra dio lo gicz na w dia gno sty ce me dycz -
nej” oraz za jê cia la bo ra to ryj ne miê dzy in ny mi
z przedmio tów: „Tech ni ki me dy cy ny nu kle ar -
nej”, „Elek tro nicz na apa ra tu ra me dycz na”, „De -
tek cja sy gna ³ów bio lo gicz nych i j¹ dro wych”,
„Uk³a dy lo gicz ne”. 

Od 2006 ro ku jest ¿o na ty.
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