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RO MU ALD
BAR T£O MIEJ BECK
Ro mu ald B. Beck uro dzi³ siê 27 lip ca 1953 ro -
ku w War sza wie, gdzie skoñ czy³ szko ³ê pod -
sta wo w¹ (1967) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce
(1971). Dy plom ma gi stra in ¿y nie ra elek tro ni ka
uzy ska³ w 1977 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej. Za tru dnio ny by³
w In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro no wej (obe c -
nie In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki
— IMiO PW) po cz¹t ko wo na sta no wi sku in -
¿y nie ryj no-tech nicz nym — tech no lo ga, a od
1979 ro ku — w cha rak te rze na u czy cie la aka -
de mic kie go. Obe cnie, od 2000 ro ku — pra cu -
je na sta no wi sku pro fe so ra nad zwy czaj ne go.
W 2009 ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra. 

Sto pieñ dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska³
w 1982 ro ku na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej za roz pra wê pt. Uk³ad di -
e lek tryk–krzem wy twa rza ny me to d¹ sta ³o pr¹ -
do wej ano dy za cji pla zmo wej (tech no lo gia,
w³a œci wo œci, nie które za sto so wa nia), a sto pieñ
dok to ra ha bi li to wa ne go — w 1996 ro ku — za
mo no gra fiê pt. Mo de lo wa nie pro ce sów utle -
nia nia krze mu.

W tym cza sie swo je umie jêt no œci i wie -
dzê po g³ê bia³ w ra mach sta ¿ów na u ko wych
(kra jo wych i za gra nicz nych). I tak, pra co wa³
na u ko wo w: In sty tu cie Tech no lo gii Elek tro -
no wej w War sza wie (1982), In te ru ni ver si ty
Mi cro e lec tro nics Cen ter IMEC vzw., Leu ven,
Bel gia (1987), The Penn sy lva nia Sta te Uni -
ver  si ty, Sta te Col le ge, USA (1990).

W zwi¹z ku z re a li zo wa n¹ pod je go kie row -
nic twem wspó³ pra c¹ na u ko wo-ba daw cz¹ oraz
dy dak tycz n¹ z Cen tre Na tio nal de Re cher che
Scie ti fi que i In sti tue Na tio nal Po li tech ni que de

Gre no ble w Gre no ble (Fran cja) pe³ ni tak ¿e
ro lê vi si ting pro fes sor w tych in sty tu cjach.

Od 1984 ro ku (z prze rw¹ w okre sie 1987–
–1990) do chwi li re or ga ni za cji Za k³a du Mi kro -
e lek tro ni ki w 2000 ro ku pe³ ni³ funk cjê kie row -
ni ka Ze spo ³u Tech no lo gii, Dia gno sty ki i Mo de -
lo wa nia Przy rz¹ dów Pó³ prze wo dni ko wych
w IMiO PW, a od 2006 ro ku — kie row ni ka
Za k³a du Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Na no -
e lek tro ni ki. 

Za in te re so wa nia ba daw cze Ro mu al da B.
Bec ka kon cen tro wa ³y siê od po cz¹t ku na pro -
ble ma ty ce wy twa rza nia przy rz¹ dów pó³ prze -
wo dni ko wych i uk³a dów sca lo nych oraz me to -
dach ich cha rak te ry za cji i dia gno sty ki. Wstêp -
nie sku pia ³y siê one na tech no lo gii krze mo wej,
jed nak z bie giem lat za in te re so wa nie to roz -
sze rza ³o siê tak ¿e na tech no lo gie opar te na
in nych ty pach pod³o ¿y pó³ prze wo dni ko wych,
np. pod³o ¿ach krzem-na-izo la to rze (SOI), na
wê gli ku krze mu (SiC), czy (od nie daw na) na
azot ku ga lu (GaN). 

b e c k

Sło wa klu czo we
n technologie krzemowe

n technologie przyrządów
pół przewodnikowych
i MOEMS

n procesy plazmowe

n wytwarzanie cienkich
i bar dzo cienkich warstw

n modelowanie kinetyki
wzro stu cienkich warstw

n struktury testowe



Ba da nia, w ja kich bra³ udzia³, kon cen tro -
wa ³y siê w szcze gól no œci, wo kó³ na stê pu j¹ -
cych za ga dnieñ:
n za sto so wa nie pro ce sów pla zmo wych do

tech  no lo gii wy twa rza nia przy rz¹ dów pó³ -
prze wo dni ko wych i uk³a dów sca lo nych
(pro  ce sy wy twa rza nia warstw i ich tra -
wie nia);

n ter micz ne tlen ki krze mu, w tym pro ble my
wy twa rza nia warstw cien kich i ultra cien -
kich;

n elek trycz ne i nie e lek trycz ne me to dy cha -
rak te ry za cji i dia gno sty ki skut ków pro ce -
sów tech no lo gicz nych, w tym tak ¿e kon -
stru o wa nie struk tur te sto wych; 

n za sto so wa nie warstw krze mu po ro wa te go
do wy twa rza nia przy rz¹ dów MOS-SOI
oraz mi kro sy ste mów krze mo wych;

n in te gra cja tech no lo gii mi kro sy ste mów
z tech  no lo gi¹ uk³a dów sca lo nych.
Owo cem tych prac s¹ dwie ksi¹¿ ki — Tech -

no lo gia krze mo wa (PWN, 1992) i Mo de lo wa -
nie pro ce su utle nia nia krze mu (1996) — oraz
oko ³o 150 pu bli ka cji w pi smach fa cho wych
o cyr ku la cji miê dzy na ro do wej (w tym m.in.
w: „IE EE Trans. on Elec tron De vi ces”, „Ap plied
Sur fa ce Scien ce”, „Thin So lid Films”, „So lid-Sta -
te Elec tro nics”, „Jo ur nal of Elec tro nic Ma te rials”)
i ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych (w wiêk szo œci
miê dzy na ro do wych). 

Wraz z pro fe so rem Je rzym Rużyłło i magis -
trem  inżynierem Zbigniewem Redlichem zbu -
 do wa li (1986–1987) pierw sze na Po li tech ni ce
War szaw skiej la bo ra to rium tech no lo gicz ne go
ty pu cle an-ro om do ce lów ba daw czych i dy -
dak tycz nych. Pod je go kie row nic twem i je go
sta ra niem zo sta ³o ju¿ ono od tej po ry kil ka krot -
nie zmo der ni zo wa ne i jest obe cnie du m¹ In sty -
 tu tu, Wy dzia ³u i Uczel ni. Zgro ma dzo na w nim
ko sz tow na apa ra tu ra, ob s³u gi wa na i utrzy  my -
 wa na sta le w ru chu przez zna ko mi ty ze spó³
tech nicz ny (Wi told Cie miew ski i Ka zi mierz
Dal biak) po zwa la na pro wa dze nie uni ka to -
wych prac ba daw czych z za kre su „czy stej
tech  no lo gii” oraz, dziê ki mo¿ li wo œciom wy -
twa rza nia struk tur te sto wych, do star cza ma -
te ria³ do œwiad  czal ny dla prac te o re tycz nych
oraz z za kre su dia gno sty ki i cha rak te ry za cji
przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych. 

Ro mu ald B. Beck kie ro wa³ bli sko 20 pro -
jek ta mi ba daw czy mi fi nan so wa ny mi bez po -
œre dnio lub po œre dnio przez Ko mi tet Ba dañ
Na u ko wych.

Wie lo krot nie na gro dzo ny przez Rek to ra Po -
li tech ni ki War szaw skiej: za Wy bit ne Osi¹ gniê -
cia Na u ko we w la tach 1977, 1978, 1980,
1983, 1989, 1994 i 1997, 2002, 2004, 2006
oraz za Osi¹ gniê cia w Dy dak ty ce — w 1992
ro ku.

Au tor kon cep cji, a na stêp nie pro wa dz¹ cy
za jê cia (w jê zy ku pol skim i an giel skim) z kil ku
przedmio tów, m.in. „Tech no lo gia struk tur krze -
mo wych”, „Tech no lo gia wy twa rza nia mo no -
li tycz nych uk³a dów sca lo nych”, au tor za jêæ
la bo ra to ryj nych oraz wspó³ twór ca wy k³a du
„Za a wan so wa ne tech no lo gie mi kro e lek tro -
nicz ne i opto e lek tro nicz ne”. Tak ¿e wspó³ au -
tor æwi czeñ la bo ra to ryj nych re a li zo wa nych
w ra mach in nych przedmio tów. Opie kun po -
nad 30 prac dy plo mo wych i 6 prac dok tor skich
— pro mo tor 5 — obro nio nych.

Wspó³ or ga ni za tor kra jo wych i miê dzy na -
ro do wych kon fe ren cji œro do wi sko wych i na u -
ko wych, m.in.: SET’90, SET’92, SET’94 (Scien -
ce for In du stry), EL TE’94, „Dia gno stics &
Yield’98” i „Dia gno stics &Yield’2000”; wspó³ -
 or ga ni za tor wy sta wy Osi¹ gniêæ Pol skiej Na u -
ki w ra mach Tar gów In no wa cji i Wy na laz ków
w Pitts bur gu (USA) (1997).

Ro mu ald B. Beck jest cz³on kiem Sek cji
Mi kro e lek tro ni ki Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le -
ko mu ni ka cji PAN (od 1994 ro ku). By³ cz³on -
kiem Elec tro che mi cal So cie ty (1998–2003)
IE EE (1997–2002) i ja ko Mem ber ship De ve lop -
ment Offi cer IE E EE — cz³on kiem Za rz¹ du IE EE
Sek cja Pol ska (1999–2002).

Od 2008 ro ku pe³ ni ro lê kie row ni ka Pro -
jek tu CE ZA MAT (Cen trum Za a wan so wa nych
Ma te ria ³ów i Tech no lo gii), który re a li zo wa ny
jest z fun du szy struk tu ral nych UE przez Kon -
sor cjum CE ZA MAT (3 war szaw skie uczel nie —
PW, UW, WAT, 4 in sty tu ty PAN i IT ME) z PW
ja ko g³ów nym be ne fi cjen tem. To naj wiêk sza
in we sty cja w hi sto rii PW oraz jed na z naj wiêk -
szych w dzie dzi nie high-tech w Pol sce. 

Stu dio wa³ we d³ug pro gra mu in dy wi du al -
ne go oraz pra co wa³ przez wie le lat pod kie -
row nic twem prof. dr hab. An drze ja Ja ku bow -
skie go, który wpro wa dzi³ go w œwiat na u ki;
za in te re so wa nie tech no lo gi¹ roz bu dzi³ w nim
na to miast prof. dr hab. Je rzy Ru ¿y³ ³o.

Jest ¿o na ty; ma dwie cór ki.
Je go pa sje to: mu zy ka, fo to gra fia, fil mo wa -

nie, tu ry sty ka, nie które spo rty. In te re su je siê
tak ¿e hi sto ri¹.
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