
PIOTR FI REK
Piotr Fi rek uro dzi³ siê 23 stycz nia 1977 ro ku
w Ra wie Ma zo wiec kiej. W 1997 ro ku ukoñ -
czy³ Tech ni kum Elek tronicz ne w Skier nie wi -
cach, a na stêp nie w lu tym 1998 ro ku roz po -
cz¹³ stu dia 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 trak cie stu diów pod j¹³ pra cê w miê dzy na -
ro do wej fir mie na sta no wi sku in for ma ty ka
(2001–2006). W 2002 ro ku ukoñ czy³ stu dia
pierw sze go stop nia, a na stêp nie w 2004 ro ku
uzy ska³ ty tu³ ma gi stra in ¿y nie ra w za kre sie
mi kro e lek tro ni ki. W trak cie stu diów dok to ranc -
kich, w 2006 ro ku roz po cz¹³ pra cê w In sty tu -
cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki Wy dzia -
³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 2010 ro ku obro ni³
z wy ró¿ nie niem pra cê dok tor sk¹ War stwy ty ta -
nia nu ba ru na po trze by mi kro e lek tro ni ki —
tech no lo gia, cha rak te ry za cja i próby apli ka cji.

G³ów ny mi te ma ta mi prac ba daw czych Pio -
tra Fir ka s¹ za ga dnie nia zwi¹ za ne z wy twa rza -
niem i cha rak te ry za cj¹ cien kich warstw die -
lek trycz nych opar tych na ma te ria ³ach, ta kie
jak azo tek bo ru, azo tek gli nu, tle nek gli nu, wê -
giel (war stwy dia men to we i dia men to po dob ne
— DLC). W po ³¹ cze niu z tech no lo gia mi mi kro -
e lek tro nicz ny mi (na przy k³ad se lek tyw nym tra -
wie niem) sta no wi te ma ty kê dzia ³añ w za kre -
sie re a li za cji sen so rów (na przy k³ad wo do ru)
i mi kro sy ste mów (na przy k³ad jo no czu ³ych). 

Opu bli ko wa³ dwa dzie œcia ar ty ku ³ów na u -
ko wych, jest wspó³ au to rem po nad piêæ dzie -

siê ciu pre zen ta cji na kon fe ren cjach kra jo wych
i miê dzy na ro do wych. Re a li zo wa³ i re a li zu je
pra ce ba daw cze zwi¹ za ne z osiem na sto ma
pro jek ta mi (miê dzy in ny mi Rek to ra Po li tech ni -
ki War szaw skiej, Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go, MNT Era Net, w ra mach
Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na Go -
spo dar ka”).

Jest lau re a tem ze spo ³o wej Na gro dy Rek to -
ra I stop nia za osi¹ gniê cia na u ko we w la tach
2008–2009 oraz wy ró¿ nieñ na kon fe ren cjach
„Dia gno stics &Yield 2009” i EL TE 2010.

Za in te re so wa nia po za nau ko we Pio tra Fir -
ka to nu mi zma ty ka, li te ra tu ra i ki no scien ce-
-fic tion, gry oraz zwie dza nie pol skich za mków
i wa row ni.
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