
GRZE GORZ G£U SZKO
Grze gorz G³u szko uro dzi³ siê 12 sierp nia 1976
ro ku w Bi³ go ra ju. Po ukoñ cze niu tech ni kum
o spe cjal no œci na pra wa i eks plo a ta cja po ja z -
dów sa mo cho do wych w 1996 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. Stu dia
I stop nia ukoñ czy³ w 2002 ro ku, a II stop nia
w 2004 ro ku. W 2005 ro ku roz po cz¹³ pra cê
w Za k³a dzie Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Na -
no e lek tro ni ki (Instytut Mikroelektroniki i Opto -
elektroniki Politechniki Warszawskiej) w ze s -
po le pro fe sor Li dii £u ka siak. Za osi¹ gniê cia
na u ko we w 2008 ro ku ze spó³ ten otrzy ma³ na -
gro dê I stop nia przy zna n¹ przez Rek to ra Po -
li tech ni ki War szaw skiej. Roz pra wê dok tor sk¹
po œwiê co n¹ elek trycz nej cha rak te ry za cji po -
wierzch ni gra nicz nej die lek tryk– pó³ prze wo d -
nik w za a wan so wa nych struk tu rach ty pu MOS
obro ni³ w li sto pa dzie 2010 ro ku. Pro mo to rem
w prze wo dzie dok tor skim by ³a pro fe sor Li dia
£u ka siak. Je go g³ów ne za in te re so wa nia ba -
daw cze sku pia j¹ siê na wy ko rzy sta niu me to -
dy po m po wa nia ³a dun kuw ba da niu zja wisk
wy stê pu j¹ cych na gra ni cy krzem– dwu tle nek
krze mu.
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