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MA REK KA ROL CZAK
Ma rek Ka rol czak uro dzi³ siê 14 sierp nia 1957
ro ku w War sza wie. W 1976 ro ku ukoñ czy³
XVI II Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce im. Ja na Za -
moj skie go w War sza wie. Stu dia na Wy dzia le
Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej, ukoñ -
czy³ w 1981 ro ku, uzy sku j¹c dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra elek tro ni ka, o spe cjal no œci Elek tro ni -
ka J¹ dro wa i Me dycz na. Re zul tat pra cy dy plo -
mo wej — Ste row nik CA MAC dla kom pu te rów
PDP/LSI 11 — zo sta³ wdro ¿o ny do pro duk cji
prze my s³o wej. 

Bez po œre dnio po uzy ska niu dy plo mu roz -
po cz¹³ pra ce w Po li tech ni ce War szaw skiej ja ko
asy stent na u ko wo-tech nicz ny. W la tach 1981–
–1997 ro ku pra co wa³ ja ko na u czy ciel aka de -
mic ki w Za k³a dzie Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me -
dycz nej (ZE JiM) In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki.
W trak cie swo jej pra cy by³ zwi¹ za ny z Pra -
cow ni¹ Za sto so wañ Elek tro ni ki w Me dy cy nie
Nu kle ar nej. W czerw cu 1993 ro ku uzy ska³
(z wy ró¿ nie niem) dy plom dok to ra na uk tech -
nicz nych i sta no wi sko ad iunk ta za roz pra wê
dok tor sk¹ Opra co wa nie me to dy po pra wy roz -
dziel czo œci w to mo gra fii emi syj nej SPECT.

Spe cjal no œci¹ Mar ka Ka rol cza ka jest elek -
tro nicz na apa ra tu ra do za sto so wañ w eks pe -
ry men tal nej fi zy ce j¹ dro wej oraz tech ni ce
me dycz nej, w szcze gól no œci tech ni ki po mia -
ru (de tek cji) pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go
w obra zo wej dia gno sty ce bio me dycz nej
(w rent ge now skich urz¹ dze niach obra zu j¹ -
cych, to mo gra fach).

Dzia ³al noœæ dy dak tycz na Mar ka Ka rol -
cza ka obej mo wa ³a wszy st kie for my pro ce su
dy dak tycz ne go: wy k³a dy, æwi cze nia, za jê cia
la bo ra to ryj ne i pro jek to we na stu diach dzien -
nych, wie czo ro wych i za ocz nych, a tak ¿e na

stu dium po dy plo mo wym. Wspó³ two rzy³ i w po -
cz¹t ko wym okre sie dzia ³a nia kie ro wa³ Stu -
dium ra dio ko mu ni ka cji tech nik mul ti me dial -
nych i in ¿y nie rii bio me dycz nej RA DEM przy
In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki. Pro wa dzi³ m.in. za -
jê cia z przedmio tów: „Pro gra mo wa nie w jê zy -
ku asem bler dla pro ce so rów In tel 80 x 86”,
„Pro gra mo wa nie w jê zy ku Pa scal”, „Pod sta wy
cy fro we go prze twa rza nia sy gna ³ów”, „Pro jek -
to wa nie pro gra mo wal nych uk³a dów cy fro -
wych”, „De tek to ry pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce -
go”, „Apa ra tu ra j¹ dro wa”, „Elek tro ni ka j¹ dro wa
i me dycz na”, „Sy ste my po mia ro wo-kon trol ne”.

Ma rek Ka rol czak po sia da do ro bek na u ko -
wo-ba daw czy obej mu j¹ cy po nad 30 pu bli ka -
cji i pa ten tów oraz ak tyw ny udzia³ w kon fe ren -
cjach na u ko wych. Jest rów nie¿ re cen zen tem
cza so pism na u ko wych pu bli ku j¹ cych pra ce
z za kre su fi zy ki me dycz nej i tech nik po mia ro -
wych (m.in. „Me di cal Phy sics”, „Phy sics in Me -
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tu cie Fi zy ki Me dycz nej za j¹³ siê opra co wy -
wa niem i za sto so wa niem no wa tor skich, wy -
so ko ro zdziel czych mi kro to mo gra fów rent ge -
now skich (mi croCT) do ba dañ prze my s³o wych
i bio me dycz nych. Ma rek Ka rol czak prze by wa
w Er lan gen do dnia dzi siej sze go. W 2004 ro ku,
roz wi¹ za³ umo wê o pra cê z Po li tech ni ką War -
szaw sk¹, jed nak nadal po zo sta je z ni¹ w kon -
tak cie.

Od 2003 ro ku Ma rek Ka rol czak jest kon -
sul tan tem fir my CT Ima ging GmbH (Niem cy)
pro du ku j¹ cej mi kro to mo gra fy rent ge now skie.

Ma rek Ka rol czak w³a da czyn nie jê zy kiem
an giel skim, nie miec kim i ro syj skim.

di ci ne &Bio lo gy”, „Eu ro pe an Ra dio lo gy”,
„Me a  su re ment Scien ce and Tech no lo gy”).

Za dzia ³al noœæ ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹
Ma rek Ka rol czak otrzy ma³ na gro dê ze spo ³o w¹
i in dy wi du al n¹ Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿sze go oraz wie lo krot nie Na gro dê Rek to ra
Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach 1989–
–1991 bra³ ak tyw ny udzia³ w opra co wy wa niu
uno wo cze œnio ne go sy ste mu kszta³ ce nia stu -
den tów na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej ja ko cz³o nek Wy dzia ³o wej Ko -
mi sji Kszta³ ce nia.

W 1997 ro ku Ma rek Ka rol czak pod ja³ pra -
cę na Uni wer sy te cie w Er lan gen (Niem cy) ja ko
pra cow nik na u ko wy (post doc), gdzie w In sty -




