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EWA
PIĄTKOWSKA-JANKO
Ewa Piątkowska-Janko urodziła się w 1955 ro -
ku w Warszawie. Ukończyła Liceum Ogól -
no kształcące nr XVIII im. Jana Za moy skiego
w Warszawie. Dyplom magistra in żyniera uzys -
kała w 1978 roku na Wydziale Elektroniki
Po litechniki Warszawskiej. Była słuchaczem
Stu diów Doktoranckich w latach 1978–1981.
Od listopada 1981 roku jest za trudniona jako
nauczyciel akademicki w Ins tytucie Ra dio elek -
troniki Politechniki War szawskiej, w Zakła dzie
Elektroniki Jądrowej i Me dycznej. Stopień dok -
tora nauk tech nicz nych uzyskała na Wydziale
Elektroniki i Tech nik Informacyjnych Poli tech -
niki Warszaw skiej w 2001 roku za rozprawę
Wie lo wy mia rowa analiza dyskryminacyjna
w za sto so wa niu do ba dania w dziedzinie cza -
su niesta bil no ści elek trycznej serca (promotor
— profesor Zdzi sław Pawłowski, dyscyplina
— Elek troni ka, specjalność — Elektronika Ją -
dro wa i Me dyczna).

Jest współautorem kilkunastu artykułów
w czasopismach naukowych i ponad 30 wy -
stą  pień konferencyjnych. Uczestniczyła w rea -
 lizacji wielu prac, w tym grantów dzie kań skich,
uczelnianych projektach badaw czych, gran tów
Komitetu Badań Naukowych, Ministerstwa
Na uki i Szkolnictwa Wyższego, dwóch pro jek -
tów TEMPUS, dwóch pro jek tów EUREKA. Nie -
które z nich to: Analiza me tod obrazowania
MR dla uzyskania opty mal nej rozdzielczości
kontrastowej w badaniach serca i dużych na -
czyń (kierownik — dr inż. Piotr Bogorodzki,
1996–1999), Metody i urzą dzenia do jedno -
cza sowej rejestracji prze twa rzania i analizy
potencjałów przed sion ko wych i komo ro wych

z jednoczesnym wspo ma ganiem diagnozy
(kie rownik — profesor Adam Piątkowski,
1997–1999), Screening of Car dio vascular Sys -
tems Based on Multi-pa rameter Analysis (EURE -
KA-CAVASCREEN, kierow nik części projektu
realizowanej na Poli tech nice Warszawskiej
— dr inż. Ewa Piąt kow ska-Janko, 2003–2007),
System moni to ro wania perfuzji podczas za bie -
gów chi rur gicznych interwencyjnych i farma -
 kolo gicz nych (EUREKA 2427, kierownik —
dr inż. Piotr Bogorodzki, 2001–2003), Opra -
co wanie me to dyki i aparatury do klinicznych
badań czyn nościowych kory słuchowej me to -
dą funk cjonalnego rezonansu magnetycznego
(kie rownik — dr inż. Piotr Bogorodzki, 2005–
–2007), Neuroanatomiczne korelaty per cep cji
czasu (kierownik projektu — profesor Elż bie -
ta Szeląg z Instytutu Biologii Do świad czalnej
Polskiej Akademii Nauk im. M. Nen ckiego,
2006–2009), Badania czynnościowe fMRI cho -
rych usprawnianych po udarze mózgu (kie row -
nik — dr inż. Piotr Bogorodzki, 2008–2011).
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P
Otrzymała kilka nagród, m.in. Nagrodę Mi -

 nistra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
niki (zespołową II stopnia, 1980) i Nagrody
Rek tora Politechniki Warszawskiej za osiąg -
nię cia naukowe: zespołowe I stopnia (2008,
2004, 1993), indywidualną II stopnia (2002)
i zespołową II stopnia (1997 oraz za osiąg nię -
cia dydaktyczne — zespołową II stopnia (1999).

W 2005 roku otrzymała Srebrny Krzyż
Zasługi.

Jest opiekunem Studenckiego Koła Nau ko -
 we Inżynierii Biomedycznej i Jądrowej „Bio me -
dyczni”. Jest również opiekunem dydak tycz -
nym studentów semestrów 1–5 dla specjalności
Elektronika i Informatyka w Me dycynie.

W 1977 roku uzyskała uprawnienia prze -
wod nika beskidzkiego studenckiego oraz PTTK
i aktywnie działała w Studenckim Kole Prze -
wod ników Beskidzkich w Warszawie. Od lis to -
pada 1981 roku do listopada 1982 roku peł ni ła
funkcję Prezesa Studenckiego Koła Prze wod ni -
 ków Beskidzkich. Obecnie pełni for malną funk -
cję opiekuna Studenckiego Koła Prze wod ni -
ków Beskidzkich na Poli tech nice Warszawskiej.

Mężatka, ma troje dzieci.

Aktywnie uczestniczy w pracach reali zo -
wa  nych w Pracowni Biomedycznych i Nu -
kle  onicznych Systemów Komputerowych
naj pierw kierowanej przez jej ojca — profe -
so ra Adama Piątkowskiego, a po jego śmierci
w 2002 roku — przez doktora Piotra Bo go -
rodzkiego.

Główna tematyka prac prowadzonych
przez Ewę Piątkowską-Janko dotyczy od bio ru
sygnałów biologicznych, w tym wysoko roz -
dziel czego EKG oraz technik rezonansu mag -
netycznego, m.in. analizy badań czyn no ścio -
wych fMRI i nowych środków kon tra stowych.
Uczestniczy w pracach powstałego w 2009 ro -
ku Naukowego Centrum Obra zo wania Bio me -
dycznego przy Instytucie Fizjo lo gii i Pato lo gii
Słuchu. Bierze udział w pra cach związanych
z powstaniem Centrum Badań Przed kli nicz -
nych i Technologii CePT.

Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wy dzia -
 le Elektroniki i Technik Informacyjnych Poli -
tech niki Warszawskiej: wykład „Elek tro nicz na
aparatura medyczna” (EAME) i wiele labo ra to -
riów. Była opiekunem ponad 30 prac inży nier -
skich i magisterskich.
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