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TYMON RUBEL
Tymon Rubel urodził się 15 października 1975
roku w Warszawie, gdzie też ukończył Szko łę
Podstawową nr 69 (1989) oraz XXVIII Li ce um
Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego
(1993). W 2003 roku ukończył z wyróżnieniem
studia na Wydziale Elektroniki i Technik In for -
macyjnych Politechniki Warszawskiej, uzys ku -
jąc dyplom magistra inżyniera elektroniki ze
spe cjalnością Elektronika Biomedyczna. Sto -
pień doktora nauk technicznych z zakresie
elek troniki uzyskał za rozprawę Wybrane me -
tody analizy danych w proteomice, obronio-
ną z wyróżnieniem w 2010 roku na tym sa -
mym wy dziale. Promotorem pracy był profesor
Krzysz tof Zaremba.

W latach 2008–2010 był zatrudniony
w Cen trum Onkologii — Instytut w War sza wie,
początkowo w Pracowni Biologii i Gastro en te -
rologii Molekularnej Kliniki Gastroente ro lo gii,
a następnie w Samodzielnej Pracowni Bio in -
for matyki i Biologii Systemowej jako młodszy
asystent. Od października 2010 podjął pracę
na stanowisku adiunkta w Instytucie Ra dio elek -
troniki Politechniki Warszawskiej.

Działalność naukowa Tymona Rubla zwią -
zana jest z rozwojem metod przetwarzania
wstęp nego, wielowymiarowej analizy statys -
tycz nej i klasyfikacji danych pochodzących
z wielkoskalowych technik pomiarowych bio -
 logii molekularnej. Głównym obszarem jego
za interesowań badawczych jest analiza da nych
uzyskiwanych z eksperymentów transkrypto -
micz nych wykorzystujących mikromacierze
DNA oraz proteomiki wspomaganej spektro -

met rią mas, ze szczególnym uwzględnieniem
zagadnień związanych z diagnostyką schorzeń
nowotworowych. Opracowane na tym polu al -
gorytmy oraz implementujące je oprogramo -
wa nie znalazły zastosowanie w wielu bada-
niach nad ekspresją genów i białek, prowa dzo -
nych we współpracy z Centrum Onkologii
w Warszawie oraz Instytutem Biochemii i Bio -
fizyki Polskiej Akademii Nauk.

Tymon Rubel jest autorem lub współauto-
rem 15 publikacji w czasopismach naukowych
(w tym 11 w wydawnictwach zagranicznych)
i ponad 20 doniesień konferencyjnych. Jest rów -
nież laureatem dwóch Nagród zespołowych
Ministra Zdrowia (w latach 2007 i 2008) oraz
nagrody Dyrektora Centrum Onkologii w War -
szawie (2006).

Działalność dydaktyczna w czasie studiów
doktoranckich związana była z laboratorium
podstaw programowania, a obecnie prowadzi
również wykład „Aplikacje multimedialne”.
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