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Wniosek o rozpoczqcie postqpowania w sprawie nadania tytulu naukowego
dr hab. Marii L. Ekiel-Jeiewskiej

Uprzejmie prosimy Pana Profesora o przedstawienie Radzie Naukowej IPPT PAN niniejszego

wniosku o wszczqcie postqpowania w sprawie nadania tytulu naukowego dr hab. Marii Ekiel-

Jezewskiej, zatrudnionej nu siuno-isku profesora nadzwyczajnego w IPPT PAN. Jeste6my przekonani,

2e jej dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny spelnia wszystkie wymagania Ustawy o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule z zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003r.

Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska (urodzona 27 sierpnia L957 r., uzyskala doktorat z fizyki

reoretycznej w 1987 r. w polskiej Akademii Nauk), od 1991 r. pracuje w Instytucie Podstawowych
problemswTechniki w Zakladzie Mechaniki i Fizyki PlynSw, w Pracowni Plyn6w ZhoLonych. W 2005

roku uzyskala stopien doktora habilitowanego z dyscypliny mechanika w zakresie mechaniki plyn5w.

Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska ma wybitne osiqgniqcia naukowe w dziedzinie badania
ptynow ziozonych. Jej prace koncentrujE siq na teoretycznym i numerycznym opisie dynamiki

wieloczqstkowych ukladdw w plynach lepkich; kieruje tak2e projektami dofwiadczalnymi o tej

tematyce. Od wielu lat prowadzi intensywn4 wsp6lpracq naukow4 ze specjalistami z wiodqcych

o6rodi<6w w kraju i zagranicq (Francja, Niemcy, USA, Austria, Brazylia), co owocuje licznSrmi
wsp6lnymi publikacjami o profilu zar6wno teoretyczno-numeryczn5rm jak i eksperSrmentalnym.

Osiqgniqcia naukowe uzyskane przez niq wspSlnie ze wspSlpracownikami w ci4gu ostanich 7 lat

oUe;mu;q badania dotyczEce o6rodk6w dyspersyjnych i teorii oddzialywari hydrodynamicznych
aotycza miqdzy innymi okre6lenia podstawowych cech dynamiki ukladSw cz4stek poruszajqcych siq w
leplim plynie (w tym znalezienie i analiza w]a6ciwo6ci klas wzglqdnych ruch6w periodycznych),

opiru *.ihanizmu destabilizacji sed;rmentujqcych kropel zawiesiny, okre5lenia wplywu substancji
powierzchniowo czynnych na warto6d wsp6hzynnika dyfuzji cz4stek w poblizu powierzchni rozdzialu
piyttOr, wyznaczenia wsp6hzynnik6w dyfuzji i lepko6ci efektywnej o6rodk6w dyspersyjnych w
zaiezno$ci bd sluktury wewnqtznej wtrqceri (czqstek ptzeptszczalnych i typu core-shell), okre6lenie
wplywu giqtko5ci i dlugo5ci wl6kien na ich migracjq w poprzek mikrokanalu. Wyniki te sq istotne dla

rozwo;u wsp6lczesnych badafl biomedycznych (np. transport lek6w, plywanie bakterii i glon6w,

zawiesiny biologiczne) i przemyslowych (filtracja), zw\aszcza lab-on-chip (np. transpoft i sortowanie
czEstek w mikrokanalach).

Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska opublikowala 50 artykulow w czasopismach z listy

filadelfijskiej, z tego 36 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Liczba cytowan jej prac zgodnie
z ISI Web of Knowledge wynosi 299, a index Hirscha rSwna siq 10. Jest wspSlautork4 czq5ci
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monografii naukowei oraz redaktorem naukoyy.n monografii konferencyjnej. prezentuje swoje wynikina licznych miqdzynarodowych konferencjach,"m.in. jakJ wyklaay rup.orro,i..

Grucy i mgr Marka Bukowickiego. W ramach Stur
z mikrohydrod;rnamiki, na ktdre uczqszczajE studer
z Uniwersytetu Warszawskiego. Wsp6lprowadzi

i po5wiqconych ksztalceniu. Od trzech lat koo
przygotowywane i prowadzone przez mlod4 kadrq IppT r
habilitacjE miala wieloletnie doSwiadc-zenie w prowadzeniu dwiczeri z rsLnych dzial5w fizykiteoretycznej i matematyki dla student6w wydzialu Fizyki uw oraz szkoly Nauk st"lvo lp.r." pieelat wsp6lprowadzila KIub odkrywcdw. - zi;qcia z tizyki dla uczni6w i nauczycieli. prowadzila takzezajqcia dydaktyczne-za_granicq (opieka naukowa nud d.uriesiqcznSrmi stazami naukowymi i kursspecjalistyczny dla fizykSw we Francji). wqkszo6d opisanych dzialari ayJ*ty."nycrr foffiu;e zwlasnej inicjatywy, staraiEc siq wprowadza6 nowe formy ksztilcenia i testowad ich skutecznosi.

Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska ma 1
szczeg6lnoSci nalezy wymieni6 zorganizowani
Microparticles in Srokes F/ows - Symposiunt in Ho

stycznych w IppT pAN i glownym wykonawcq w

Jest stalym recenzentem m. in. Phys. Rev. Letters, Phys. Rev. E, phys. Fluids, J. chem. phys.
Recenzowala dwie prace doktorskie (mgr Krzysztofa sadleja i mgr Lukasza Badowskiego) oraz dwierozprawy habilitacyjne (dr piota szymciaka i dr Jacka Gapinskiego).

uwazamy, ze osiqgniqcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dr hab. Marii L. Ekiel-Jezewskiej w pelni uzasadniajE wniosek o wszciqcie procedury nadania jej tytulu naukowego.
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