Recenzjaw postgpowaniuo nadanietytutu profesoranauk fizycznychdla dr. hab. Marii
- ocenadzialalnodcinaukowej,dydaktyczneji organizacyjnej
Ekiel-Je2ewskiej

Na dorobek naukowy dr hab. Marii Ekiel-JeZewskiejsklada sig ponad 50 recenzowanych
z listy filadelfijskiej,pig6 artykul6wmonoartykul6wnaukowychopublikowanychw czasopismach
graficznychi 15 doniesierikonferencyjnych.Wiqksza cze,S(jej dorobku powstalapo uzyskaniu
stopniadoktorahabilitowanego,co nast4pilow 2005 r. w IPPT. Doktorat obronila w 1988 r. w
IFPAN. Jej promotorem byt prof. Lukasz Turski.
Pracedr hab. Ekiel-Je2ewskiejbyty cytowane352 razy (na dziert30 marca2013),w tym 247
razy bez autocytowaf. Jej wskaZnikHirscha wynosi 10. W dyscyplinie fizyki statystycznej,w
jakiej dzialadr hab. Ekiel-Je2ewska,ten poziom cytowaf molnauzna(, za zadowalajAcy.
Dr hab. Ekiel-JezewskaopublikowalaszeS6artykul6w, kt6re sa cytowaneco najmniej 20krotnie. 54 to
1. Lubrication correctionsfor three-particlecontribution to short-time self-diffusion coefficients in colloidal dispersions. Cichocki, B; Ekiel-Jezewska,ML; Wajnryb, E, J.Chem.
Phys.111,3265-3273(1999) -praca cytowana58 razy.
2. On the linearizedrelativisticBoltzmannequation. 1. Existenceof solutions.Dudyriski,M;
ML, Comm. Math. Phys.LL5,607-629(1988)- pracacytowana25 razy.
Ekiel-JeZewska,
3. Three-particlecontributionto sedimentationand collectivediffusion in hard-spheresuspenML; Szymczak,P;et al. J. Chem.Phys.ll7 ,123I-1241
sions.Cichocki,B; Ekiel-Jezewska,
(2002) - praca cytowana 24 ruzy.
4. Streamingpotential studiesof colloid, polyelectrolyteand protein deposition. Adamczyk,
Z.; Sadlej,K.; Wajnryb, E.; et al., Adv. Colloid and Interf. Sci. 153, 1-29 (2010) - praca
cytowana23 razy.
5. Short-time dynamics of permeableparticlesin concentratedsuspensions.Abade, G. C.;
Cichocki,Bogdan;Ekiel-Jezewska,
ML.; et al., J. Chem.Phys.132,014503(2010)- praca
cytowana20 razy.
6. Global existenceproof for relativisticBoltzmann equation. Dudyfiski M; Ekiel-Jezewska,
ML. J. Stat. Phys. 66,991-1001(1992)- pracacytowana20 razy

Tych szeS6artykul6w dobrzedefiniujeobszar,i charakterdzialalno6cinaukowejdr hab. Ekiel
Je2ewskiej.DzialalnoSdta jest skupionanazagadnieniachzdw6ch obszar6wfizyki statystycznej:
sze66artykul6w (w catym dorobku)jest poSwigconychmatematycznympodstawomrelatywistycznej teorii kinetycznej a pozostaledotycz4hydrodynamiki,w tym przedewszystkim oddzialywart
i wsp6lczynnik6wtransportur6Lnychwariant6woSrodk6wdyshydrodynamicznych,przeplyw6w
jest
wachlarz
zagadnie(tnaukowych, ale wyniki s4 bardzo solidne a
persyjnych. Nie
to szeroki
metodologiastosowana- do6i skomplikowana.
Dr hab. Ekiel-JeZewskaukoriczylastudia magisterskiena Wydziale Fizyki UW i tuZ potem
zajqlasigrelatywistyczn4teori4kinetyczn4i relatywistyczn1hydrodynamik4.Tematykata wynikla
nad ruchemmaterii w dyskachakrecyjnych.Najwa2niejszymjej wynikiem
z astrofizycznychbadari
relatywistycznegor6wnania
bylo tu wykazanie sensownoScimatematycznejzhnearyzowanego
Boltzmanna.Za cykl tych prac dr hab. Ekiel-Jezewskai jej wsp6tautorMarek Dudyriski uzyskali
nagrodqIII Wydziatu PAN.
zatrudnieniew IPPT w grupie
Po doktoraciei wizycie w USA dr hab. Ekiel-JeZewskaznalazla
prof. BogdanaCichockiego.Zaczqlawtedy pracowai r6wnieZz dr EligiuszemWajnrybemi dr
JerzymBlawzdziewiczemnad teori4 oSrodk6wdyspersyjnychi oddzialywa(rhydrodynamicznych
pomigdzy niemolekularnymicz4stkamiumieszczonymiw roztworze. Badaniete zaczqlysiQod
analizy samoruchliwo5ci rozrzedzonej zawiesiny w przeptywie Scinaj4cym i doprowadzlty do
pracy habilitacyjnejna temat wplywu oddzialywarihydrodynamicznychna wsp6lczynnikitransportu zawiesin. ZaproponowanepodejSciebylo opartena rozwinigciu wirialnym i skupilo siq na
analizie wklad6w oddzialywari tr6jcialowych do warto5ci wsp6lczynnik6w transportu. Dr hab.
Ekiel-Jezewskazaproponowalanowa poprawkg dotycz4c4warstwy smarowania,kt6ra usuwala
rozbieznoSci
w teorii ukladu. Kontynuacj4tych pracstalasig analizaruchliwoScicz4stekw pobli2u
powierzchnimigdzyfazowych.
W ostatniejdekadziedr hab. Ekiel-Jezewskaskupila sig na problemachsedymentacji.Istot4
ruchu cz4stekopadaj4cychw polu grawitacyjnymz
tych problem6wjest wysokakooperatywnoSd
wielocialowychoddzialywaf hydrodynamicznych.Dr hab. Ekiel-JeZewska
powoduwystQpowania
ze wsp6lpracownikami,w tym zwlaszczaz dr EligiuszemWajnrybem,napisalakody numeryczne
dla sedymentacji w oparciu o r6wnania Stokesa, wykorzystuj4c r62nego rodzaju przybhzenia,
jak model punktowy, model multipolowy itd. Nastqpniewyznaczyla stany stacjonarnebQdAce
rozwi4zaniamitych r6wnari. W szczeg6lno6cirozwazyla uktady cz4stek o niesymetrycznym
stwierdzila
ksztatcie,dla kt6rych istotnestajesiq uwzglqdnienieich obrot6w.Dr hab. Ekiel-Je2ewska
przeprowadzila
ich grunistnienieklas periodycznychruch6w wzglgdnychw opadaniucz4steki
town4 i ciekaw4 analizq. Wyniki te zostaly zweryfikowane doSwiadczalmew IPPT i za granic4w obu przypadkachprzy j ej wsp6ludziale.
Jednym z wypracowanychtu kod6w numerycznychjest program o nazwie HYDROMULTIPOLE sluZ4cydo rozwi4zywaniar6wnari Stokesana podstawie rozwiniqcia multipolowego
dla wielu mikrocz4steksferycznychw plynie lepkim. Rozumiem, ze program ten pozwalana
osi4gnigciewysokiej precyzji numerycznej.Dr hab. Ekiel-Je2ewskazastosowatago do wielu za-

osadzaniasig biomolekul i polimer6w,b)
gadnieriszczeg6lowychw tym do a) elektoforetycznego
do wyznaczaniapromieni hydrodynamicznychcz4steko skomplikowanychksztaltach,c) do analizy dynamiki mikro-obiekt6w (takichjak np. wt6kien) unoszonychz plynem. W ostatnimokresie
dr hab. Ekiel-Je2ewskazajmowalasiq ruchembrownowskimcz4steko dowolnym ksztalciei rol4
ruchuobrotowego.
jest prowadzonawe wsp6tpracyz kilkunastoma
DzialalnoSdnaukowadr hab. Ekiel-JeZewskiej
osobamiw Polscer za granic4,w tym przedewszystkim z prof. BogdanemCichockim. Prof.
Cichocki mazauwaLalniesilny wplyw na wyb6rmetodologiii sposobumy5leniaw rozwr1zywaniu
chotbynasamwyb6rtematyki. Niemniejjestte2 jasne,2edrhab.
badanychproblem6w,czy
r6wnie2 wniosta istotny wklad do tych badari. Jej dzialalno6inaukow4oceniam
Ekiel-Je2ewska
wysokochoi osobi6ciena o96l nie popieramtak ostregozawqLematematyki badawczej.
Przez5 migsigcy,na przelomielat
Dr hab. Ekiel-Jezewskaodbyla kilka staZyzagranrcznych.
10-miesigczne
stypendium
Uzyskala
1986i 1987,pracowalanaUniwersytecieAmsterdamskim.
Fullbrighta w LawrenceBerkeley LaboratoryUniwersytetuKalifornijskiego (198911990).Przez
.
rok przebywalana Ecole Superieurede Physiqueat de Chimie Industriellesw Paryzu(199111989)
(gdzie
Blawzdziewtcz)
obecnie
dzialaprof.
Technical
University
Texas
Wsp6lpracujetez z Juelich,
oraz z Uniwersytetemw Grazu.
Dr hab.Ekiel-Jezewskainformuje o swoichdw6ch wykladachzaproszonychka konferencjach
migdzynarodowych:w Meksyku w 2006 r. i w Indiach w 2012 r. Na etapieprofesorskim- to
raczejmalo. Jestadnotacja,ze to dotyczy tylko "ostatniegookresu",ale moznato interpretowaina
r62nesposoby.Zhsty artykul6w konferencyjnychnie jestjasne,kt6re z opublikowanychdoniesieri
mialy charakterzaproszony.
Dr hab. Ekiel-Je2ewskabyla kierownikim lub uczestnikiem13 grant6w naukowychr62nego
kalibru. Zorganizowala miqdzynarodowesympozjum w Warszawrew 20ll r. Byta redaktorem
monografii naukowej zawieraj4cejartykuly zwi4zaneztym sympozjum.
wypromowalajedn4doktorantkgi jest obecnieopiekunemnaukowym
Dr hab.Ekrel-Jezzewska
dw6ch doktorant6w. Przez 6 lat prowadzila w IPPT wyklad z mikrohydrodynamiki dla doktorant6w IPPT. Od 2001 prowadzila lub wsp6lprowadzilaseminariumZaktadu Mechaniki i Fizyki
Plyn6w IPPT. Prowadzila lwiczenia z metod matematycznychw Szkole Nauk Scislych PAN
w ParyZu.W latachosiemdziesi4tych
(1999-2001)orazkursna temat oddzialywa(thydrodynamicznych
prowadzlla1wiczeniado mojego pierwszego
prowadzilalwiczenia w IFT UW W szczeg6lnoSci
wyktadu z fizyki statystycznejna Hozej. Pamigtam,ze rcbila to dobrzei ze nre byla entuzjastk4
mojej filozofii tego wykladu.
Jestprzewodmcz4c4Komisji Rady Naukowej IPPT ds. ksztalceniamlodej kadry. W latach
1995-2000wsp6lprowadzilaKlubOdkrywc6w.Byta wsp6lautork45 artykul6w popularnonaukowych.
Brala udzial w kilku Piknikach Naukowych. Opracowalastrong internetow4 dotycz1c4nauczania
mikro-hydrodynamiki.Napisalakilka artykul6w dotycz4cychdydaktyki fizykr i historii wychowa-

nia, w tym analizysystemuksztalceniaKomisji Edukacji Narodowej czy programu edukacyjnego
ZiemiMifiskiej w okresiemigdzywojennym. S4dzg,2e jakna pracownikainstytucji PAN, dzialalno(6
dydaktycznadr hab. Ekiel-Je2ewskiejjest wyr6Lniaj4casig.
jest osob4bardzokompetentn4naukowo,organizacyjnie
UwaZam,2e dr hab. Ekiel-JeZewska
i pod wzglqdemdydaktycznym. Ma duZezasobyenergii i inicjatywy. Ma teL dulo ent:uziazmu
do swojej pracy. Skrytykow alem juiLdosyi w4ski charakterjej tematyki badawczejoraz male tznaniena forum migdzynarodowym,je6li mierzyCjehczb4 wyktad6w zaproszonychna konferencjach migdzynarodowych.Tym nie mniej zprzyjemno6ci4stwierdzam,Zedr hab. Ekiel-JeZewska
zasluguje na otrzy manie tytulu profesorskiego.
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Prof. dr hab.MarekCieplak
InstytutFizyki PAN
1 kwietnia2013r.

