Prof. dr hab.BogdanCichocki
Prof. dr hab. LeszekJarecki
Prof. dr hab.TomaszKowalewski
Prof. dr hab.TomaszLiPniacki
Prof. dr hab.Andrzej Styczek
Prof. dr hab. Zygmunt SzYmariski

W PanProfesordr hab.HenrykPetryk
Problem6wTechnikiPAN
przewodnicz4cy
RadyNaukowejInstytutuPodstawowych
Warszawa,12 paldziernika201-2
postqpowania
w sprawienadaniatytulu naukowego
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dr hab. Marii L. Ekiel-Jeiewskiej
RadzieNaukowejIPPTPAN niniejszego
UprzejmieprosimyPanaProfesorao przedstawienie
wniosku o wszczqciepostqpowaniaw sprawienadaniatytulu naukowegodr hab. Marii Ekielprzekonani,
w IPPTPAN.Jeste6my
nadzwyczajnego
nu siuno-iskuprofesora
zatrudnionej
Jezewskiej,
2e jej dorobeknaukowy,dydaktycznyi organizacyjnyspelniawszystkiewymaganiaUstawy o
i tytulenaukowymoraz stopniachi tytulez zakresiesztukiz dnia 14 marca2003r.
stopniachnaukowych
(urodzona27 sierpniaL957r., uzyskaladoktoratz fizyki
Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska
polskiej
AkademiiNauk),od 1991r. pracujew InstytuciePodstawowych
w 1987r. w
reoretycznej
W 2005
problemswTechniki
i FizykiPlynSw,w PracowniPlyn6wZhoLonych.
Mechaniki
w Zakladzie
plyn5w.
w zakresiemechaniki
z dyscyplinymechanika
rokuuzyskalastopiendoktorahabilitowanego
ma wybitne osiqgniqcianaukowew dziedziniebadania
Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska
ptynow ziozonych.Jej prace koncentrujEsiq na teoretycznymi numerycznymopisie dynamiki
ukladdw w plynach lepkich; kieruje tak2e projektamidofwiadczalnymio tej
wieloczqstkowych
tematyce.Od wielu lat prowadziintensywn4wsp6lpracqnaukow4ze specjalistamiz wiodqcych
w kraju i zagranicq(Francja,Niemcy,USA, Austria, Brazylia), co owocujelicznSrmi
o6rodi<6w
jak i eksperSrmentalnym.
wsp6lnymi publikacjamio profilu zar6wnoteoretyczno-numeryczn5rm
w ci4gu ostanich7 lat
wspSlpracownikami
Osiqgniqcianaukoweuzyskaneprzez niq wspSlnieze
oUe;mu;qbadaniadotyczEceo6rodk6wdyspersyjnychi teorii oddzialywarihydrodynamicznych
siqw
podstawowych
cechdynamikiukladSwcz4stekporuszajqcych
aotyczamiqdzyinnymi okre6lenia
leplim plynie (w tym znalezieniei analizaw]a6ciwo6ciklas wzglqdnychruch6wperiodycznych),
kropel zawiesiny,okre5leniawplywu substancji
opiru *.ihanizmu destabilizacjised;rmentujqcych
czynnychna warto6dwsp6hzynnikadyfuzjicz4stekw poblizupowierzchnirozdzialu
powierzchniowo
w
piyttOr, wyznaczeniawsp6hzynnik6wdyfuzji i lepko6ciefektywnejo6rodk6wdyspersyjnych
okre6lenie
i typu core-shell),
zaiezno$cibd sluktury wewnqtznej wtrqceri(czqstekptzeptszczalnych
poprzek
Wyniki te sqistotnedla
mikrokanalu.
w
migracjq
na
ich
wl6kien
giqtko5ci
i dlugo5ci
wplywu
plywanie
bakterii i glon6w,
badafl biomedycznych(np. transportlek6w,
rozwo;uwsp6lczesnych
lab-on-chip(np. transpofti sortowanie
(filtracja),zw\aszcza
zawiesinybiologiczne)i przemyslowych
czEstekw mikrokanalach).
z listy
Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewska opublikowala50 artykulow w czasopismach
Liczbacytowanjej praczgodnie
filadelfijskiej,z tego36 po uzyskaniustopniadoktorahabilitowanego.
rSwna
siq
10. Jest wspSlautork4czq5ci
z ISI Web of Knowledgewynosi 299, a index Hirscha
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monografiinaukoweiorazredaktorem
naukoyy.nmonografiikonferencyjnej.
prezentuje
swojewyniki
nalicznychmiqdzynarodowych
konferencjach,"m.in.
jakJ wyklaayrup.orro,i..

Grucyi mgr MarkaBukowickiego.W ramachStur
z mikrohydrod;rnamiki,
na ktdreuczqszczajE
studer
z UniwersytetuWarszawskiego.
Wsp6lprowadzi

i po5wiqconychksztalceniu.Od trzech lat koo
przygotowywane
i prowadzoneprzezmlod4kadrqIppT r
habilitacjEmiala wieloletnie doSwiadc-zenie
w prowadzeniudwiczeri z rsLnych dzial5w fizyki
teoretycznej
i matematykidla student6w
wydzialuFizykiuw orazszkoly Naukst"lvo lp.r." piee
lat wsp6lprowadzilaKIub odkrywcdw.- zi;qcia z tizyki dla uczni6w i
nauczycieli.prowadzilatakze
zajqciadydaktyczne-za_granicq
(opiekanaukowanud d.uriesiqcznSrmistazaminaukowymi
i kurs
specjalistyczny
dla fizykSwwe Francji).wqkszo6dopisanychdzialariayJ*ty."nycrr
foffiu;e z
wlasnejinicjatywy,staraiEc
siqwprowadza6
noweformyksztilceniai testowad
ich skutecznosi.
Dr hab. Maria L. Ekiel-Jezewskama 1
szczeg6lnoScinalezy wymieni6 zorganizowani
Microparticlesin SrokesF/ows - Symposiunt
in Ho

stycznychw IppT pAN i glownymwykonawcqw
Jeststalymrecenzentem
m. in. Phys.Rev.Letters,Phys.Rev.E, phys.Fluids,J. chem. phys.
Recenzowala
dwie pracedoktorskie(mgr Krzysztofasadlejai mgr LukaszaBadowskiego)
orazdwie
rozprawyhabilitacyjne
(dr piota szymciakai dr JackaGapinskiego).
uwazamy, ze osiqgniqcianaukowe,dydaktycznei organizacyjne
dr hab. Marii L. EkielJezewskiej
w pelniuzasadniajE
wnioseko wszciqcieprocedurynadaniajej tytulu naukowego.
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