
Staż doktorancki w LABIOT 
 

Mgr Paweł  Połeć 
 

Absolwent kierunku Technika i Informatyka na Wydziale Techniki Uniwersytetu Śląskiego. Pracę 
magisterską pt. „Komputerowe wyznaczanie stałej równowagi reakcji chemicznej” napisał pod 
kierunkiem prof. dr hab. Zygmunta Wokulskiego.  
Studia doktoranckie rozpoczął w roku 2002 roku pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Zygmunta 
Wróbla w Zakładzie Komputerowych Systemów Biomedycznych, na Wydziale Informatyki i 
Nauki o Materiałach, gdzie po konsultacjach kierunkowych w zakresie bioinżynierii i medycyny u 
dr Andrzeja Dyszkiewicza znalazł cel przyszłym badań.  W 2008 roku otwarł przewód doktorski 
w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk, którego tematem 
jest Rehabilitacja układu nerwowego z zastosowaniem terapii skojarzonej. 
 
Mgr Paweł Kępiński  
 
jest absolwentem UŚ, pierwszy tytuł zawodowy licencjata na kierunku informatyka specjalizacja: 
komputerowe systemy wspomagania diagnostyki medycznej („System do wieloparametrycznej 
oceny zjawisk czuciowych”- Sosnowiec 2005), drugi tytuł zawodowy magistra o tym samym 
kierunku i specjalizacji („Urządzenie do badania zjawisk elektrosensorycznych skóry”- 
Sosnowiec 2007), obecnie studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach 
UŚ (Sosnowiec, od 2007). Jest współautorem 4 publikacji. Brał udział w 3 konferencjach 
krajowych i międzynarodowych. Uczestniczy w kilku projektach badawczych i grantach 
naukowych. 
 

Mgr Damian Chachulski  
 
jest absolwentem UŚ, pierwszy tytuł zawodowy licencjata na kierunku informatyka specjalizacja: 
komputerowe systemy wspomagania diagnostyki medycznej („Elektroniczny regulator przepływu 
cieczy”- Sosnowiec 2003), drugi tytuł zawodowy magistra o tym samym kierunku i specjalizacji 
(„Komputerowy system nadzoru infekcji dróg moczowych w trakcie rehabilitacji”- Sosnowiec 
2005), obecnie studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ 
(Sosnowiec, od 2007). Jest współautorem 10 publikacji. Brał udział w 6 konferencjach krajowych 
i międzynarodowych oraz  w kilku projektach badawczych i grantach naukowych..   
 
Mgr Ewa Nowak 
 

jest absolwentką UŚ, pierwszy tytuł zawodowy licencjata na kierunku i specjalizacji: informatyka 
(„Media strumieniowe - technologia Video LAN” - Katowice 2006), drugi tytuł zawodowy magistra 
o tym samym kierunku i specjalizacji („Program animacji uzębienia”- Sosnowiec 2008), obecnie 
studia doktoranckie na Wydziale Informatyki i Nauki o Materiałach UŚ (Sosnowiec, od 2008). 
Jest współautorem 6 publikacji. Brała udział w 3 konferencjach krajowych i międzynarodowych. 
Uczestniczy w kilku projektach badawczych.    
 

 


