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Dr hab. inż. Jolanta Pauk 
adiunkt 

  

1. Stopień naukowy doktora habilitowanego (tytuł rozprawy, rada naukowa, która przeprowadziła 
przewód, data jego zakończenia, dziedzina, dyscyplina): 

• Modelowanie i prognozowanie parametrów płaskostopia u dzieci, Rada Instytutu 
Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk,  26 czerwca 2012 r., nauki 
techniczne, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. 

2. Reprezentowane dziedziny, dyscypliny i specjalności (zgodnie z dorobkiem naukowym): 

nauki techniczne: 
• biocybernetyka i inżynieria biomedyczna:  

- biomechanika; 
- inżynieria ortopedyczna i protetyczna; 
- przetwarzanie sygnałów i obrazów; 

• automatyka i robotyka:  
- systemy informatyczne.  

3. Główne tematy prac naukowych: 

• analiza kinematyczna i kinetyczna chodu dzieci i dorosłych; 
• przetwarzanie sygnałów biomedycznych; 
• zastosowanie sztucznych metod inteligencji i data mining do analizy danych biomedycznych;  
• systemy inteligentne w medycynie; 
• opracowanie metod do diagnozowania parametrów płaskostopia u dzieci; 
• modelowanie lokomocji dwunożnej człowieka w zadaniach diagnozowania aparatu ruchu i 

monitorowania procesu rehabilitacji dzieci z wadami i schorzeniami w obrębie stopy; 
• opracowanie metod usprawnienia aparatu ruchu dzieci; 
• badania rozkładu nacisków pod podeszwową stroną stopy u dzieci; 
• identyfikacja modelu aktywności elektrycznej mięśni u dzieci z porażeniem mózgowym; 
• modelowanie matematyczne obiektów i procesów dynamicznych. 

4. Zajmowane stanowiska: 

• asystent na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (w latach 2000-2005); 
• adiunkt na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej (od 2005 r.); 
• afiliowany naukowiec w Glenrose Rehabilitation Hospital w Edmonton w Kanadzie (od 

2007 r.) 

5. Członkostwo w organizacjach naukowych (krajowych i zagranicznych): 

• Polskie Towarzystwo Biomechaniki (od 2004 r.); 
• Europejskie Towarzystwo Biomechaniki (od 2009 r.); 
• Polskie Towarzystwo Ergonomiczne (od 2002 r.); 
• Polskie Towarzystwo Inżynierii Biomedycznej (od 2010 r.); 

6. Nagrody i odznaczenia, staże naukowe: 

• Staże naukowe i przemysłowe 

− Centrum Bioinżynierii w Mediolanie (01 - 30.04.2002); 
− Politechnika w Mediolanie (01.12.2003 - 31.01.2004); 
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− Glenrose Rehabilitation Hospital w Edmonton w Kanadzie (01.07 - 31.08.2002; 05.04 - 
05.06.2004; 15.10-20.12.2007); 

− Uniwersytet im. Giedymina w Wilnie (01.09 – 31.10.2010; 23.04-05.06.2012);  
− Politechnika Warszawska (17.09-14.10.2012); 
− Centrum Ortopedyczno-Protetyczne w Białymstoku (05.08 – 30.11.2013). 

• Nagrody i odznaczenia 

− Nagroda I stopnia Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk w 2006 r.; 
− Finalistka European Young Entrepreneurs Awards 2006 - konkursu na najlepszy projekt 

innowacyjny, organizowanego przez Europejską Komisję, uczelnie zagraniczne i EFMD w 
2006 r.; 

− Stypendium Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w programie START w latach 2007-2008; 
− Nagrody II stopnia J.M. Rektora Politechniki Białostockiej w latach 2005-2013; 
− Wyróżniony artykuł nt. Analiza sił reakcji podłoża u dzieci ze stopą płasko-koślawą na 

konferencji Modelowanie w Mechanice, Wisła 2009; 
− Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców 

w latach 2011-2014; 
− Stypendium Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa w ramach 

projektu: Podniesienie potencjału uczelni wyższych jako czynnik rozwoju gospodarki 
opartej na wiedzy - od 1.09. 2010 do 31.08. 2011; 

− Medal Brązowy za Długoletnią Służbę w 2011 r. 

8. Osiągnięcia w kształceniu kadry naukowej: 

• opiekun naukowy 2 doktorantów na Wydziale Mechanicznym PB;  

9. Organizacja konferencji, redakcja czasopism, recenzje: 

• Członek komitetu organizacyjnego międzynarodowej konferencji Mechatronic Systems and 
Materials w 2012 r.; 

• Sekretarz międzynarodowej konferencji Biomdlore, organizowanej przez Vilnius Gedyminas 
Technical University w latach 2007-2013 r.; 

• Członek komitetu redakcyjnego czasopisma International Journal of Design and Nature and 
Ecodynamics, wydawanego przez WET PRESS w Wielkiej Brytanii (2003-2011); 

• Sekretarz naukowy czasopisma Acta Mechanica et Automatica wydawanego przez 
Politechnikę Białostocką (od 2012 r.);  

• Członek komitetu naukowego czasopisma Advances in Biomechanics & Applications (ABA), 
wydawanego przez Techno-Press w Korei (od 2012 r.); 

• Recenzent w czasopismach: Mechanika, Acta of Bioengineering and Biomechanics, 
Prosthetics & Orthotics International; Journal of Vibroengineering, Machine Graphics and 
Vision, Journal of Malyasian Medical, Advances in Biomechanics & Applications, Neural 
Computing and Applications. 

10. Projekty badawcze: 

• Główny wykonawca w projekcie finansowanym z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego nr 4 T11 04325 nt.: Identyfikacja modelu dynamiki lokomocji dwunożnej człowieka 
w latach 2003-2005; 

• Główny wykonawca w projekcie finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego i programu TACIS CBC nt. Badania biomechaniczne i opracowanie metod 
usprawnienia aparatu ruchu dzieci z Podlasia i Grodzieńszczyzny w latach 2006-2008. 
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• Kierownik projektu nr N501 0088 33 nt. Modelowanie lokomocji dwunożnej człowieka w 
zadaniach diagnozowania aparatu ruchu i monitorowania procesu rehabilitacji dzieci z 
wadami i schorzeniami w obrębie stopy w latach 2007-2009; 

• kierownik 9 projektów badawczych „własnych”; 

• recenzje projektów badawczo-rozwojowych (grantów) NCBiR – 11; 

• recenzje projektów unijnych w ramach 7 Programu Ramowego – 2. 

11. Publikacje (w sumie 116): 

• monografie opublikowane przez ośrodki uczelniane – 1; 
• rozdziały w monografiach krajowych – 9;  
• rozdziały w monografiach zagranicznych - 15; 
• artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 13 (Acta of Bioengineering and Biomechanics, 

Mechanika, Journal of Vibroengineering, Biocybernetics and Biomedical Engineering); 
• artykuły w innych czasopismach z listy ministerialnej – 33; 
• publikowane referaty na międzynarodowych konferencjach –23; 
• publikowane referaty na konferencjach krajowych –22; 
• cytowania wg Web of Science (bez autocytowań) – 19; 
• indeks Hirscha wg Web of Science – H=3. 

12. Ważniejsze prace (maks. 10 pozycji): 

1. Griskevicius J., Linkel A., Pauk J. (2014),  Research of cyclist’s spine dynamical model, Acta 
of Bioengineering and Biomechanics, Vol.16, No1, 37-44. 

2. Pauk J. Ihnatouski M., Lashkouski U. (2013), Mechanical loading on plantar surface in 
children,  Mechanika, 1, 92-95. 

3. Pauk J., Ezerskiy V., Raso J., Rogalski M. (2012), A study of epidemiological factors 
affecting plantar arch development in flat feet children,  Journal of the American Podiatric 
Medical Association, 102, 2, 114-121. 

4. Pauk J., Daunoraviciene K., Ihnatouski M., Griskevicius J. (2010), Analysis of the plantar 
pressure distribution in children with foot deformities, Acta of Bioengineering and 
Biomechanics, 12, 1, 29-34. 

5. Pauk J., Griskevicius J. (2011),  Ground reaction force and support moment in typical and flat 
feet children, Mechanika, 17, 1, 93-96. 

6. Pauk J., Ezerskiy V. (2011), The effect of foot orthotics on arch height: Prediction of arch 
height correction in flat foot children, Biocybernetics and Biomedical Engineering, 31,1, 51-
62. 

7. Pauk J. (2011), Modelowanie i prognozowanie parametrów płaskostopia u dzieci, Rozprawy 
Naukowe, 207, Politechnika Białostocka. 

8. Daunoraviciene K., Pauk J., Griskevicius J., Raso J.V. (2010), Research of Muscular Activity 
during Gait of Persons with Cerebral Palsy; in Advances in Intelligent and Soft Computing. 
Image Processing and Communications Challenges, ed. Ryszard S. Choraś, 2, 84, Springer, 
255-261.  

9. Jurkojć J., Michnik R., Pauk J. (2009), Identification of muscle forces acting in lower limbs 
with the use of planar and spatial mathematical model, J. Vibroeng., 11, 3, 566-570. 

10. Kolasa M., Dlugosz R., Pauk J. (2009), A Comparative Study of Different Neighborhood 
Topologies in WTM Kohonen Self-Organizing Maps, Solid State Phenom., 147-149, 564-569. 

13. Ważniejszy dorobek dydaktyczny (maks. 5 pozycji): 

• koordynator Wydziału Mechanicznego ds. programu Erasmus w latach 2005-2009; 

• członek komisji ds. opracowania programów kształcenia na kierunku edukacja techniczno-
informatyczna w Politechnice Białostockiej w 2012 r.; 

• promotorstwo prac dyplomowych magisterskich – 26; prac dyplomowych inżynierskich  – 21; 
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• autorskie programy nauczania na studiach I i II stopnia, m.in. z przedmiotów: teoria sygnałów, 
przetwarzanie i filtracja sygnałów pomiarowych, cyfrowe przetwarzanie sygnałów, 
przetwarzanie sygnałów i obrazów, biocybernetyka.  

• prowadzenie wykładowych zajęć dydaktycznych w ramach programu ERASMUS z zakresu 
biomechaniki w Vilnius Gedyminas Technical University w Wilnie w latach 2006-2009. 

 


