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DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZA 

 
Realizowana przeze mnie działalność badawcza koncentruje się wokół dwóch zasadniczych nurtów: 

• Molekularna i fenotypowa charakterystyka procesu nowotworzenia, ze szczególnym uwzględnieniem raka 
endometrium. 

• Ocena molekularna i fenotypowa skuteczności leków stosowanych w terapii łuszczycy w hodowli komórkowej 
i materiale klinicznym. 

W ramach prowadzonych badań współpracuję z ośrodkami naukowymi krajowymi i zagranicznymi. 
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DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 

 
Aktualnie prowadzę zajęcia dydaktyczne dla kierunku lekarskiego z przedmiotów: 

• histologia, cytofizjologia z embriologią, 
• Jestem autorem programu nauczania i wdrożenia nowoczesnych metod dydaktycznych, w tym PBL  

i tutoringu dla przedmiotu cytofizjologia z embriologią 
• 2021, 2022 r. – Indywidualna Nagroda Rektora WST za w za sumienność i zaangażowanie w codzienną pracę 

oraz wkład w rozwój Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach i kształtowanie jej wizerunku 

dr hab. n. med. i n. o zdr. Prof. uczelni 

Beniamin Oskar Grabarek 
Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Nauk Medycznych 
Zastępca Kierownika Katedry i Zakładu Histologii, Cytofizjologii I Embriologii 

Stopień dr hab. n. med. i n. o zdr. w dyscyplinie nauki medyczne uzyskałem w 2022 roku 
uchwałą Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Główne osiągnięcie habilitacyjne składało 
się z cyklu publikacji pod wspólnym tytułem „Ocena aktywności biologicznej 
cyklosporyny A i leków anty-cytokinowych stosowanych w terapii łuszczycy w hodowli 
komórkowej i materiale klinicznym”. W tym samym roku zostałem zatrudniony na 
stanowisku Profesora uczelni. 
Stopień dr n. med. i n. med. w dyscyplinie nauki medyczne uzyskałem w 2019 roku na 
podstawie rozprawy doktorskiej w formie monotematycznego zbioru artykułów, pt. 
„Epigenetyczne mechanizmy regulacji ekspresji genów ścieżek sygnałowych IL-12 i IL-23”. 
W tym samym roku rozpocząłem pracę na Wydziale Nauk Medycznych WST. Jestem 
także zastępcą Kierownika w dwóch projektach badawczych: 1) dotyczący mikrobiomu 
endometrium pacjentek poddawanych procedurze wspomaganego rozrodu metodą in 
vitro; 2) Wykorzystanie standaryzowanego suszu konopi innych niż włókniste  
w procesie działań mających na celu odwyk pacjentów uzależnionych od twardych 
narkotyków oraz innych syntetycznych substancji psychoaktywnych. 
Pełnię również funkcję Ambasadora wydawnictwa Bentham, Redaktora numeru 
specjalnego w czasopiśmie Life oraz Recenzenta w czasopismach krajowych i 
zagranicznych. Aktualnie mój sumaryczny wskaźnik wpływu Impact Factor wynosi ponad 
250 punktów, a indeks Hirscha 8. 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

 
• Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej Wydziału Nauk medycznych 
• Przewodniczący Komisji ds. etyki badan naukowych 
• Opiekun Interdyscyplinarnego Koła Naukowego “IHCE” działającego przy Katedrze Histologii, Cytofizjologii  

I Embriologii 
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