
Dr hab. Dorota Rosińska jest profesorem 

nadzwyczajnym w Instytucie Astronomii im. 

Janusza Gila na Uniwersytecie Zielonogórskim. 

Prowadzi również badania w Centrum 

Astronomicznym im. M. Kopernika Polskiej 

Akademii Nauk. Od 2009 r. jest członkiem 

projektów Virgo i Ligo. 

Zajmuje się m. in. symulacjami numerycznymi 

astrofizycznych źródeł fal grawitacyjnych oraz 

analizą danych z detektorów fal grawitacyjnych 

Virgo/Ligo. Pracuje w zespole poszukującym,  

w oparciu o dane z detektorów, sygnału 

wytworzonego w procesie zlewania się układów podwójnych czarnych dziur i gwiazd neutronowych. 

Tytuł magistra astronomii otrzymała na Uniwersytecie Warszawskim, tytuł doktora astrofizyki  

w Centrum Astronomicznym im. M. Kopernika PAN, a tytuł doktora habilitowanego nauk fizycznych 

w zakresie astronomii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W latach 2001-2005 oraz 2006-2009 

pracowała w Obserwatorium Paryskim w Meudon oraz na Université Paris VII, najpierw na pozycji 

post-doc, w ramach europejskiego programu “Research and Training Network-Theoretical 

Foundations of Sources for Gravitational Wave Astronomy of the Next Century”, a następnie jako 

profesor, prowadząc projekty z numerycznego modelowania najsilniejszych źródeł fal grawitacyjnych. 

W latach 2005-2006, jako laureatka konkursu Hiszpańskiego Ministerstwa Nauki, prowadziła projekt  

z astrofizyki obiektów zwartych na Uniwersytecie w Alicante. Jest laureatką programów Fundacji na 

rzecz Nauki Polskiej: FOCUS FNP (2008-2013) oraz POMOST (2013-2015). Dzięki tym programom 

zbudowała zespół naukowy na Uniwersytecie Zielonogórskim pracujący nad astrofizycznymi źródłami 

fal grawitacyjnych. Program FOCUS umożliwił budowę klastra komputerowego PIRXGW na 

Uniwersytecie Zielonogórskim poświęconego poszukiwaniu fal grawitacyjnych z astrofizycznych 

źródeł. 

Dorota Rosińska była organizatorem międzynarodowych konferencji poświęconych falom 

grawitacyjnym: „Theory and Detection of Gravitational Waves” (Orsay, Francja, 2003), „LSC-VIRGO” 

(Kraków) oraz ”10th Amaldi Conference on Gravitational Waves and 20th International Conference 

on General Realtivity and Gravitation” w 2013 r. Reprezentuje Uniwersytet Zielonogórski  

w konsorcjum detektora fal grawitacyjnych Virgo, konsorcjum Einstein Telescope oraz konsorcjum 

Kagra.  

W roku 2011 za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i społecznej, a także za 

popularyzowanie nauki w Polsce i na świecie została nagrodzona Krzyżem Kawalerskim Orderu 

Odrodzenia Polski. 
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