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Dro dzy Czy tel ni cy!

Z ju bi le usza mi w œwie cie aka de mic kim nie roz ³¹cz nie wi¹ ¿¹ siê wy daw nic twa oko licz no œcio -
we. Nic w tym za ska ku j¹ ce go: ope ro wa nie s³o wem, upo wszech nia nie my œli za po œre dnic twem
s³o wa, to na sze em ploi. Za wsze jed nak spra w¹ otwar t¹ po zo sta je wy bór for my li te rac kiej i do -
bór tre œci. Dzie siêæ lat te mu, z oka zji piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u, zde cy do wa li œmy siê na
opra co wa nie zbio ru ese jów pt. Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001. Prze s³an ki tej de cy zji by ³y na stê pu j¹ ce:

n Z wie lu po wo dów hi sto rii na u ki — a dzie je Wy dzia ³u s¹ w czê œci frag men tem tej hi sto rii
— nie spo sób do brze na pi saæ za ¿y cia jej twór ców.

n W ci¹ gu pierwszych 40 lat ist nie nia Wy dzia ³u nie po wsta ³o ar chi wum, w którym by ³y by
prze cho wy wa ne do ku men ty istot ne dla sy ste ma tycz nej re a li za cji te go za da nia. Do pie ro
w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych mi nio ne go stu le cia roz po czê li œmy sy ste ma tycz ne pu bli ko -
wa nie wzglê dnie jed no li tych w for mie do ku men tów in for ma cyj no-spra wo zdaw czych,
pre zen tu j¹ cych do ro bek Wy dzia ³u w ko lej nych la tach. To wpraw dzie u³a twi ³o by syn te -
zê in for ma cji spra wo zdaw czej za ostat nie la ta, ale jed no cze œnie po sta wi ³o pod zna -
kiem za py ta nia ce lo woœæ two rze nia do ku men tów re dun dant nych.

n Roz wój kom pu te ro wych tech nik edy tor skich, nie zwy kle u³a twia j¹ cy re da go wa nie no wych
do ku men tów, nie rzad ko bar dzo ele ganc kich pod wzglê dem for my, do pro wa dzi³ do ich
za le wu, a za lew do ku men tów spo wo do wa³ wzrost na sze go wzglê dem tych do ku men tów
kry ty cy zmu: sta li œmy siê bar dziej wy bre dni i mniej od por ni na spra wo zdaw cz¹ nu dê...

Nie wi dz¹c mo¿ li wo œci spro sta nia wy mo gom war szta tu pro fe sjo nal ne go hi sto ry ka, zde cy -
do wa li œmy siê na nie zo bo wi¹ zu j¹ c¹ for mê ese ju, ja ko ¿e esej to szkic li te rac ki, krót ka roz pra -
wa, uj mu j¹ ca okre œlo ny te mat w spo sób su biek tyw ny, ze spa la j¹ ca ele men ty pro zy ar ty s tycz -
nej, na u ko wej i pu bli cy stycz nej (S³ow nik jê zy ka pol skie go, PWN, 1978). Ta ki te¿ cha rak ter
ma j¹ po szcze gól ne roz dzia ³y ni niej sze go zbio ru, sta no wi¹ ce go — za rów no pod wzglê dem
tre œci, jak i uk³a du — eks tra po la cjê to mu Wczo raj, dziœ i ju tro... na de ka dê 2001–2011. Zbiór
otwie ra esej przed sta wia j¹ cy, w po rz¹d ku chro no lo gicz nym (ka den cyj nym), naj wa¿ niej sze
wy da rze nia, które mia ³y miej sce na Wy dzia le w ci¹ gu ostat niej de ka dy. Ewo lu cja sy ste mu
kszta³ ce nia na Wy dzia le za ry so wa na jest w roz dzia le dru gim. Po zo sta ³e ese je na to miast po -
œwiê co ne s¹ naj wa¿ niej szym ob sza rom ba dañ na u ko wych pro wa dzo nych na Wy dzia le. Na
płycie CD, oprócz esejów dotyczących ostatniego dziesięciolecia, znajdują się eseje opraco -
wane z okazji pięćdziesięciolecia Wydziału oraz biogramy nauczycieli akademickich zwią -
za nych z Wydziałem w latach 1951–2011.

Pra gnê pod kre œliæ ogrom ny wk³ad pra cy ca ³e go Ze spo ³u Re dak cyj ne go opra co wu j¹ ce go
ma te ria ³y, a w szcze gól no œci prof. dr. hab. Ro ma na Z. Mo raw skie go, który pod j¹³ siê ko or -
dy na cji prac zwi¹ za nych z opra co wa niem i re dak cj¹ ca ³o œci ma te ria ³ów. Je go ci¹ g³a, ponad
rocz na pra ca, sta now cza, ale jed no cze œnie pe³ na kul tu ry i zro zu mie nia wie lu trud nych sy tu -
a cji po sta wa, to g³ów ne czyn ni ki, które do pro wa dzi ³y w efek cie do po wsta nia tych ma te ria -
³ów. S¹ dzê, ¿e wszy scy po win ni œmy z³o ¿yæ mu za to go r¹ ce podziê ko wa nia, co ni niej szym
w na szym wspól nym imie niu czy niê.

Rów nie go r¹ co dziê ku jê w imie niu ca ³ej spo ³ecz no œci aka de mic kiej Wy dzia ³u wszy st kim,
którzy przy czy ni li siê do po wsta nia tych ma te ria ³ów i pod jê cia siê tym sa mym za da nia udo -
ku men to wa nia na szych osi¹ gniêæ oraz pre zen ta cji syl we tek pra cow ni ków Wy dzia ³u.

Jan Szmidt
Dzie kan Wy dzia ³u

sło wo wstęp ne

Jan Szmidt
prof. dr hab.
Instytut Mikroelektroniki
i Optoelektroniki
Gmach Radiotechniki,

p. 338
ul. Koszykowa 75
00−662 Warszawa
tel. +48−22−234−7599
e−mail: j.szmidt@

imio.pw.edu.pl
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Wy dzia³ po wsta³ w ro ku 1951, w la tach 1951–1966 funk cjo no wa³ pod na zw¹ Wy dzia³
£¹cz no œci, w la tach 1966–1994 — pod na zw¹ Wy dzia³ Elek tro ni ki, a od 1994 ro ku no si na -
zwê Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. W ci¹ gu 60 lat Wy dzia ³em kie ro wa ³o
18 dzie ka nów:

Igna cy Ma lec ki1 1950–1951
Adam Smo liñ ski 1951–1952
Sta ni s³aw Ry¿ ko 1952–1954
Ce za ry Paw ³ow ski 1954–1956
An to ni Ki liñ ski 1956–1960
Cze s³aw Raj ski 1961–1964
Sta ni s³aw S³a wiñ ski 1964–1969
Al fred Œwit 1969–1970
Je rzy Stat kie wicz 1970–1975
An drzej Wierz bic ki 1975–1978
Je rzy Osiow ski 1978–1984
Jan Ebert 1984–1990
Je rzy Wo Ÿnic ki 1990–1996
Krzy sztof Ma li now ski 1996–1999
Ro man Z. Mo raw ski 1999–2002
Józef Lu bacz 2002–2005
Bog dan Gal was 2005–2008
Jan Szmidt 2008–2011

Struk tu ra orga ni za cyj na Wy dzia ³u obej mo wa ³a po cz¹t ko wo 13 ka tedr, z których wiêk -
szoœæ dzia ³a ³a w ob sza rze sze ro ko ro zu mia nej te le ko mu ni ka cji; wy j¹t kiem by ³y czte ry ka te -
dry dzia ³a j¹ ce w ob sza rze fi zy ki i — jak by œmy dzi siaj po wie dzie li — in ¿y nie rii bio me dycz -
nej. W ci¹ gu pra wie 20 lat licz ba ka tedr wzro s³a do 18. W 1970 ro ku — ze wzglê dów bar dziej
po li tycz nych ni¿ me ry to rycz nych — zo sta ³y one prze or ga ni zo wa ne w szeœæ in sty tu tów, przy
czym czêœæ Ka te dry Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz nych zo sta ³a w³¹ czo na do In sty tu tu Bu -
do wy Sprzê tu Pre cy zyj ne go i Elek tro nicz ne go na Wy dzia le Me cha ni ki Pre cy zyj nej, a czêœæ
Ka te dry Elek tro tech ni ki Te o re tycz nej „A” — do In sty tu tu Au to ma ty ki Prze my s³o wej na tym -
¿e Wy dzia le. Na zwy piê ciu z sze œciu in sty tu tów zmie nia ³y siê w ci¹ gu ostat nich 40 lat, ale
licz ba in sty tu tów nie ule g³a zmia nie. S¹ to obe cnie: In sty tut Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so -
wa nej, In sty tut In for ma ty ki, In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, In sty tut Ra dio e lek -
tro ni ki 2, In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych oraz In sty tut Te le ko mu ni ka cji. Na zwy in sty tu tów

wydział
w perspektywie

historycznej

Roman Z. Morawski
prof. dr hab.
Instytut Radioelektroniki
Gmach Elektroniki, p. 445 
ul. Nowowiejska 15/19
00−665 Warszawa
tel. +48−22−234−7721
e−mail: r.morawski@

ire.pw.edu.pl

1 Dzie kan Wy dzia ³u £¹cz no œci w sta dium je go orga ni za cji.
2 Je dy ny in sty tut, który nie zmie ni³ na zwy od chwi li swe go po wsta nia.

WYDZIAŁ W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ
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w pierw szym przy bli ¿e niu doœæ do brze cha rak te ry zu j¹ ob szar dzia ³al no œci edu ka cyj nej i ba -
daw czej Wy dzia ³u. Jest to ob szar nie zwy kle roz le g³y, na wet jak na naj wiêk szy Wy dzia³ Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Obej mu je on — z jed nej stro ny — za ga dnie nia bli skie ma te ma ty ce,
ta kie jak te o ria uk³a dów dy na micz nych, z dru giej zaœ — za ga dnie nia bli skie che mii i fi zy ce,
ta kie jak na no tech no lo gie. Ele men tem lo gicz nie in te gru j¹ cym ogó³ te o rii i tech nik cha rak te -
ry stycz nych dla Wy dzia ³u jest ich zo rien to wa nie na po zy ski wa nie, prze sy ³a nie i prze twa rza -
nie in for ma cji, przy czym jed ne z nich bar dziej do ty cz¹ fi zycz ne go no œni ka tej in for ma cji,
in ne — me tod i al go ryt mów jej obrób ki.

Hi sto ria Wy dzia ³u w la tach 1951–2001 opi sa na zo sta ³a w ma te ria ³ach wy da nych z oka -
zji ob cho dów je go piêæ dzie siê cio le cia (znaj du j¹ cych siê na za ³¹ czo nej p³y cie CD); tu taj
pod jê ta zo sta nie próba syn te zy naji stot niej szych wy da rzeñ, które mia ³y miej sce w la tach
2001–2011.

Wszy st ko ma swój czas...
(Bi blia, Koh 3.1)

ŒWIÊ TA, ŒWIÊ TA I PO ŒWIÊ TACH
(2001–2002)
Uro czy sto œci z oka zji piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u odby ³y siê w dniach 5 i 6 paŸ dzier ni ka
2001 ro ku: by ³o ele ganc ko i ofi cjal nie, ale te¿ barw nie i ser decz nie; do pi sa li go œcie i po go -
da. Pierw sze go dnia, w Ma ³ej Au li Gma chu G³ów ne go PW, mia ³a miej sce Aka de mia Ju bi le -
uszo wa, pod czas której — po po wi ta niach i prze mówie niach oko licz no œcio wych — zo sta³
za pre zen to wa ny przez au to rów ma te ria ³ów ju bi le uszo wych do ro bek Wy dzia ³u3. Szcze gól nie
cie p³o przy jê te zo sta ³y przez zgro ma dzo nych wspo mnie nio wo-re fle ksyj ne wy po wie dzi by -
³ych Dzie ka nów Wy dzia ³u, a zw³a szcza naj star sze go z nich — Igna ce go Ma lec kie go. Na stêp -
ne go dnia, po mszy w ko œcie le Naj œwiêt sze go Zba wi cie la, ucze st ni cy ob cho dów spo tka li siê
w gma chu Wy dzia ³u, gdzie ko lej no odby ³y siê trzy se sje: pro mo cyj na, pla ka to wa i ar ty stycz -
na. Pod czas pierw szej do ko na ³a siê, miê dzy in ny mi, pre zen ta cja no we go zna ku (lo go) Wy -
dzia ³u; sym bo licz nie wa¿ nym ele men tem dru giej by ³o otwar cie sa li nr 122, której wy po sa ¿e -
nie sfi nan so wa ne zo sta ³o ze œrod ków zgro ma dzo nych przez gru pê ab sol wen tów Wy dzia ³u
pra cu j¹ cych na kon ty nen cie ame ry kañ skim; w pro gra mie se sji ar ty stycz nej zna laz³ siê na to -
miast kon cert Chóru PW, wy stêp Ze spo ³u Pie œni i Tañ ca PW, kon cert gi ta ro wy w wy ko na niu
stu den tów i dok to ran tów Wy dzia ³u, kon cert po e zji œpie wa nej przez dok to ran tów i przy ja ció³
Wy dzia ³u oraz wy stêp ka ba re tu stu denc kie go. A po tem by³ pik nik przed gma chem Wy dzia -
³u. Istot nym ele men tem ob cho dów ju bi le uszu by³ zjazd ab sol wen tów. Do pi sa li za rów no ci,
którzy otrzy ma li dy plo my Wy dzia ³u £¹cz no œci, jak i m³od si — po sia da cze dy plo mów Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki lub Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. Po la tach nie wi dze nia
spo tka li siê ko le dzy z gru py, wspó³ lo ka to rzy po ko ju w aka de mi ku, wspó³ au to rzy przed siê -
wziêæ roz ryw ko wych w klu bie Sto do ³a. By ³o bar dzo ser decz nie, a nie rzad ko rzew nie...

Jak by w uzu pe³ nie niu cy klu uro czy sto œci ju bi le uszo wych, pod czas paŸ dzier ni ko we go po -
sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u, pierw szy w hi sto rii Wy dzia ³u dy plom ho no ro we go pro fe so ra otrzy -
ma³ Fran co Gian ni ni z rzym skie go uni wer sy te tu Tor Ver ga ta — wie lo let ni i za s³u ¿o ny wspó³ -
pra cow nik Wy dzia ³u w za kre sie tech ni ki mi kro fa lo wej. Lau re at te go wy ró¿ nie nia wy g³o si³
re fe rat pt. New Trends in the Elec tro nic En gi ne e ring in Ita ly, w którym omówi³ w³o ski sy stem
kszta³ ce nia in ¿y nie rów, wpro wa dza ne zmia ny i ten den cje roz wo jo we.

Ostat ni rok ka den cji 1999–2002 zdo mi no wa ny by³ de ba ta mi do ty cz¹ cy mi przy sz³o œci
Wy dzia ³u, za rów no w aspek cie per so nal nym, jak i me ry to rycz nym. Pod czas po sie dze nia Ra -
dy Wy dzia ³u w dniu 18 gru dnia 2001 ro ku odby ³a siê dys ku sja na te mat kie run ków roz wo ju

3 R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej, 1951–2001. Zbiór ese jów wy da ny z oka zji Ju bi le uszu Piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u, Ofi -
cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001.
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Wy dzia ³u w la tach 2002–2005. Po ru sza ne by ³y ta kie kwe stie, jak: per spek ty wa re struk tu ry -
za cji Uczel ni, no we in ter dy scy pli nar ne ob sza ry ba dañ na u ko wych (na no tech no lo gia, bio in -
for ma ty ka), per spek ty wa ni ¿u de mo gra ficz ne go, po trze ba in ter na cjo na li za cji i hu ma ni za cji
kszta³ ce nia. Po wra ca ³a te¿ idea utwo rze nia Wy dzia ³u In for ma ty ki PW, przy czym — tak jak
rok wcze œniej, pod czas dys ku sji, która do pro wa dzi ³a do wy o drêb nie nia kszta³ ce nia na kie run -
ku In for ma ty ka — ar ty ku ³o wa ne by ³y oba wy o ewen tu al ny podzia³ Wy dzia ³u.

Kil ka mie siê cy póŸniej, na po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u w dniu 26 mar ca 2002 ro ku, od -
 by ³a siê dys ku sja na te mat uwa run ko wañ dzia ³al no œci na u ko wo-ba daw czej pro wa dzo nej na
Wy dzia le. Wœród wnio sków, z tej dys ku sji wy ni ka j¹ cych, do mi no wa ³y po stu la ty do ty cz¹ ce
dzia ³añ na rzecz po bu dze nia ak tyw no œci na u ko wej pra cow ni ków Wy dzia ³u, ta kich jak rze -
tel ne prze pro wa dza nie oce ny efek tów ich pra cy na u ko wej, uza le¿ nie nie ich wy na gro dzeñ
od owych efek tów czy okre so we go zmniej sza nia pen sum dy dak tycz ne go pra cow ni ków in -
ten syw niej za an ga ¿o wa nych w pra ce na u ko wo-ba daw cze. Po trze ba roz sze rze nia udzia ³u
w pro jek tach miê dzy na ro do wych uza sa dnia na by ³a nie tyl ko mo¿ li wo œci¹ po zy ska nia œrod -
ków fi nan so wych na ba da nia, ale tak ¿e ko rzy œcia mi w sfe rze kszta³ ce nia, zw³a szcza na stu -
diach dok to ranc kich, oraz in te gra cj¹ ze spo ³ów ba daw czych, która w przy sz³o œci mo g³a by
sta no wiæ po wa¿ ny atut w ubie ga niu siê o du ¿e pro jek ty ba daw cze re a li zo wa ne we wspó³ -
pra cy z prze my s³em.

Ko lej na dys ku sja me ry to rycz na mia ³a miej sce na po sie dze niu Ra dy Wy dzia ³u w dniu
28 ma ja 2002 ro ku. Do ty czy ³a ona in fla cji ocen na dy plo mach wy da wa nych przez Wy dzia³.
Na tle obra zu te go zja wi ska w ska li miê dzy na ro do wej, kry tycz nej ana li zie pod da ne zo sta ³y
roz wi¹ za nia for mal no-orga ni za cyj ne sprzy ja j¹ ce in fla cji, w tym po sta no wie nia re gu la mi nu
stu diów do ty cz¹ ce kry te riów wy sta wia nia ocen na dy plo mach, uza le¿ nie nie „by tu” na u czy -
cie la aka de mic kie go od licz by stu den tów wy bie ra j¹ cych je go przedmiot czy opi nio wa nie
przed mio tów przez stu den tów. Pod czas gdy w 1988 ro ku na dy plo mach by ³o 32% ocen bar -
dzo do brych, to w ro ku 2002 by ³o ich ju¿ 61%, a po nad to — 21% ocen ce lu j¹ cych, które nie
ist nia ³y w 1988 ro ku. W dys ku sji po ja wia³ siê te¿ w¹ tek etycz ny: wska zy wa no na roz lu Ÿ nie -
nie za sad mo ral nych w ¿y ciu pu blicz nym, ne ga tyw nie wp³y wa j¹ ce na ca ³e spo ³e czeñ stwo,
lecz w spo sób szcze gól nie szko dli wy na m³o dzie¿ aka de mic k¹. Oka za ³o siê, ¿e fru stra cja
wo kó³ zja wi ska in fla cji ocen do ty czy za rów no na u czy cie li aka de mic kich, którzy chcie li by
ofe ro waæ stu den tom przedmio ty praw dzi wie za a wan so wa ne, jak i stu den tów, któ rzy wy bra li
stu dia na Wy dzia le z nadzie j¹ na mo¿ li woœæ uzy ska nia eli tar ne go wy kszta³ ce nia...

Na po sie dze niu Ra dy Wy dzia ³u w dniu 21 czerw ca 2002 ro ku ustê pu j¹ cy dzie kan, Ro -
man Z. Mo raw ski, przed sta wi³ dwa do ku men ty: Re a li za cja pro gra mu roz wo ju Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w la tach 2000–2002 oraz Pod su mo wa nie ka den cji 1999–
–2002. W tym dru gim za ry so wa³ swój oso bi sty po gl¹d na naj wa¿ niej sze pro ble my, przed
który mi sta n¹³ Wy dzia³. Stwier dzi³, miê dzy in ny mi, ¿e:

n Bo gac two me ry to rycz ne upra wia nej na Wy dzia le pro ble ma ty ki ba daw czej mo ¿e byæ je go
si ³¹, a w zwi¹z ku z tym ce lo we jest pie lê gno wa nie uni ka to wych spe cjal no œci i uni ka to -
wych kwa li fi ka cji na wet wte dy, gdy nie na le ¿¹ do naj bar dziej ryn ko wych.

n Wy dzia³ by³ by w sta nie znacz nie efek tyw niej wy ko rzy staæ ist nie j¹ cy po ten cja³ ka dro wy
do re a li za cji swych za dañ w struk tu rze orga ni za cyj nej obej mu j¹ cej czte ry in sty tu ty oraz
pro fe sjo nal ne cen trum ad mi ni stra cyj ne. In sty tu ty te po win ny byæ zwi¹ za ne z hi sto rycz nie
ukszta³ to wa ny mi ob sza ra mi ak tyw no œci na u ko wej i edu ka cyj nej Wy dzia ³u: elek tro ni k¹,
te le ko mu ni ka cj¹, in for ma ty k¹ oraz ob sza rem jed no cz¹ cym au to ma ty kê i ro bo ty kê z me -
tro lo gi¹ i in ¿y nie riê bio me dycz n¹.

n W wa run kach za ³a my wa nia siê sy ste mów tra dy cyj nych war to œci mo ral nych w ¿y ciu pu b -
licz nym i go spo dar czym, w szkol nic twie i kul tu rze szcze gól nie wa¿ nym za da niem Wy -
dzia ³u sta je siê pie lê gno wa nie tych war to œci w co dzien nym ¿y ciu aka de mic kim.
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Ju¿ by³ w ogród ku, ju¿ wi ta³ siê z g¹ sk¹...
(A. Mic kie wicz, Lis i ko zio³ )

W DRO DZE DO SZKO £Y
(2002–2005)

DO BRY PO CZ¥ TEK

W dniu 1 wrze œnia 2002 ro ku obo wi¹z ki dzie ka na prze j¹³ Józef Lu bacz. Na wi¹ zu j¹c do do -
ko nañ w ka den cji 1999–2002, na wrze œnio wym po sie dze niu Ra dy Wy dzia ³u stwier dzi³, i¿
chcia³ by, aby ka den cja 2002–2005 by ³a skon cen tro wa na na re mon cie sfe ry funk cjo nal nej
Wy dzia ³u. Na ko lej nych po sie dze niach Ra dy Wy dzia ³u przed sta wi³ ana li zê sy tu a cji fi nan so -
wej Wy dzia ³u w ob sza rze dzia ³al no œci dy dak tycz nej oraz do ku ment O po trze bie uspraw nie -
nia funk cjo no wa nia Wy dzia ³u oraz o za i ni cjo wa niu dzia ³añ te mu s³u ¿¹ cych. Za apro ba t¹
Ra dy Wy dzia ³u, w gru dniu 2002 ro ku po wo ³a³ Dzie kañ sk¹ Ko mi sjê ds. Roz wo ju Wy dzia ³u,
której za da niem by ³o do ko na nie wszech stron nej ana li zy sta nu Wy dzia ³u oraz przed sta wie -
nie kon cep cji zmian orga ni za cyj no-funk cjo nal nych. Ko mi sja pod je go prze wo dnic twem
dzia ³a ³a w na stê pu j¹ cym sk³a dzie: Ja cek Woj cie chow ski (Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji RW ds.
Ba dañ Na u ko wych), Mi cha³ Ma li now ski (Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji RW ds. Kszta³ ce nia), Je rzy
Sza ba tin (Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji RW ds. Orga ni za cji Wy dzia ³u), Krzy sztof Ma li now ski
(Prze wo dni cz¹ cy Ko mi sji RW ds. Roz wo ju Ka dry) i Krzy sztof Za rem ba (Prze wo dni cz¹ cy
Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Fi nan sów). Ko mi sja opra co wa ³a trzy ra por ty, które by ³y przed mio -
tem o¿y wio nej de ba ty spo ³ecz no œci aka de mic kiej Wy dzia ³u w ci¹ gu ca ³ej ka den cji. Ra port
nr 1 (z czerw ca 2003 ro ku) za wie ra³ wie lo a spek to w¹ ana li zê sy tu a cji Wy dzia ³u oraz pro po -
zy cjê nada nia mu struk tu ry szko ³y dzia ³a j¹ cej w ra mach Po li tech ni ki War szaw skiej. Ra port
nr 2 (z paŸ dzier ni ka 2003 ro ku) sta no wi³ pod su mo wa nie pierw szej fa zy dys ku sji œro do wi sko -
wej nad t¹ pro po zy cj¹. Na to miast Ra port nr 3 (z czerw ca 2004 ro ku) od po wia da³ na za sa dni -
cze py ta nia i w¹t pli wo œci, ja kie po ja wi ³y siê w dru giej fa zie dys ku sji; za wie ra³ on:

n ana li zê piê ciu wa rian tów przy sz³ej struk tu ry orga ni za cyj nej Wy dzia ³u, pro wa dz¹ c¹ do
pod  trzy ma nia wnio sku o prze kszta³ ce nie Wy dzia ³u w trzy wy dzia ³o w¹ szko ³ê;

n pro jekt re gu la mi nu orga ni za cyj ne go ta kiej szko ³y;

n ana li zê sy ste mu i pro gra mu kszta³ ce nia na Wy dzia le, za koñ czo n¹ wnio skiem o po trze bie
g³ê bo kich zmian w tym ob sza rze;

n ana li zê po ten cja ³u edu ka cyj ne go, na u ko we go i ka dro we go Wy dzia ³u, uka zu j¹ c¹ znacz -
 ne je go roz pro sze nie i re al n¹ mo¿ li woœæ je go skon so li do wa nia w trzech pod sta wo wych
ob sza rach dzia ³al no œci na u ko wo-dy dak tycz nej, które by ³y by ob sza ra mi dzia ³al no œci wy -
dzia ³ów szko ³y;

n ana li zê mo¿ li wo œci zra cjo na li zo wa nie pro ce sów orga ni za cyj nych w struk tu rze szko ³y,
a w szcze gól no œci zmniej sze nia ob ci¹ ¿e nia ka dry na u ko wo-dy dak tycz nej pra ca mi nie -
ma j¹ cy mi bez po œre dnie go zwi¹z ku z kszta³ ce niem i pra c¹ na u ko w¹.

AR GU MEN TY
Przed sta wio na w ra por tach i dys ku sji œro do wi sko wej ar gu men ta cja, prze ma wia j¹ ca za na -
da niem Wy dzia ³o wi struk tu ry szko ³y, by ³a — w naj o gól niej szym za ry sie — na stê pu j¹ ca.
Wpro wa dzo na w 1970 ro ku trzy po zio mo wa struk tu ra (wy dzia³– in sty tut–za k³ad) sta ³a siê
ana chro nicz na ju¿ na po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych po prze dnie go stu le cia. W wy ni ku
prze mian go spo dar czych in sty tu ty utra ci ³y bo wiem mo¿ li woœæ wspó³ pra cy ba daw czo-roz -
wo jo wej z prze my s³em w ska li, w ja kiej by ³o to mo¿ li we w la tach 1970–1989, a w wy ni ku
zmian le gi sla cyj nych — sta tus pod sta wo wych jed no stek orga ni za cyj nych Uczel ni, ja ko ¿e
ro lê tê prze jê ³y wy dzia ³y. Re de fi ni cja ro li in sty tu tów wy da je siê mieæ w tej sy tu a cji fun da men -
tal ne zna cze nie dla dal sze go po my œl ne go roz wo ju Wy dzia ³u:
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n Ob sza rem dzia ³al no œci ka¿ de go z in sty tu tów po win na staæ siê spój na dzie dzi na edu ka -
cyj na i dys cy pli na na u ko wa.

n In sty tut po wi nien mieæ ra dê na u ko w¹, kszta³ tu j¹ c¹ je go po li ty kê w za kre sie ba dañ na u ko -
wych, roz wo ju ka dry i kszta³ ce nia, ma j¹ c¹ upraw nie nia do nada wa nia stop ni dok to ra
i dok to ra ha bi li to wa ne go.

n Istot nej mo dy fi ka cji po win ny ulec re gu la cje sta tu to we okre œla j¹ ce kom pe ten cje dy rek to -
ra in sty tu tu i kie row ni ka za k³a du, aby na st¹ pi ³o ujed no znacz nie nie za rów no za kre sów
od po wie dzial no œci, jak i in stru men tów za rz¹ dza nia, który mi dys po nu j¹.

Po nie wa¿ jed nak po ta kiej re for mie ka¿ dy in sty tut wy pe³ nia³ by prak tycz nie te sa me funk -
cje, które obe cnie wy pe³ nia Wy dzia³, nie zbêd ne sta ³o by siê nada nie Wy dzia ³o wi struk tu ry
szko ³y, w ce lu ra cjo na li za cji podzia ³u kom pe ten cji miê dzy trzy po zio my orga ni za cyj ne. Prze -
 kszta³ ca nie sze œciu in sty tu tów w trzy wy dzia ³y zmniej sza ³o by licz bê podmio tów orga ni za -
cyj nych o po ³o wê, a w kon se kwen cji „ko szty za rz¹ du” mniej wiê cej w tej sa mej pro por cji.
Po nad to, w wy ni ku prze kszta³ ce nia Wy dzia ³u w szko ³ê, zo sta ³a by istot nie wzmoc nio na re -
pre zen ta cja spo ³ecz no œci Wy dzia ³u w Se na cie Po li tech ni ki War szaw skiej (za miast obe cnych
dwóch, œro do wi sko to by ³o by re pre zen to wa ne przez sze œciu se na to rów z gro na pro fe so rów
i dok to rów ha bi li to wa nych) i we w³a dzach rek tor skich (o pro rek to ra kie ru j¹ ce go szko ³¹). Istot -
nym w¹t kiem ar gu men ta cji, prze ma wia j¹ cym za nada niem Wy dzia ³o wi struk tu ry szko ³y,
by ³a per spek ty wa efek tyw niej sze go wy ko rzy sta nia po ten cja ³u ka dro we go Wy dzia ³u do re a li -
za cji je go za dañ w struk tu rze orga ni za cyj nej obej mu j¹ cej trzy sil ne jed no st ki me ry to rycz ne
oraz pro fe sjo nal ne cen trum ad mi ni stra cyj ne. Ja ko wa¿ n¹ prze s³an kê tech nicz n¹ te go przed -
 siê wziê cia wska zy wa no no wo cze sne tech ni ki za rz¹ dza nia i ad mi ni stro wa nia, opar te na tech -
no lo giach in for ma cyj nych, umo¿ li wia j¹ ce sku tecz ne kie ro wa nie du ¿y mi struk tu ra mi orga ni -
za cyj ny mi oraz du ¿y mi przed siê wziê cia mi ba daw czy mi i edu ka cyj ny mi. Po stu lo wa no, aby
pro fe sjo nal ne cen trum ad mi ni stra cyj ne obej mo wa ³o — obok dzia ³u fi nan so wo-eko no micz -
ne go i re mon to wo-in we sty cyj ne go czy eks plo a ta cyj ne go — tak ¿e dzia³ in fra struk tu ry in for -
ma tycz nej, dzia³ apa ra tu ry, dzia³ za o pa trze nia oraz dzia³ za bez pie cze nia mie nia. Wska zy wa -
no na to, ¿e je go utwo rze nie umo¿ li wi ³o by pro fe sjo na li za cjê wie lu funk cji, które tra dy cyj nie
re a li zo wa ne s¹ w spo sób roz pro szo ny przez pro dzie ka nów, pe³ no moc ni ków dzie ka na i pe³ -
no moc ni ków dy rek to rów, a tak ¿e zmniej sze nie pra co ch³on no œci wie lu dzia ³añ zwi¹ za nych
z ko or dy na cj¹ pro ce dur ad mi ni stra cyj no-tech nicz nych, a zw³a szcza uzgo dnieñ fi nan so wych.

DYS KU SJA
Ucze st ni cy ogól no wy dzia ³o wej dys ku sji na te mat ce lo wo œci i kie run ków re or ga ni za cji Wy -
dzia ³u by li nie mal zgo dni co do dia gno zy sta nu Wy dzia ³u — mniej zgo dni, co do zi den ty -
fi ko wa nych przy czyn te go sta nu i ich hie rar chii. Isto ta pro ble mów Wy dzia ³u — twier dzi li
scep ty cy — wy ni ka z nie do sta tecz ne go po zio mu fi nan so wa nia szkol nic twa wy ¿sze go i ba dañ
na u ko wych, bra ku da le ko wzrocz nej po li ty ki pañ stwa w tym za kre sie, upad ku kra jo we go
prze my s³u, a zw³a szcza je go sfe ry ba daw czo-roz wo jo wej, spad ku po pu lar no œci wy kszta³ -
ce nia tech nicz ne go i nie do stat ku kan dy da tów do za wo du na u czy cie la aka de mic kie go. We -
wnê trz ne prze mia ny nie po mo g¹, je œli nie doj dzie do za sa dni czej po pra wy w tym za kre sie:
Od sa mej re struk tu ry za cji nie przy bê dzie œrod ków, a to prze cie¿ ich de fi cyt sta³ siê jed nym
z za sa dni czych po wo dów pod jê cia dys ku sji nad re struk tu ry za cj¹. Co gor sza, re struk tu ry za -
cja po ch³o nie œrod ki, które mo¿ na by prze zna czyæ na in ne ce le 4. Sko ro nie ra dzi my so bie
z pro ble ma mi w obe cnej struk tu rze Wy dzia ³u, to sk¹d pew noœæ, ¿e po ra dzi my so bie w no -
wej? 5 Przed sta wi cie le Wy dzia ³o wej Ra dy Sa mo rz¹ du Stu denc kie go wska zy wa li na prio ry te -
to we pro ble my do roz wi¹ za nia w sfe rze kszta³ ce nia, nie wy po wia da j¹c siê na te mat spo so bu
ich roz wi¹ za nia. Wska zy wa li na po trze bê grun tow nej prze bu do wy pro gra mów przedmio tów
pod sta wo wych, ofe ro wa nych na pierw szych se me strach, które „prze ³a do wa ne” s¹ in for ma -
cj¹ i nie da j¹ stu den to wi szans na zro zu mie nie isto ty twier dzeñ ma te ma ty ki czy praw fi zy ki.

4 Ra port nr 2 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych PW,
War sza wa, paŸ dzier nik 2003.

5 Ibid.
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Z dru giej stro ny wy ra ¿a li za in te re so wa nie eli mi na cj¹ prze sta rza ³ych tre œci z przedmio tów tech -
nicz nych, zwiêk sze niem za kre su obie ral no œci przedmio tów, uspraw nia niem me cha ni zmów
oce ny ja ko œci kszta³ ce nia oraz pro ce dur uru cha mia nia przedmio tów i za pi sów na nie.6

W dys ku sji prze wa ¿a ³a opi nia, ¿e re struk tu ry za cja Wy dzia ³u jest po trzeb na, gdy¿ obe cna
je go struk tu ra orga ni za cyj no-funk cjo nal na w spo sób istot ny utru dnia roz wi¹ za nie pro ble -
mów przed sta wio nych w dia gno zie je go sta nu. Znacz na jed nak by ³a te¿ licz ba nie b³a hych
w¹t pli wo œci:

n Po stu lo wa na re struk tu ry za cja za k³a da, co praw da, utwo rze nie szko ³y, mo ¿e jed nak do pro -
wa dziæ do roz pa du obe cne go Wy dzia ³u na trzy od dziel ne wy dzia ³y.7

n Wy dzia³ ko ja rzy siê z tym, ¿e pro wa dzi co naj mniej je den kie ru nek stu diów. Pro po nu je
siê, by trzy wy dzia ³y pro wa dzi ³y je den kie ru nek stu diów. Wiêc coœ tu nie pa su je.8

n Ob sza ry edu ka cyj ne i ba daw cze upra wia ne na na szym Wy dzia le s¹ ze so b¹ po wi¹ za ne,
wo bec cze go na le ¿y d¹ ¿yæ do ich in te gro wa nia, sprzy ja j¹ ce go in ter dy scy pli nar nym kie -
run kom kszta³ ce nia i pro jek tom ba daw czym. Pro po no wa ny podzia³ Wy dzia ³u na trzy
mniej sze jed no st ki „mo no te ma tycz ne” nie bê dzie te mu sprzy jaæ.9

n Re struk tu ry za cja gro zi roz pa dem do brze dzia ³a j¹ cych struk tur i ze spo ³ów, spad kiem
stop nia uto¿ sa mia nia siê pra cow ni ków z na sz¹ spo ³ecz no œci¹, po ja wie niem siê no wych,
roz bu do wa nych struk tur biu ro kra tycz nych utru dnia j¹ cych ini cja ty wy od dol ne itp.10

n Re or ga ni za cja ba dañ jest naj de li kat niej sz¹ spra w¹. £¹ cze nie lu dzi we d³ug klu cza me ry to -
rycz ne go jest nie bez piecz ne, mo ¿e pro wa dziæ do kon flik tów. Pro jek ty ze wnê trz ne s¹ za ³a -
twia ne in dy wi du al nie przez ba da czy — ta dzia ³al noœæ nie mo ¿e byæ scen tra li zo wa na.11

n Je œli jest wo la wspó³ pra cy, to w obe cnej struk tu rze nie ma ¿ad nych prze szkód, aby wspó³ -
pra co waæ. (...) Zród³a k³o po tów s¹ na szcze blu cen tral nym Uczel ni i wy ni ka j¹ z bra ku me -
ry to rycz ne go przy go to wa nia ad mi ni stra cji cen tral nej. ¯ad na re struk tu ry za cja Wy dzia ³u
nic tu nie po mo ¿e.12

n Kon cep cja ³¹ cze nia za k³a dów jest s³u szna w przy pad ku bar dzo ma ³ych (kil ku o so bo wych)
za k³a dów. Roz sze rze nie tej idei na wszy st kie za k³a dy jest re wo lu cyj ne (...) Po ³¹ cze nie
s³a be go i do bre go za k³a du nie sie rów nie¿ ry zy ko wiêk szej szko dy ni¿ ko rzy œci, istot ne s¹
tu spra wy wie lo let nie go do gry wa nia siê ze spo ³ów, zgro ma dzo nych za so bów apa ra tu ry
i opro gra mo wa nia.13

n Dys ku sja na te mat re struk tu ry za cji po wo du je, ¿e roz wi¹ zy wa nie pro ble mów, które te go
pil nie wy ma ga j¹ nie za le¿ nie od przy sz³ej struk tu ry Wy dzia ³u, jest od k³a da ne na przy sz³oœæ,
do cza su re struk tu ry za cji.14

n Nie wi dzê, aby w no wej struk tu rze po wsta ³y me cha ni zmy u³a twia j¹ ce po zy ski wa nie œrod -
ków ze wnê trz nych. (...) uwi k³a nie kie row nic twa Wy dzia ³u i je go czo ³o wej ka dry przez
naj bli¿ sze 3 la ta w ci¹ g³e dys ku sje orga ni za cyj ne i spo ry kom pe ten cyj ne do ty cz¹ ce no wej
struk tu ry nie w¹t pli wie os³a bi po zy cjê Wy dzia ³u w dzia ³a niach na rzecz za jê cia w³a œci wej

`

6 Pro to kó³ z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21 grud -
nia 2004 ro ku.

7 Ra port nr 2 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych PW,
War sza wa, paŸ dzier nik 2003.

8 Pro to kó³ z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21 grud -
nia 2004 ro ku.

9 Ra port nr 2 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych PW,
War sza wa, paŸ dzier nik 2003.

10 Ibid.
11 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 ma ja 2003 ro ku.
12 Ibid.
13 Ibid.
14 Ra port nr 2 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych PW,

War sza wa, paŸ dzier nik 2003.
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po zy cji w klu czo wym okre sie gwa³ tow nych zmian sy tu a cji go spo dar czej i spo ³ecz nej
Pol ski, zwi¹ za nych z przy st¹ pie niem do Unii Eu ro pej skiej.15

n Ra dy kal na zmia na orga ni za cji Wy dzia ³u z jed no cze snym opra co wa niem pro gra mu stu -
diów, by ³a by roz wi¹ za niem bar dzo ry zy kow nym, pro wa dz¹ cym przez cha os do znie -
chê ce nia.16

n A prze cie¿ szko ³ê z podzia ³em na trzy wy dzia ³y mo¿ na utwo rzyæ zu pe³ nie in a czej. W ra -
mach ist nie j¹ cych prze pi sów mo¿ na po wo li prze kszta³ caæ Wy dzia³, a po dwóch la tach
dojœæ do struk tu ry bli skiej struk tu rze szko ³y.17

n W per spek ty wie na stêp nych 10 lat licz ba ma tu rzy stów spa dnie do 60% obe cnej i w la tach
2010–2015 tak ¿e nasz Wy dzia³ mo ¿e sta n¹æ przed pro ble mem bra ku stu den tów, a w ka¿ -
 dym ra zie bra ku do brych stu den tów. Na ten pro blem re struk tu ry za cja Wy dzia ³u — ja ka
by ona nie by ³a — nie sta no wi ¿ad nej od po wie dzi.18

Jak siê wy da je, ko lej ne eta py dys ku sji nie da wa ³y wy star cza j¹ cych pod staw do pod jê cia
de cy zji o roz po czê ciu re struk tu ry za cji Wy dzia ³u; Ra da Wy dzia ³u podej mo wa ³a wiêc ko lej -
ne uchwa ³y przed³u ¿a j¹ ce pra ce nad pro jek tem zmian, a per spek ty wa ich wpro wa dze nia
prze su wa ³a siê na na stêp n¹ ka den cjê. I tak, po dys ku sji nad Ra por tem nr 2 — ma j¹ cej miej -
sce na po sie dze niu w dniu 25 li sto pa da 2003 ro ku, w którym wzi¹³ udzia³ Rek tor Po li tech ni -
ki War szaw skiej, Sta ni s³aw Mañ kow ski — Ra da Wy dzia ³u pod jê ³a na stê pu j¹ c¹ uchwa ³ê:

Ra da Wy dzia ³u, po prze pro wa dzo nej na Wy dzia le dys ku sji, uwa ¿a, ¿e wy ni ki tej dys -
ku sji, jak rów nie¿ ana li zy i pro po zy cje przed sta wio ne w Ra por tach nr 1 i nr 2 Dzie kañ skiej
Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u sta no wi¹ w³a œci w¹ pod sta wê do pod jê cia dal szych prac nad
roz wo jem i ewen tu al n¹ re or ga ni za cj¹ Wy dzia ³u. W zwi¹z ku z tym Ra da Wy dzia ³u upo wa¿ -
nia Dzie ka na i Ko mi sjê do opra co wa nia od po wie dnich pro jek tów, w tym pro jek tu szko ³y sk³a -
da j¹ cej siê z wy dzia ³ów.19

Po dys ku sji nad Ra por tem nr 3, która mia ³a miej sce na po sie dze niu w dniu 21 gru dnia
2004 ro ku, Ra da Wy dzia ³u pod jê ³a na stê pu j¹ c¹ uchwa ³ê:

Ra da Wy dzia ³u uwa ¿a, ¿e na le ¿y pod j¹æ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do wy ko rzy sta nia po ten -
cja ³u i za so bów Wy dzia ³u w ce lu utwo rze nia jed nej ze szkó³ w Po li tech ni ce War szaw skiej.
Na le ¿y w zwi¹z ku z tym przy st¹ piæ do opra co wa nia do ku men tów kon kre ty zu j¹ cych struk -
tu rê i za sa dy funk cjo no wa nia Szko ³y.20

Opra co wa niem owych do ku men tów kon kre ty zu j¹ cych struk tu rê i za sa dy funk cjo no wa -
nia Szko ³y za j¹æ siê mia ³a sied mio o so bo wa Nad zwy czaj na Ko mi sja Ra dy Wy dzia ³u, po -
wo ³a na na po sie dze niu w dniu 26 kwiet nia 2005 ro ku. Za spra w¹ wy bo rów no wych w³adz
aka de mic kich na ka den cjê 2005–2008 nig dy jed nak nie do sz³o ani do jej ukon sty tu o wa nia,
ani do jej roz wi¹ za nia...

Dzie l¹c siê re fle ksj¹ na te mat do œwiad czeñ koñ cz¹ cej siê ka den cji w³adz aka de mic kich,
Dzie kan Józef Lu bacz po wie dzia³:

S¹ dzê, ¿e znacz na czêœæ na szej spo ³ecz no œci wci¹¿ je szcze nie w pe³ ni uto¿ sa mia siê z za -
sa dni czy mi prze s³an ka mi i ce la mi wpro wa dze nia stu diów dwu stop nio wych (...) Nie spo sób
bo wiem zro zu mieæ sens wpro wa dze nia stu diów dwu stop nio wych bez zro zu mie nia isto ty
prze mian cy wi li za cyj nych z ostat nich kil ku dzie siê ciu lat, a w szcze gól no œci te go, jak zmie -
ni³ siê sens po jê cia za wo du i ty tu ³u in ¿y nier skie go (...). Bez zro zu mie nia te go sze ro kie go kon -
te kstu stu dia dwu stop nio we mo g¹ siê ja wiæ ja ko twór sztucz ny, a na wet szko dli wy, (...) A je -
œli ma siê ta ki po gl¹d, to oczy wi œcie trud no (...) byæ prze ko na nym o ko niecz no œci dal sze go
kon se kwent ne go re for mo wa nia pro gra mów i cha rak te ru kszta³ ce nia, szcze gól nie na stu diach

15 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 25 li sto pa da 2003 ro ku.
16 Pro to kó³ z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21

gru dnia 2004 ro ku.
17 Ibid.
18 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 ma ja 2003 ro ku.
19 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 25 li sto pa da 2003 ro ku.
20 Pro to kó³ z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21 grud -

nia 2004 ro ku.
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pierw sze go stop nia. W kon se kwen cji trud no byæ prze ko na nym o po trze bie zmian orga ni za -
cyj nych Wy dzia ³u, które mia ³y by na ce lu — miê dzy in ny mi — wspar cie re for my pro ce su
dy dak tycz ne go.21

CO DZIEN NOŒÆ
Choæ dys ku sja na te mat ce lo wo œci re or ga ni za cji nie w¹t pli wie zdo mi no wa ³a ¿y cie spo ³ecz no -
œci Wy dzia ³u w la tach 2003–2005, to jed nak nie za trzy ma ³a na ten czas pro ce sów roz wo jo -
wych. Pil ne uspraw nie nia orga ni za cyj ne wpro wa dzo ne zo sta ³y je szcze w ro ku 2002, za nim
Dzie kañ ska Ko mi sja ds. Roz wo ju Wy dzia ³u przed sta wi ³a pierw sze wy ni ki swo je go dzia ³a nia:
po wsta³ Dzia³ Ob s³u gi In for ma cyj nej, od po wie dzial ny za re a li za cjê wszy st kich za dañ zwi¹ -
za nych z roz wo jem i eks plo a ta cj¹ in fra struk tu ry in for ma cyj nej oraz pro ce sów in for ma cyj -
nych, oraz Dzia³ Wspó³ pra cy Miê dzy na ro do wej, które go za da niem by ³o wspo ma ga nie przy -
go to wy wa nia i re a li za cji miê dzy na ro do wych pro jek tów ba daw czych, szcze gól nie w ra mach
6. Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej; z po cz¹t kiem 2005 ro ku roz po cz¹³ dzia ³al noœæ
Dzia³ Za mówieñ Pu blicz nych. Bez pre ce den so wy roz wój ad mi ni stra cji ogól no wy dzia ³o wej
wi¹ za³ siê z jed nej stro ny z no wy mi mo¿ li wo œcia mi i wy mo ga mi for mal ny mi, wy ni ka j¹ cy mi
ze wst¹ pie nia Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, z dru giej zaœ — z no wy mi ini cja ty wa mi do ty cz¹ -
cy mi tzw. trze ciej mi sji wy ¿szych Uczel ni w za kre sie wspó³ pra cy z aka de mic ki mi i nie a ka -
de mic ki mi in sty tu cja mi kra jo wy mi i miê dzy na ro do wy mi. Ju¿ w 2003 ro ku:

n Uru cho mio ne zo sta ³o Cen trum Szko le nio we Tech nik In ter ne to wych pod au spi cja mi Miê -
dzy na ro do wej Unii Te le ko mu ni ka cyj nej, w ra mach które go po wsta ³a Aka de mia CI SCO
pro wa dz¹ ca od p³at nie cer ty fi ko wa ne kur sy spe cja li stycz ne.

n Z ini cja ty wy In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki zor ga ni zo wa ne zo sta ³o Cen trum Pro duk cji Opro -
gra mo wa nia Mo bil ne go fir my Orac le.

n Pod pi sa na zo sta ³a umo wa z kor po ra cj¹ Pol ska Te le fo nia Cy fro wa, która sta ³a siê swo i stym
wzor cem wspó³ pra cy z wiel kim prze my s³em. Pod ko niec 2005 ro ku roz po cz¹³ dzia ³al -
noœæ, utwo rzo ny we wspó³ pra cy z t¹ kor po ra cj¹, oœro dek ba daw czo-roz wo jo wy BRA MA,
które go przedmio tem za in te re so wa nia sta ³y siê sy ste my te le fo nii ko mór ko wej na stêp nych
ge ne ra cji.

n Z ini cja ty wy Wy dzia ³u, Po li tech ni ka War szaw ska przy st¹ pi ³a do kon sor cjum po wo ³a ne -
go w ce lu utwo rze nia Par ku Na u ko wo-Tech no lo gicz ne go Pol ska-Wschód w Su wa³ kach.

Pe³ niej sze ze sta wie nie ini cja tyw do ty cz¹ cych wspó³ pra cy Wy dzia ³u z in sty tu cja mi ze -
wnê trz ny mi za wie ra Aneks do ni niej sze go ese ju (ta bli ca A.6).

W la tach 2003–2005 kon ty nu o wa ne by ³y dzia ³a nia re mon to wo-mo der ni za cyj ne: wy mie -
nio na zo sta ³a in sta la cja grzew cza i wod no-ka na li za cyj na w gma chu Wy dzia ³u; wy mie nio ny
zo sta³ sprzêt kom pu te ro wy w ogól no wy dzia ³o wych la bo ra to riach in for ma tycz nych, mo der -
ni za cji i roz bu do wie ule g³a ogól no wy dzia ³o wa in fra struk tu ra te le in for ma tycz na i au dio wi -
zu al na; zmo der ni zo wa no naj wiêk sze sa le wy k³a do we; wy re mon to wa ne zo sta ³y te¿ po mie -
szcze nia w piw ni cy i na par te rze skrzy d³a B, prze zna czo ne na sie dzi bê La bo ra to rium Ba dañ
i Roz wo ju Sy ste mów i Apli ka cji Mo bil nych Pol skiej Te le fo nii Cy fro wej i Wy dzia ³u Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych; uru cho mio na zo sta ³a ba za da nych o pu bli ka cjach pra cow ni -
ków Wy dzia ³u, umo¿ li wia j¹ ca bie ¿¹ ce ak tu a li zo wa nie tych da nych przez sieæ in ter ne to w¹.
Ce lem te go ostat nie go przed siê wziê cia by ³o uspraw nie nie prac spra wo zdaw czych, w szcze -
gól no œci zwi¹ za nych z tzw. oce n¹ pa ra me trycz n¹ Wy dzia ³u, re a li zo wa n¹ okre so wo przez
mi ni ster stwo nadzo ru j¹ ce sfe rê na u ki i szkol nic twa wy ¿sze go, oraz z dzia ³al no œci¹ pro mo cyj -
n¹ Wy dzia ³u. Pe³ niej sze ze sta wie nie przed siê wziêæ re mon to wo-mo der ni za cyj nych za wie ra
Aneks (ta bli ca A.9).

Naj wa¿ niej szym wy da rze niem w ob sza rze dzia ³al no œci dy dak tycz nej by ³o wdro ¿e nie
no wych pro gra mów stu diów w uk³a dzie trzech po to ków i sied miu spe cjal no œci na pol sko jê -
zycz nych stu diach dzien nych (rok 2004). Z punk tu wi dze nia ab sol wen tów Wy dzia ³u nie -
w¹t pli wym osi¹ gniê ciem by ³o spraw ne wdro ¿e nie (rok 2005) pro ce dur przy go to wy wa nia
i wy da wa nia ka¿ de mu ab sol wen to wi tzw. su ple men tu do dy plo mu. Jest to kil ku stro ni co wy

21 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21 czerw ca 2005 ro ku.
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do ku ment, za wie ra j¹ cy ob szer ny opis sy ste mu stu diów, pro gra mu stu diów i prze bie gu stu -
diów, spo rz¹ dza ny na pod sta wie da nych prze cho wy wa nych w elek tro nicz nym sy ste mie re -
je stra cji stu den tów ERES.

Ko niec ka den cji przy niós³ wa¿ ne wy da rze nie ze wnê trz ne, które mo g³o staæ siê asump tem
do mo der ni za cji funk cjo no wa nia Wy dzia ³u w na stêp nych la tach: 27 lip ca 2005 ro ku Sejm
uchwa li³ usta wê Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym. Pro jekt tej usta wy przy go to wa³, po wo ³a ny
przez Pre zy den ta RP, ze spó³ pod prze wo dnic twem Je rze go Wo Ÿnic kie go — Dzie ka na Wy -
dzia ³u w la tach 1990–1996 i Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej w la tach 1996–2002. Usta -
wa otwo rzy ³a, miê dzy in ny mi, no we mo¿ li wo œci w sfe rze orga ni za cji uczel ni ja ko in sty tu cji
i w sfe rze orga ni za cji pro ce su kszta³ ce nia.

Go œciu, si¹dŸ pod mym li œciem, a od pocz ni so bie!
(J. Ko cha now ski, Na li pê)

W DRO DZE ZE SZKO £Y
(2005–2008)
W 2005 ro ku na st¹ pi ³a zmia na ze spo ³u dzie kañ skie go. Kam pa nia wy bor cza prze bie ga ³a w at -
mo sfe rze spo ru o kszta³t orga ni za cyj ny Wy dzia ³u. Wiêk szoœæ wy bor ców opo wie dzia ³a siê za
za nie cha niem re or ga ni za cji Wy dzia ³u, po le ga j¹ cej na je go prze kszta³ ce niu w szko ³ê sk³a da -
j¹ c¹ siê z trzech wy dzia ³ów. Wy bo ry wy gra³ kan dy dat, który obie ca³ za cho wa nie sta tus quo
— Bog dan Gal was. Otwie ra j¹c in au gu ra cyj ne po sie dze nie Ra dy Wy dzia ³u, po wie dzia³: chce -
my stwo rzyæ stu den tom na na szym Wy dzia le przy ja zn¹ prze strzeñ kszta³ ce nia, a nam pra cow -
ni kom stwo rzyæ przy ja zn¹ prze strzeñ pra cy. Obie, prze ni ka j¹ ce siê wza je mnie prze strze nie,
mu si my two rzyæ wszy scy ra zem, wspól nym wy si³ kiem, sta ³¹ tro sk¹ 22.

Choæ re struk tu ry za cja Wy dzia ³u zo sta ³a od³o ¿o na ad ka len das gra e cas, po zo sta ³a ko niecz -
noœæ do sto so wa nia siê do szyb ko zmie nia j¹ cych siê wa run ków ze wnê trz nych: do no wej usta -
wy o szkol nic twie wy ¿szym i zwi¹ za nej z tym zmia ny sta tu tu Uczel ni; do no we go sy ste mu
re kru ta cji na stu dia, opar te go na œwia dec twach ma tu ral nych, i zmniej sza nia siê li czeb no œci
ko lej nych rocz ni ków ma tu rzy stów; do ko niecz noœæ uzy ska nia akre dy ta cji pro wa dzo nych
kie run ków stu diów; nie mówi¹c o nie s³ab n¹ cej pre sji bu d¿e to wej, wy mu sza j¹ cej ko lej ne
kro ki oszczêd no œcio we. Ta ka te¿ by ³a ge ne za prac nad zmia n¹ for ma tu, a w kon se kwen cji
i pro gra mu, stu diów dwu stop nio wych — prac, które trwa ³y przez ca ³¹ ka den cjê.

Wpro wa dzo ne w 1994 ro ku stu dia dwu stop nio we obej mo wa ³y oœmio se me stral ne stu dia
I stop nia i czte ro se me stral ne stu dia II stop nia. Dys ku sjê na te mat te go ich for ma tu (zwa ne go
da lej for ma tem „8+4”) wy zwo li ³y — ju¿ na po cz¹t ku ka den cji — oko licz no œci ze wnê trz ne:

n upo wszech nie nie stu diów dwu stop nio wych w na stêp stwie wej œcia w ¿y cie usta wy Pra wo
o szkol nic twie wy ¿szym, a w kon se kwen cji zwiêk sze nie mo¿ li wo œci re kru ta cji na stu dia
II stop nia ab sol wen tów in nych wy dzia ³ów Po li tech ni ki War szaw skiej i in nych uczel ni;

n pre fe ren cja dla for ma tu „7+3”, ujaw nia j¹ ca siê na wiêk szo œci wy dzia ³ów Po li tech ni ki War -
szaw skiej oraz na wie lu in nych uczel niach pu blicz nych i nie pu blicz nych.

Po ja wi ³y siê te¿ oba wy na tu ry for mal nej zwi¹ za ne z tym, ¿e w przy pad ku ma ksy mal ne go
trans fe ru osi¹ gniêæ ze stu diów I stop nia rze czy wi sty czas trwa nia stu diów II stop nia na WE i TI
ule ga³ de fac to skróce niu do dwóch se me strów, pod czas gdy no wa usta wa wy ma ga ³a, aby stu -
dia te trwa ³y co naj mniej trzy se me stry. Prze pro wa dze nie ogól no wy dzia ³o wej dys ku sji na te -
mat for ma tu stu diów dwu stop nio wych oraz opra co wa nie pro jek tu nie zbêd nych zmian sta ³o
siê ca ³o ka den cyj nym za da niem Ko mi sji Ra dy Wy dzia ³u pod prze wo dnic twem An drze ja
Pfit z ne ra. Kszta³ ce nie na stu diach dwu stop nio wych w for ma cie „7+4” roz po czê ³o siê w ro ku
aka de mic kim 2008/2009.

22 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 wrze œnia 2005 ro ku.
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Ar gu men ta cja, prze ma wia j¹ ca za skróce niem stu diów I stop nia do 7 se me strów, odwo ³y -
wa ³a siê — w naj o gól niej szym za ry sie — do ko niecz no œci po pra wy ja ko œci i ela stycz no œci
pro gra mo wej stu diów II stop nia. W wy ni ku skróce nia stu diów I stop nia i ska li trans fe ru osi¹ g -
 niêæ ab sol wen tów stu diów I stop nia do ma ksy mal nie jed ne go se me stru mia ³o na st¹ piæ wy d³u -
¿e nie re al ne go cza su trwa nia stu diów II stop nia do mi ni mum trzech se me strów, a tym sa mym
in dy wi du al ne go pro gra mu stu diów II stop nia do dwóch se me strów (przy za ³o ¿e niu, ¿e trze ci
se mestr bê dzie po œwiê co ny w ca ³o œci na re a li za cjê pra cy dy plo mo wej). Prze ciw ni cy zmia ny
wska zy wa li na mo¿ li we jej ne ga tyw ne kon se kwen cje:
n ob ni ¿e nie kwa li fi ka cji ab sol wen tów stu diów I stop nia, spo wo do wa ne ogra ni cze niem

pro  gra mu tych stu diów i nie u chron ne go zmniej sze nia ich ela stycz no œci;
n zmniej sze nie „za tru dnial no œci” ab sol wen tów stu diów I stop nia i zwiêk sze nie pre sji na

po wszech ne kon ty nu o wa nie kszta³ ce nia na stu diach II stop nia;
n zmniej sze nie za in te re so wa nia stu den tów stu diów I stop nia ucze st nic twem w pro gra -

mach mo bil no œci stu den tów, spo wo do wa ne zmniej sze niem „lu zów” cza so wych na tych
stu diach;

n oba wa przed nie u zna wa niem dy plo mów ukoñ cze nia stu diów I stop nia ja ko od po wie dni -
ków dy plo mów Ba che lor of Scien ce nada wa nych na uczel niach ame ry kañ skich23.

Do za sta no wie nia sk³a niaæ mu sia³ tak ¿e fakt, ¿e na uczel niach nie miec kich i au striac kich
(a tak ¿e — w mniej szej ska li — w³o skich) oko ³o 2005 ro ku za czê ³a na ra staæ fa la kry ty ki po -
wszech nie wpro wa dzo nych tam sze œcio se me stral nych stu diów I stop nia. W na stêp nych la -
tach fa la ta osi¹ gnê ³a swo je apo geum, przy bie ra j¹c for mê straj ków stu denc kich i li stów pro -
te sta cyj nych grup pro mi nent nych pro fe so rów, i do pro wa dzi ³a do roz po czê cia prac nad no wym
mo de lem stu diów pierw sze go stop nia, wy d³u ¿o nych do oœmiu se me strów w przy pad ku stu -
diów tech nicz nych. Nic dziw ne go, ¿e d³u go trwa ³a de ba ta ogól no wy dzia ³o wa w tej spra wie
nie prze ko na ³a nie prze ko na nych. No wy for mat stu diów dwu stop nio wych „7+4” zo sta³ wpro -
wa dzo ny uchwa ³¹ Ra dy Wy dzia ³u z dnia 27 lu te go 2007 ro ku mi ni mal n¹ wiêk szo œci¹ 33 g³o -
sów; prze ciw uchwa le g³o so wa ³o 30 osób, a 9 wstrzy ma ³o siê od g³o su24.

Choæ dys ku sja na te mat skróce nia stu diów I stop nia, z mniej szym lub wiêk szym na tê ¿e -
niem trwa ³a przez ca ³¹ ka den cjê, to — ani swo j¹ in ten syw no œci¹, ani swo im zna cze niem dla
przy sz³o œci Wy dzia ³u — nie do rów ny wa ³a tej do ty cz¹ cej pro jek tu re or ga ni za cji Wy dzia ³u,
któ ra zdo mi no wa ³a ¿y cie spo ³ecz no œci Wy dzia ³u w la tach 2003–2005. In ne ini cja ty wy eki py
dzie kañ skiej, podej mo wa ne w ci¹ gu ca ³ej ka den cji nie wzbu dza ³y kon tro wer sji:

n Po my œl nie roz wi ja ³a siê wspó³ pra ca Wy dzia ³u z uczel nia mi eu ro pej ski mi i po za eu ro pej -
skim — licz ba stu den tów ucze st ni cz¹ cych w pro gra mach wy mia ny edu ka cyj nej: w ro ku
aka de mic kim 2005/2006 wy je cha ³o 35 stu den tów, a przy je cha ³o 15 stu den tów za gra nicz -
nych; w ko lej nych la tach by ³y to licz by: 78 i 26 oraz 98 i 44.

n Bar dzo do bre wy ni ki da ³o przy st¹ pie nie Wy dzia ³u do pro gra mu ATHENS 25, co mia ³o
miej sce w ro ku 2006. Spe cy ficz n¹ dla te go pro gra mu for m¹ wy mia ny jest jed no ty go dnio -
wy po byt stu den ta na za gra nicz nej uczel ni w ce lu za li cze nia jed ne go (trzy dzie sto go dzin -
ne go) przedmio tu; w pro gra mie ucze st ni czy 15 uczel ni z Au strii, Bel gii, Czech, Fran cji,
Gre cji, Hi szpa nii, Ho lan dii, Nie miec, Nor we gii, Pol ski, Po rtu ga lii, Tur cji, Wê gier i W³och.

n W ra mach in ter na cjo na li za cji dzia ³al no œci dy dak tycz nej na Wy dzia le opra co wa ny zo sta³
pro jekt za sad pro wa dze nia prac ma gi ster skich i dok tor skich we wspó³ pra cy z part ne ra mi
za gra nicz ny mi, który sta³ siê pod sta w¹ uchwa ³y Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej w tej
spra wie (2008); zgo dnie z ty mi za sa da mi przy go to wa ne zo sta ³y pierw sze po ro zu mie nia
o wspó³ pra cy z Tech ni sche Uni ver sität Ber lin i Éco le Po ly tech ni que de l’Uni ver sité de
Na ntes 26. War to przy tym wspo mnieæ, ¿e wy da wa nie podwój nych dy plo mów Wy dzia³

23 Ze wzglê du na czas trwa nia stu diów wiêk szoœæ uczel ni ame ry kañ skich przez la ta nie uzna wa ³a ty tu ³u ma -
gi stra-in ¿y nie ra (nada wa ne go przez pol skie uczel nie tech nicz ne ab sol wen tom jed no li tych stu diów ma gi ster -
skich), za rów no wa¿ ny stop nio wi Ma ster of Scien ce. Po sia da cze te go ty tu ³u mu sie li, w zwi¹z ku z tym, przed
wst¹ pie niem na stu dia dok to ranc kie odbyæ jed no- lub dwu se me stral ne stu dia uzu pe³ nia j¹ ce.

24 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 lu te go 2007 ro ku.
25 Skrót od Ad van ced Tech no lo gy Hi gher Edu ca tion Ne twork So cra tes.
26 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2008 r.
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wpro wa dzi³ eks pe ry men tal nie je szcze w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych w ra mach wspó³ pra -
cy z rzym skim uni wer sy te tem Tor Ver ga ta.

n W 2007 ro ku Wy dzia³ uru cho mi³ — wspól nie z Wy dzia ³em Me cha tro ni ki — stu dia I stop -
nia na kie run ku In ¿y nie ria bio me dycz na. Je dy n¹ uczel ni¹ w Pol sce, która wcze œniej
uru cho mi ³a ta kie stu dia, by ³a Aka de mia Gór ni czo-Hut ni cza w Kra ko wie.

Spo ³ecz noœæ stu denc ka Wy dzia ³u, oprócz roz sze rze nia ofer ty edu ka cyj nej, uzy ska ³a no -
we mo¿ li wo œci kul tu ral ne go spê dza nia cza su: po d³u go trwa ³ym, ale grun tow nym, re mon cie
od da ny zo sta³ do po now ne go u¿yt ku klub „Am pli tron”.

Ka len darz œwiê to wa nia w ka den cji 2005–2008 by³ bo gat szy ni¿ w la tach mi nio nych. Co
ro ku w paŸ dzier ni ku odby wa³ siê na pla cu przed bu dyn kiem Wy dzia ³u pik nik in te gru j¹ cy
ca ³¹ spo ³ecz noœæ stu denc ko-pra cow ni cz¹, orga ni zo wa ny od 2005 ro ku ja ko g³ów ny punkt
ob cho dów Œwiê ta Wy dzia ³u. Od 2006 ro ku, w ostat ni¹ so bo tê stycz nia i czerw ca, odby wa -
³y siê uro czy sto œci wrê cza nia dy plo mów ab sol wen tom Wy dzia ³u, w których ucze st ni czy li
cz³on ko wie ich ro dzin i przy ja cie le. Ce le bro wa nie suk ce sów by ³o te¿ istot nym ce lem uka zu -
j¹ ce go siê od stycz nia 2006 ro ku Biu le ty nu Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych,
bo jak na pi sa³ Dzie kan w pierw szym je go nu me rze: Nie ukry wam, ¿e chce my za mie szczaæ
do bre wia do mo œci: o osi¹ gniê ciach, o na pi sa nych ksi¹¿ kach, o awan sach i na gro dach, zor ga -
ni zo wa nych kon fe ren cjach, pe³ nio nych funk cjach itp.27. W czerw cu 2008 ro ku by ³a je szcze
jed na, zu pe³ nie nad zwy czaj na, spo sob noœæ do ra do œci: dok to rat Ho no ris Cau sa Po li tech ni ki
War szaw skiej otrzy ma³, na wnio sek Wy dzia ³u, Fran co Gian ni ni z Uni wer sy te tu Tor Ver ga ta
w Rzy mie, który sie dem lat wcze œniej zo sta³ ho no ro wym pro fe so rem Wy dzia ³u.

Bu du je my no wy dom, je szcze je den no wy dom...
(Z. Go zda wa i W. Stê pieñ, Bu du je my no wy dom)

NA PLA CU BU DO WY
(2008–2011)

IN WE STY CJE I ROZ WÓJ IN FRA STRUK TU RY WY DZIA £U
No wy Dzie kan, Jan Szmidt, roz po cz¹³ re a li za cjê swo ich obiet nic wy bor czych, ini cju j¹c
wie le dzia ³añ o cha rak te rze in we sty cyj no-mo der ni za cyj nym. Po ja wi ³y siê no we mo¿ li wo œci
w tym wzglê dzie. Wraz z wej œciem Pol ski do Unii Eu ro pej skiej, co na st¹ pi ³o for mal nie 1 ma -
ja 2004 ro ku, istot nym Ÿród³em œrod ków na re a li za cjê no wych in we sty cji i roz wój kszta³ ce -
nia w dzie dzi nach zwi¹ za nych z no wo cze sny mi tech no lo gia mi sta ³y siê tzw. fun du sze struk -
tu ral ne, bê d¹ ce in stru men ta mi wspie ra nia przez Uniê Eu ro pej sk¹ pro ce sów re struk tu ry za cji
i mo der ni za cji go spo da rek kra jów cz³on kow skich. Je szcze w 2008 ro ku do Oœrod ka Prze twa -
rza nia In for ma cji — pe³ ni¹ ce go ro lê in sty tu cji wdra ¿a j¹ cej dzia ³a nie Pro gra mu Ope ra cyj ne -
go In fra struk tu ra i Œro do wi sko — skie ro wa ny zo sta³, opie wa j¹ cy na kwo tê oko ³o 40 mln z³,
wnio sek o do fi nan so wa nie roz bu do wy Wy dzia ³u i utwo rze nie sie ci la bo ra to riów dy dak tycz -
nych; rok póŸniej — se ria wnio sków na ³¹cz n¹ kwo tê 100 mln z³. Po zy ska ne w ten spo sób
œrod ki fi nan so we umo¿ li wi ³y pod jê cie zde cy do wa nych dzia ³añ pro ro zwo jo wych: zin ten sy fi -
ko wa nie wy mia ny miê dzy na ro do wej pra cow ni ków i stu den tów, roz wój stu diów an glo jê zycz -
nych, roz wój dy dak tycz nej i ba daw czej ba zy la bo ra to ryj nej oraz mo der ni za cjê in fra struk tu -
ry tech nicz nej i roz bu do wê gma chu Wy dzia ³u. W 2008 ro ku utwo rzo ne zo sta ³o, w zwi¹z ku
z tym, Biu ro Roz wo ju i In we sty cji, ma j¹ ce za za da nie ob s³u gê owych przed siê wziêæ28. Sy s -
te ma tycz ne ze sta wie nie pro jek tów roz wo jo wych zre a li zo wa nych w la tach 2008–2010 znaj -
du je siê Ane ksie; tu zo sta n¹ tyl ko wspo mnia ne naj wa¿ niej sze z nich.

27 Biu le tyn Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, nr 1, sty czeñ 2006.
28 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2008 r.
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W 2009 ro ku na Wy dzia le roz po czê ³a siê re a li za cja pro jek tów fi nan so wa nych ze œrod ków
Unii Eu ro pej skiej na ³¹cz n¹ kwo tê oko ³o 125 mln z³29. Nie wszy st kie zo sta ³y ju¿ ukoñ czo ne,
ale wszy st kie przy nio s³y Wy dzia ³o wi wy mier ne ko rzy œci:

n W wy ni ku re a li za cji pro jek tu Roz wój in fra struk tu ry in for ma tycz nej WE i TI zo sta ³a opra co -
wa na i wdro ¿o na no wa kon cep cja struk tu ry sy ste mów in for ma tycz nych ob s³u gu j¹ cych
Wy dzia³, zw³a szcza w za kre sie dzia ³al no œci na u ko wo-ba daw czej, kszta³ ce nia i roz wo ju
ka dry oraz in for ma cji o Wy dzia le i pro mo cji Wy dzia ³u. Po wsta ³a no wa stro na in tra ne to wa
oraz no wa plat for ma ob s³u gi stu diów i stu den tów 30.

n Wy ni kiem re a li za cji za da nia ba daw cze go Utwo rze nie uni wer sal nej, otwar tej, re po zy to -
ryj nej plat for my ho stin go wej i ko mu ni ka cyj nej dla sie cio wych za so bów wie dzy dla na u ki,
edu ka cji i otwar te go spo ³e czeñ stwa wie dzy — fi nan so wa ne go ze œrod ków Na ro do we go
Cen trum Ba dañ i Roz wo ju w ra mach stra te gicz ne go pro gra mu ba dañ na u ko wych i prac
roz wo jo wych pt. In ter dy scy pli nar ny sy stem in te rak tyw nej in for ma cji na u ko wej i na u ko -
wo-tech nicz nej — jest je den z pod sta wo wych ele men tów bi blio tek cy fro wych dla na u ki.
Wy dzia³ wy stê pu je w imie niu Po li tech ni ki War szaw skiej ja ko li der jed nej z dwóch czê œci
po wo ³a ne go w ce lu re a li za cji te go pro jek tu kon sor cjum, w które go sk³ad wcho dz¹ po nad -
to na stê pu j¹ ce in sty tu cje: Uni wer sy tet Ja giel loñ ski, Uni wer sy tet War szaw ski, Woj sko wa
Aka de mia Tech nicz na, Na u ko wa i Aka de mic ka Sieæ Kom pu te ro wa, Bi blio te ka Na ro do wa
oraz Aka de mia £a zar skie go.

n Wy ni kiem pro jek tu Fo to ni ka i Tech no lo gie Te ra her co we — Roz wój Wy dzia ³o we go
Cen trum Ba daw cze go, do fi nan so wy wa ne go ze œrod ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no -
wa cyj na Go spo dar ka”, jest istot ne zwiêk sze nie po ten cja ³u ba daw cze go wy dzia ³o wych
la bo ra to riów w na stêp stwie re a li za cji in we sty cji w apa ra tu rê po mia ro w¹ i wy po sa ¿e nie.

n Wy ni kiem re a li za cji pro jek tu ba daw cze go In ¿y nie ria In ter ne tu Przy sz³o œci, do fi nan so -
wy wa ne go ze œrod ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na Go spo dar ka”, a ko or -
dy no wa ne go przez Po li tech ni kê War szaw sk¹, jest opra co wa nie oraz prze te sto wa nie
in fra struk tu ry in ter ne tu no wej ge ne ra cji. Od stycz nia 2010 ro ku w sk³ad kon sor cjum re -
a li zu j¹ ce go pro jekt wcho dz¹: In sty tut £¹cz no œci PIB, Po li tech ni ka Wro c³aw ska, Po li tech -
ni ka Po znañ ska, Po znañ skie Cen trum Su per kom pu te ro wo-Sie cio we, In sty tut In for ma ty ki
Te o re tycz nej i Sto so wa nej PAN, Po li tech ni ka Œl¹ ska, Po li tech ni ka Gdañ ska i Aka de mia
Gór ni czo-Hut ni cza. Ob s³u gê pro jek tu za pew nia wy dzia ³o we Biu ro In we sty cji i Roz wo ju.

n Pro jekt Roz bu do wa Wy dzia ³u Ei TI Po li tech ni ki War szaw skiej oraz utwo rze nie sie ci la bo -
ra to riów ba daw czych, do fi nan so wa ny ze œrod ków Pro gra mu Ope ra cyj ne go In fra struk tu ra
i Œro do wi sko, a pro wa dzo ny przez wy dzia ³o we Biu ro In we sty cji i Roz wo ju, przy niós³ za -
u wa ¿al ne wy ni ki ju¿ w stycz niu 2010 ro ku, kie dy to od da no do u¿yt ku Cen tral ne Au dy -
to rium Wy dzia ³u oraz no we po mie szcze nia Bi blio te ki Wy dzia ³u Ei TI.

n Wy ni kiem re a li za cji pro jek tu Kre a tor In no wa cyj no œci, do fi nan so wy wa ne go ze œrod ków
Pro gra mu Mi ni stra Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go Kre a tor In no wa cyj no œci, jest pro gram
pro mo cji przed siê bior czo œci aka de mic kiej.

n Wy ni kiem re a li za cji pro jek tu Pat chwork, do fi nan so wy wa ne go ze œrod ków Pro gra mu Ope -
ra cyj ne go „In no wa cyj na Go spo dar ka”, bê dzie mo del fi nan so wo-tech nicz ny i pro to typ
œro do wi ska do ob s³u gi ope ra to rów wir tu al nych w sie ciach te le fo nii ko mór ko wej no wej
ge ne ra cji. W ce lu re a li za cji te go pro jek tu na po cz¹t ku 2010 ro ku po wo ³a na zo sta ³a spó³ -
ka pra wa han dlo we go In ven do Spó³ ka z o.o. z udzia ³em Po li tech ni ki War szaw skiej oraz
firm Sun tech Spó³ ka z o.o. i mLi fe Spó³ ka z o.o.

NO WE FOR MY KO MU NI KA CJI SPO £ECZ NEJ
I RE A LI ZA CJA TRZE CIEJ MI SJI
Zna mien n¹ ce ch¹ ewo lu cji wy ¿szych uczel ni na prze ³o mie XX i XXI wie ku sta ³o siê do war -
to œcio wa nie ich tzw. trze ciej mi sji, czy li wspó³ pra cy z bli¿ szym i dal szym oto cze niem. Nic
wiêc dziw ne go, ¿e w la tach 2008–2011 zma te ria li zo wa ³y siê na Wy dzia le, doj rze wa j¹ ce od

29 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2009 r.
30 Ibid.
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koñ ca lat dzie wiêæ dzie si¹ tych, ini cja ty wy do ty cz¹ ce owej wspó³ pra cy oraz form spo ³ecz nej
ko mu ni ka cji, we wnê trz nej i ze wnê trz nej, do sto so wa nej do jej po trzeb. Oto naj wa¿ niej sze
do ko na nia w tym za kre sie:

n W 2008 ro ku za i ni cjo wa na zo sta ³a no wa for ma spo tkañ dys ku syj nych, po œwiê co nych
pro ble ma ty ce funk cjo no wa nia i roz wo ju Wy dzia ³u, tzw. Fo rum Dys ku syj ne Wy dzia ³u
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. Ju¿ w 2008 ro ku odby ³y siê dwa spo tka nia: 27 paŸ -
 dzier ni ka i 2 gru dnia. Pierw sze po œwiê co ne by ³o przy go to wa nym przez MNiSW pro jek tom
piê ciu ustaw do ty cz¹ cych sfe ry na u ki; dru gie — pro ble mom roz wo ju ka dry na u ko wej31.
W 2009 ro ku, w ra mach Fo rum Dys ku syj ne go odby³ siê wy k³ad B. Szy mañ skie go (Rens  se -
la er Po ly tech nic In sti tu te, USA) pt. Ma na ge ment Mo dels of US Uni ver si ties oraz wy k³ad
F. Le pre vo sta (Uni ver si ty of Lu xem bo urg, Lu xem bo urg) pt. The Go ver nan ce of the Uni ver -
si ty of Lu xem bo urg 32.

n Od lu te go 2009 ro ku in au gu ra cja se me stru odby wa siê w no wej for mu le, w se me strze let -
nim — w po wi¹ za niu z uro czy stym roz da niem dy plo mów.

n W dniach 23–24 paŸ dzier ni ka 2009 ro ku, w ho te lu „Ba ron” pod Nada rzy nem, odby ³o
siê wy dzia ³o we se mi na rium po œwiê co ne naj wa¿ niej szym kwe stiom zwi¹ za nym z funk -
cjo no wa niem i roz wo jem Wy dzia ³u33. Dru gie ta kie spo tka nie mia ³o miej sce w dniach
27–28 ma ja 2011 ro ku i do ty czy ³o stra te gii roz wo ju Wy dzia ³u.

n W 2009 ro ku roz po czê ³a dzia ³al noœæ Wszech ni ca Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
cyj nych, a w jej ra mach odby ³y siê pierw sze spo tka nia pro fe so rów Wy dzia ³u z m³o dzie ¿¹
li ce al n¹, ma j¹ ce na ce lu za chê ce nie jej do podej mo wa nia stu diów na tym Wy dzia le34.

n Je sie ni¹ 2010 ro ku zo sta ³o za re je stro wa ne Sto wa rzy sze nie Ab sol wen tów i Przy ja ció³ Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej — EL KA. W dniu
19 paŸ dzier ni ka odby ³o siê ze bra nie za ³o ¿y ciel skie Sto wa rzy sze nia, w którym wziê ³o udzia³
75 za ³o ¿y cie li, a wœród nich — by li Dzie ka ni Wy dzia ³u: Sta ni s³aw S³a wiñ ski, Jan Ebert,
Krzy sz tof Ma li now ski i Józef Lu bacz. W trak cie ze bra nia przy jê to sta tut wska zu j¹ cy ja ko
g³ów ne ce le dzia ³al no œci Sto wa rzy sze nia in te gra cjê œro do wi ska, ochro nê in te re sów, roz -
wój za in te re so wañ i po moc w ka rie rze za wo do wej ab sol wen tów oraz wspie ra nie Wy dzia -
³u przez ab sol wen tów. W dro dze wy bo rów po wo ³a no sta tu to we orga ny Sto wa rzy sze nia
— Ko mi tet Za ³o ¿y ciel ski, Za rz¹d i Ko mi sjê Re wi zyj n¹ — na ka den cjê 2010–2014.

n W 2008 ro ku utwo rzo no Ze spó³ ds. Pro mo cji Ba dañ i In no wa cji, dzia ³a j¹ cy na rzecz roz -
wo ju wspó³ pra cy z przed siê bior ca mi i ob s³u gi re a li zo wa nych przez in sty tu ty Wy dzia ³u
pro jek tów ba daw czych z tej wspó³ pra cy wy ni ka j¹ cych35.

n Pod pi sa ne zo sta ³y licz ne umo wy o wspó³ pra cy z wie lo ma in sty tu cja mi aka de mic ki mi i ba -
daw czy mi oraz z przed siê bior stwa mi; ich ze sta wie nie zna leŸæ mo¿ na w Ane ksie do ni niej -
sze go ese ju.

Wy ja zdo we se mi na rium wy dzia ³o we, które odby ³o siê w ho te lu „Ba ron” w dniach 27–
–28 ma ja 2011 ro ku, po œwiê co ne by ³o dys ku sji nad stra te gi¹ roz wo ju Wy dzia ³u w kon tek œcie
stra te gii roz wo ju pol skie go szkol nic twa wy ¿sze go oraz stra te gii roz wo ju Po li tech ni ki War -
szaw skiej w la tach 2011–2020. Œro do wi sko wy pro jekt stra te gii ogól no kra jo wej po wsta³ w koñ -
 cu 2009 ro ku w Fun da cji Rek to rów Pol skich (FRP) w na stêp stwie ini cja ty wy Kon fe ren cji Rek -
to rów Aka de mic kich Szkó³ Pol skich (KRASP) 36. Pra ca mi nad pro jek tem kie ro wa³ Pre zes FRP,
Je rzy Wo Ÿnic ki — pro fe sor WE i TI; on te¿ sze fo wa³ 16-oso bo we mu ze spo ³o wi wy ko naw ców,
wœród których zna la z³o siê je szcze dwóch pro fe so rów WE i TI: An drzej Kra œniew ski i Ro man
Z. Mo raw ski. Pro jekt œro do wi sko wy zo sta³ za a pro bo wa ny nie tyl ko przez KRASP, ale tak ¿e
przez Kon fe ren cjê Rek to rów Za wo do wych Szkó³ Pol skich (KRZaSP) i Kon fe ren cjê Rek to rów

31 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2008 r.
32 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2009 r.
33 Ibid.
34 Ibid.
35 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2008 r.
36 Stra te gia roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go 2010–2020 — pro jekt œro do wi sko wy, Wyd. Uni wer sy te tu War -

szaw skie go, War sza wa 2009.
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Pañ stwo wych Szkó³ Za wo do wych (KRePSZ); spo tka³ siê te¿ z apro ba t¹ sze ro kich krê gów œro -
do wisk aka de mic kich. Wo bec bra ku rów nie wy ra Ÿne go po par cia dla al ter na tyw ne go pro jek tu,
opra co wa ne go na za mówie nie Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go, uzy ska³ on du ¿e
szan se na choæ czê œcio w¹ im ple men ta cjê w rz¹ do wej stra te gii roz wo ju pol skie go szkol nic twa
wy ¿sze go. Pro jekt œro do wi sko wy sta³ siê swe go ro dza ju pro to ty pem dla stra te gii roz wo ju Po -
li tech ni ki War szaw skiej, przy jê tej przez Se nat w lu tym 2011 ro ku37. Pro jekt tej stra te gii przy -
go to wa³ 11-oso bo wy ze spó³ au tor ski pod prze wo dnic twem Pro rek to ra ds. Ogól nych, Ro ma na
Gaw roñ skie go. Cz³on ka mi te go ze spo ³u by ³o dwóch pro fe so rów WE i TI: An drzej Kra œniew ski
i Ro man Z. Mo raw ski.

SY STEM KSZTA£ CE NIA
Choæ spra wy in we sty cji, roz wo ju in fra struk tu ry i re a li za cji trze ciej mi sji nie w¹t pli wie zdo mi -
no wa ³y ¿y cie Wy dzia ³u w la tach 2008–2011, to prze cie¿ wie le istot nych zmian za sz³o w tym
okre sie tak ¿e w sy ste mie kszta³ ce nia:

n W ce lu zwiêk sze nia czy tel no œci ofer ty edu ka cyj nej Wy dzia ³u, ad re so wa nej do kan dy da -
tów na stu dia I stop nia, zmie nio na zo sta ³a na zwa ma kro kie run ku z Elek tro ni ka i Tech ni ki
In for ma cyj ne na Elek tro ni ka, In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja (2009) 38.

n Opra co wa ny zo sta³ no wy uk³ad spe cjal no œci na stu diach sta cjo nar nych II stop nia oraz
wy ma ga nia pro gra mo we i pla ny mo de lo we dla tych stu diów (2009).

n Zo sta³ opra co wa ny i wdro ¿o ny pro gram obo wi¹z ko wych prak tyk stu denc kich (2009).

n Wspól nie ze Szko ³¹ Bi zne su Po li tech ni ki War szaw skiej za i ni cjo wa ne zo sta ³y pra ce nad
pro jek tem stu diów II stop nia pro wa dz¹ cych do dy plo mu MBA ICT (Ma ster of Bu si ness
Ad mi ni stra tion in In for ma tion and Com mun ca tion Tech no lo gy).

W lu tym 2011 ro ku Sejm RP przy j¹³ pro jekt zmia ny usta wy Pra wo o szkol nic twie wy ¿ szym.
Jak na pi sa no w uza sa dnie niu no we li za cji, g³ów nym jej ce lem jest har mo ni za cja pol skie go
sy s te mu szkol nic twa wy ¿sze go z roz wi¹ za nia mi wdra ¿a ny mi w Eu ro pej skim Ob sza rze Szkol -
nic twa Wy ¿sze go, w szcze gól no œci w kon tek œcie wdra ¿a nia kra jo wych ram kwa li fi ka cji (KRK).
W isto cie po ja wi ³y siê no we mo¿ li wo œci ue la stycz nia nia sy ste mu kszta³ ce nia. O ile wcze œniej
kie ru nek stu diów de fi nio wa ny by³ ja ko wy o drêb nio ny ob szar kszta³ ce nia, to po no we li za cji
mo ¿e to byæ czêœæ jed ne go lub kil ku ob sza rów kszta³ ce nia. Kon se kwen cj¹ tej zmia ny jest
wpro wa dze nie no wych ter mi nów: „ob szar kszta³ ce nia” i „pro gram kszta³ ce nia” (w miej sce
do tych cza so we go ter mi nu „pro gram na u cza nia”). Pierw szy z nich okre œla za sób wie dzy i umie -
jêt no œci z za kre su jed ne go z ob sza rów wie dzy okre œlo nych w prze pi sach od po wie dnich
ustaw, dru gi na to miast — opis okre œlo nych przez uczel niê spój nych efek tów kszta³ ce nia,
zgod ny z KRK dla szkol nic twa wy ¿sze go, oraz opis pro ce su kszta³ ce nia, pro wa dz¹ ce go do
osi¹ g niê cia tych efek tów, wraz z przy pi sa ny mi do po szcze gól nych mo du ³ów te go pro ce su
punk ta mi ECTS. Wej œcie w ¿y cie zno we li zo wa nej usta wy z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go
2011/2012 zda je siê za po wia daæ nie tyl ko zmia nê Sta tu tu Po li tech ni ki War szaw skiej, ale tak -
¿e ini cja cjê prac nad ko lej n¹ re for m¹ pro gra mów i kszta³ ce nia. Dys ku sja na ten te mat za czê -
³a siê na WE i TI ju¿ w stycz niu 2011 ro ku. O jej wy ni ku na pi sz¹ za pew ne au to rzy ma te ria ³ów
ju bi le uszo wych, które zo sta n¹ wy da ne z oka zji sie dem dzie siê cio le cia Wy dzia ³u...

37 Uchwa ³a nr 289/XLVII/2011 Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 23 lu te go 2011 ro ku w spra wie przy -
jê cia do ku men tu Stra te gia roz wo ju Po li tech ni ki War szaw skiej do ro ku 2020.

38 Spra wo zda nie Dzie ka na Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych za 2009 r.
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...ogól nie nie jest Ÿle i sta ty stycz nie ¿y je siê fest...
(Ta de usz Chy ³a, Pa nie Ko wal ski, pa nie Kwiat kow ski )

SUM MA SUM MA RUM

LICZ BY MÓWI¥ O WY DZIA LE

Czy chce my te go, czy nie chce my (a na ogó³ nie chce my), ¿y je my w epo ce wska Ÿni ków,
mier ni ków i kry te riów ilo œcio wych. Czym ¿e by³ by œwiat pol skiej na u ki na pro gu XXI wie ku
bez sy ste mu pa ra me trycz nej oce ny jed no stek ba daw czych? Na szczê œcie licz by zda j¹ siê do -
brze œwiad czyæ o roz wo ju Wy dzia ³u w ci¹ gu ostat nie go dzie siê cio le cia.

Jak wy ni ka z da nych przed sta wio nych w ta bli cy A.2, za mie szczo nej w Ane ksie do te go
ese ju, li czeb noœæ ka dry aka de mic kiej Wy dzia ³u wzro s³a w la tach 2001–2010 o bli sko 10%,
przy czym wzrost mia³ miej sce w gru pach wie ko wych 20–40 lat i 56–70 lat, a spa dek —
w gru pie wie ko wej 41–55 lat. Ozna cza to, je œli utrzy ma siê ten den cja wzro sto wa w gru pie
wie ko wej 20–40 lat, per spek ty wê szyb kie go ob ni ¿a nia siê œre dniej wie ku ka dry aka de mic kiej
Wy dzia ³u w mia rê prze cho dze nia na eme ry tu rê przed sta wi cie li gru py wie ko wej 56–70 lat.
W zwi¹z ku ze zmia na mi usta wo wy mi, które mia ³y miej sce w 2005 ro ku, po ja wi ³a siê, obok
wy k³a dow ców i star szych wy k³a dow ców, no wa gru pa pra cow ni ków dy dak tycz nych, za tru d -
nio nych na sta no wi sku do cen ta (bli sko 13 eta tów); ³¹cz ny udzia³ pra cow ni ków dy dak tycz -
nych w gro nie na u czy cie li aka de mic kich wzrós³ jed nak tyl ko o 2% (z 12,2 do 14,1%). Istot -
niej sze zmia ny na st¹ pi ³y w gru pie pro fe so rów zwy czaj nych: wy miar ich za tru dnie nia wzrós³
z 16 do 23 eta tów.

Jak wi daæ w ta bli cy A.4, w ci¹ gu mi nio nej de ka dy istot nie (o bli sko 50%) zwiêk szy ³a siê
licz ba stop ni dok to ra na uk tech nicz nych, nada wa nych w ci¹ gu ro ku przez Ra dê Wy dzia ³u,
ale nie znacz nie spa d³a licz ba nada wa nych stop ni dok to ra ha bi li to wa ne go; licz ba ty tu ³ów
na u ko wych, nada wa nych na wnio sek Ra dy Wy dzia ³u, utrzy ma ³a siê na nie zmie nio nym po -
zio mie. Pod wp³y wem sy te mu pa ra me trycz nej oce ny jed no stek ba daw czych zmie ni ³a siê
istot nie struk tu ra do rob ku na u ko we go: podwo i ³a siê licz ba wy so ko punk to wa nych ar ty ku ³ów
w cza so pi smach, a o po nad 30% zma la ³a licz ba ni sko punk to wa nych re fe ra tów w ma te ria -
³ach kon fe ren cyj nych; na nie zmien nie ni skim po zio mie po zo sta ³a licz ba przy zna nych pa ten -
tów (por. ta bli ca A.5). W ci¹ gu mi nio nej de ka dy podwo i ³a siê licz ba umów (w tym: po ro zu -
mieñ i li stów in ten cyj nych) do ty cz¹ cych wspó³ pra cy Wy dzia ³u z podmio ta mi ze wnê trz ny mi:
nie mal po tro i ³a siê licz ba umów za wie ra nych w ci¹ gu ro ku z przed siê bior stwa mi prze my s³o -
wy mi; zwie lo krot nie niu ule g³a licz ba umów za wie ra nych z in sty tu cja mi go spo dar czy mi,
spo ³ecz ny mi i ad mi ni stra cyj ny mi; nie znacz nie spa d³a licz ba umów za wie ra nych z in sty tu cja -
mi aka de mic ki mi. Wy kaz no wych umów, za war tych w la tach 2001–2010, jest za mie szczo ny
w ta bli cy A.6.

Jak wi daæ w ta bli cy A.7, w ci¹ gu mi nio nej de ka dy doœæ dra stycz nie spa d³a licz ba kan dy -
da tów na jed no miej sce na stu diach sta cjo nar nych I stop nia. G³ów n¹ przy czy n¹ te go zja wi -
ska jest ni¿ de mo gra ficz ny w po wi¹ za niu z utrzy my wa niem me cha ni zmów fi nan so wa nia
szkol nic twa wy ¿sze go, wpro wa dzo nych przed dwu dzie sto ma la ty w ce lu ra dy kal ne go
wska Ÿni ka sko la ry za cji. W dru giej po ³o wie de ka dy wy ra Ÿnie spa d³o tak ¿e za in te re so wa -
nie od   p³at ny mi for ma mi stu diów: stu dia mi an glo jê zycz ny mi i nie sta cjo nar ny mi I stop nia.
Na stêp stwem tych zja wisk jest zmniej sze nie siê ogól nej licz by stu den tów z oko ³o 4000 do
oko ³o 3500.

W ci¹ gu mi nio nej de ka dy œro do wi sko stu den tów Wy dzia ³u, g³ów nie przez swo ich przed -
 sta wi cie li w Wy dzia ³o wej Ra dzie Sa mo rz¹ du Stu denc kie go, pod jê ³o wie le ini cja tyw in te gra -
cyj nych. Przy k³a dem mo g¹ byæ próby wskrze sze nia tra dy cji ma so wych raj dów i eg zo tycz nych
wy praw (Al py, Gre cja, Ru mu nia, Chi ny). In nym przy k³a dem mo ¿e byæ uru cho mio na w 2004
ro ku in ter ne to wa li sta dys ku syj na el ka-in fo, która dzi siaj sku pia po nad 1000 stu den tów. Za -
pew ne wy ró¿ nia j¹ ca siê na tle Uczel ni ak tyw noœæ sa mo rz¹ du stu denc kie go WE i TI umo¿ li wi -
³a dwóm je go przed sta wi cie lom, Prze my s³a wo wi Pi sar ko wi i Ma cie jo wi Ró¿ac kie mu, ob jê cie
funk cji Prze wo dni cz¹ ce go Par la men tu Stu den tów Po li tech ni ki War szaw skiej — w ro ku 2004
i 2005, od po wie dnio.

11-e-002:11-e-002.QXD  2011-09-26  18:36  Strona 16



WYDZIAŁ W PERSPEKTYWIE HISTORYCZNEJ

20

De ka da 2001–2010 by ³a okre sem in ten syw nej mo der ni za cji in fra struk tu ry Wy dzia ³u (por.
ta bli ca A.9). By ³o to mo¿ li we dziê ki zwiêk sze niu przy cho dów Wy dzia ³u o oko ³o 114% przy
wzro œcie ko sztów o oko ³o 75% (por. ta bli ca A.10). G³ów nym Ÿród³em wzro stu przy cho dów
Wy dzia ³u po 2004 ro ku sta ³y siê fun du sze unij ne.

PRA SA PI SZE O WY DZIA LE
W la tach 2001–2008 pra sa pi sa ³a o Wy dzia le nie wie le, ale na ogó³ po zy tyw nie. Kil ka wzmia -
nek pra so wych za s³u gu je na przy po mnie nie w tym miej scu.

W 2005 ro ku dzien nik Rzecz po spo li ta do niós³ buñ czucz nie, ¿e Pol ska Te le fo nia Cy fro wa
Era oraz Po li tech ni ka War szaw ska bê d¹ de cy do wa ³y o tym, jak wy da wa ne s¹ pie ni¹ dze Bru k -
se li na in no wa cje 39. By ³a to za po wiedŸ two rze nia kon sor cjów prze my s³o wo-ba daw czych,
któ re mia ³y by wska zy waæ przy sz³o œcio we tech no lo gie i okre œlaæ spo so by wy ko rzy sta nia unij -
nych pie niê dzy na ba da nia ich do ty cz¹ ce. Zgro ma dze nie ogól ne kon sor cjum eMo bi li ty, zaj -
mu j¹ ce go siê tech no lo gia mi w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji, zde cy do wa ³o, ¿e w sk³ad je go
ko mi te tu ste ru j¹ ce go wej dzie In sty tut Te le ko mu ni ka cji z WE i TI PW oraz ope ra tor sie ci ko mór -
ko wej Era — Pol ska Te le fo nia Cy fro wa.

Na po cz¹t ku 2007 ro ku dzien nik Ga ze ta Wy bor cza za j¹³ siê prze gl¹ dem stu diów in ter -
ne to wych w Pol sce 40. Wœród naj star szych ini cja tyw w tym za kre sie opi sa ne tam zo sta ³y pro -
wa dzo ne przez Oœro dek Kszta³ ce nia na Od le g³oœæ (OKNO) na Po li tech ni ce War szaw skiej
czte ro let nie stu dia in ¿y nier skie na kie run ku In for ma ty ka (Wy dzia³ Elek trycz ny), na kie run ku
Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja (Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych) oraz na kie run -
ku Me cha tro ni ka (Wy dzia³ Me cha tro ni ki), a tak ¿e dwu let nie stu dia ma gi ster skie na kie run ku
In for ma ty ka (Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych).

W 2008 ro ku dzien nik Rzecz po spo li ta po œwiê ci³ ob szer ny ar ty ku³ 41 pod su mo wa niu wy -
ni ków ba dañ, prze pro wa dzo nych wœród pra co daw ców przez Pol skie Sto wa rzy sze nie Za rz¹ -
dza nia Ka dra mi, ma j¹ cych na ce lu iden ty fi ka cjê uczel ni i ich jed no stek da j¹ cych naj wiêk sze
szan se na „wy ma rzo n¹ pra cê”. W ba da niach tych wziê ³o udzia³ po nad 340 dy rek to rów per -
so nal nych i spe cja li stów zaj mu j¹ cych siê re kru ta cj¹ w naj wiêk szych pol skich fir mach. Naj -
wy ¿ej w ran kin gu wœród uczel ni pu blicz nych zna laz³ siê Uni wer sy tet War szaw ski, a œci œlej
czte ry je go wy dzia ³y: Wy dzia³ Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha ni ki, Wy dzia³ Pe da go gicz ny,
Wy dzia³ Psy cho lo gii oraz Wy dzia³ Fi lo zo fii i So cjo lo gii. W czo ³ów ce zna laz³ siê te¿ Wy dzia³
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej.

W „Po ra dni ku Ma tu rzy sty 2009”, opu bli ko wa nym przez ty go dnik Po li ty ka 42, zna la z³y siê
frag men ty roz mo wy z Dzie ka nem WE i TI, Bog da nem Gal wa sem. Ko men tu j¹c wy ma ga nia sta -
wia ne chêt nym do stu dio wa nia in for ma ty ki, po wie dzia³ on miê dzy in ny mi: Na u ka in for ma -
ty ki nie koñ czy siê na ma gi ste rium, ale trwa przez ca ³e ¿y cie. Sta ty stycz nie wie dza z tej dzie -
dzi ny podwa ja siê co piêæ lat. (...) W tej chwi li in for ma ty cy s¹ po trzeb ni w ka¿ dym biu rze
i za k³a dzie pra cy, a we d³ug ba dañ po ³o wa Po la ków ma w³a sny kom pu ter — za jê cia dla in for -
ma ty ków wiêc na ra zie nie za brak nie.

W 2009 ro ku dzien nik Rzecz po spo li ta do niós³, ¿e fir ma Plum wpro wa dzi ³a na ry nek cie -
p³ow ni czy no wy re gu la tor Eko Max PID, który ste ru je pra c¹ ko t³ów re tor to wych43. Dziê ki te mu
urz¹ dze niu pa li wo (np. wê giel) jest efek tyw niej wy ko rzy sty wa ne w pro ce sie spa la nia, co da je
do 30% oszczêd no œci w je go zu ¿y ciu. Po nad to re gu la tor, utrzy mu j¹c od po wie dnie pa ra me try
pra cy ko t³a, spra wia, ¿e pro ces ero zji ko t³ów jest po wol niej szy, a tym sa mym mo g¹ byæ one
d³u ¿ej eks plo a to wa ne. W wy ni ku re a li za cji pro jek tu w przed siê bior stwie po wsta ³o La bo ra to -
rium Tech ni ki Grzew czej, które wspó³ pra cu je z In sty tu tem Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa -
nej z WE i TI PW w za kre sie pro jek to wa nia no wo cze snych al go ryt mów au to ma ty ki grzew czej,
prze zna czo nych do re gu la to rów na stêp nej ge ne ra cji.

39 „Wiêk sze na k³a dy na ba da nia i roz wój eu ro pej skich przed siê biorstw”, Rzecz po spo li ta, 20 gru dnia 2005 ro ku.
40 „Stu dia in ter ne to we: po pu lar ne i bez prze pi sów”, Ga ze ta Wy bor cza, 7 stycz nia 2007 ro ku, http://go spo dar ka.

ga ze ta.pl/go spo dar ka/ 1,33181,3833933.html [2011.03.21].
41 P. G³acz kow ska, „Nasz uni we rek — klucz do ka rie ry”, Rzecz po spo li ta, 28 kwiet nia 2008 ro ku.
42 „Po ra dnik Ma tu rzy sty”, Po li ty ka, nr 36 z dnia 6 wrze œnia 2008 ro ku, http://ar chi wum.po li ty ka.pl/art/

prze czy taj-po mysl-wy bierz,355514.html [2011.01.12].
43 „Plum mia³ ta ki po mys³”, Rzecz po spo li ta, 31 czerw ca 2009 ro ku.
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WY DZIA£ NA TLE UCZEL NI 44

Po ten cja³ ka dro wy WE i TI, mie rzo ny licz b¹ ob sa dzo nych eta tów na u czy cie li aka de mic kich
(306 we d³ug sta nu na dzieñ 31 gru dnia 2009 ro ku), sta no wi³ oko ³o 13,1% po ten cja ³u ka dro -
we go Po li tech ni ki War szaw skiej45. Do te go wska Ÿni ka na le ¿y od no siæ cha rak te ry sty ki udzia ³u
WE i TI w ró¿ nych ro dza jach dzia ³al no œci Uczel ni.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010 na WE i TI stu dio wa ³o 3436 stu den tów (oko ³o 10,8%
ogó ³u stu den tów PW) oraz 195 dok to ran tów (oko ³o 20,6% ogó³u dok to ran tów PW), z cze go
na sta cjo nar nych stu diach I i II stop nia na WE i TI za re je stro wa nych by ³o 2971 stu den tów
(oko ³o 12,5% sta cjo nar nych stu den tów PW), a na sta cjo nar nych stu diach dok to ranc kich 194
(oko ³o 21,5% sta cjo nar nych dok to ran tów PW) 46.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010 dy plo my ukoñ cze nia stu diów I lub II stop nia na WE i TI
uzy ska ³o 645 ab sol wen tów (oko ³o 14,1% ogó³u ab sol wen tów PW) 47; sto pieñ dok to ra na uk
tech nicz nych — 36 osób (oko ³o 25,2% wszy st kich stop ni dok to ra nada nych na PW) 48.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010 na stu dia dok to ranc kie, pro wa dzo ne przez Po li tech ni -
kê War szaw sk¹, przy jê to 280 osób, czy li o bli sko 50% wiê cej ni¿ w ro ku po prze dnim; tym
sa mym od wróco na zo sta ³a ten den cja spad ko wa, ja ka siê za ry so wa ³a dwa i trzy la ta wcze -
œniej 49. Na WE i TI w ro ku aka de mic kim 2009/2010 stu dia dok to ranc kie roz po czê ³o 35 osób,
czyli tyl ko o 9,4% wiê cej ni¿ w ro ku po prze dnim.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010 roz sze rze niu ule g³a ofer ta kszta³ ce nia w jê zy ku an giel -
skim. W ra mach re a li za cji Pro gra mu Roz wo jo we go Po li tech ni ki War szaw skiej zo sta ³y wów -
 czas uru cho mio ne stu dia I stop nia na sied miu no wych kie run kach i stu dia II stop nia na trzech50.
W kon se kwen cji stu dia w jê zy ku an giel skim by ³y pro wa dzo ne przez dzie wiêæ wy dzia ³ów Po -
li tech ni ki War szaw skiej na 11 kie run kach i na jed nym ma kro kie run ku51. Na stu diach I stop -
 nia stu dio wa ³o 583 stu den tów (w tym 134 ob co kra jow ców), na stu diach II stop nia 254 stu den -
tów (w tym 119 ob co kra jow ców) — ³¹cz nie 837 stu den tów (w tym 253 ob co kra jow ców) 52.
Od po wie dnie licz by dla WE i TI (ma kro kie ru nek Elec tri cal and Com pu ter En gi ne e ring) by ³y
na stê pu j¹ ce: 168 (41) i 35 (4) — ³¹cz nie 203 (45) 53.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010 sty pen dium so cjal ne otrzy my wa ³o nie co po nad 10%
stu den tów WE i TI, pod czas gdy œre dnio na Po li tech ni ce War szaw skiej — 15%; wska Ÿnik ten
by³ ni¿ szy tyl ko na Wy dzia le Ar chi tek tu ry (oko ³o 5%), a naj wy¿ szy (oko ³o 42%) w Ko le gium
Na uk Eko no micz nych i Spo ³ecz nych. Sty pen dium za wy ni ki w na u ce otrzy my wa ³o na to miast
oko ³o 11% stu den tów WE i TI, pod czas gdy war toœæ œre dnia te go wska Ÿni ka dla Po li tech ni ki
War szaw skiej wy no si ³a 9%54.

W 2009 ro ku Po li tech ni ka War szaw ska otrzy ma ³a do ta cje z bu d¿e tu pañ stwa w na stê pu -
j¹ cych wy so ko œciach: na dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹ — 301,3 mln z³, na dzia ³al noœæ sta tu to w¹
— 62,1 mln z³, na ba da nia w³a sne — 3,3 mln z³55. Od po wie dnie licz by dla WE i TI by ³y na s -
tê pu j¹ ce: 39,7 mln z³ (39,7% do ta cji uczel nia nej na dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹), 13,4 mln z³
(21,7% do ta cji uczel nia nej na dzia ³al noœæ sta tu to w¹) oraz 0,37 mln z³ (12,5% do ta cji uczel -
nia nej na ba da nia w³a sne).

44 Ze wzglê du na brak spra wo zda nia z dzia ³al no œci Po li tech ni ki War szaw skiej w ro ku aka de mic kim 2010/2011
w chwi li za koñ cze nia re dak cji te go ese ju wy ko rzy sta ne zo sta ³y w tym punk cie da ne ze spra wo zda nia za rok
2009/2010.

45 Spra wo zda nie Rek to ra z dzia ³al no œci Po li tech ni ki War szaw skiej w okre sie: 1.09.2009–31.08.2010 (do ku -
ment przed sta wio ny na po sie dze niu Se na tu w dniu 29 wrze œnia 2010 ro ku), s. 43.

46 Ibid., ss. 98–99, 104.
47 Ibid., s. 106.
48 Ibid., s. 131.
49 Ibid., s. 6.
50 Ibid., s. 7.
51 Ibid., s. 94.
52 Ibid., s. 94.
53 Ibid., s. 95.
54 Ibid., s. 59.
55 Ibid., s. 35.
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W 2009 ro ku œre dnie wy na gro dze nie na u czy cie la aka de mic kie go Po li tech ni ki War szaw -
skiej sta no wi ³o 220% œre dniej kra jo wej 56, a œre dnie wy na gro dze nie na u czy cie la aka de mic -
kie go WE i TI — 224%.

Na 10 Uczel nia nych Pro gra mów Ba daw czych, re a li zo wa nych w 2010 ro ku, WE i TI ko -
or dy no wa³ czte ry, a ucze st ni czy³ w sze œciu57. W ra mach 7. Pro gra mu Ra mo we go UE WE i TI
uzy ska³ do fi nan so wa nie w wy so ko œci 2,42 mln Eu ro (oko ³o 34,6% kwo ty do fi nan so wa nia
PW) 58. Udzia³ WE i TI w pu bli ka cjach na u ko wych PW wy niós³ oko ³o 20,9%.

W ro ku aka de mic kim 2009/2010: 303 pra cow ni ków, dok to ran tów i stu den tów WE i TI zre -
a li zo wa ³o 520 wy ja zdów za gra nicz nych, co sta no wi ³o 18,0% i 19,6% od po wie dnich wska Ÿ -
ni ków dla ca ³ej Uczel ni59.

Po nie sio ne przez WE i TI w 2009 ro ku na k³a dy na in we sty cje apa ra tu ro we wy nio s³y
724 054 z³, co sta no wi ³o za le dwie 5,85% kwo ty wy dat ko wa nej na ten cel przez ca ³¹ Uczel -
niê60. Podob nie wy dat ki WE i TI na utrzy ma nie bi blio tek wy nio s³y za le dwie 14,7% wy dat ków
po nie sio nych na ten cel przez wszy st kie wy dzia ³y Po li tech ni ki War szaw skiej (bez Bi blio te ki
G³ów nej) i 0,73% wy dat ków Uczel ni na utrzy ma nie Bi blio te ki G³ów nej 61.

WCZO RAJ, DZIŒ I JU TRO WY DZIA £U
Ju bi le usz szeœæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych jest oka zj¹ do
re fle ksji na te mat hi sto rycz ne go i przy sz³e go roz wo ju elek tro ni ki i tech nik in for ma cyj nych
oraz ewo lu cji ro li tych dzie dzin in ¿y nie rii w ¿y ciu spo ³ecz nym i go spo dar czym. Re fle ksjê
ta k¹ w od nie sie niu do dzia ³al no œci edu ka cyj nej i na u ko wej Wy dzia ³u znaj dzie Czy tel nik
w na stêp nych ese jach. Tu ogra ni czy my siê do kil ku uwag ogól nych.

Wszech o bec noœæ elek tro ni ki i tech nik in for ma cyj nych w pro duk tach wszel kiej in ¿y nie -
rii i kul tu ry spra wia, ¿e na u czy cie le aka de mic cy, stu den ci i ab sol wen ci WE i TI mu sz¹ byæ
otwar ci na dia log ze spe cja li sta mi od na uk oraz tech no lo gii i sztuk wsze la kich, w tym tak ¿e
— na dia log z bi zne sme na mi, me ne d¿e ra mi i ad mi ni stra to ra mi. Zda wa li so bie z te go spra wê
twór cy Wy dzia ³u, a ich na stêp cy przez po nad pó³ wie ku nie zmor do wa nym sta ra niem i co -
dzien n¹ pra c¹ przy czy nia li siê do two rze nia wa run ków dla owe go dia lo gu: prze s³a nek edu -
ka cyj nych, na u ko wych i orga ni za cyj nych. Sk³a da my im dzi siaj ho³d, do ce nia my ich m¹ droœæ
i da le ko wzrocz noœæ, dziê ku je my za ich wk³ad w roz wój Wy dzia ³u. Ale te¿ zwra ca my siê
z pe³ n¹ nadziei za chê t¹ do przed sta wi cie li m³od sze go po ko le nia na u czy cie li aka de mic kich
Wy dzia ³u, aby — mi mo prze ciw no œci lo su — pra co wa li na rzecz jego roz kwi tu — swym co -
dzien nym tru dem nada wa li wci¹¿ no wy sens ra cji je go ist nie nia. To dziê ki nim nasz Wy dzia³
mo ¿e byæ wiecz nie m³o dy i zo rien to wa ny ku przy sz³o œci. To za da nie nig dy nie by ³o i nig dy
nie bê dzie ³a twe, bo — jak to uj¹³ Ber trand Rus sel — Na u kow cy usi ³u j¹ prze kszta³ caæ to co
nie mo¿ li we — w mo¿ li we; po li ty cy zaœ czê sto chc¹ prze kszta³ caæ to co mo¿ li we — w nie -
mo¿  li we. Nie ste ty, spo strze ¿e nie to po zo sta je ak tu al ne tak ¿e dzi siaj, po 22 la tach trans for -
ma cji ustro jo wej Pol ski...

56 Ibid., s. 44.
56 Ibid., s. 44.
57 Ibid., s. 118.
58 Ibid., s. 151.
59 Ibid., s. 164.
60 Ibid., s. 168.
61 Ibid., s. 172.
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Aneks

LICZ BY I FAK TY
Ta bli ca A.1

Kie row nic two Wy dzia ³u i in sty tu tów wy dzia ³o wych w la tach 2001–2011

Funkcja 2002–2005 2005–2008 2008–2011

Ro man Z. Mo raw ski

S³a wo mir Ku la
Bog dan Maj ku siak

Zdzi s³aw M¹ czeñ ski
Da riusz Tur lej

Dzie kan

Pro dzie ka ni

Józef Lu bacz

Zbi gniew Ga jo
Jan Szmidt

Da riusz Tur lej
Ce za ry Zie liñ ski

Bog dan Gal was

Ma rze na Kry szkie wicz
Ro man Sza ba tin

Wie s³aw Wi niec ki

Jan Szmidt

Mie czy s³aw Mu ra szkie wicz
Ro man Sza ba tin
Da riusz Tur lej

Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych

Piotr Ta tjew ski

An drzej Pa cut
Je rzy Pa czyñ ski

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

Piotr Ta tjew ski

An drzej Pa cut
Je rzy Pa czyñ ski

Piotr Ta tjew ski

To masz Tra czyk
Ce za ry Zie liñ ski

Piotr Ta tjew ski

W³o dzi mierz Ogry czak
To masz Tra czyk

In sty tut Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej

Ja nusz So snow ski

Hen ryk Do bro wol ski
Piotr Pa re wicz

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

Ja nusz So snow ski

Hen ryk Do bro wol ski
Piotr Pa re wicz

Ja nusz So snow ski

Hen ryk Do bro wol ski
Ja nusz Rze szut

Henryk Rybiñski

Piotr Gaw ry siak
Raj mund Ko ¿u szek

In sty tut In for ma ty ki

An drzej Pfit zner

El¿ bie ta Pi wo war ska
An drzej Œmiech
Piotr Szwe min

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

An drzej Pfit zner
(do 31.08.2004)

An drzej Ja ku bow ski
(od 1.09.2004)

El¿ bie ta Pi wo war ska
An drzej Œmiech
Piotr Szwe min

An drzej Ja ku bow ski

Li dia £u ka siak
Pa we³ Szcze pañ ski

Pa we³ Szcze pañ ski

Li dia £u ka siak
Ry szard Pi ra mi do wicz

In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

Józef Mo del ski

Piotr Brze ski
Ma ciej Kon wic ki

Krzy sztof Za rem ba

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

Józef Mo del ski

Piotr Brze ski
Ma ciej Kon wic ki

Krzy sztof Za rem ba

Józef Mo del ski

Piotr Brze ski
Ja nusz Ma rzec

Józef Mo del ski

Piotr Brze ski
Wie s³aw Wi niec ki

In sty tut Ra dio e lek tro ni ki

Ja nusz Do bro wol ski

Jan Bo ber
Bar ba ra Kraw czyñ ska
Grze gorz Pan ka nin

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

Ja nusz Do bro wol ski

Jan Bo ber
Bar ba ra Kraw czyñ ska
Grze gorz Pan ka nin

Je rzy Sza ba tin

Bar ba ra Kraw czyñ ska
Ry szard Ro ma niuk
To masz Sta rec ki

Je rzy Sza ba tin

Zbi gniew Ga jo
(od 15.02.2010)

Bar ba ra Kraw czyñ ska
Ry szard Ro ma niuk
To masz Sta rec ki
(do 14.02.2010)

In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych

W³a dy s³aw Ma jew ski

Ce za ry Dre ger
Woj ciech Pa la tyñ ski

Je rzy Siu zdak

Dy rek tor

Za stêp cy
Dy rek to ra

An drzej D¹ brow ski

Woj ciech Bu ra kow ski
Ce za ry Dre ger

Woj ciech Pa la tyñ ski

An drzej D¹ brow ski

JWoj ciech Bu ra kow ski
Woj ciech Pa la tyñ ski
Mi ro s³aw S³o miñ ski

Józef Lu bacz

Woj ciech Bu ra kow ski
S³a wo mir Ku la

Mi ro s³aw S³o miñ ski

In sty tut Te le ko mu ni ka cji

2001–2002
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20–25 26–30 31–35 36–40 41–45 46–50 51–55 56–60 61–65 65–
£¹cz nie

0

0

0

0

0

0

25,50

35,85

0

0

0,90

0

2,38

0

11,50

9,30

40,28

45,15

0

0

1,00

0

0

1,00

25,50

37,00

0

0

3,00

1,00

0,50

0

0

0

30,00

39,00

0

0

2,00

2,00

1,00

1,00

26,75

25,00

0

0

4,90

6,50

1,00

0

0

0

35,65

34,50

0

0

11,00

3,00

2,00

3,00

22,00

22,00

0

1,00

4,00

5,00

0

0

0

0

39,00

34,00

1,00

1,00

19,75

7,00

1,00

1,00

25,25

15,90

0

2,00

6,83

6,00

0

0

0

0

53,83

32,90

3,00

4,00

19,75

17,00

0

2,50

20,50

14,50

0

2,00

5,50

4,00

1,00

0

0

0

35,00

44,00

5,50

12,00

3,00

7,00

0

1,00

21,00

13,35

0

6,00

5,50

6,00

0

0

0

0

35,00

45,35

6,50

6,00

1,00

5,25

0

1,00

0

4,50

0

1,83

0

3,50

0

0

0

0

7,50

22,08

16,00

23,00

42,75

41,25

4,00

10,50

171,50

175,75

0

12,83

30,63

32,00

4,88

0

21,50

22,85

291,26

318,18

Profesorowie
zwyczajni

Profesorowie
nadzwyczajni

Adiunkci
ze stopniem dr. hab.

Adiunkci
ze stopniem dr.

Docenci

Starsi wyk³adowcy

Wyk³adowcy

Asystenci

£¹cznie

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

2001

2010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1,4

0

1,4

0

0

0

0

0

0

5,00

7,65

0

0

0

0

0

0

10,00

12,15

15,00

19,80

Wiek
Rok

Ta bli ca A.2
Struk tu ra wie ko wa na u czy cie li aka de mic kich w 2001 i 2010 ro ku (w eta tach)

Zmiany w latach 2002–2009 Stan w 2010 roku

Za k³ad Ba dañ Ope ra cyj nych
i Sy ste mów Za rz¹ dza nia

Za k³ad Opty ma li za cji
i Wspo ma ga nia De cy zji

Za k³ad Ste ro wa nia i Sy ste mów

Za k³ad Ba dañ Ope ra cyj nych
i Sy ste mo wych od 27.02.2008

Za k³ad Opty ma li za cji
i Wspo ma ga nia De cy zji do 26.02.2008

Za k³ad Ste ro wa nia
i Sy ste mów od 29.03.2006

Za k³ad Au to ma ty ki i In ¿y nie rii
Opro gra mo wa nia od 29.03.2006

Za k³ad Ba dañ Ope ra cyj nych
i Sy ste mo wych

Za k³ad Ste ro wa nia i Sy ste mów

Za k³ad Au to ma ty ki
i In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia

Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Stan w 2001 roku

Zak³ad Grafiki Komputerowej

Zak³ad Oprogramowania
i Architektury Komputerów

Zak³ad Systemów Informacyjnych

Zak³ad Grafiki Komputerowej

Zak³ad Oprogramowania
i Architektury Komputerów

Zak³ad Systemów Informacyjnych

Instytut Informatyki

Tablica A.3
Zak³ady i samodzielne pracownie w latach 2001–2010
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Zmiany w latach 2002–2009 Stan w 2010 rokuStan w 2001 roku

Za k³ad Elek tro a ku sty ki

Za k³ad Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej

Za k³ad Ra dio ko mu ni ka cji

Za k³ad Tech ni ki Mi kro fa lo wej
i Ra dio lo ka cyj nej

Za k³ad Te le wi zji

Za k³ad Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych Za k³ad Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych
do 30.09.2004

Pra cow nia Cy fro we go Prze twa rza nia
Sy gna ³ów Po mia ro wych od 01.10.2004

do 28.12.2006

Za k³ad Elek tro a ku sty ki

Za k³ad Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej

Za k³ad Ra dio ko mu ni ka cji

Za k³ad Tech ni ki Mi kro fa lo wej
i Ra dio lo ka cyj nej

Za k³ad Te le wi zji

In sty tut Ra dio e lek tro ni ki

Za k³ad Mier nic twa i Opto e lek tro ni ki

Za k³ad Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów

Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej

Za k³ad Uk³a dów
i Sy ste mów Elek tro nicz nych

Sa mo dziel na Pra cow nia
Sztucz nej In te li gen cji

Za k³ad Sy ste mów Po mia ro wych
i Opto e lek tro ni ki od 29.04.2003

Za k³ad Mi kro sy ste mów
i Sy ste mów Po mia ro wych od 23.03.2006

Za k³ad Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów

Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej

Za k³ad Uk³a dów
i Sy ste mów Elek tro nicz nych

Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji
od 28.03.2006

Za k³ad Mi kro sy ste mów
i Sy ste mów Po mia ro wych

Za k³ad Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów

Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej

Za k³ad Uk³a dów
i Sy ste mów Elek tro nicz nych

Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji

In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych

Za k³ad Pod staw Te le ko mu ni ka cji

Za k³ad Sy ste mów Mi kro fa lo wych
i Opto e lek trycz nych

Za k³ad Sy ste mów Te le tran smi syj nych

Za k³ad Te le in for ma ty ki i Te le ko mu ta cji

Za k³ad Pod staw Te le ko mu ni ka cji

Za k³ad Sy ste mów Mi kro fa lo wych
i Opto e lek trycz nych

Za k³ad Sy ste mów Te le tran smi syj nych

Za k³ad Te le in for ma ty ki i Te le ko mu ta cji

In sty tut Te le ko mu ni ka cji

Zak³ad Elektroniki i Fotoniki Mikrofalowej

Zak³ad Metod Projektowania
w Mikroelektronice

Zak³ad Optoelektroniki

Zak³ad Przetwarzania Obrazu

Zak³ad Przyrz¹dów Mikroelektroniki
i Nanoelektroniki

Zak³ad Uk³adów Optoelektronicznych
i Hybrydowych

Pracownia Charakteryzacji
Materia³ów Elektronicznych

Pracownia Techniki Pró¿ni

Zak³ad Przetwarzania Obrazu
do 26.02.2008

Zak³ad Uk³adów Optoelektronicznych
i Hybrydowych do 28.03.2006

Pracownia Charakteryzacji Materia³ów
Elektronicznych do 24.11.2005

Pracownia Techniki Pró¿ni do 24.11.2005

Za k³ad Tech no lo gii Mi kro sy ste mów i Ma-
teria ³ów Elek tro nicz nych od 05.06.2006

Zak³ad Elektroniki i Fotoniki Mikrofalowej

Zak³ad Metod Projektowania
w Mikroelektronice

Zak³ad Optoelektroniki

Zak³ad Przyrz¹dów Mikroelektroniki
i Nanoelektroniki

Zak³ad Technologii Mikrosystemów
i Materia³ów Elektronicznych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Tablica A.3 — cd.
Zak³ady i samodzielne pracownie w latach 2001–2010
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Sto pieñ na u ko wy lub tytuł 2001 2010

doktor

doktor habilitowany

profesor

19,33

4,67

1,67

28,67

2,67

1,33

Do ro bek na u ko wy 2001 2010

Ksi¹¿ ki (w tym roz pra wy ha bi li ta cyj ne)

Roz dzia ³y w ksi¹¿ kach

Ar ty ku ³y w cza so pi smach

Re fe ra ty w ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych

Przy zna ne pa ten ty

Przy zna ne gran ty KBN, ME iN, MNiSW, NC BiR

No we pra ce umow ne i pro jek ty

ogó³em

ogó³em

kra jo wych

miê dzy na ro do wych

ogó³em

kra jo we

miê dzy na ro do we

27

28

187

381

174

206

3

2

1

29

34

18

85

416

256

60

197

4

2

1

28

40

Ta bli ca A.4
Licz ba stop ni na u ko wych, nada nych przez Ra dê Wy dzia ³u,

i ty tu ³ów na u ko wych, nada nych na wnio sek Ra dy Wy dzia ³u,
uœre dnio na za la ta 1999–2001 (ko lum na „2001”) i la ta 2008–2010 (ko lum na „2010”)

Ta bli ca A.5
Do ro bek na u ko wy, uœre dnio ny za la ta 1999–2001

(ko lum na „2001”) i la ta 2008–2010 (ko lum na „2010”)
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Partner Formalna podstawa wspó³pracy Obszary wspó³pracy

Éco le Na tio na le Supérieu re des Télécom -
mu ni ca tions de Bre ta gne-Brest, Fran cja
In sti tut Na tio nal des Télécom mu ni ca tions,
Evry, Fran cja

Ka tho lie ke Unver si te it Leu ven (De par te ment
Elek tro tech niek), Bel gia

In sty tut Fi zy ki Do œwiad czal nej Uni wer sy te -
tu War szaw skie go

Prze my s³o wy In sty tut Te le ko mu ni ka cji, War -
sza wa

Deut sches Elek tro nen Syn chro tron (DE SY),
Niem cy

Uni ver si ty of Fer ra ra (De par ta ment of Au dio -
lo gy), W³o chy

ZWUT Sie mens S.A., War sza wa

Po li tech ni ka Lwow ska, Ukra i na

Szwedz ki In sty tut ¯y wie nia, Szwe cja
Per so nal Che mi stry AB, Szwe cja

Tech ni cal Uni ver si ty of Graz (In sti tu te of Bio -
me di cal En gi ne e ring), Au stria
Ka tho lie ke Uni ver si te it (La bo ra to ry for Me -
di cal Ima ging Re se arch), Leu ven), Bel gia
Uni ver si ta De gli Stu di Di Ro ma „La Sa pien -
za” (In sti tu to di Ra dio lo gia), W³o chy

Ohio Uni ver si ty (Scho ol of Elec tri cal En gi ne -
e ring and Com pu ter Scien ce), USA

Zjed no czo ny In sty tut Ba dañ J¹ dro wych
w Dub nej, Ro sja

Ukra iñ ska Aka de mia Na uk (In sty tut Sto so -
wa nych Me tod Ma te ma ty ki i Me cha ni ki),
Ukra i na

Uni ver si ty of West Bo he mia, Cze chy

Tech ni cal Uni ver si ty of Graz (In sti tu te of Bio -
me di cal En gi ne e ring), Au stria

Uni wer sy tet Lwow ski (im. I. Fran ko), Ukra i na

Ar ris In te rac ti ve LLC, USA

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Te le -
ko mu ni ka cji

po ro zu mie nie za war te przez PW w ra mach
umo wy miê dzy rz¹ do wej

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach pro jek tu EU RE KA
No 2602

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach pro jek tu EU RE KA
No 2427

umo wa za war ta przez PW

pro to kó³ pod pi sa ny przez PW w ra mach
umo wy miê dzy rz¹ do wej

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez PW w ra mach
umo wy miê dzy rz¹ do wej

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach pro gra mu
TEM PUS

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez PW

WN & WE: sta ¿e stu den tów pol skich w uczel -
niach fran cu skich, s³u ¿¹ ce re a li za cji czê œci
ich prac dy plo mo wych

WE: wy mia na stu den tów w ra mach pro gra -
mu Era smus

WN: spe cja li zo wa ne uk³a dy i sy ste my w eks -
 pe ry men cie CMS

WN: ana li za sy mu la cyj na al go ryt mów prze -
twa rza nia sy gna ³ów w blo ku BPZ-800

WN & WE: wy mia na stu den tów i dok to ran -
tów w ra mach pro gra mu TE SLA

WN: ana li za sy gna ³u emi sji oto a ku stycz nej
wy wo ³a nej trza skiem

WK: kszta³ ce nie i do sko na le nie za wo do we,
re a li zo wa ne w ra mach dzia ³al no œci Cen trum
In for ma ty za cji i Szko le nia ZWUT S.A.

WN: me to dy pro jek to wa nia in te li gent nych
an ten ra dio lo ka cyj nych

WN: mi kro fa lo we roz mra ¿a nie i grza nie
¿yw no œci

WN: mo ni to ro wa nie per fu zji pod czas za bie -
gów chi rur gicz nych i far ma ko lo gicz nych

WN: dia gno sty ka uk³a dów ana lo go wych
i mie sza nych

WN: bez fil mo wy od czyt da nych o to rach
cz¹ stek z ko mo ry stri me ro wej

WN: me to dy pro jek to wa nia an ten

WN: me to dy pro jek to wa nia an ten re zo na to -
ro wych bar dzo wiel kiej czê sto tli wo œci

WN: me to dy prze twa rza nia da nych me dycz -
nych

WN: dia gno sty ka on-li ne sy ste mów mul ti dys -
cy pli nar nych

WN: mo du³ wi deo w do mo wej plat for mie
mul ti me dial nej i zin te gro wa na kon tro la sie -
ci urz¹ dzeñ do mo wych

2001

Tablica A.6
Wspó³praca Wydzia³u z podmiotami zewnêtrznymi, nawi¹zana w latach 2001–2011

na podstawie umów, porozumieñ, protoko³ów i listów intencyjnych

(znaczenie akronimów: WN = wspó³praca naukowa, WE = wspó³praca edukacyjna; WT = wspó³praca techniczna;
PW = Politechnika Warszawska; WEiTI = Wydzia³ Elektroniki i Technik Informacyjnych)
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Partner Formalna podstawa wspó³pracy Obszary wspó³pracy

Slo vak Uni ver si ty of Tech no lo gy in Bra ti sla -
va, S³o wa cja

Po li tech ni ka £ódz ka (Ka te dra Mi kro e lek tro -
ni ki i Tech nik In for ma tycz nych)

Uni ver si dad Po li tec ni ca De Va len cia (Esti
Te le co mu ni ca cion), Hi szpa nia

Man che ster In sti tu te of Tech no lo gy, Wiel ka
Bry ta nia

Uni wer sy tet w Graz, Au stria
Aka de mia Me dycz na, War sza wa
Cen trum Me dycz ne Kszta³ ce nia Po dy plo -
mo we go, War sza wa
In sty tut Tech ni ki i Apa ra tu ry Me dycz nej, Za -
brze

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez PW w ra mach Bri tish-
-Po lish Re se arch Part ner ship Pro gram me

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach pro jek tu EU RE KA
2427-PER MON

WN: me to dy pro jek to wa nia uk³a dów sca lo -
nych

WT: opra co wa nie stro ny in ter ne to wej dla
po trzeb pro jek tu SE WING

WE: wy mia na na u czy cie li aka de mic kich
i stu den tów w ra mach pro gra mu So cra tes/
/Era smus

WN: to mo gra fia elek trycz na oraz za sto so -
wa nie to mo gra fii pro ce so wej w me dy cy nie
i prze my œle

WN: mo ni to ro wa nie per fu zji pod czas za bie -
gów chi rur gicz nych i far ma ko lo gicz nych

2002

Agen cja Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji Rol -
nic twa

Ener go Po ject Con sul ting S.A. (EPC S.A.)

NASK, War sza wa

Prze my s³o wy In sty tut Te le ko mu ni ka cji, War -
sza wa

Uni ver si ty of Sur rey, Wiel ka Bry ta nia

ITAM, Gli wi ce
Kau nus Me di cal Uni ver si ty (Car dio va scu lar
Cli nic/Va scu lar Sur ge ry De part ment), Li thu -
a nia

Cen tre de Re cher che et d’Ap pli ca tions en
Tra i te ment de l’Ima ge et du Si gnal CRE A TIS,
Fran cja

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Au to -
ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez PW w ra mach PR6

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW ra mach pro jek tu EU RE KA-
-CA VA SCRE EN

umo wa za war ta przez PW w ra mach pro gra -
mu PO LO NIUM 2003

WN: oce na ja ko œci opro gra mo wa nia IACS

WT: oce ny funk cjo no wa nia ryn ku ener gii
elek trycz nej

WN: utwo rze nie wspól ne go la bo ra to rium
bio me trii

WN: roz ró¿ nial noœæ azy mu tal na obra zów
ra da ro wych ty pu SAR

WN: stwo rze nie sie ci do sko na ³o œci VI SNET,
ba da nia mul ti me dial nych sy ste mów hy bry -
do wych

WN: ba da nia prze sie wo we uk³a du ser co wo-
na czy nio we go, opar te na wie lo pa ra me tro wej
ana li zie he mo dy na mi ki ser ca i per fu zji na -
czy nio wej w wy bra nych ob sza rach cia ³a

WN: obra zo wa nie prze p³y wu krwi na pod -
sta wie trój wy mia ro we go obra zu na czyñ
krwio no œnych

2003

North Chi na Uni ver si ty of Tech no lo gy, Chi -
ny

In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu, War -
sza wa

Uni wer sy tet Me dycz ny (Za k³ad Dia gno sty -
ki Au dio lo gicz nej i Elek tro fi zjo lo gicz nej ka -
te dry Chi rur gii G³o wy i Szyi), £ódŸ

umo wa za war ta przez PW

list in ten cyj ny

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

WE: wy mia na stu den tów i ka dry aka de mic -
kiej

WN & WE: za sto so wa nie tech ni ki re zo nan su
ma gne tycz ne go (MRI) do iden ty fi ka cji i wcze -
s nej dia gno sty ki pro ce sów cho ro bo wych

WN: eks pre sja mo wy u osób po la ryn gek to -
mii

2004

Tablica A.6 — cd.
Wspó³praca Wydzia³u z podmiotami zewnêtrznymi, nawi¹zana w latach 2001–2011

na podstawie umów, porozumieñ, protoko³ów i listów intencyjnych

(znaczenie akronimów: WN = wspó³praca naukowa, WE = wspó³praca edukacyjna; WT = wspó³praca techniczna;
PW = Politechnika Warszawska; WEiTI = Wydzia³ Elektroniki i Technik Informacyjnych)
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Partner Formalna podstawa wspó³pracy Obszary wspó³pracy

Pol ska Aka de mia Na uk (Cen trum Fi zy ki Te -
o re tycz nej)
Uni wer sy tet War szaw ski (In sty tut Fi zy ki Do -
œwiad czal nej)
In sty tut Pro ble mów J¹ dro wych, Œwierk

Szko ³a G³ów na Han dlo wa (Ka te dra In for ma -
ty ki Go spo dar czej), War sza wa

Aka de mia Me dycz na (Za k³ad Chi rur gii Sto -
ma to lo gicz nej In sty tu tu Sto ma to lo gicz ne go),
War sza wa

Fun da cja na Rzecz Na u ki Pol skiej, War sza -
wa

Deut sches Elek tro nen Syn chro dron (DE -
SY), Niem cy

For schun szen trum Te le kom mu ni ka tion
Wien, Au stria

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez IR w ra mach PR6

WN: bu do wa wspól ne go sy ste mu wy kry wa -
nia i ob ser wa cji szyb ko zmien nych zja wisk
ko smicz nych

WN: opra co wa nie kon cep cji i na rzê dzi tech -
nik in for ma cyj nych dla po trzeb go spo dar -
czych

WN: opra co wa nie sy ste mu wspo ma ga nia
dia gnoz opar tych na obra zie ra dio lo gicz nym

WT: do fi nan so wa nie pro gra mu MI LAB

WT: tech nicz na in fra struk tu ra przed siê wziêæ
ba daw czych

WT: tech nicz na in fra struk tu ra przed siê -
wziêæ ba daw czych

2004 — cd.

TE SLA Tech no lo gy Col la bo ra tion, Niem cy

Uni ver si ta de gli Stu di di Ca ta nia DIE ES,
W³o chy

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez WE i TI

WN: roz wój ak ce le ra to rów nad prze wo -
dz¹ cych wy ko na nych w tech no lo gii TE SLA
1,3 GHz

WN: opty mal ne sy ste my ucz¹ ce siê (efek -
tyw ne opro gra mo wa nie na rzê dzio we i za sto -
so wa nia)

2006

Uni ver si ty of Cre te, Gre cja
Uni ver si ty of New Brun swick, Ka na da
Da lho u sie Uni ver si ty, Ka na da
York Uni ver si ty, Ka na da
Bonn–Rhe in–Sieg Uni ver si ty of Ap plied
Scien ces, Niem cy

Mit su bi shi Elec tric In for ma tion Tech no lo gy,
Wiel ka Bry ta nia

Po li tech ni ka w Tal li nie, Esto nia

Po li tech ni ka S³o wac ka w Bra ty s³a wie, S³o -
wa cja

Fran ce Te le com, Fran cja

Fran ce Te le com, Fran cja

Das sault Avia tion, Fran cja

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki PW za po œre dnic twem
Pol skiej Aka de mii Na uk

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki PW za po œre dnic twem
Pol skiej Aka de mii Na uk

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach PR6

WE: wy mia na stu den tów i ka dry aka de mic -
kiej

WN: za a wan so wa ne me to dy prze twa rza nia
i wi zu a li za cji obra zów

WN: me to dy pro jek to wa nia te sto wych uk³a -
dów sca lo nych

WN: me to dy pro jek to wa nia te sto wych uk³a -
dów sca lo nych

WN: pa syw ne sie ci optycz ne ze œwia t³o wo -
da mi wie lo mo do wy mi dla za sto so wañ do -
mo wych i bi zne so wych

WN: sie ci te le ko mu ni ka cyj ne z me cha ni zma -
mi sa mo or ga ni za cji

WN: me to dy i tech ni ki bez prze wo do we go
zbie ra nia da nych

2005
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Prze my s³o wy In sty tut Te le ko mu ni ka cji, War -
sza wa

Agen cy for Scien ce, Tech no lo gy and Re se -
arch A*STAR, Sin ga po re

Ar ris Com mu ni ca tions Ire land Ltd, Ir lan dia

Cen tro Ri cer che Fiat So cie ta Con sor ti le Per
Azio ni, W³o chy

IDS In ge gne ria dei Si ste mi Spa, W³o chy,
Ka tho lie ke Uni ver si te it Leu ven, Bel gia
(oraz po nad 20 in nych jed no stek na u ko -
wych z Fran cji, Nie miec, Szwaj ca rii, Szwe -
cji, Wê gier i Czech)

Fran ce Te le com, Fran cja

Uni ver si ty of Sur rey, Wiel ka Bry ta nia

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez MNiSW

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach PR6

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach PR6

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW w ra mach PR6

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez PW w ra mach
PR6

WN: me to dy mi ni ma li za cji b³ê dów okre -
œle nia po ³o ¿e nia obiek tów, wy kry wa nych
przez ra dar ARS-800

WN: me to dy pro jek to wa nia sy ste mów DSP
w struk tu rach FPLD

WN: tech ni ki trans mi sji da nych w sie -
ciach HFC o prze p³yw no œci z przedzia ³u od
40 Mbit/s do po je dyn czych Gbit/s

WN: me to dy pro jek to wa nia po ja zdów in te -
li gent nych

WN: utwo rze nie an te no we go cen trum do -
sko na ³o œci

WN: Za rz¹ dza nie we wn¹trz do me no wym
kie ro wa niem ru chu w sie ci In ter net

WN: utwo rze nie sie ci do sko na ³o œci de dy ko -
wa nej roz pro szo nym hy bry do wym sy ste -
mom au dio wi zu al nym

2006 — cd.

Ber lin Uni ver si ty of Tech no lo gy, Niem cy

Uni ted Na tions Envi ron ment Pro gram me
UNEP in Na i ro bi, Ke nia

In si de Con tac tless He a dqu ar ters Fran cja (sie -
dzi ba w Pol sce: IN SI DE Con tac tless Po land
Sp. z o.o., War sza wa)

Twin li nx, Fran cja (sie dzi ba w Pol sce: Twin -
teq, War sza wa)

Eva tro nix S.A., Biel ska-Bia ³a

Bon Mart Me di cal Sp. z o.o., £om ¿a

AN DRA Sy ste my Te le in for ma tycz ne Sp.
z o.o., War sza wa

In sti tu te of In ter na tio nal Edu ca tion, Wê gry

Uni ver si ty of Mes si na, W³o chy

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez In sty tut In for ma ty ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te z PW

umo wa za war ta przez WE i TI

WN & WE: wy mia na pra cow ni ków i stu den -
tów

WN: re a li za cja opro gra mo wa nia do wi zu -
a li za cji da nych sta ty stycz nych w sy ste mie
PE ARL

WE: kszta³ ce niu dy plo man tów w te ma ty ce
wy ni ka j¹ cej z pla nów roz wo jo wych fir my

WE: kszta³ ce niu dy plo man tów w te ma ty ce
wy ni ka j¹ cej z pla nów roz wo jo wych fir my
WN: re a li za cja prac ba daw czych o te ma ty -
ce wy ni ka j¹ cej z po trzeb fir my

WE: kszta³ ce niu dy plo man tów o te ma ty ce
wy ni ka j¹ cej z pla nów roz wo jo wych fir my
WN: wspól ne wy st¹ pie nie o grant roz wo -
jo wy

WE: kszta³ ce niu dy plo man tów o te ma ty ce
wy ni ka j¹ cej z pla nów roz wo jo wych fir my

WE: kszta³ ce niu dy plo man tów o te ma ty ce
wy ni ka j¹ cej z pla nów roz wo jo wych fir my

WE: przy jê cie dok to ran ta na sta¿ na u ko wy
do ty cz¹ ce go bez prze wo do wych sie ci te le ko -
mu ni ka cyj nych

WN: me to dy pro jek to wa nia za a wan so wa -
nych uk³a dów mi kro fa lo wych CMO GAN

2007
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Xi-an Jia o tong Uni ver si ty, Chi ny

Ky ung po ok Na tio nal Uni ver si ty, Ko rea P³d.

Uni ver si ty of We stern Au stra lia (Fa cul ty of
En gi ne e ring, Com pu ting and Ma the ma tics
and Fa cul ty of Li fe and Phy si cal Scien ces),
Au stra lia

Ber lin In sti tu te of Tech no lo gy (Scho ol of Elec -
 tri cal En gi ne e ring and Com pu ter Scien  ce),
Niem cy

PSE-Ope ra tor S.A.

Woj sko wy In sty tut £¹cz no œci, Ze grze
Woj sko wa Aka de mia Tech nicz na, War -
sza wa

Octa go net S.A.

NASK
Uni wer sy tet War szaw ski

In sty tut Tech nicz ny Wojsk Lot ni czych, War -
sza wa

In sty tut Me cha ni ki Pre cy zyj nej, War sza wa

Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 33 z Od dzia ³a -
mi Dwu jê zycz ny mi (im. Mi ko ³a ja Ko per ni -
ka), War sza wa

Ze spó³ Szkó³ nr 37 (im. Agnie szki Osiec kiej),
War sza wa

Kra jo wa Izba Go spo dar cza Elek tro ni ki i Te -
le ko mu ni ka cji

In sty tut Tech no lo gii Elek tro no wej
Pol ska Aka de mia Na uk (In sty tut Fi zy ki)
Po li tech ni ka War szaw ska
Po li tech ni ka £ódz ka
VI GO Sy stem S.A., O¿a rów Ma zo wiec ki

Tech ni kum nr 7 w Ze spo le Szkó³ (im. In¿.
Sta ni s³a wa Wy so kie go), War sza wa

Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 19 (im. Po -
wstañ ców War sza wy), War sza wa

Prze my s³o wy In sty tut Te le ko mu ni ka cji, War -
sza wa

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Sy ste -
mów Elek tro nicz nych

WN: me to dy ba da nia ma te ria ³ów elek tro -
nicz nych

WE: wy mia na stu den tów

WN: fi zy ka, elek tro ni ka i elek tro tech ni ka

WE: podwój ne dy plo mo wa nie na stu diach
II stop nia na kie run ku In for ma ty ka

WN: wspo ma ga nie za rz¹ dza nia w Kra jo -
wym Sy ste mie Elek tro e ner ge tycz nym

WN: bez piecz na sta cja do za sto so wañ spe -
cjal nych

WN & WT: re a li za cja i wdro ¿e nie sy ste mu
wspo ma ga nia de cy zji han dlo wych na ryn -
kach ener gii 8@de ci sion

WN: plat for ma bez piecz nej im ple men ta cji
bio me trii przy re a li za cji dzia ³añ zwi¹ za nych
z we ry fi ka cj¹ i iden ty fi ka cj¹ to¿ sa mo œci

WN: no we ma te ria ³y

WN: no we ma te ria ³y

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y do wy bo ru stu -
diów in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie -
ry za wo do wej

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y do wy bo ru stu -
diów in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie -
ry za wo do wej

WT: przy go to wa nie wnio sku o do fi nan so wa -
nie roz bu do wy la bo ra to riów ba daw czych
IMiO ze œrod ków Eu ro pej skie go Fun du szu
Roz wo ju Re gio nal ne go

WN & WT: re a li za cja pro jek tu Cen trum Na -
no fo to ni ki

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y do wy bo ru stu -
diów in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie -
ry za wo do wej

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y do wy bo ru stu -
diów in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie -
ry za wo do wej

WN: prze twa rza nie sy gna ³ów w no wo opra -
co wy wa nych ra da rach szu mo wych oraz
w za kre sie trans mi sji

2008
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Ra dwar S.A., War sza wa

Eva tro nix, Biel sko-Bia ³a

Twin teq Sp. z o.o., War sza wa

In si de Con tac tless Po land Sp. z o.o., War -
sza wa

MIPS Tech no lo gies Chi pi dea Mi kro e lek tro -
ni ka Sp. z o.o., Gdañsk

In sty tut Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz -
nych, War sza wa

Te le ko mu ni ka cja Pol ska S.A.

Eu ro tek In ter na tio nal Sp. z o.o., War sza wa

Gal wes — Wie s³aw Gal le wicz, We so ³a

In sty tut £¹cz no œci, Mie dze szyn

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Sy ste -
mów Elek tro nicz nych

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez Twin teq

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In si de Con -
tac tless Po land

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez MIPS Tech -
no lo gies

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez Gal wes —
Wie s³aw Gal le wicz

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

WN: no we tech no lo gie prze twa rza nia sy g -
na ³ów ra dio lo ka cyj nych

WN: me to dy pro jek to wa nia ana lo go wych
uk³a dów sca lo nych

WN: me to dy pro jek to wa nia sy ste mów i uk³a -
dów sca lo nych

WN: me to dy pro jek to wa nia sy ste mów i uk³a -
dów sca lo nych

WN: no we tech no lo gie sy ste mów i uk³a dów
sca lo nych

WN: no we optycz ne oœrod ki wzmac nia j¹ ce

WN: no we ro dza je œwia t³o wo dów, Ÿróde³ na -
daw czych i uk³a dów wzmac nia j¹ cych prze -
zna czo nych do za sto so wa nia w sy ste mach
rdze nio wych i do stê po wych

WN: mi kro e lek tro ni ka, na no e lek tro ni ka,
opto e lek tro ni ka

WN: tech no lo gia mi kro sy ste mów gru bo -
warstwo wych

WN & WT: no we ele men ty fi zycz ne wcho -
dz¹ ce w sk³ad sie ci te le in for ma tycz nych nas -
têp nych ge ne ra cji

2008 — cd.

Bau man Mo scow Sta te Tech ni cal Uni ver si -
ty, Ro sja

The Uni ver si ty of New ca stle, Au stra lia

Ze spó³ Szkó³ Elek tro nicz nych i Li ce al nych,
War sza wa (ul. gen. Józe fa Za j¹cz ka)

Li ceum Ogól no kszta³ c¹ ce nr 26 (im. Gen.
H. Jan kow skie go „Ku by”), War sza wa

Ne o lo gic Sp. z o.o., War sza wa

Prze my s³o wy In sty tut Te le ko mu ni ka cji, War -
sza wa

In sty tut Lot nic twa, War sza wa
Mi cro tech In ter na tio nal S.A., Wro c³aw

umo wa za war ta przez PW

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez PW

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te przez In sty tut Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

WN & WE: prze twa rza nie sy gna ³ów po mia -
ro wych

WN & WE: wy mia na pra cow ni ków i stu den -
tów

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y do wy bo ru stu -
diów in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie -
ry za wo do wej

WE: za chê ca nie m³o dzie ¿y wy bo ru stu diów
in ¿y nier skich ja ko dro gi roz wo ju ka rie ry za -
wo do wej

WT: opra co wa nie pro to ty pu sy ste mu in for -
ma tycz ne go do ba da nia sa ty sfak cji klien ta
po li cji i sa ty sfak cji oby wa te li z pra cy po li cji

WT: opra co wa nie mo du ³u nadaw czo-od -
bior cze go do za sto so wa nia w an te nach ak -
tyw nych ra da rów wie lo funk cyj nych na pa -
smo S

WT: opra co wa nie au to no micz ne go uk³a du
an ty ko li zyj ne go, prze zna czo ne go do bez za -
³o go wych œrod ków la ta j¹ cych

2009
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Ra dwar S.A., War sza wa

In sty tut Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu, War -
sza wa

Mi ni ster stwo Go spo dar ki

umo wa za war ta przez kon sor cjum z udzia -
³em PW

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

WT: opra co wa nie de mon stra to ra tech no lo gii
sy ste mu an te no we go z elek tro nicz nie ste ro -
wa n¹ wi¹z k¹ wraz z sy ste mem prze twa rza -
nia sy gna ³ów do ra da ru prze ciw lot ni cze go
ze sta wu ra kie to we go no wej ge ne ra cji

WN: in ¿y nie ria bio me dycz na
WE: prak ty ki stu denc kie oraz re a li za cja prac
dy plo mo wych i dok tor skich

WT: bu do wa wir tu al ne go œro do wi ska in ku -
ba cji przed siê biorstw do wspó³ pra cy z e-Ad -
mi ni stra cj¹

2009 — cd.

Na tio nal Avia tion Uni ver si ty, Ukra i na

Uni ver si da de No va de Lis boa (De part ment
of Elec tri cal En gi ne e ring, De part ment of Me -
cha ni cal and In du strial En gi ne e ring), Po r tu -
ga lia

Vil niaus ko le gi ja (Fa cul ty of Elec tro nics and
In for ma tics of), Li twa

Uni wer sy tet Lu ksem bur ski, Lu ksem burg

The Uni ver si ty of Not tin gham, Wiel ka Bry -
ta nia

Hu a wei Pol ska Sp. z o.o., War sza wa

Sam sung Po land R & D Cen ter, War sza wa

Tel cor dia Tech no lo gies, Inc., USA

G³ów ny Urz¹d Miar, War sza wa

War szaw ski Uni wer sy tet Me dycz ny

Pol ska Te le fo nia Cy fro wa Sp. z o.o., War sza -
wa
ZTE Po land Sp. z o.o., War sza wa

Te le ko mu ni ka cja Pol ska S.A.

IBM Pol ska Sp. z o.o., War sza wa

umo wa za war ta przez PW

umo wa za war ta przez Wy dzia³ Elek trycz ny
PW, Wy dzia ³em Sa mo cho dów i Ma szyn Ro -
bo czych PW i WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

umo wa za war ta przez PW

po ro zu mie nie za war te przez PW

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez WE i TI za po -
œre dnic twem: Ap plied Re se arch La bo ra to ries
Sp. z o.o.

umo wa za war ta przez WE i TI

umo wa za war ta przez PW

list in ten cyj ny pod pi sa ny przez WE i TI

po ro zu mie nie za war te przez PW

umo wa za war ta przez WE i TI

WN: prze twa rza nie sy gna ³ów w ra da rach
po la ry me trycz nych

WE: wy mia na stu den tów i na u czy cie li aka -
de mic kich; re a li za cja prac ma gi ster skich
i dok tor skich

WN & WE: wy mia na pra cow ni ków i stu den -
tów

WE: podwój ne dy plo mo wa nie

WN & WE: wy mia na pra cow ni ków i stu den -
tów

WN: tech nicz ne i spo ³ecz ne za ga dnie nia sie -
ci ru cho mych
WT: utwo rze nie la bo ra to rium Hu a wei w po -
mie szcze niach WE i TI, te sto wa nie roz wi¹ zañ
te le ko mu ni ka cyj nych

WN: tech no lo gie mo bil ne i tech no lo gie sy s -
te mów wbu do wa nych

WN & WE: wspól ne pro jek ty ba daw cze
w dzie dzi nie ICT oraz wy mia na pra cow ni -
ków

WN& WE: me tro lo gia elek trycz na

WN & WE: wspól ne kszta³ ce nie na kie run -
kach zwi¹ za nych z na u ka mi œci s³y mi, tech -
nicz ny mi i me dycz ny mi
WT: trans fer tech no lo gii i wie dzy do prze -
my s³u i sek to ra me dycz ne go

WN: te sto wa nie kon wer gent nych mul ti me -
dial nych tech no lo gii sze ro ko pa smo wych

WT: re a li za cja pro jek tu Mia stecz ko te sto we
TP S.A. w PW

WT: utwo rze nie Uni wer sy tec kie go Cen trum
Kom pe ten cyj ne go Tech no lo gii Opro gra mo -
wa nia IBM na WE i TI

2010
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Plum Sp. z o.o., Kle o sin

In te li WI SE S.A., Gdy nia

Biu ro In for ma ty ki i Prze twa rza nia In for ma -
cji m. st. War sza wy

In sty tut Ni skich Tem pe ra tur i Ba dañ Struk tu -
ral nych PAN, Wro c³aw

In sty tut Fi zy ki J¹ dro wej, Kra ków
In sty tut Pro ble mów J¹ dro wych, Œwierk
Aka de mia Gór ni czo-Hut ni cza, Kra ków
Po li tech ni ka Kra kow ska
Po li tech ni ka £ódz ka
Po li tech ni ka Wro c³aw ska

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez In sty tut Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej

umo wa za war ta przez In sty tut Mi kro e lek tro -
ni ki i Opto e lek tro ni ki

po ro zu mie nie za war te przez kon sor cjum
z udzia ³em PW

WN: sy ste my ste ro wa nia dla ro bo tów edu ka -
cyj nych

WN: me to dy kom pu te ro we go kla sy fi ko wa -
nia mo wy

WT: wstêp na ana li za po rt fe la pro jek tów sko -
re lo wa nych z Jed no li tym Sy ste mem Po dat -
ko wym

WN: me to dy ba da nia ma te ria ³ów lu mi ne -
scen cyj nych

WN: za sto so wa nia ak ce le ra to rów

2010 — cd.

Tablica A.6 — cd.
Wspó³praca Wydzia³u z podmiotami zewnêtrznymi, nawi¹zana w latach 2001–2011

na podstawie umów, porozumieñ, protoko³ów i listów intencyjnych

(znaczenie akronimów: WN = wspó³praca naukowa, WE = wspó³praca edukacyjna; WT = wspó³praca techniczna;
PW = Politechnika Warszawska; WEiTI = Wydzia³ Elektroniki i Technik Informacyjnych)
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Liczba kan dy datów 2001 2010

Licz ba kan dy da tów

Licz ba kan dy da tów na jed no miej sce

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

2780

4,41

603

7

2

1294

1,96

631

14

1

Ta bli ca A.7
Wy ni ki re kru ta cji kan dy da tów na stu dia w 2001 i 2010 ro ku

* £¹cz nie ze stu den ta mi roz po czy na j¹ cy mi ostat ni etap jed no li tych stu diów ma gi ster skich.

Stu dia sta cjo nar ne I stop nia w jê zy ku pol skim

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

47

0

0

91

50

1

Stu dia sta cjo nar ne I stop nia w jê zy ku an giel skim

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

328

0

0

117

0

0

Stu dia nie sta cjo nar ne I stop nia

Licz ba kan dy da tów,

w tym — ab sol wen tów stu diów I stop nia na WE i TI

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

458*

438

458

4

0

402

371

402

4

2

Stu dia sta cjo nar ne II stop nia w jê zy ku pol skim

Licz ba kan dy da tów,

w tym — ab sol wen tów stu diów I stop nia na WE i TI

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

23

15

23

0

0

28

22

28

2

0

Stu dia sta cjo nar ne II stop nia w jê zy ku an giel skim

Licz ba kan dy da tów,

w tym — ab sol wen tów stu diów I stop nia na WE i TI

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

47

7

47

0

0

48

17

48

0

0

Stu dia nie sta cjo nar ne II stop nia

Licz ba kan dy da tów,

w tym — ab sol wen tów stu diów II stop nia na WE i TI

Licz ba przy jê tych,

w tym — cu dzo ziem ców,

w tym — cu dzo ziem ców z UE

70

60

65

0

0

65

54

63

1

0

Stu dia sta cjo nar ne III stop nia (dok to ranc kie)
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Ro dzaj stu diów 2001 2010

Stu dia sta cjo nar ne I stop nia w jê zy ku pol skim

Stu dia sta cjo nar ne I stop nia w jê zy ku an giel skim

Stu dia nie sta cjo nar ne I stop nia

Ra zem

232

16

105

353

364

32

32

428

Ta bli ca A.8
Licz ba ab sol wen tów Wy dzia ³u w 2001 i 2010 ro ku

Stu dia I stop nia

Stu dia sta cjo nar ne II stop nia w jê zy ku pol skim

Stu dia sta cjo nar ne II stop nia w jê zy ku an giel skim

Stu dia nie sta cjo nar ne II stop nia

Ra zem

339*

0

24

363

278

6

28

312

Stu dia II stop nia

Stu dia sta cjo nar ne III stop nia (dok to ranc kie)** 28 36

Stu dia III stop nia

* £¹cz nie z ab sol wen ta mi roz po czy na j¹ cy mi ostat ni etap jed no li tych stu diów ma gi ster skich.

** Za ab sol wen ta stu diów III stop nia uwa ¿a siê oso bê, która zre a li zo wa ³a pro gram stu diów i z³o ¿y -
³a roz pra wê dok tor sk¹ po zy tyw nie oce nio n¹.

* Zestawienie to nie uwzglêdnia prac modernizacyjno-budowlanych przeprowadzonych w instytutach.

Spe cy fi ka cja prac Koszt [z³]

Re mont ka pi tal ny Gma chu Elek tro ni ki, obej mu j¹ cy: ocie ple nie bu dyn ku i po ³o ¿e nie no wych tyn ków, re mont da chu,
wy mia nê okien, wy mia nê ba rie rek wo kó³ bu dyn ku, re mont dwóch wejœæ do bu dyn ku i wy mia na drzwi wej œcio wych,
wy ko na nie do dat ko we go wyj œcia na te ren podwór ka (przy szat ni); do pro wa dze nie ka na ³ów dla cie p³a tech no lo gicz -
ne go z apa ra tu r¹ na wiew no-grzew cz¹ do sal wy k³a do wych nr 105, 118, 133 i 161 oraz po mie szczeñ Bi blio te ki Wy -
dzia ³o wej; mon ta¿ szyb an tyw ³a ma nio wych w piw ni cach, na par te rze oraz w po ko jach na I piê trze nad da cha mi
du ¿ych sal

Re mon ty i mo der ni za cje i po mie szczeñ dy dak tycz nych i ad mi ni stra cyj nych

7 278 627,77

448 433,20

2001

Kon ty nu a cja re mon tu ka pi tal ne go Gma chu Elek tro ni ki

Ad ap ta cja na ce le na u ko wo-ba daw cze po mie szczeñ na 4. piê trze Gma chu Elek tro ni ki

Pra ce re mon to wo-bu dow la ne w po mie szcze niach ogól no wy dzia ³o wych

314 000,00

755 000,00

99 000,00

2002

Za kup wy po sa ¿e nia na po trze by la bo ra to riów ogól no wy dzia ³o wych i in fra struk tu ry in for ma tycz nej Wy dzia ³u

Mo der ni za cja in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia i in sta la cji wod no-ka na li za cyj nej w Gma chu Elek tro ni ki

Mo der ni za cja wê z³ów cie pl nych w Gma chu Elek tro ni ki; do cie ple nie stro po da chu i wy mia na sto lar ki okien nej w Gma -
chu Ra dio tech ni ki

813 000,00

1 315 300,00

1 144 500,00

2003

Tablica A.9
Ogól no wy dzia ³o we pra ce mo der ni za cyj no-bu dow la ne prze pro wa dzo ne w la tach 2001–2010*
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* Zestawienie to nie uwzglêdnia prac modernizacyjno-budowlanych przeprowadzonych w instytutach.

Spe cy fi ka cja prac Koszt [z³]

Mo der niza cja po mie szczeñ dy dak tycz nych i la bo ra to ryj nych wraz z po mie szcze nia mi po moc ni czy mi i ko mu ni ka -
cyj ny mi w bu dyn kach Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, re mont sal wy k³a do wych w Gma chu Elek tro -
ni ki oraz kom ple kso we wy po sa ¿e ni tych sal w sy ste my au dio wi zu al ne

In sta la cja sy ste mów fo to wol ta icz nych na fa sa dzie i da chu gma chu Wy dzia ³u In ¿y nie rii Œro do wi ska i Gma chu Ra dio -
tech ni ki

Ad ap ta cja i wy po sa ¿e nie po mie szczeñ na po trze by La bo ra to rium Tech no lo gii Mo bil nych BRA MA

642 000,00

15 700,00

63 600,00

2004

Kon ty nu acja in sta la cji sy ste mów fo to wol ta icz nych na fa sa dzie i da chu gma chu Wy dzia ³u In ¿y nie rii Œro do wi ska
i Gma chu Ra dio tech ni ki

Kon ty nu a cja ad ap ta cji i wy po sa ¿a nia po mie szczeñ na po trze by La bo ra to rium Tech no lo gii Mo bil nych BRA MA

Opra co wa nie pro jek tu re mon tu, re mont i wy po sa ¿e nie au li nr 133 i 161

281 100,00

481 000,00

529 000,00

2005

Re mont i mo der ni za cja trzech dŸwi gów oso bo wych (wind) w Gma chu Elek tro ni ki; przy go to wa nie pro jek tu mo der -
ni za cji Klu bu Stu denc kie go „Am pli tron” oraz pro jek tu grun tow nej mo der ni za cji no wych po mie szczeñ Bi blio te ki
Wy dzia ³o wej; roz po czê cie prac mo der ni za cyj nych w Klu bie Stu denc kim „Am pli tron”; re mont i mo der ni za cja sal wy -
k³a do wych oraz kil ku po mie szczeñ la bo ra to ryj nych

Kon ty nu a cja ad ap ta cji i wy po sa ¿a nia po mie szczeñ na po trze by La bo ra to rium Tech no lo gii Mo bil nych BRA MA

Ad ap ta cja po mie szczeñ i wy po sa ¿a nia w sprzêt La bo ra to rium Fo to wol ta i ki

778 900,00

67 800,00

767 700,00

2006

Re mont i mo der ni za cja Klu bu Stu denc kie go „Am pli tron”; re mont sal wy k³a do wych i kil ku po mie szczeñ la bo ra to ryj -
nych w Gma chu Elek tro ni ki i w Gma chu Ra dio tech ni ki; kon ty nu a cja re mon tu dŸwi gów oso bo wych

Fi na li za cja ad ap ta cji i wy po sa ¿a nia po mie szczeñ na po trze by La bo ra to rium Tech no lo gii Mo bil nych BRA MA

Kon ty nu a cja ad ap ta cji po mie szczeñ i wy po sa ¿a nia w sprzêt La bo ra to rium Fo to wol ta i ki

581 000,00

31 700,00

5 212 000,00

2007

Mo der ni zacja sal wy k³a do wych i kil ku po mie szczeñ la bo ra to ryj nych w Gma chu Elek tro ni ki; fi na li za cja re mon tu dŸwi -
gów: oso bo wo-to wa ro we go w klat ce D Gma chu Elek tro ni ki i oso bo we go w Gma chu Ra dio tech ni ki

Fi na li za cja po mie szczeñ i wy po sa ¿a nia w sprzêt La bo ra to rium Fo to wol ta i ki

346 800,00

333 000,00

2008

Bu do wa Cen tral ne go Au dy to rium oraz ad ap ta cja i wy po sa ¿e nie no wych po mie szczeñ Bi blio te ki Wy dzia ³o wej

In sta la cja sy ste mów mul ti me dial nych w Cen tral nym Au dy to rium i wy ko na nie do dat ko wych prac bu dow la nych nie -
zbêd nych do za pew nie nia je go pe³ nej funk cjo nal no œci

Mo der ni za cja trzech ta ra sów da cho wych na 6. piê trze skrzy de³ A, B i C (obej mu j¹ ca wy mia nê pod³o ¿y i izo la cji oraz
u³o ¿e nie no wych pod³óg); re mont po mie szczeñ pod ta ra sa mi, obej mu j¹ cy usu niê cie szkód wy wo ³a nych prze cie ka -
niem ta ra sów przed mo der ni za cj¹

Ad ap ta cja po mie szczeñ na po trze by Biu ra In we sty cji i Roz wo ju

Ad ap ta cja po mie szczeñ prze ka za nych In sty tu to wi In for ma ty ki w za mian za sa le te go In sty tu tu prze zna czo ne na no -
w¹ sie dzi bê Bi blio te ki Wy dzia ³o wej

Re mont sal wy k³a do wych

Re mont po mie szczeñ Dzie ka na tu

Mo der ni za cja czê œci sie ci ener ge tycz nej ob s³u gu j¹ cej wy dzia ³o w¹ ser we row niê

1 530 188,81

533 008,36

211 643,00

46 360,00

65 505,00

23 311,00

64 017,00

45 704,00

2009

Tablica A.9 — cd.
Ogól no wy dzia ³o we pra ce mo der ni za cyj no-bu dow la ne prze pro wa dzo ne w la tach 2001–2010*
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Spe cy fi ka cja prac Koszt [z³]

In sta la cja oka blo wa nia, rzut ni ków kom pu te ro wych i ekra nów w sa lach wy k³a do wych

Ad ap ta cja i wy po sa ¿e nie po mie szcze nia na po trze by mul ti me dial nej sa li se mi na ryj nej In sty tu tu Sy ste mów Elek tro -
nicz nych (i Wy dzia ³u)

32 351,00

29 550,00

2009 — cd.

Remont i modernizacja hallu wejœciowego Gmachu Elektroniki i kontynuacja remontu pomieszczeñ Dziekanatu

Finalizacja adaptacji i wyposa¿enie nowych pomieszczeñ Biblioteki Wydzia³owej

Modernizacja i wyposa¿enie pomieszczeñ Rady Wydzia³u

Remont dachu Gmachu Elektroniki

Remont toalet na 1. piêtrze

Remont sali wyk³adowej

1 666 753,11

423 776,01

764 733,82

49 302,27

95 130,99

35 378,62

2010

Tablica A.9 — cd.
Ogól no wy dzia ³o we pra ce mo der ni za cyj no-bu dow la ne prze pro wa dzo ne w la tach 2001–2010*

* Zestawienie to nie uwzglêdnia prac modernizacyjno-budowlanych przeprowadzonych w instytutach.

* Stopa inflacji w okresie obejmuj¹cym osiem lat (2002–2010) wynios³a w Polsce oko³o 24%.

2001 2010

Przychody

Koszty

34 698 671

47 859 980

34 688 764

46 756 751

Ta bli ca A.10
Przychody i koszty w 2001 i 2010 roku (wartoœci nominalne w z³otych*)

Dzia³alnoœæ dydaktyczna

Przychody

Koszty

14 379 165

13 618 464

33 985 571

33 985 571

Dzia³alnoœæ naukowa

Przychody

Koszty

7 278 628

7 278 628

38 159 172

17 761 281

Dzia³alnoœæ inwestycyjna (w zakresie aparatury i przedsiêwziêæ budowlanych)

Przychody

Koszty

56 356 464

55 585 856

120 004 723

98 503 603

Ogó³em
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Hi sto ria zmian w sy ste mie kszta³ ce nia na Wy dzia le jest bar dzo bo ga ta. Jej pierw sze 50 lat
sta no wi ³o przedmiot opra co wa nia, bê d¹ ce go czê œci¹ ju bi le uszo we go wy daw nic twa zwi¹ za -
ne go z ob cho da mi 50-le cia Wy dzia ³u1. Ostat nie 10 lat w ni czym nie zmie nia przed sta wio nej
w tym opra co wa niu oce ny, ¿e mi nio ny okres to czas ci¹ g³e go twór cze go nie po ko ju, w którym
pra cow ni cy Wy dzia ³u w po szu ki wa niu co raz lep szych form kszta³ ce nia stu den tów podej mo -
wa li wci¹¿ no we ini cja ty wy, a wie le z pro po no wa nych idei, do pra co wa nych i wdro ¿o nych
na Wy dzia le przyj mo wa no póŸniej na ca ³ej Po li tech ni ce, a tak ¿e na in nych uczel niach.

Nie ma po trze by po wta rzaæ in for ma cji za war tych w wy mie nio nym opra co wa niu — zo -
 sta n¹ one skon den so wa ne do nie zbêd ne go mi ni mum, umo¿ li wia j¹ ce go pre zen ta cjê do ko nañ
ostat nie go dzie siê cio le cia we w³a œci wym kon tek œcie. Za cho wu j¹c jed nak ¿e przy jê t¹ tam kon -
cep cjê pre zen ta cji, wy ró¿ nio no kil ka aspek tów sze ro ko ro zu mia ne go sy ste mu kszta³ ce nia,
ta kich jak struk tu ra ofer ty edu ka cyj nej, pro gra my kszta³ ce nia, orga ni za cja pro ce su dy dak tycz -
ne go i za sa dy stu dio wa nia, czy kszta³ ce nie m³o dych na u kow ców, i omówio no naj wa¿ niej sze
wy da rze nia i pro ce sy, które za cho dzi ³y w ka¿ dym z tych ob sza rów w ci¹ gu ostat nich 10 lat.

OGÓL NA STRUK TU RA
OFER TY EDU KA CYJ NEJ
Ofer ta edu ka cyj na Wy dzia ³u to przede wszy st kim stu dia. Mówi¹c o mo de lu stu diów, czy
ogól nej ich struk tu rze, ma my na my œli przede wszy st kim:

n ro dza je pro wa dzo nych stu diów, z których ka¿ dy okre œlo ny jest przez for mal ne kwa li fi ka -
cje uzy ski wa ne przez ab sol wen ta, tzn. ro dzaj dy plo mu (stu dia ma gi ster skie, stu dia in ¿y -
nier skie), for mê pro wa dze nia stu diów (daw niej — stu dia dzien ne, stu dia wie czo ro we,
stu dia za ocz ne, a obe cnie — stu dia sta cjo nar ne, stu dia nie sta cjo nar ne) oraz no mi nal ny
czas ich trwa nia;

n ob sza ry te ma tycz ne stu diów (kie run ki, spe cjal no œci, spe cja li za cje) wraz z okre œlo ny mi dla
ka¿ de go ob szar wy ma ga nia mi pro gra mo wy mi (pla na mi stu diów i pro gra ma mi na u cza nia);

n za sa dy przy po rz¹d ko wa nia stu den tów do po szcze gól nych ob sza rów te ma tycz nych stu -
diów, okre œla j¹ ce w szcze gól no œci, kie dy stu den ci zo sta j¹ „przy pi sa ni” do po szcze gól nych
kie run ków, spe cjal no œci czy spe cja li za cji.

system
kształcenia

Andrzej Kraśniewski
prof. dr hab.
Instytut Telekomunikacji
Gmach Elektroniki, p. 471 
ul. Nowowiejska 15/19
00−665 Warszawa
tel. +48−22−234−7537
e−mail: andrzej@

tele.pw.edu.pl

Dariusz Turlej
dr inż.
Instytut Informatyki
Gmach Elektroniki,

p. 206A 
ul. Nowowiejska 15/19
00−665 Warszawa
tel. +48−22−234−7995
e−mail: d.turlej@

ii.pw.edu.pl

1 A. Kra œniew ski, Sy stem kszta³ ce nia, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 2001.
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Nie mal w ca ³ym 60-let nim okre sie dzia ³al no œci Wy dzia³ ofe ro wa³ ró¿ ne ro dza je stu diów.
Skon cen tru je my jed nak na sz¹ uwa gê na stu diach dzien nych (sta cjo nar nych), in ne for my stu -
diów omówi my mniej szcze gó³o wo.

TO CO NAJWA¯NIEJSZE, CZYLI STUDIA DZIENNE,
ZWANE DZIŒ STACJONARNYMI

Pierwsze pó³ wieku
Hi sto riê pierw szych 50 lat stu diów omówio no w po prze dnim wy daw nic twie ju bi le uszo wym2,
gdzie w szcze gól no œci przed sta wio no uwa run ko wa nia po li tycz no-spo ³ecz ne oraz mo ty wy
zmian do ko ny wa nych w struk tu rze stu diów dzien nych. Ogra ni czy my siê za tem do przy po m -
nie nia w po rz¹d ku chro no lo gicz nym naj bar dziej istot nych z tych zmian.

1951 Uru cho mio ne zo sta ³y stu dia dwu stop nio we, obej mu j¹ ce 3-let nie stu dia in ¿y nier skie,
„prze nie sio ne” na no wo utwo rzo ny Wy dzia³ £¹cz no œci z Wy dzia ³u Elek trycz ne go
(w 1952 ro ku wy d³u ¿o no czas trwa nia tych stu diów do 4 lat) oraz 2-let nie uzu pe³ nia -
j¹ ce stu dia ma gi ster skie. Stu dia pro wa dzo ne by ³y w ra mach jed ne go z dwóch od dzia -
³ów — Od dzia ³u Te le ko mu ni ka cji lub Od dzia ³u Elek tro tech ni ki Me dycz nej.

1952 Uru cho mio ne zo sta ³y jed no li te stu dia ma gi ster skie o no mi nal nym cza sie trwa nia 11 se -
me strów, pro wa dzo ne w 8 spe cjal no œciach: Aku sty ka i Elek tro a ku sty ka, Au to ma ty ka
i Te le me cha ni ka, Elek tro ni ka, Ra dio lo gia i Elek tro ni ka Me dycz na, Ra dio tech ni ka, Tech -
no lo gia Sprzê tu Te le ko mu ni ka cyj ne go, Te le tech ni ka £¹ cze nio wa (póŸniej na zwa na
Te le ko mu ta cj¹) oraz Te le tran smi sja Prze wo do wa. Wy bór jed nej z tych spe cjal no œci
na stê po wa³ po 6. se me strze.

1965 Uru cho mio ne zo sta ³y jed no li te stu dia ma gi ster skie na kie run ku Elek tro ni ka o no mi nal -
nym cza sie trwa nia 10 se me strów (w 1972 ro ku ich czas skróco no do 9 se me strów,
by na stêp nie w 1982 ro ku po wróciæ do stu diów 10-se me stral nych), z no wym, wpro -
wa dzo nym de cy zj¹ Mi ni ster stwa uk³a dem 6 spe cjal no œci i 16 spe cja li za cji w 2 gru -
pach spe cjal no œci: Elek tro ni ka Uk³a do wa oraz Tech no lo gia Elek tro no wa. Uk³ad ten
zo sta³ wkrót ce zmo dy fi ko wa ny — wpro wa dzo no 6 spe cjal no œci i 16 spe cja li za cji
w 3 gru pach spe cjal no œci: Au to ma ty ka i Apa ra tu ra Elek tro nicz na, Te le ko mu ni ka cja
oraz Tech no lo gia Elek tro no wa.

Rów no le gle uru cho mio ne zo sta ³y jed no li te stu dia ma gi ster skie w ra mach Stu dium
Ma te ma tycz no-Tech nicz ne go, prze kszta³ ca ne go ko lej no w Stu dium Pod sta wo wych
Pro ble mów Tech ni ki, a na stêp nie w Miê dzy wy dzia ³o we Stu dium Pod sta wo wych Pro -
ble mów Tech ni ki, sta no wi¹ ce za czyn no we go wy dzia ³u — utwo rzo ne go w 1975 ro ku
Wy dzia ³u Fi zy ki Tech nicz nej i Ma te ma ty ki Sto so wa nej.

1967 Uru cho mio no 3-let nie dzien ne stu dia in ¿y nier skie w za kre sie dwóch spe cjal no œci
(spe cja li za cji): Apa ra tu ra Po mia ro wa i Te le tran smi sja. Po kil ku la tach zre zy gno wa no
jed nak z pro wa dze nia tej for my stu diów.

1975 W na stêp stwie utwo rze nia in sty tu tów, w ra mach jed no li tych stu diów ma gi ster skich
wy o drêb nio no trzy kie run ki: Elek tro ni ka, In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja. Zre du ko wa -
ny dra stycz nie ze staw spe cjal no œci (3 spe cjal no œci na kie run ku Elek tro ni ka, po zo sta ³e
kie run ki — bez spe cjal no œci) w ko lej nych la tach ule ga³ stop nio we mu roz sze rza niu.

1989 Ofer ta jed no li tych stu diów ma gi ster skich zo sta ³a roz sze rzo na o stu dia na no wym kie -
run ku — Au to ma ty ka i Ro bo ty ka. Na kie run kach Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja ofe ro -
wa ne by ³y wów czas po 3 spe cjal no œci. Zde fi nio wa no te¿ licz ne spe cja li za cje (zwa ne
upro fi lo wa nia mi), zw³a szcza w spe cjal no œciach Apa ra tu ra Elek tro nicz na i Sy ste my Te -
le ko mu ni ka cyj ne.

1992 Do sto so wa no uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach ma gi ster skich do tre œci
uchwa ³y Ra dy G³ów nej Szkol nic twa Wy ¿sze go, zmie nia j¹ cej wy kaz kie run ków stu -

2 R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001.
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diów (zgo dnie z tre œci¹ tej uchwa ³y kie ru nek Elek tro ni ka i kie ru nek Te le ko mu ni ka cja
zo sta ³y po ³¹ czo ne w je den kie ru nek). W wy ni ku tych zmian na kie run ku Elek tro ni ka
i Te le ko mu ni ka cja utwo rzo no 5 spe cjal no œci; do dat ko wo, ofe ro wa no 2 spe cjal no œci
na kie run ku In for ma ty ka. Li kwi da cji ule g³y spe cja li za cje (upro fi lo wa nia).

Na star cie ostat niej de ka dy
Ko lej ne zmia ny w struk tu rze stu diów pro wa dzo nych na Wy dzia le mia ³y ju¿ istot ne zna cze -
nie dla orga ni za cji sy ste mu kszta³ ce nia w ostat nim dzie siê cio le ciu.

Z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go 1994/1995 wpro wa dzo no ela stycz ny sy stem stu diów
dwu stop nio wych (nie wie le wcze œniej, w kwiet niu 1994 ro ku, Se nat Po li tech ni ki War szaw -
skiej pod j¹³ de cy zjê o zmia nie na zwy Wy dzia ³u: Wy dzia³ Elek tro ni ki sta³ siê Wy dzia ³em
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych). Sy stem ten obej mo wa³ stu dia I stop nia, które trwa ³y
no mi nal nie 8 se me strów oraz stu dia II stop nia, które trwa ³y no mi nal nie 4 se me stry. Wa run -
kiem ko niecz nym przy jê cia na stu dia II stop nia (uru cho mio ne w 1997 ro ku) by ³o ukoñ cze nie
stu diów wy ¿szych (nie ko niecz nie na Wy dzia le) lub ukoñ cze nie 6 se me strów stu diów I stop -
nia na Wy dzia le. Do pe³ nie niem sy ste mu stu diów dwu stop nio wych s¹ trwa j¹ ce no mi nal nie
4 la ta stu dia III stop nia — stu dia dok to ranc kie, uru cho mio ne z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie -
go 1999/2000.

Tê trzy stop nio w¹ struk tu rê stu diów przed sta wio no na ry sun ku 1, gdzie po ka za no rów nie¿
podzia³ stu diów na eta py:
n etap A: no mi nal nie se me stry 1– 4 stu diów I stop nia,
n etap B: no mi nal nie se me stry 5–6 stu diów I stop nia,
n etap C: no mi nal nie se me stry 7– 8 stu diów I stop nia,
n etap D: stu dia II stop nia,
n etap E: stu dia III stop nia.

Eta py mia ³y zna cze nie orga ni za cyj ne —
za koñ cze nie ka¿ de go eta pu zwi¹ za ne by ³o
z pod jê ciem de cy zji istot nej z punk tu wi dze nia
dal sze go prze bie gu stu diów. W eta pie A kszta³ -
ce nie mia ³o cha rak ter pod sta wo wy, a na koñ cu
te go eta pu stu dent wy bie ra³ spe cjal noœæ. W eta -
pie B kon ty nu o wa ne by ³y stu dia pod sta wo we
z wpro wa dza niem ele men tów wie dzy zwi¹ -
za nej z wy bra n¹ spe cjal no œci¹. Przed za koñ -
cze niem eta pu B stu dent podej mo wa³ de cy zjê
o kon ty nu a cji stu diów I stop nia, czy li o przej -
œciu na etap C, b¹dŸ ubie ga niu siê o przy jê cie
na stu dia II stop nia, czy li o przej œciu na etap D
(for mal nie, stu dent ta ki by³ prze no szo ny na
ostat ni etap jed no li tych stu diów ma gi ster skich
o pro gra mie to¿ sa mym z pro gra mem stu diów
II stop nia). W eta pie C na stê po wa ³o po g³ê bie -
nie wy kszta³ ce nia spe cjal no œcio we go i re a li za -
cja pro jek tu in ¿y nier skie go trak to wa ne go ja ko
pra ca dy plo mo wa. Etap D (stu dia II stop nia)
obej mo wa³ za a wan so wa ne kszta³ ce nie pod -
sta wo we i spe cjal no œcio we oraz re a li za cjê dy -
plo mo wej pra cy ma gi ster skiej.

Dru g¹ — obok wie lo stop nio wo œci — zna -
mien n¹ ce ch¹ struk tu ry stu diów wpro wa dzo nej
w 1994 ro ku by ³o ist nie nie spe cjal no œci w ra -
mach ma kro kie run ku, a nie po szcze gól nych
kie run ków stu diów. Wy ko rzy stu j¹c ist nie j¹ ce
mo¿ li wo œci pra wne — swo i st¹ „furt kê”, któr¹
uchy li ³a wów czas Ra da G³ów na Szkol nic twa
Wy ¿sze go — wpro wa dzo no ma kro kie ru nek

Ry su nek 1. Ogól na struk tu ra stu diów trzy stop nio wych
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In for ma ty ka, Au to ma ty ka i Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja, a w je go ra mach dla
stu diów I stop nia zde fi nio wa no 12 spe cjal no œci, podzie lo nych na dwie gru py. Przy jê to za sa dê,
¿e kan dy da ci przy jê ci na stu dia roz po czy na j¹ stu dia w ra mach jed nej z grup spe cjal no œci
(jed ne go z po to ków), a wy bór spe cjal no œci w ra mach po to ku na stê pu je pod ko niec 4. se me s -
tru (wszy st kie spe cjal no œci w da nej gru pie ma j¹ wspól ne wy ma ga nia pro gra mo we na eta pie A).
Spe cjal no œci, przy naj mniej nie które, mia ³y cha rak ter ogól no wy dzia ³o wy — w re a li za cji pro -
gra mu i dy plo mo wa niu w ra mach okre œlo nej spe cjal no œci ucze st ni czy li pra cow ni cy ró¿ nych
in sty tu tów. Wy bór in sty tu tu dy plo mu j¹ ce go oraz in dy wi du al ne go opie ku na na stu diach I stop -
nia na stê po wa³ przed przej œciem na etap C.

Dla stu diów II stop nia zde fi nio wa no czte ry spe cjal no œci oraz wpro wa dzo no za sa dê, ¿e
w ra mach tych spe cjal no œci mo g¹ byæ — z ini cja ty wy in sty tu tów — zde fi nio wa ne upro fi lo -
wa nia (pro fi le dy plo mo wa nia). Zgo dnie z przy jê t¹ kon cep cj¹ in te gra cji pro gra mo wej stu diów
III stop nia ze stu dia mi II stop nia, na stu diach III stop nia zde fi nio wa no ta kie sa me jak na stu -
diach II stop nia czte ry spe cjal no œci — od po wia da j¹ one dys cy pli nom na u ko wym, w których
Wy dzia³ ma upraw nie nia do nada wa nia stop ni na u ko wych.

Uk³ad spe cjal no œci na stu diach I i II stop nia — re a li zo wa nych po wpro wa dze niu ma kro -
kie run ku In for ma ty ka, Au to ma ty ka i Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja — przed sta -
wio no w ta bli cy 1 i ta bli cy 2.

Ta bli ca 2
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach II stop nia

roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 1997/1998

Zród³o: Stu dia II stop nia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, Po li tech ni ka War szaw ska,
Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, gru dzieñ 1999.

Ma kro kie ru nek In for ma ty ka,
Au to ma ty ka i Ro bo ty ka,
Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja

Au to ma ty ka

Elek tro ni ka

In for ma ty ka

Te le ko mu ni ka cja

Kie ru nek Spe cjal noœæ

Ta bli ca 1
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach I stop nia

roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 1994/1995

Zród³o: Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 1998, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych, War sza wa, kwie cieñ 1999.

Ma kro kie ru nek
In for ma ty ka,
Au to ma ty ka
i Ro bo ty ka,
Elek tro ni ka
i Te le ko mu ni ka cja

gru pa spe cjal no œci I

gru pa spe cjal no œci II

In ¿y nie ria Bio me dycz na

In ¿y nie ria Kom pu te ro wa

Mi kro e lek tro ni ka

Opto e lek tro ni ka

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne
(do 1996 ro ku Ra dio e lek tro ni ka)

Sy ste my Po mia ro wo-Kon trol ne

Bu do wa i Opro gra mo wa nie Kom pu te rów

In ¿y nie ria Opro gra mo wa nia
i Sy ste my In for ma cyj ne

Kom pu te ro we Sy ste my Ste ro wa nia

Sy ste my In for ma tycz ne Wspo ma ga nia De cy zji

Sy ste my i Sie ci Te le ko mu ni ka cyj ne

Za rz¹ dza nie Sie cia mi i Us³u ga mi

Kie ru nek Gru pa spe cjal no œci
(po tok) Spe cjal noœæ

`

`
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In for ma ty ka czy li vo tum se pa ra tum
Ukszta³ to wa ny ewo lu cyj nie w wy ni ku wpro wa dza nia ko lej no stu diów I stop nia, a na stêp nie
stu diów II stop nia uk³ad „ma kro kie ru nek + spe cjal no œci w ra mach po to ków” uleg³ zmia nie
z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go 2001/2002. Zmia na ta by ³a m.in. efek tem dys ku sji, ja ka
to czy ³a siê na Wy dzia le w zwi¹z ku z Me mo ran dum w spra wie kszta³ ce nia in for ma ty ków w Po -
li tech ni ce War szaw skiej, wy sto so wa nym przez gru pê pro fe so rów na szej Uczel ni w ma ju 2000
ro ku, a do ty cz¹ cym idei utwo rze nia na Po li tech ni ce War szaw skiej Wy dzia ³u In for ma ty ki.

Isto t¹ przy jê te go roz wi¹ za nia by ³o wy o drêb nie nie kszta³ ce nia na kie run ku In for ma ty ka
rów no le gle z kszta³ ce niem w ra mach dwóch po to ków (grup spe cjal no œci) na ist nie j¹ cym
ma kro kie run ku In for ma ty ka, Au to ma ty ka i Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja. Uk³ad
kie run ków i spe cjal no œci ofe ro wa ny stu den tom, którzy roz po czê li kszta³ ce nie na stu diach
I stop nia w ro ku aka de mic kim 2001/2002 przed sta wio no w ta bli cy 3.

Ta bli ca 3
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach I stop nia

roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 2001/2002

Zród³o: In for ma tor o stu diach 2001–2002, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In -
for ma cyj nych.

Ma kro kie ru nek
In for ma ty ka,
Au to ma ty ka
i Ro bo ty ka,
Elek tro ni ka
i Te le ko mu ni ka cja

Kie ru nek
In for ma ty ka

Elek tro ni ka i In ¿y    nie ria
Kom pu te ro wa oraz
In ¿y nie ria Bio me dycz na

Te le ko mu ni ka cja

Elek tro ni ka i In ¿y nie ria Kom pu te ro wa

In ¿y nie ria Bio me dycz na

Sy ste my i Sie ci Te le ko mu ni ka cyj ne

Te le in for ma ty ka i Za rz¹ dza nie
w Te le ko mu ni ka cji

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne

In ¿y nie ria Sy ste mów In for ma tycz nych

Sy ste my In for ma cyj no-De cy zyj ne

(Ma kro)kie ru nek Gru pa spe cjal no œci
(po tok) Spe cjal noœæ

W przy jê tej struk tu rze stu diów kan dy dat móg³ byæ przy jê ty na kie ru nek In for ma ty ka al bo
na ma kro kie ru nek. Podzia³ na po to ki (gru py spe cjal no œci) w ra mach ma kro kie run ku na stê po -
wa³ po pierw szym ro ku stu diów. Podzia³ na spe cjal no œci w ra mach kie run ku lub po to ków na -
stê po wa³ po dwóch la tach stu diów. W obrê bie po szcze gól nych spe cjal no œci wy mie nio nych
w ta bli cy 3 zo sta ³y zde fi nio wa ne upro fi lo wa nia.

W œlad za zmia na mi do ko na ny mi na stu diach I stop nia zmie nio ny zo sta³ uk³ad pro wa dzo -
nych w ra mach ma kro kie run ku (od mo men tu wpro wa dze nia stu diów II stop nia w 1997 ro ku)
czte rech spe cjal no œci o na zwach od po wia da j¹ cych na zwom re pre zen to wa nych na Wy dzia -
le dys cy plin na u ko wych. Przed sta wio ny w ta bli cy 3 uk³ad kie run ków i spe cjal no œci zo sta³ po -
wie lo ny na stu diach II stop nia:
n podej mo wa nych po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 2004/2005 przez stu den tów kszta³ -

co nych w try bie od po wia da j¹ cym jed no li tym stu diom ma gi ster skim (którzy po eta pie B
stu diów I stop nia zo sta li for mal nie prze nie sie ni na ostat ni etap jed no li tych stu diów ma gi s -
ter skich, pro gra mo wo to¿ sa my ze stu dia mi II stop nia),

n podej mo wa nych po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 2005/2006 przez ab sol wen tów 4-let -
nich stu diów I stop nia.

Utwo rzo na struk tu ra kie run ków nie by ³a roz wi¹ za niem sa ty sfak cjo nu j¹ cym dla znacz nej
czê œci spo ³ecz no œci Wy dzia ³u. Po wo ³a na w gru dniu 2002 ro ku Dzie kañ ska Ko mi sja ds. Roz -
wo ju Wy dzia ³u, której za da niem by ³o do ko na nie wszech stron nej ana li zy sta nu Wy dzia ³u oraz
przed sta wie nie kon cep cji zmian orga ni za cyj no-funk cjo nal nych, sfor mu ³o wa ³a m.in. na stê -
 pu j¹ ce wnio ski3:

3 Ra port nr 3 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, czer wiec 2004.

`
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n Naj pil niej szym za da niem jest kon se kwent na re a li za cja kszta³ ce nia ma kro kie run ko we -
go na stu diach I stop nia, z jed no li tym dla wszy st kich stu den tów pro gra mem na u cza nia
w pierw szej fa zie stu diów, obej mu j¹ cym pod sta wy wie dzy spe cja li stycz nej ze wszy st kich
kie run ków sk³a do wych ma kro kie run ku. W tym kon tek œcie stwier dzo no, ¿e wy dzie le nie
kszta³ ce nia na kie run ku In for ma ty ka ... trud no uznaæ za de cy zjê traf n¹.

n Spe cjal no œci/pro fi le na u cza nia na le ¿y okre œlaæ w od nie sie niu do trzech po to ków kszta³ -
ce nia, po wi¹ za nych z dys cy pli na mi na u ko wy mi, w których nasz Wy dzia³ ma naj wiêk szy
po ten cja³ ka dro wy: z Elek tro ni k¹, In for ma ty k¹ (z ele men ta mi au to ma ty ki i ro bo ty ki) i Te -
le ko mu ni ka cj¹.

n Stu dia II stop nia, tak jak I stop nia, na le ¿y pro wa dziæ w ra mach ma kro kie run ku, gdy¿ za -
pew nia to mo¿ li woœæ ela stycz ne go kszta³ to wa nia pro gra mów na u cza nia i spe cja li za cji/
/pro fi li dy plo mo wa nia.

Ko mi sja stwier dzi ³a po nad to, ¿e na zwa ma kro kie run ku obej mu j¹ ce go tre œci na u cza nia
zwi¹ za ne z kie run ka mi sk³a do wy mi nie po win na byæ z³o ¿e niem ich nazw, lecz odzwier cie d -
laæ ich tre œci wspól ne, wy ra ¿o ne w ta kich okre œle niach jak: Na u ki i tech ni ki in for ma cyj ne,
Tech ni ki i tech no lo gie in for ma cyj ne czy Elek tro ni ka i tech ni ki in for ma cyj ne.

W 2007 ro ku zgo dnie z su ge sti¹ Ko mi sji, de cy zj¹ Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej, na
wnio sek Ra dy Wy dzia ³u zmie nio na zo sta ³a na zwa ma kro kie run ku — do tych cza so w¹ na zwê,
sta no wi¹ c¹ z³o ¿e nie nazw kie run ków sk³a do wych, za st¹ pi ³a na zwa zgrab niej sza, zgod na
z na zw¹ Wy dzia ³u — Elek tro ni ka i Tech ni ki In for ma cyj ne 4. Ma kro kie ru nek ten sta no wi³ jed -
nak nadal for mal nie po ³¹ cze nie trzech uwi docz nio nych w po prze dniej na zwie kie run ków
(In for ma ty ka, Au to ma ty ka i Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja).

Je szcze je den kie ru nek — In ¿y nie ria Bio me dycz na
Obok zmia ny na zwy ma kro kie run ku w uk³a dzie kie run ków i spe cjal no œci na st¹ pi ³a w 2007
ro ku tak ¿e in na zmia na — uru cho mio ne zo sta ³y stu dia I stop nia na kie run ku In ¿y nie ria Bio -
me dycz na, pro wa dzo ne we wspó³ dzia ³a niu z Wy dzia ³em Me cha tro ni ki. W zwi¹z ku z tym
do tych cza so wa ofe ro wa na spe cjal noœæ In ¿y nie ria Bio me dycz na przy jê ³a na zwê Elek tro ni ka
i In for ma ty ka w Me dy cy nie, co zna la z³o odzwier cie dle nie w od po wie dniej mo dy fi ka cji na zwy
gru py spe cjal no œci (po to ku).

4 Uchwa ³a nr 146/XLVI/2007 Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 24 stycz nia 2007 ro ku w spra wie zmia -
ny na zwy ma kro kie run ku stu diów na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych.

Ta bli ca 4
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach I stop nia

roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 2007/2008

Zród³o: In for ma tor o stu diach 2001–2002, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych.

Ma kro kie ru nek
Elek tro ni ka
i Tech ni ki
In for ma cyj ne

Kie ru nek
In for ma ty ka

Kie ru nek In ¿y nie ria
Bio me dycz na

Elek tro ni ka i In ¿y    nie ria Kom -
pu te ro wa oraz Elek tro ni ka
i In for ma ty ka w Me dy cy nie

Te le ko mu ni ka cja

Elek tro ni ka i In ¿y nie ria Kom pu te ro wa

Elek tro ni ka i In for ma ty ka w Me dy cy nie

Sy ste my i Sie ci Te le ko mu ni ka cyj ne

Te le in for ma ty ka i Za rz¹ dza nie
w Te le ko mu ni ka cji

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne

In ¿y nie ria Sy ste mów In for ma tycz nych

Sy ste my In for ma cyj no-De cy zyj ne

(Ma kro)kie ru nek Gru pa spe cjal no œci
(po tok) Spe cjal noœæ

`
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Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci, bê d¹ -
cy efek tem zmian do ko na nych w 2007 ro -
ku przed  sta wio no w ta bli cy 4.

Ko niec roz dwo je nia
Utwo rzo na w po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ -
tych struk tu ra stu diów umo¿ li wia ³a — obok
stu dio wa nia „dwu stop nio wo” — kszta³ ce -
nie w try bie od po wia da j¹ cym jed no li tym
stu diom ma gi ster skim (ry su nek 2). Po wsta ³a
w ten spo sób atrak cyj na ofer ta, stwa rza j¹ ca
przy sz³ym stu den tom mo¿ li woœæ wy bo ru
ró¿ nych dróg zdo by wa nia wy kszta³ ce nia.
W prak ty ce wy bór ten by³ jed nak ogra ni -
czo ny. Pra wo do ko rzy sta nia ze œcie¿ ki pro -
wa dz¹ cej bez po œre dnio do dy plo mu ma gi -
ster skie go przy s³u gi wa ³o tyl ko stu den tom
osi¹ ga j¹ cym do bre wy ni ki w trak cie pierw -
szych trzech lat stu diów. W efek cie ze
œcie¿ ki tej ko rzy sta ³o oko ³o 40% stu den tów
koñ cz¹ cych trze ci rok stu diów.

Ela stycz noœæ wpro wa dzo nej na Wy -
dzia le struk tu ry stu diów po zwa la ³a na do -
wol ne usta le nie pro por cji licz by stu den tów
stu diu j¹ cych „dwu stop nio wo” i „jed no li cie”. W szcze gól no œci przej œcie na „czy sty” sy stem
dwu stop nio wy nie wy ma ga ³o ¿ad nej po wa¿ nej re for my; mo g³o byæ do ko na ne nie mal „od rê -
ki”, w wy ni ku od po wie dniej de cy zji w³adz Wy dzia ³u do ty cz¹ cej za sad re kru ta cji na stu dia
II stop nia.

Ko niecz noœæ do ko na nia ta kie go w³a œnie przej œcia by ³a na stêp stwem uchwa le nia w 2005
ro ku usta wy Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym5, wpro wa dza j¹ cej obo wi¹ zek pro wa dze nia kszta³ -
ce nia na wiêk szo œci kie run ków, w tym na wszy st kich kie run kach istot nych dla Wy dzia ³u,
w „czy stej” struk tu rze dwu stop nio wej. No we Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym zmie ni ³o te¿ ter -
mi no lo giê zwi¹ za n¹ z ró¿ ny mi for ma mi pro wa dze nia stu diów. Stu dia dzien ne zo sta ³y prze -
mia no wa ne na stu dia sta cjo nar ne, a in ne for my pro wa dze nia stu diów (stu dia wie czo ro we,
stu dia za ocz ne) zo sta ³y na zwa ne stu dia mi nie sta cjo nar ny mi.

Re a li zu j¹c prze pi sy usta wy, pod jê to de cy zjê o za prze sta niu kszta³ ce nia w try bie od po wia -
da j¹ cym jed no li tym stu diom ma gi ster skim; oso by podej mu j¹ ce stu dia I stop nia w ro ku aka -
de mic kim 2006/2007 lub póŸniej nie mo g³y ju¿ ko rzy staæ z tej mo¿ li wo œci.

Czy krócej zna czy le piej?
Jak kol wiek przej œcie na „czy sty” sy stem dwu stop nio wy odby ³o siê „bez bo le œnie”, to jed nak
pro wa dzo ne w œro do wi sku aka de mic kim dys ku sje do ty cz¹ ce no wych re gu la cji pra wnych
oraz zmia ny do ko ny wa ne w na szym oto cze niu, a w szcze gól no œci na in nych wy dzia ³ach
Po li tech ni ki War szaw skiej, za in spi ro wa ³y de ba tê na te mat mo de lu stu diów dwu stop nio wych
na Wy dzia le. Jed nym z wy ni ków tej de ba ty by ³a pro po zy cja skróce nia cza su trwa nia tych
stu diów do 7 se me strów. Kwe stia ta by ³a przedmio tem o¿y wio nej dys ku sji za rów no w Ko mi -
sji Ra dy Wy dzia ³u ds. Kszta³ ce nia, dzia ³a j¹ cej w tym okre sie pod prze wo dnic twem An drze ja
Pfit z ne ra, jak i na po sie dze niach Ra dy Wy dzia ³u.

W ma te ria le za wie ra j¹ cym wy ni ki prac Ko mi sji 6 oraz w dys ku sji przy ta cza no istot ne ar gu -
men ty za rów no za t¹ pro po zy cj¹, jak i za po zo sta wie niem do tych cza so we go roz wi¹ za nia.

5 Usta wa z dnia 27 lip ca 2005 ro ku Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym.
6 In for ma cja dla Ra dy Wy dzia ³u o prze s³an kach sfor mu ³o wa nia przez Ko mi sjê ds. Kszta³ ce nia wnio sku w spra -

wie no mi nal ne go cza su trwa nia stu diów I i II stop nia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych —
za ³¹cz nik do Pro to ko ³u z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 lu te -
go 2007 ro ku.

Ry su nek 2. Ogól na struk tu ra stu diów dzien nych pro wa dzo nych na Wy dzia le
po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 1994/1995
Zród³o: Dzien ne stu dia dwu stop nio we na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj  nych,
In for ma tor dla stu den tów, Po li tech ni ka War szaw ska, War sza wa 2004.
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Ar gu men ty za skróce niem no mi nal ne go cza su trwa nia stu diów I stop nia z 8 do 7 se me s -
trów odwo ³y wa ³y siê przede wszy st kim do ocze ki wa nej po pra wy ja ko œci i ela stycz no œci pro -
gra mo wej stu diów II stop nia, wy ni ka j¹ cej z wy d³u ¿e nia re al ne go cza su trwa nia stu diów II stop -
nia do mi ni mum 3 se me strów, bê d¹ ce go na stêp stwem ogra ni cze nia ska li trans fe ru osi¹ gniêæ
ab sol wen tów stu diów I stop nia do ma ksy mal nie jed ne go se me stru. Ta kie roz wi¹ za nie ozna -
cza ³o by m.in.:

n re al ne roz sze rze nie ofer ty dy dak tycz nej stu diów II stop nia przez po pra wê do stêp no œci
przedmio tów obie ral nych uru cha mia nych raz w ro ku,

n zwiêk sze nie licz by go dzin prze zna czo nych na przedmio ty obie ral ne przez czê œcio we
prze su niê cie swo bo dy w obie ral no œci ze stu diów I stop nia (ra cjo nal ne z punk tu wi dze nia
za sa dy stop nio we go zwiêk sza nia upraw nieñ stu den tów w mia rê po stê pu stu diów).

Roz wi¹ za nie ta kie roz wie wa ³o by tak ¿e w¹t pli wo œci na tu ry for mal nej, które mo g³y by siê
po ja wiæ przy akre dy ta cji stu diów (w sy ste mie „8+4” w przy pad ku ma ksy mal ne go trans fe ru
osi¹ gniêæ ze stu diów I stop nia rze czy wi sty czas trwa nia stu diów II stop nia ule ga w isto cie
skró ce niu do dwóch se me strów, pod czas gdy okre œlo ny przez usta wê mi ni mal ny czas trwa -
nia ta kich stu diów wy no si 3 se me stry).

Prze ciw ni cy skróce nia stu diów I stop nia wska zy wa li przede wszy st kim na na stê pu j¹ ce
ne ga tyw ne kon se kwen cje tej de cy zji:

n ob ni ¿e nie kom pe ten cji ab sol wen tów stu diów I stop nia w na stêp stwie ogra ni cze nia tre œci
pro gra mo wych i ela stycz no œci pro gra mo wej,

n zmniej sze nie re al nych mo¿ li wo œci ucze st nic twa w pro gra mach mo bil no œci stu den tów,
spo wo do wa ne zmniej sze niem „lu zów” cza so wych na tych stu diach,

n nie bez pie czeñ stwo nie u zna wa nia dy plo mów ukoñ cze nia stu diów I stop nia (in ¿y nier skich)
ja ko od po wie dni ków dy plo mów Ba che lor of Scien ce przez uczel nie po za eu ro pej skie.

Po wo ³y wa li siê tak ¿e na na ra sta j¹ c¹ w wie lu kra jach fa lê kry ty ki wpro wa dzo nych tam
6-se me stral nych stu diów I stop nia oraz dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do wpro wa dze nia 8-se me stral -
nych stu diów I stop nia.

O wa dze spra wy, emo cjach i pro ble mach z uzgo dnie niem sta no wi ska naj le piej œwiad czy
to, ¿e spra wa przy jê cia uchwa ³y do ty cz¹ cej mo dy fi ka cji mo de lu stu diów dwu stop nio wych

(wpro wa dza j¹ cej 7-se me stral ne stu dia I stop nia) zna la z³a siê po
raz pierw szy w po rz¹d ku obrad Ra dy Wy dzia ³u w paŸ dzier ni ku
2006 ro ku, a uchwa ³ê ta k¹ pod jê to osta tecz nie w lu tym 2007 ro ku,
przy czym wy nik g³o so wa nia (za — 33 osób; prze ciw — 30 osób,
a 9 osób wstrzy ma ³o siê od g³o su) 7 odzwier cie dla³ istot ne ró¿ ni ce
po gl¹ dów wœród cz³on ków Ra dy Wy dzia ³u.

Zgo dnie z tre œci¹ tej uchwa ³y oso by roz po czy na j¹ ce stu dia
I stop nia w ro ku aka de mic kim 2008/2009 lub póŸniej obo wi¹ zu je
struk tu ra stu diów po ka za na na ry sun ku 3.

Zmia na struk tu ry stu diów wy ma ga ³a mo dy fi ka cji ich podzia ³u
na eta py. Przy jê to w tym za kre sie na stê pu j¹ ce usta le nia:
n etap A: no mi nal nie se me stry 1–4 stu diów I stop nia,
n etap B: no mi nal nie se me stry 5–7 stu diów I stop nia,
n etap U: stu dia II stop nia.

Zmia ny, zmia ny, a w efek cie po wrót do po cz¹t ków
Do ko na ne z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go 2008/2009 skró -
ce nie stu diów I stop nia do 7 se me strów nie spo wo do wa ³o zmian
w po ka za nym w ta bli cy 4 uk³a dzie kie run ków i spe cjal no œci. W rok
póŸniej na st¹ pi ³a na to miast zmia na na zwy ma kro kie run ku na Elek -
tro ni ka, In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja z jed no cze snym ogra ni -
cze niem je go ob sza ru kszta³ ce nia do dwóch uwi docz nio nych

Ry su nek 3. Ogól na struk tu ra stu diów dwu stop nio wych
dla osób podej mu j¹ cych stu dia I stop nia w ro ku aka de -
mic kim 2008/2009
Zród³o: In for ma tor dla kan dy da tów na stu dia na Wy dzia le Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, Po li tech ni ka War szaw ska,
War sza wa 2008.

7 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 27 lu te go 2007 ro ku.
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w na zwie kie run ków (In for ma ty ka oraz Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja z po mi niê ciem kie -
run ku Au to ma ty ka i Ro bo ty ka) 8.

Ko lej n¹ zmia n¹ by ³o przy jê cie no we go uk³a du kie run ków i spe cjal no œci na stu diach
II stop nia — jest on przed sta wio ny w ta bli cy 5 (w za le¿ no œci od kie run ku zmia ny te obej m¹
stu den tów roz po czy na j¹ cych stu dia II stop nia w lu tym 2011 ro ku, paŸ dzier ni ku 2011 ro ku
lub lu tym 2012 ro ku) 9. War to zwróciæ uwa gê, ¿e na st¹ pi ³a re ak ty wa cja kszta³ ce nia na kie -
run ku Au to ma ty ka i Ro bo ty ka (choæ póki co tyl ko na stu diach dru gie go stop nia).

Do ko ny wa ne zmia ny w uk³a dzie kie run ków i spe cjal no œci wy ni ka ³y z ró¿ nych prze s³a nek.
Ko lej ne, ostat nie ju¿ w roz pa try wa nym okre sie, dzia ³a nia w tym za kre sie za in spi ro wa ne zo sta -
³y prób¹ z³a go dze nia kon flik to wych sy tu a cji zwi¹ za nych z wy bo rem spe cjal no œci na stu diach
I stop nia przez stu den tów kszta³ co nych w ra mach ma kro kie run ku (wy bór ten jest do ko ny wa -
ny na 4. se me strze). Pre fe ren cje stu den tów, wy bie ra j¹ cych przede wszy st kim spe cjal no œci
w ob sza rze te le ko mu ni ka cji, roz mi ja ³y siê bo wiem z po sia da ny mi przez Wy dzia³ za so ba mi
i mo¿ li wo œcia mi re a li za cji, co — obok zro zu mia ³e go roz cza ro wa nia — pro wa dzi ³o do nie -
ra cjo nal nych po czy nañ w wy ko na niu stu den tów, w tym re zy gna cji ze stu diów.

Au to rzy pro po zy cji zmian, których isto ta spro wa dza ³a siê do kszta³ ce nia na kie run kach
o na zwach to¿ sa mych z na zwa mi dys cy plin na u ko wych, uza sa dnia j¹c ich ce lo woœæ, wska -
zy wa li na po trze b¹ stwo rze nia ³¹ cz¹ cej wszy st kie stop nie stu diów, czy tel nej i zrów no wa ¿o -
nej ofer ty edu ka cyj nej, tak aby, z jed nej stro ny, 1/3 licz by ogó³u stu diu j¹ cych re a li zo wa ³a
kszta³ ce nie w za kre sie elek tro ni ki, a, z dru giej, za i st nia ³y wa run ki ku te mu, aby stu dia na kie -
run ku Elek tro ni ka podej mo wa li kan dy da ci za in te re so wa ni tym kie run kiem stu diów10. Po zwo -
li ³o by to za cho waæ kon ku ren cyj noœæ (Elek tro ni ka ma wszy st kie wa run ki, aby sku tecz nie kon -
ku ro waæ z Me cha tro ni k¹ i Elek tro tech ni k¹), a jed no cze œnie stwo rzyæ do bry kli ma tu wo kó³ stu diów
na Wy dzia le.

Pro po zy cje te zo sta ³y przed sta wio ne w for mie uchwa ³y Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 22 mar ca 2011 ro ku w spra wie kie run -

8 Uchwa ³a nr 48/XLVII/2009 Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 28 stycz nia 2009 ro ku w spra wie zmia -
ny na zwy ma kro kie run ku stu diów na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, usta le nia je go ob sza ru
kszta³ ce nia oraz uchwa le nia pla nów stu diów i pro gra mów na u cza nia na tym ma kro kie run ku.

9 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 23 li sto pa da 2010 ro ku
(Uchwa ³a Ra dy Wy dzia ³u z dnia 23 li sto pa da 2010 ro ku w spra wie pla nów stu diów i pro gra mów na u cza -
nia na stu diach sta cjo nar nych dru gie go stop nia).

10 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 22 mar ca 2011 ro ku.

Ta bli ca 5
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach II stop nia
roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 2011/2012

Zród³o: Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 23 li sto pa -
da 2010 ro ku (Uchwa ³a Ra dy Wy dzia ³u z dnia 23 li sto pa da 2010 ro ku w spra wie pla nów stu diów i pro -
gra mów na u cza nia na stu diach sta cjo nar nych dru gie go stop nia).

Ma kro kie ru nek Elek tro ni ka,
In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja

Kie ru nek In for ma ty ka

Kie ru nek In ¿y nie ria Bio me dycz na

Kie ru nek Au to ma ty ka i Ro bo ty ka

Elek tro ni ka i In for ma ty ka w Me dy cy nie

Mi kro e lek tro ni ka, Fo to ni ka i Na no tech no lo gie

Mi kro sy ste my i Sy ste my Elek tro nicz ne

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne

Te le ko mu ni ka cja

In ¿y nie ria Sy ste mów In for ma tycz nych

Sy ste my In for ma cyj no-De cy zyj ne

(Ma kro)kie ru nek Spe cjal noœæ
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ków stu diów pierw sze go i dru gie go stop nia, za wie ra j¹ cej wnio sek o utwo rze nie na Wy dzia -
le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych kie run ków stu diów pierw sze go i dru gie go stop nia
to¿ sa mych z dys cy pli na mi na u ko wy mi. Zgo dnie z tym wnio skiem, po cz¹w szy od ro ku aka -
de mic kie go 2012/2013 kan dy da ci na stu dia I stu dia mie li by ofer tê przed sta wio n¹ w ta bli -
cy 6 (wy bór spe cjal no œci na stê po wa³ by po 4. se me strze). Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na
stu diach II stop nia przed sta wio no w ta bli cy 7. Jak wi daæ, uchwa lo ny rok wcze œniej uk³ad spe -
cjal no œci (ta bli ca 5) po zo sta³ bez zmian — na st¹ pi ³o je dy nie za st¹ pie nie ma kro kie run ku
dwo ma kie run ka mi. Wy bór spe cjal no œci w ra mach kie run ków Elek tro ni ka, In for ma ty ka oraz
Te le ko mu ni ka cja na stê po wa³ by w mo men cie re kru ta cji.

W ten spo sób po nie mal 20 la tach funk cjo no wa nia znik nie z opi su sy ste mu stu diów na
Wy dzia le s³o wo „ma kro kie ru nek”. Los je go by³ tak czy owak prze s¹ dzo ny, po nie wa¿ w tek -
œcie zno we li zo wa nej ostat nio usta wy Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym11, wcho dz¹ cej w ¿y cie
z dniem 1 paŸ dzier ni ka 2011 ro ku, po jê cie „ma kro kie ru nek” nie wy stê pu je — dzi siej sze ma -
kro kie run ki s¹ trak to wa ne ja ko „nor mal ne” kie run ki stu diów.

Ta bli ca 7
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach II stop nia

roz po czy na j¹ cych siê w se me strze let nim ro ku aka de mic kie go 2011/2012

Elek tro ni ka

In for ma ty ka

Te le ko mu ni ka cja

In ¿y nie ria Bio me dycz na

Au to ma ty ka i Ro bo ty ka

Elek tro ni ka i In for ma ty ka w Me dy cy nie

Mi kro e lek tro ni ka, Fo to ni ka i Na no tech no lo gie

Mi kro sy ste my i Sy ste my Elek tro nicz ne

In ¿y nie ria Sy ste mów In for ma tycz nych

Sy ste my In for ma cyj no-De cy zyj ne

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne

Te le ko mu ni ka cja

Kie ru nek Spe cjal noœæ

Ta bli ca 6
Uk³ad kie run ków i spe cjal no œci na stu diach I

roz po czy na j¹ cych siê w ro ku aka de mic kim 2012/2013

Elek tro ni ka

In for ma ty ka

Te le ko mu ni ka cja

In ¿y nie ria Bio me dycz na

Elek tro ni ka i In for ma ty ka w Me dy cy nie

Elek tro ni ka i In ¿y nie ria Kom pu te ro wa

In ¿y nie ria Sy ste mów In for ma tycz nych

Sy ste my In for ma cyj no-De cy zyj ne

Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne

Sy ste my i Sie ci Te le ko mu ni ka cyj ne

Te le in for ma ty ka i Za rz¹ dza nie w Te le ko mu ni ka cji

Kie ru nek Spe cjal noœæ

11 Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy — Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym, usta wy o stop niach
na u ko wych i ty tu le na u ko wym oraz o stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie których in nych
ustaw.
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Li kwi da cja po jê cia „ma kro kie ru nek” nie ozna cza, ¿e usta wa ogra ni cza w ja ki kol wiek
spo sób mo¿ li woœæ kszta³ ce nia w ra mach sze ro kie go kie run ku — od po wie dni ka dzi siej sze go
ma kro kie run ku. St¹d te¿ de cy zja o podzia le ma kro kie run ku na dwa kie run ki wca le nie by ³a
oczy wi sta, a w dys ku sji to wa rzy sz¹ cej jej pod jê ciu pre zen to wa no tak ¿e ar gu men ty za po zo -
sta wie niem ma kro kie run ku. Ich do brym pod su mo wa niem by ³a wy po wiedŸ Ro ma na Z. Mo -
raw skie go, który na po sie dze niu Ra dy Wy dzia ³u w dniu 22 mar ca 2011 ro ku stwier dzi³ m.in.:
Ma ko ro kie ru nek w obe cnym kszta³ cie nie jest za pew ne roz wi¹ za niem opty mal nym. S¹ dzê
jed nak, ¿e nie zde zak tu a li zo wa ³y siê prze s³an ki, które le g³y u pod staw de cy zji o je go usta no -
wie niu. A wœród tych prze s³a nek by ³a — z jed nej stro ny — ob ser wo wa na ten den cja do re in -
te gra cji dys cy plin na u ko wych, wy o drêb nio nych na po cz¹t ku XX wie ku w wy ni ku spe cja li za -
cji; z dru giej zaœ — kon sta ta cja, ¿e po trze by spo ³ecz ne w za kre sie tech nik re pre zen to wa nych
na na szym Wy dzia le s¹ nie ko niecz nie de fi nio wa ne w jê zy ku owych dys cy plin, a na wet wiê -
 cej — ¿e naj wiêk sze szan se suk ce su w za kre sie za spa ka ja nia tych po trzeb po ja wia j¹ siê na
ich po gra ni czach, a nie w ich epi cen trach.12 Podwa ¿a no tak ¿e ar gu men ta cjê zwo len ni ków li -
kwi da cji ma kro kie run ku twier dz¹ cych, ¿e zmia na ta po rz¹d ku je ofer tê dy dak tycz n¹, po ka zu -
j¹c, ¿e nie które spe cjal no œci s¹ w isto cie miê dzy kie run ko we.

Wie lu dys ku tan tów opo wia da ³o siê tak ¿e za od³o ¿e niem wi¹ ¿¹ cej de cy zji i pod jê ciem
sy ste ma tycz nych prac nad do ce lo wym mo de lem ofer ty dy dak tycz nej Wy dzia ³u, re a li zo wa -
nej pod rz¹ da mi no wej usta wy, obej mu j¹ cych m.in. opra co wa nie dia gno zy nie do stat ków
funk cjo nu j¹ ce go sy ste mu kszta³ ce nia oraz ana li zê prze wi dy wa nych skut ków pro po no wa -
nych zmian. St¹d za pew ne w g³o so wa niu nad przy jê ciem uchwa ³y wnio sku j¹ cej o li kwi da cjê
ma kro kie run ku doœæ znacz na licz ba cz³on ków Ra dy Wy dzia ³u wstrzy ma ³a siê od g³o su.

W dys ku sji po prze dza j¹ cej de cy zjê o za prze sta niu kszta³ ce nia na ma kro kie run ku wie lo -
krot nie prze wi ja³ siê w¹ tek kszta³ ce nia eli tar ne go. Pro po no wa no m.in. utwo rze nie nit ki spe -
cjal ne go in ten syw ne go kszta³ ce nia dla naj zdol niej szych stu den tów — al bo na odrêb nym kie -
run ku stu diów, które go na zwa mo g³a by byæ przy k³a do wo zgod na z na zw¹ Wy dzia ³u, al bo
te¿ na jed nym z ist nie j¹ cych kie run ków. Stu den ci ta cy, ma j¹ cy in dy wi du al nych opie ku nów
(tu to rów), re a li zo wa li by moc no zin dy wi du a li zo wa ny, in ter dy scy pli nar ny pro gram stu diów,
ko rzy sta j¹c z ca ³ej ofer ty edu ka cyj nej Wy dzia ³u, a tak ¿e in nych wy dzia ³ów i uczel ni.

IN NE STU DIA I NIE TYL KO STU DIA

Wie czo ro wo, za ocz nie, po dy plo mo wo, ...,
czy li uczyæ siê trze ba przez ca ³e ¿y cie
Obok kszta³ ce nia in ¿y nie rów i ma gi strów in ¿y nie rów pro wa dzo ne go w for mie stu diów dzien -
nych (sta cjo nar nych) kszta³ ce nie ta kie pro wa dzo ne by ³o tak ¿e w ró¿ nych okre sach w for mie
stu diów wie czo ro wych lub za ocz nych (nie sta cjo nar nych). Hi sto riê tych stu diów w okre sie
pierw szych 50 lat ist nie nia Wy dzia ³u przed sta wio no w po prze dnim wy daw nic twie ju bi le -
uszo wym13. Ogra ni czy my siê za tem do przy po mnie nia je dy nie nie których przed siê wziêæ z te -
go okre su.

W 1966 ro ku uru cho mio ne zo sta ³y 9-se me stral ne stu dia in ¿y nier skie dla pra cu j¹ cych,
pro wa dzo ne w ra mach Wie czo ro we go Stu dium Za wo do we go w za kre sie trzech, a na stêp nie
czte rech spe cjal no œci. W po cz¹t ko wym okre sie funk cjo no wa nia licz ba osób kszta³ co nych na
tych stu diach zbli ¿a ³a siê do 1000 rocz nie. Stu dia te zo sta ³y za wie szo ne w 1982 ro ku i re ak -
ty wo wa ne w 1986 ro ku na okres kil ku lat ja ko Za ocz ne Stu dia Za wo do we dla pra cu j¹ cych;
kszta³ ce nie odby wa ³o siê w ra mach spe cjal no œci Apa ra tu ra Elek tro nicz na.

Mniej szym za in te re so wa niem cie szy ³y siê pro wa dzo ne z prze rwa mi ma gi ster skie stu dia
uzu pe³ nia j¹ ce: wie czo ro we (uru cho mio ne w 1959 ro ku, za wie szo ne, a na stêp nie re ak ty wo -
wa ne w 1973 ro ku) oraz za ocz ne (uru cho mio ne w 1956 ro ku i pro wa dzo ne do wcze snych
lat sie dem dzie si¹ tych). Licz ba osób kszta³ co nych na tych stu diach tyl ko w nie których la tach
prze kra cza ³a 100.

12 Pro to kó³ z po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 22 mar ca 2011 ro ku.
13 R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -

szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001.
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Ko lej ny, trwa j¹ cy do dziœ okres funk cjo no wa nia stu diów wie czo ro wych roz po cz¹³ siê
w po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych. Wie czo ro we Stu dia Za wo do we pro wa dzo ne s¹ od 1995
ro ku na kie run ku In for ma ty ka, a od 1996 ro ku na kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja
w za kre sie spe cjal no œci Ra dio ko mu ni ka cja (od 2004 ro ku — Ra dio ko mu ni ka cja i Tech ni ki
Mul ti me dial ne). Stu dia trwa j¹ no mi nal nie 7 se me strów.

In n¹ for m¹ stu diów wie czo ro wych s¹ 2-let nie Wie czo ro we Uzu pe³ nia j¹ ce Stu dia Ma gi -
ster skie, pro wa dzo ne od 1999 ro ku na kie run ku In for ma ty ka, od 1995 ro ku na kie run ku
Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja; po cz¹t ko wo w za kre sie spe cjal no œci Te le ko mu ni ka cja, a od
2001 ro ku tak ¿e w za kre sie spe cjal no œci Ra dio ko mu ni ka cja (od 2007 ro ku Ra dio ko mu ni ka -
cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne). Stu dia te s¹ prze zna czo ne dla osób, które ukoñ czy ³y w do wol -
nej uczel ni stu dia za wo do we na po krew nej spe cjal no œci. W przy pad ku stu diów w za kre sie
In for ma ty ki i Ra dio ko mu ni ka cji do ty czy to w szcze gól no œci ab sol wen tów Wie czo ro wych
Stu diów Za wo do wych pro wa dzo nych na Wy dzia le.

In nym ele men tem ofer ty edu ka cyj nej Wy dzia ³u s¹ uru cho mio ne z po cz¹t kiem ro ku
aka de mic kie go 2001/2002, trwa j¹ ce no mi nal nie 8 se me strów stu dia za wo do we (za ocz ne)
w sy s te mie kszta³ ce nia „na od le g³oœæ”, re a li zo wa ne z wy ko rzy sta niem no wo cze snych tech -
nik in for ma cyj nych. Stu dia te by ³y wspól n¹ ini cja ty w¹ trzech wy dzia ³ów Po li tech ni ki War -
szaw skiej, lecz po my s³o daw c¹, pro mo to rem i g³ów nym re a li za to rem przed siê wziê cia by³ pro -
fe sor na sze go Wy dzia ³u — Bog dan Gal was W pierw szym okre sie funk cjo no wa nia ko ja rzo na
z ni mi by ³a na zwa SPrINT (Stu dia Po li tech nicz ne re a li zo wa ne w IN Ter ne cie). Ofe ro wa ne
by ³y po cz¹t ko wo czte ry spe cjal no œci, trzy z nich — na kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu ni -
ka cja (In ¿y nie ria Kom pu te ro wa, Tech ni ki Mul ti me dial ne oraz pro wa dzo na do 2006 ro ku In -
¿y nie ria Bio me dycz na) prze zna czo ne dla stu den tów na sze go Wy dzia ³u. Z cza sem, w mia rê
roz wo ju tej for my kszta³ ce nia nada no jej for mê in sty tu cjo nal n¹ — utwo rzo ny zo sta³ Oœro dek
Kszta³ ce nia na Od le g³oœæ Po li tech ni ki War szaw skiej — OKNO. Z po cz¹t kiem ro ku aka de mic -
kie go 2005/2006 „stu dia w oknie” uzu pe³ nio no o stu dia uzu pe³ nia j¹ ce ma gi ster skie (stu dia
II stop nia), pro wa dzo ne na kie run ku In for ma ty ka w za kre sie dwóch spe cjal no œci: In ¿y nie ria
Sy ste mów In ter ne to wych oraz Sy ste my Wspo ma ga nia De cy zji i Za rz¹ dza nia.

Uzu pe³ nie niem ofer ty stu diów pro wa dz¹ cych do uzy ska nia dy plo mu in ¿y nier skie go lub
ma gi ster skie go s¹ stu dia po dy plo mo we. W nie których okre sach ta for ma stu diów cie szy ³a siê
bar dzo du ¿ym za in te re so wa niem, a licz ba chêt nych znacz nie prze wy¿ sza ³a mo¿ li wo œci re -
a li za cyj ne. Mia ³o to miej sca zw³a szcza w przy pad ku kszta³ ce nia zwi¹ za ne go te ma tycz nie
z wpro wa dza niem tech nik kom pu te ro wych; przy k³a dem by ³y pro wa dzo ne na prze ³o mie lat
sie dem dzie si¹ tych i osiem dzie si¹ tych stu dia Sy ste my mi kro kom pu te ro we czy Kom pu te ro wa
tech ni ka po mia ro wa.

Ofer ta pro wa dzo nych na Wy dzia le stu diów po dy plo mo wych ewo lu o wa ³a. Na pod sta wie
zgro ma dzo nych do œwiad czeñ oraz w od po wie dzi na za po trze bo wa nie ryn ku po wsta wa ³y
ko lej ne we rsje wcze œniej pro wa dzo nych stu diów, czê sto o zmie nio nej na zwie i zmo dy fi ko -
wa nym pro gra mie, a tak ¿e uru cha mia ne by ³y stu dia w zu pe³ nie no wych ob sza rach. Ostat nio
pro wa dzo ne by ³y na stê pu j¹ ce stu dia po dy plo mo we14:
n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Te le ko mu ni ka cji, In for ma ty ki i Za rz¹ dza nia CIT COM

Po li tech ni ki War szaw skiej (kur sy spe cja li stycz ne) — tra dy cja tych stu diów siê ga lat dzie -
wiêæ dzie si¹ tych.

n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Za sto so wañ In for ma ty ki i Tech no lo gii In for ma cyj nej oraz
w za kre sie Na u cza nia In for ma ty ki i Tech no lo gii In for ma cyj nej, ukszta³ to wa ne m.in. na
pod  sta wie do œwiad czeñ ist nie j¹ ce go wcze œniej Stu dium Po dy plo mo we go In for ma ty ki dla
Na u czy cie li.

n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Sy ste mów Trans mi sji Ra dio wej i Tech nik Mul ti me dial -
nych, ukszta³ to wa ne m.in. na pod sta wie do œwiad czeñ wcze œniej pro wa dzo nych stu diów
po dy plo mo wych w za kre sie Ra dio ko mu ni ka cji i Tech nik Mul ti me dial nych.

n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Za rz¹ dza nia Pro jek ta mi: me to dy ki, prak ty ka, tech ni ki,
na rzê dzia.

n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Za rz¹ dza nia Za so ba mi IT: ar chi tek tu ry, pro ce sy, stan dar -
dy, ja koœæ.

14 Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2010, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, War sza wa 2011.
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n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie In ¿y nie rii Sy ste mów In for ma tycz nych Za rz¹ dza nia
i Wspo ma ga nia De cy zji.

n Stu dia po dy plo mo we w za kre sie Na rzê dzi i Tech nik Wir tu al nej Edu ka cji.

Z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go 2011/2012 pla no wa ne jest uru cho mie nie Stu diów
po  dy plo mo wych w za kre sie bez pie czeñ stwa sy ste mów in for ma cyj nych wraz z tech ni ka mi
bio me trycz ny mi.

Co raz czê œciej ofe ro wa ne przez Wy dzia³ ró¿ no rod ne for my kszta³ ce nia, a zw³a szcza kur sy
spe cja li stycz ne, s¹ pro wa dzo ne przez jed no st ki utwo rzo ne w wy ni ku po ro zu mieñ z in sty tu -
cja mi ze wnê trz ny mi. Przy k³a da mi te go ty pu przed siê wziêæ s¹:

n dzia ³a j¹ ce od 2002 ro ku pod pa tro na tem Miê dzy na ro do wej Unii Te le ko mu ni ka cyj nej
Cen trum Szko le nio we Tech nik In ter ne to wych (ITU-ITC), w ra mach które go funk cjo nu je
Aka de mia CI SCO, pro wa dzi od kil ku lat spe cja li stycz ne kur sy z dzie dzi ny sie ci te le in for -
ma tycz nych i ochro ny in for ma cji;

n utwo rzo ne we wspó³ pra cy z Pol sk¹ Te le fo ni¹ Cy fro w¹, dzia ³a j¹ ce od 2005 ro ku La bo -
ra to rium Ba dañ i Roz wo ju Sy ste mów i Apli ka cji Mo bil nych — BRA MA, re a li zu j¹ ce
pro jek ty do ty cz¹ ce sy ste mów te le fo nii ko mór ko wej na stêp nych ge ne ra cji; pro jek ty te re -
a li zo wa ne s¹ g³ów nie przez stu den tów i dok to ran tów w ra mach pro ce su dy plo mo wa nia
i przy go to wa nia roz praw dok tor skich; BRA MA pro wa dzi tak ¿e ró¿ ne go ro dza ju szko le nia;

n two rzo ne obe cnie we wspó³ pra cy z IBM Po land Uni ver si ty Com pe ten ce Cen ter WE i TI;
ju¿ w gru dniu 2010 ro ku zor ga ni zo wa no dla stu den tów, dok to ran tów i pra cow ni ków
WE i TI (po nad 200 ucze st ni ków) kurs po zwa la j¹ cy na uzy ska nie cer ty fi ka tu IBM w za -
kre sie baz da nych; przy go to wa ne s¹ ko lej ne trzy kur sy na te mat Clo ad Com pu ting, We b -
Sphe re i LO TUS.

Po an giel sku
Rów no le gle z pro wa dzo ny mi w pierw szej po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych pra ca mi przy -
go to wu j¹ cy mi wpro wa dze nie stu diów dwu-, a na stêp nie trzy stop nio wych, pro wa dzo ne by ³y
pra ce nad kon cep cj¹ kszta³ ce nia w jê zy ku an giel skim. Stu dia w jê zy ku an giel skim, prze zna -
czo ne za rów no dla ob co kra jow ców, jak i oby wa te li pol skich, zo sta ³y w efek cie uru cho mio ne
w ro ku aka de mic kim 1993/1994. Ich trzy stop nio wa struk tu ra obej mu je:

n 4-let nie stu dia I stop nia pro wa dz¹ ce do dy plo mu in ¿y nie ra (Ba che lor of Scien ce);

n 2-let nie stu dia II stop nia pro wa dz¹ ce do dy plo mu ma gi stra in ¿y nie ra (Ma ster of Scien ce);

n 4-let nie stu dia III stop nia (stu dia dok to ranc kie) pro wa dz¹ ce do stop nia na u ko we go dok -
to ra (Phi lo so phiae Do ctor), w for mie stu diów nie sta cjo nar nych.

Stu dia w jê zy ku an giel skim pro wa dzo ne s¹ na ma kro kie run ku Elec tri cal and Com pu ter
En gi ne e ring . Na stu diach I stop nia zde fi nio wa no po cz¹t ko wo 5, a na stêp nie 6 spe cjal no œci.
W prak ty ce jed nak, ze wzglê du na ogra ni czo ne za in te re so wa nie kan dy da tów uru cha mia ne
by ³y je dy nie dwie spe cjal no œci: Com pu ter Sy stems and Ne tworks oraz Te le com mu ni ca tions.

Przedmio ty pro wa dzo ne na stu diach Elec tri cal and Com pu ter En gi ne e ring s³u ¿¹ tak ¿e
stu den tom przy je¿ d¿a j¹ cym na Wy dzia³ w ra mach ró¿ ne go ro dza ju pro gra mów miê dzy na -
ro do wej wy mia ny stu den tów, przede wszy st kim w ra mach pro gra mu LLP-Era smus (po prze d -
nio So cra tes-Era smus), a tak ¿e pro gra mów EU-Ca na da Stu dent Mo bi li ty oraz Eu ro pe an Ko re an
Le a der ship Al lian ce.

Ofer tê kszta³ ce nia w jê zy ku an giel skim wzbo ga ca j¹ te¿ co raz czê œciej przedmio ty pro wa -
dzo ne w in ten syw nej for mie przez krót ki okres (naj czê œciej ty dzieñ lub dwa ty go dnie) przez
pro fe so rów uczel ni za gra nicz nych, wi zy tu j¹ cych Wy dzia³ lub Uczel niê. Przedmio ty ta kie,
prze zna czo ne przede wszy st kim dla dok to ran tów i stu den tów stu diów II stop nia, je szcze
przed kil ko ma la ty by ³y rzad ko œci¹, ostat nio s¹ ofe ro wa ne w licz bie kil ku w se me strze.

Je szcze in n¹ for m¹ ofer ty dy dak tycz nej prze zna czo nej dla stu den tów za gra nicz nych s¹
przed mio ty re a li zo wa ne w ra mach pro gra mu wy mia ny miê dzy na ro do wej ATHENS (Ad van -
ced Tech no lo gy Hi gher Edu ca tion Ne twork So cra tes), w którym Wy dzia³ ucze st ni czy od 2006
ro ku, ma j¹c za part ne rów kil ka na œcie uczel ni za gra nicz nych z Au strii, Bel gii, Czech, Fran cji,
Gre cji, Hi szpa nii, Ho lan dii, Nie miec, Nor we gii, Pol ski, Po rtu ga lii, Tur cji, Wê gier i W³och.
Stu den ci ko rzy sta j¹ cy z pro gra mu — odwie dza j¹c wy bra ne uczel nie part ner skie — za li cza -
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j¹ ofe ro wa ne przez nie 30-go dzin ne przedmio ty, re a li zo wa ne w for mie in ten syw nych za jêæ
trwa j¹ cych je den ty dzieñ.

Po ziom orga ni zo wa nej przez Wy dzia³ miê dzy na ro do wej wy mia ny stu den tów sta le ro œnie.
Co rów nie istot ne, licz ba stu den tów za gra nicz nych re a li zu j¹ cych czêœæ pro gra mu stu diów na
na szym Wy dzia le wzra sta znacz nie szyb ciej ni¿ licz ba stu den tów wy je¿ d¿a j¹ cych w po dob -
 nym ce lu za gra ni cê. W ten spo sób stop nio wo za ni ka dys pro por cja mie dzy licz b¹ przy je¿ -
d¿a j¹ cych i wy je¿ d¿a j¹ cych stu den tów.

Ten den cje te naj le piej ilu stru j¹ licz by. Je szcze w po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych po ziom
mo bil no œci by³ bar dzo skrom ny — w ro ku aka de mic kim 2005/2006 z pro gra mów wy mia ny
aka de mic kiej sko rzy sta ³o 35 stu den tów Wy dzia ³u, a przy je cha ³o do nas je dy nie 15 stu den tów
za gra nicz nych. W ostat nich la tach licz by te by ³y kil ka krot nie wiêk sze. W ra mach pro gra mu
LLP-Era smus (wcze œniej So cra tes-Era smus) w trzech ostat nich la tach (2008–2010) za gra ni cê
wy je cha ³o od po wie dnio 103, 95 i 85 stu den tów Wy dzia ³u (sta no wi to oko ³o 20% jed ne go
rocz ni ka stu diów sta cjo nar nych), a przy je cha ³o 65, 83 i 83 stu den tów za gra nicz nych15. W ra -
mach pro gra mu ATHENS w okre sie roz pa try wa nych trzech lat od po wie dnio 39, 75 i 45 stu -
den tów Wy dzia ³u wy je cha ³o na cykl przedmio tów ofe ro wa nych przez in ne uczel nie eu ro pej -
skie, zaœ 95, 120 i 80 stu den tów za gra nicz nych by ³o s³u cha cza mi przedmio tów ofe ro wa nych
przez Wy dzia³.

God ny od no to wa nia jest zw³a szcza fakt, ¿e licz ba stu den tów za gra nicz nych ucze st ni cz¹ -
cych w ra mach pro gra mu ATHENS w przedmio tach pro wa dzo nych na Wy dzia le prze kra cza
— nie kie dy znacz nie — licz bê na szych stu den tów za li cza j¹ cych przedmio ty pro wa dzo ne
w uczel niach za gra nicz nych. Jest to rzad ki przy pa dek w pol skim szkol nic twie wy ¿szym, od
lat bo ry ka j¹ cym siê z pro ble mem bra ku rów no wa gi w licz bie stu den tów wy je¿ d¿a j¹ cych
i przy je¿ d¿a j¹ cych w ra mach pro gra mów miê dzy na ro do wej wy mia ny aka de mic kiej.

In n¹ for m¹ in ter na cjo na li za cji kszta³ ce nia na Wy dzia le jest pro wa dze nie prac ma gi ster -
skich we wspó³ pra cy z part ne ra mi za gra nicz ny mi; zwi¹ za ne jest to z wy da wa niem po dwój -
nych dy plo mów. Ini cja ty wa ta ka zo sta ³a pod jê ta je szcze w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych w ra -
mach wspó³ pra cy z rzym skim uni wer sy te tem Tor Ver ga ta, jed nak ¿e do pie ro w ostat nich la tach
pod jê to bar dziej in ten syw ne dzia ³a nia w tym za kre sie. Opra co wa ne na Wy dzia le za sa dy pro -
wa dze nia prac ma gi ster skich we wspó³ pra cy z uczel nia mi za gra nicz ny mi sta ³y siê pod sta w¹
uchwa ³y Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej w tej spra wie. Zgo dnie z ty mi za sa da mi przy go to -
wa ne zo sta ³y pod pi sa ne w 2008 ro ku po ro zu mie nia o wspó³ pra cy z Tech ni sche Uni ver sität
Ber lin i Éco le Po ly tech ni que de l’Uni ver sité de Na ntes16. Ko lej ne po ro zu mie nia obej mu j¹ ce
kwe stiê podwój ne go dy plo mo wa nia pod pi sa no z Uni ver sité du Lu xem bo urg (w 2009 ro ku)
i Uni ver si da de No va de Lis boa (w 2010 ro ku).

Coœ dla przy sz³ych stu den tów
Przez d³u gie la ta obiek tem za in te re so wa nia Wy dzia ³u by li przede wszy st kim stu den ci stu -
diów sta cjo nar nych (dzien nych), a tak ¿e oso by w ró¿ nym wie ku podej mu j¹ ce stu dia nie -
sta cjo nar ne (wie czo ro we i za ocz ne) i stu dia po dy plo mo we oraz ko rzy sta j¹ ce z in nych
form kszta³ ce nia do sko na l¹ ce go kom pe ten cje za wo do we. Od kil ku lat przedmio tem na -
sze go za in te re so wa nia s¹ stu den ci in spe — ucznio wie szkó³ po nad gim na zjal nych. W
stycz nia 2009 ro ku utwo rzo no Wszech ni cê Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, kon ty nu u j¹ c¹ i roz sze rza j¹ c¹ dzia ³al noœæ pro wa dzo n¹ wcze œniej przez In sty tut Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki. Ce lem dzia ³al no œci Wszech ni cy, której pa tro nu je jej po -
my s³o daw ca i prze wo dni cz¹ cy Ra dy Pro gra mo wej — An drzej Ja ku bow ski, jest m.in. po -
pu la ry za cja wie dzy w dzie dzi nach, w których spe cja li zu je siê Wy dzia³, a w kon se kwen cji
zwiêk sze nie za in te re so wa nia m³o dzie ¿y stu dia mi na Wy dzia le. Podej mo wa ne s¹ te¿ dzia -
³a nia zmie rza j¹ ce do po d nie sie nia efek tyw no œci na u cza nia przedmio tów œci s³ych w szko -
³ach po nad gim na zjal nych. W 2010 ro ku w ra mach Wszech ni cy pra cow ni cy Wy dzia ³u wy -

15 Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2008, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, War sza wa 2009. Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2009, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych, War sza wa 2010. Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2010, Po li tech ni ka War szaw ska,
Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, War sza wa 2011.

16 Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2008, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, War sza wa 2009.
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g³o si li 18 wy k³a dów po pu lar no nau ko wych, a tak ¿e zor ga ni zo wa li kil ka na œcie po ka zów w la -
bo ra to riach In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki oraz In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji17.

LICZ BA PRAW DÊ CI PO WIE
Zmia nom w ogól nej struk tu rze stu diów, zmie rza j¹ cym do wzbo ga ce nia ofer ty dy dak tycz nej,
to wa rzy szy³ w okre sie pierw szych 50 lat dzia ³al no œci Wy dzia ³u roz wój ilo œcio wy sy ste mu
kszta³ ce nia. W ostat niej de ka dzie na st¹ pi ³a jed nak sta gna cja, a na stêp nie spa dek licz by osób
kszta³ c¹ cych siê na Wy dzia le. Ilu stru j¹ to da ne za mie szczo ne w ta bli cy 8, przed sta wia j¹ ce
licz bê stu den tów pod sta wo wych ro dza jów stu diów (pe³ ne da ne do ty cz¹ ce po szcze gól nych
lat w okre sie 1951–1996 s¹ po da ne w ju bi le uszo wym wy daw nic twie zwi¹ za nym z ob cho da -
mi 50-le cia Wy dzia ³u18).

HI STO RIA KO £EM SIÊ TO CZY
Pod su mo wu j¹c roz wa ¿a nia na te mat struk tu ry sy ste mu stu diów, mo¿ na stwier dziæ, ¿e istot -
ne zmia ny w ro dza jach i d³u go œci pro wa dzo nych na Wy dzia le stu diów mia ³y miej sce doœæ
czê sto. Je szcze czê œciej na stê po wa ³y zmia ny w uk³a dzie kie run ków, spe cjal no œci i spe cja li -
za cji b¹dŸ upro fi lo wañ. Nie które z tych zmian by ³y wy mu szo ne de cy zja mi na szcze blu cen -
tral nym — naj czê œciej de cy zja mi od po wie dnie go mi ni ster stwa, w które go ge stii po zo sta wa ³y
spra wy szkol nic twa wy ¿sze go. In ne, zw³a szcza w ostat nich la tach — w okre sie du ¿ej au to -
no mii Uczel ni i Wy dzia ³u — wy ni ka ³y z ini cja ty wy œro do wi ska aka de mic kie go.

Pod sta wo wej for m¹ kszta³ ce nia na Wy dzia le by ³y, s¹ i bê d¹ stu dia dzien ne, na zy wa ne
obe cnie stu dia mi sta cjo nar ny mi. Œle dz¹c 60-let ni¹ hi sto riê tej for my kszta³ ce nia ³a two do -
strzec, ¿e mie li œmy ju¿ jed no li te stu dia ma gi ster skie (o ró¿ nym cza sie trwa nia), mie li œmy tzw.
sy stem bi nar ny (rów no le gle pro wa dzo ne stu dia ma gi ster skie i stu dia za wo do we), mie li œmy te¿
w prze sz³o œci — na sa mym po cz¹t ku dzia ³al no œci Wy dzia ³u ja ko sa mo dziel nej jed no st ki —
stu dia dwu stop nio we. Mo¿ na za tem po wie dzieæ, ¿e „prze ra bia li œmy” ju¿ nie mal wszy st kie
wa rian ty ogól nej struk tu ry sy ste mu stu diów. Za to czy li œmy przy tym po tê¿ ne ko ³o i wróci li -
œmy do sta nu sprzed po nad pó³ wie ku — do sy ste mu stu diów dwu stop nio wych.

Uza sa dnie nie ce lo wo œci pro wa dze nia stu diów w struk tu rze dwu stop nio wej jest dziœ jed -
nak zu pe³ nie in ne ni¿ wie le lat te mu. Jest ono nie zbêd ne w wa run kach zwiêk sza j¹ cej siê
licz by m³o dzie ¿y podej mu j¹ cej stu dia wy ¿sze, w tym tak ¿e stu dia tech nicz ne. Sta no wi po nad   -
to wy ra Ÿny krok w kie run ku zbli ¿e nia sy ste mu kszta³ ce nia na Wy dzia le do wzo rów za cho d -
 nich, co m.in. u³a twia miê dzy na ro do w¹ wy mia nê stu den tów. Ta ki bo wiem mo del stu diów,
po wszech nie przy jê ty w uni wer sy te tach pó³ noc no a me ry kañ skich, ja poñ skich i au stra lij skich,
sta je siê do mi nu j¹ cym mo de lem kszta³ ce nia tak ¿e w 47 kra jach two rz¹ cych — w wy ni ku re -
a li za cji Pro ce su Bo loñ skie go — Eu ro pej ski Ob szar Szkol nic twa Wy ¿sze go19.

Dzia ³al noœæ Wy dzia ³u w ob sza rze kszta³ ce nia nie ogra ni cza siê, oczy wi œcie, do stu diów
dzien nych. Pro ces ró¿ ni co wa nia ofer ty dy dak tycz nej wy stê pu je szcze gól nie wy ra Ÿnie po 1990
ro ku. Jest on prze ja wem ogól no œwia to wej ten den cji do wzbo ga ca nia, ró¿ ni co wa nia i do sto -
so wy wa nia przez uczel nie ze sta wu ofe ro wa nych us³ug edu ka cyj nych do co raz bar dziej zró¿ -
 ni co wa nych po trzeb po sze rza j¹ ce go siê krê gu po ten cjal nych odbior ców tych us³ug — ten den -
cji zwi¹ za nej z upo wszech nia niem idei ucze nia siê przez ca ³e ¿y cie (li fe-long le ar ning).

Tak wiêc hi sto ria ko ³em siê to czy... Wspo mnie li œmy ju¿ o po wro cie do struk tu ry stu diów
sprzed po nad pó³ wie ku — sy ste mu stu diów dwu stop nio wych. Przy po mnij my wiêc je szcze,
¿e po cz¹w szy od 1975 ro ku przez kil ka na œcie lat stu dia dzien ne pro wa dzo ne by ³y na kie run -
kach: Elek tro ni ka, In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja, któr¹ to li stê uzu pe³ ni ³a w 1989 ro ku Au to -

17 Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2010, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, War sza wa 2011.

18 A. Kra œniew ski, Sy stem kszta³ ce nia, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 2001.

19 A. Kra œniew ski, Pro ces Bo loñ ski — to ju¿ 10 lat, Fun da cja Roz wo ju Sy ste mu Edu ka cji, 2009. Trends 2010:
A De ca de of Chan ge in Eu ro pe an Hi gher Edu ca tion, Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion, 2010.
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1951/1952

1956/1957

1961/1962

1966/1967

1971/1972

1976/1977

1981/1982

1986/1987

1991/1992

1996/1997

1997/1998

1998/1999

1999/2000

2000/2001

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

635

415

41

25 1637

1859

1971

2074

2053

2163

2270

2256

2286

2228

2210

2271

2341

2365

2273

831

1255

2080

1629

1713

1758

1688

1865

1008

673+315

298+595

56+681

11+615

544

483

472

474

497

464

437

330

191

65

141

207

3

60

174

327

457

531

558

537

515

626

618

579

570

717

Rok
aka de mic ki (a)

uzu pe³ nia j¹ ce (c)/
/II stop nia

jed no li te (b)„tra dy cyj ne” I stop nia

Stu dia dzien ne/sta cjo nar ne

ma gi ster skieza wo do we (in ¿y nier skie)

Ta bli ca 8
Licz ba stu den tów pod sta wo wych ro dza jów stu diów

(a) Da ne z po szcze gól nych lat nie s¹ œci œle po rów ny wal ne: nie które da ne obra zu j¹ stan po se me strze
zi mo wym, in ne — po se me strze let nim da ne go ro ku aka de mic kie go.

(b) Su mê wy stê pu j¹ c¹ w wier szach od po wia da j¹ cych okre so wi 1997/1998–2000/2001 na le ¿y in ter pre -
to waæ w na stê pu j¹ cy spo sób: pierw szy sk³a dnik ozna cza stu den tów „tra dy cyj nych” jed no li tych stu -
diów ma gi ster skich, a dru gi — stu den tów stu diów, którzy pod jê li stu dia II stop nia po eta pie B stu diów
I stop nia (z for mal ne go punk tu wi dze nia zo sta li prze nie sie ni na ostat ni etap jed no li tych stu diów ma -
gi ster skich, to¿ sa my pro gra mo wo ze stu dia mi II stop nia).

(c) Po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 1997/1998 uzu pe³ nia j¹ ce stu dia ma gi ster skie ozna cza j¹ stu dia
II stop nia podej mo wa ne przez ab sol wen tów stu diów I stop nia.

(d) Su ma da nych wy stê pu j¹ cych w po zo sta ³ych ko lum nach; nie re pre zen tu je ³¹cz nej licz by stu den tów
Wy dzia ³u, nie obej mu je bo wiem w szcze gól no œci stu den tów stu diów dok to ranc kich, stu diów pro -
wa dzo nych w jê zy ku an giel skim oraz stu diów po dy plo mo wych; nie wy ka za no te¿ stu den tów z wy -
mia ny miê dzy na ro do wej ani stu den tów–wol nych s³u cha czy.

Zród³o: Hi sto ria i do ro bek Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej 1951–1976 (da ne z lat 1951/
/1952–1975/1976); Hi sto ria i do ro bek Wy dzia ³u Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej 1977–1986
(da ne z lat 1976/1977–1985/1986); spra wo zda nia Dzie ka na (da ne z lat 1986/1987–1999/2000), sy stem
ERES (da ne z lat 2000/2001–2010/2011).

`
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470

464

437

274

71

222

372

434

490

504

466

367

328

259

169

164

141

104

86

67

125

55

18

56

44

52

62

71

77

87

92

96

81

58

48

43

33

22

29

32

117

198

210

205

175

182

228

244

233

245

51

45

32

10

42

81

110

142

110

93

776

1089

1425

2582

2518

2205

2050

1788

1938

2946

3266

3410

3537

3581

3824

3936

3916

3857

3707

3785

3853

3783

3588

3482

£¹cz nie (d)

ma gi ster skie
uzu pe³ nia j¹ ce/

/II stop nia

za wo do we
(in ¿y nier skie)

ma gi ster skie
uzu pe³ nia j¹ ce/

/II stop nia

za wo do we
(in ¿y nier skie)

/

Stu dia nie sta cjo nar ne

stu dia za ocz ne (eks ter ni stycz ne)stu dia wie czo ro we

Ta bli ca 8
Licz ba stu den tów pod sta wo wych ro dza jów stu diów

ma ty ka i Ro bo ty ka. Podej mu j¹c na po cz¹t ku te go ro ku de cy zjê o utwo rze niu na Wy dzia le
kie run ków stu diów pierw sze go i dru gie go stop nia o na zwach to¿ sa mych z na zwa mi dys cy p -
lin na u ko wych, wróci li œmy do tej kon cep cji.

Za, do pew ne go stop nia, pa ra do ksal n¹ mo¿ na uznaæ sy tu a cjê, i¿ w cza sach, kie dy obo -
wi¹ zy wa ³a cen tral na li sta kie run ków stu diów, w³o ¿y li œmy mnóstwo wy si³ ku, aby wy rwaæ siê
z jej wiê zów i wpro wa dziæ stu dia na ma kro kie run ku, obe cnie zaœ — ma j¹c pe³ n¹ swo bo dê
de cy do wa nia o na zwach pro wa dzo nych kie run ków stu diów — przyj mu je my roz wi¹ za nie
naj bar dziej „tra dy cyj ne” z mo¿ li wych. Trud no prze wi dzieæ, czy za sad ny jest ar gu ment, ¿e te
tra dy cyj ne, do brze ugrun to wa ne i po wszech nie zro zu mia ³e na zwy mo g¹ staæ siê atu tem w sy -
tu a cji, gdy mniej re no mo wa ne in sty tu cje bê d¹ za pew ne próbo wa ³y przy ci¹ gaæ uwa gê kan -
dy da tów na stu dia no wa tor ski mi, ory gi nal ny mi po czy na nia mi w za kre sie na zew nic twa pro -
wa dzo nych kie run ków stu diów. Czas po ka ¿e czy — w wa run kach zmniej sza j¹ cej siê licz by
kan dy da tów na stu dia wy ¿sze — jest to w³a œci wa stra te gia.
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PRO GRA MY STU DIÓW
Zmia na struk tu ry stu diów, czy li ro dza jów stu diów lub uk³a du kie run ków i spe cjal no œci, po -
ci¹ ga za so b¹ na ogó³ tak ¿e zmia ny w pro gra mach stu diów. Istot ne mo dy fi ka cje pro gra mo -
we mo g¹ na stê po waæ jed nak rów nie¿ w wa run kach sta bil nej struk tu ry sy ste mu stu diów.
Prze œledŸ my za tem ewo lu cjê pro gra mów stu diów, ja ka mia ³a miej sce w do tych cza so wej hi s -
to rii Wy dzia ³u, za rów no w po wi¹ za niu ze zmia na mi struk tu ry stu diów, jak te¿ nie za le¿ nie od
tych zmian.

Za cznij my od pod staw, czy li uwag na tu ry ter mi no lo gicz nej. W tym opra co wa niu u¿y wa -
my ter mi no lo gii tra dy cyj nej. Mówi¹c „pro gram stu diów”, ma my na my œli plan stu diów oraz
pro gra my na u cza nia. Plan stu diów okre œla ze staw przedmio tów na po szcze gól nych se me s -
trach oraz in ne wy ma ga nia, ta kie jak odby cie prak ty ki, których spe³ nie nie wa run ku je uzy ska -
nie dy plo mu ukoñ cze nia stu diów. Plan stu diów okre œla tak ¿e dla ka¿ de go z przedmio tów
wy miar po szcze gól nych form dy dak tycz nych: wy k³a dów, æwi czeñ i in nych ro dza jów za jêæ.
Pro gra my na u cza nia de fi niu j¹ na to miast za war toœæ tre œcio w¹ przedmio tów wy stê pu j¹ cych
w pla nie stu diów.

Za ³o ¿e nia do ty cz¹ ce ter mi no lo gii s¹ istot ne, po nie wa¿ obo wi¹ zu j¹ ca od 1 paŸ dzier ni ka
2011 ro ku no we li za cja Pra wa o szkol nic twie wy ¿szym 20 wpro wa dza in ny sy stem po jê cio wy.
Klu czo wym po jê ciem sta je siê „pro gram kszta³ ce nia”, sta no wi¹ cy opis okre œlo nych przez
uczel niê spój nych efek tów kszta³ ce nia, zgod ny z Kra jo wy mi Ra ma mi Kwa li fi ka cji dla Szkol -
nic twa Wy ¿sze go, oraz opis pro ce su kszta³ ce nia, pro wa dz¹ ce go do osi¹ gniê cia tych efek tów,
wraz z przy pi sa ny mi do po szcze gól nych mo du ³ów te go pro ce su punk ta mi ECTS.

Znacz ne zmia ny w ze sta wie przedmio tów i ich za war to œci tre œcio wej w ci¹ gu 60 lat ist -
nie nia Wy dzia ³u, który kszta³ ci ab sol wen tów w roz wi ja j¹ cych siê dy na micz nie ob sza rach
na uk tech nicz nych, s¹ oczy wi ste. Po rów ny wa nie ko lej nych pro gra mów pod tym wzglê dem
nie wy da je siê za tem ani mo¿ li we, ani ce lo we. Za sa dni cze kie run ki zmian w „tre œciach” od -
po wia da j¹ w znacz nym stop niu przed sta wio nym po prze dnio zmia nom w uk³a dzie kie run ków,
spe cjal no œci i spe cja li za cji.

Mo¿ na na to miast po rów ny waæ pew ne ogól ne „wska Ÿni ki” cha rak te ry zu j¹ ce ko lej no
wpro wa dza ne pro gra my stu diów, ta kie jak:
n licz ba go dzin za jêæ (³¹cz nie w ca ³ym pro gra mie stu diów oraz œre dnio w ty go dniu);
n udzia³ pod sta wo wych grup przedmio tów: przedmio tów wspól nych dla Wy dzia ³u, przed -

mio tów zwi¹ za nych z pod sta wo wym kszta³ ce niem na kie run ku (spe cjal no œci), przed mio -
tów nie tech nicz nych itp.;

n udzia³ po szcze gól nych form pro wa dze nia za jêæ: wy k³a dów, æwi czeñ, za jêæ la bo ra to ryj -
nych i pro jek to wych, za jêæ re a li zo wa nych pod kie run kiem in dy wi du al ne go opie ku na itp.;

n udzia³ przedmio tów obie ral nych i in ne wska Ÿni ki cha rak te ry zu j¹ ce mo¿ li wo œci in dy wi -
du a li za cji pro gra mu stu diów przez stu den tów.

Spróbuj my za tem prze œle dziæ, jak zmie nia³ siê cha rak ter pro gra mów stu diów na Wy dzia -
le, ana li zu j¹c w szcze gól no œci wy mie nio ne „pa ra me try”. Ogra ni czy my siê do pod sta wo we go
ro dza ju stu diów — stu diów dzien nych (sta cjo nar nych).

PIERW SZE PÓ£ WIE KU
Podob nie jak w przy pad ku struk tu ry stu diów, hi sto riê zmian, które za sz³y do po ³o wy lat dzie -
wiêæ dzie si¹ tych przed sta wi my w spo sób bar dzo syn te tycz ny. Bar dziej szcze gó³o we roz wa -
¿a nia na ten te mat s¹ za war te opra co wa niu bê d¹ cym czê œci¹ ju bi le uszo we go wy daw nic twa
zwi¹ za ne go z ob cho da mi 50-le cia Wy dzia ³u.

Ana li zu j¹c do ko ny wa ne zmia ny pro gra mo we, na le ¿y braæ pod uwa gê to, ¿e w la tach piêæ -
dzie si¹ tych i szeœæ dzie si¹ tych ze staw spe cjal no œci oraz pro gra my stu diów by ³y de fi nio wa ne
na po zio mie mi ni ster stwa i z na tu ry mia ³y doœæ sztyw ny cha rak ter. PóŸniej ro la mi ni ster stwa
ogra ni cza ³a siê do za twier dza nia pla nów stu diów i pro gra mów na u cza nia opra co wa nych
przez po szcze gól ne uczel nie. Do pie ro w 1990 ro ku Usta wa o szkol nic twie wy ¿szym stwo -

20 Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy — Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym, usta wy o stop niach na -
u ko wych i ty tu le na u ko wym oraz o stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie których in nych ustaw.
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rzy ³a uczel niom au to no micz nym, a œci œlej ra dom wy dzia ³ów, mo¿ li wo œci w za sa dzie do wol -
ne go kszta³ to wa nia pro gra mów stu diów. For mal nie, swo bo da ta by ³a ogra ni czo na przez mi ni -
ma pro gra mo we, de fi nio wa ne dla po szcze gól nych kie run ków stu diów przez Ra dê G³ów n¹
Szkol nic twa Wy ¿sze go. W prak ty ce, pro ces de fi nio wa nia mi ni mów prze bie ga³ doœæ wol no — przy -
k³a do wo, mi ni ma dla kie run ku Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja zo sta ³y zde fi nio wa ne do pie ro
w 2000 ro ku.

Przy po mnij my wiêc — re a li zo wa ne mi mo ist nie j¹ cych ogra ni czeñ — naj bar dziej istot ne
dzia ³a nia w za kre sie kszta³ to wa nia pro gra mu stu diów dzien nych. Nie cho dzi tu o do ko ny wa -
ne w spo sób ci¹ g³y zmia ny za war to œci tre œcio wej pro gra mów, prze pro wa dza ne zgo dnie z wy -
mo ga mi ich ak tu a li za cji, lecz ra czej o zmia ny w spo so bie orga ni za cji pro ce su dy dak tycz ne -
go, a zw³a szcza o no we ty py przedmio tów i za jêæ, pro por cje ró¿ nych ty pów za jêæ w pro gra -
mach stu diów oraz za kres po sia da nej przez stu den ta swo bo dy w in dy wi du a li za cji pro gra mu
kszta³ ce nia.

1973 Zwiêk szo no w pro gra mie stu diów udzia³ form dy dak tycz nych sprzy ja j¹ cych „ucze niu
siê” (a nie tyl ko na u cza niu), wpro wa dza j¹c no wy typ za jêæ — pro wa dzo ne pod opie -
k¹ in dy wi du al ne go opie ku na pra cow nie pro ble mo we. Roz sze rzo no tak ¿e znacz nie
ela stycz noœæ stu dio wa nia, zwiêk sza j¹c licz bê przedmio tów obie ral nych na wy ¿szych
la tach stu diów — w isto cie wpro wa dzo no nie mal pe³ n¹ in dy wi du a li za cjê stu diów
(nasz Wy dzia³ by³ pierw sz¹ wy dzia ³em na pol skich uczel niach tech nicz nych, na
któ rym do ko na no wów czas tak da le ko id¹ cej in dy wi du a li za cji pro gra mu stu diów).

1980 W pla nie pierw sze go se me stru stu diów zna la z³y siê przedmio ty ty pu: Wstêp do elek -
tro ni ki, Wstêp do au to ma ty ki itp. Wpro wa dzo no no w¹ for mê za jêæ dy dak tycz nych,
tzw. lek cje, in te gru j¹ ce tra dy cyj ne for my wy k³a du i æwi czeñ, a nie kie dy tak ¿e za jêæ
pro jek to wych. Po nad to, w klu czo wych przedmio tach na pierw szym ro ku stu diów
wpro wa dzo no in n¹ no w¹ for mê za jêæ — nie obo wi¹z ko we kon wer sa to ria, ma j¹ ce
po móc s³ab szym stu den tom w opa no wa niu ma te ria ³u.

Usta wa o szkol nic twie wy ¿szym z 1990 ro ku stwo rzy ³a uczel niom au to no micz nym wa -
run ki do sa mo dziel ne go kszta³ to wa nia ogól nej struk tu ry i pro gra mów stu diów. Ko rzy sta j¹c
z tych mo¿ li wo œci, ju¿ w ro ku aka de mic kim 1990/1991 wpro wa dzo no wie le no wych roz -
wi¹ zañ, które w swym za sa dni czym kszta³ cie prze trwa ³y do dziœ. Isto t¹ do ko na nych wów czas
zmian by ³o odej œcie od tra dy cyj nej me to dy de fi nio wa nia „sztyw ne go” pla nu stu diów obo wi¹ -
zu j¹ ce go wszy st kich stu den tów. Przy jê to bo wiem za sa dê, ¿e ka¿ dy stu dent re a li zu je swój in -
dy wi du al ny plan stu diów, okre œla j¹c ze staw przedmio tów, na które uczê szcza w ko lej nych
se me strach. W zwi¹z ku z tym podzie lo no 5-let ni okres stu diów na eta py (ry su nek 2) i dla
ka¿ de go z eta pów zde fi nio wa no wy ma ga nia pro gra mo we, tzn. wy ma ga nia od no sz¹ ce siê do
ze sta wu przedmio tów, które na le ¿a ³o za li czyæ, aby ukoñ czyæ ten etap.

W ce lu okre œle nia wy ma gañ pro gra mo wych ze staw pro wa dzo nych na Wy dzia le przed -
mio tów podzie lo no na kil ka grup, a z ka¿ dym przedmio tem zwi¹ za no pew n¹ licz bê atry -
bu tów, w tym:
n licz bê jed no stek dy dak tycz nych, okre œla j¹ c¹ „wa gê” przedmio tu, rów n¹ zwy kle licz bie

go dzin za jêæ w ty go dniu z te go przedmio tu;
n wa run ki na stêp stwa (po prze dza nia), okre œla j¹ ce zbiór przedmio tów, które stu dent mu si

za li czyæ przed za re je stro wa niem siê na da ny przedmiot.

Przy jê cie tych usta leñ umo¿ li wia ³o zde fi nio wa nie wy ma gañ pro gra mo wych eta pu stu diów
przez okre œle nie — obok zbio ru przedmio tów obo wi¹z ko wych — licz by jed no stek dy dak -
tycz nych, które na le ¿y uzy skaæ za za li cze nie przedmio tów obie ral nych wy bra nych z ca ³ej
ofer ty Wy dzia ³u, oraz wy ma gañ zwi¹ za nych z przedmio ta mi do dat ko wy mi.

ELA STYCZ NOŒÆ W PE£ NI ROZ KWI TU
Dal sze roz wi niê cie kon cep cji za k³a da j¹ cej, ¿e wszy scy stu den ci stu diu j¹ we d³ug in dy wi du -
al nych pla nów stu diów, na st¹ pi ³o w ro ku aka de mic kim 1994/1995, z chwi l¹ wpro wa dze nia
sy ste mu stu diów dwu stop nio wych.

Re a li za cja przy jê tej fi lo zo fii de fi nio wa nia wy ma gañ pro gra mo wych opar ta zo sta ³a na idei
podzia ³u ze sta wu przedmio tów pro wa dzo nych na Wy dzia le na tzw. kla sy te ma tycz ne, gru -
pu j¹ ce przedmio ty na le ¿¹ ce do okre œlo ne go ob sza ru te ma tycz ne go. Kla sy te ma tycz ne s³u ¿y -
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³y z ko lei do zde fi nio wa nia klas pro gra mo wych od po wia da j¹ cych ob sza rom wie dzy wa¿ nym
z punk tu wi dze nia kom plet no œci wy kszta³ ce nia.

Wy ma ga nia pro gra mo we, zde fi nio wa ne dla po szcze gól nych spe cjal no œci, by ³y zbio rem
klas pro gra mo wych. Dla ka¿ dej z tych klas po da na by ³a mi ni mal na licz ba jed no stek dy dak -
tycz nych, ja k¹ stu dent mu sia³ uzy skaæ, za li cza j¹c przedmio ty z tej kla sy, oraz dla nie któ rych
klas do dat ko wo — zbiór przedmio tów obo wi¹z ko wych w da nej kla sie. Wy ma ga nia od no -
sz¹ ce siê do po szcze gól nych klas pro gra mo wych uzu pe³ nio ne by ³y ogól nym wy ma ga niem
uzy ska nia okre œlo nej licz by jed no stek dy dak tycz nych we wszy st kich kla sach ³¹cz nie. W ten
spo sób stu dent, two rz¹c in dy wi du al ny pro gram stu diów, mia³ mo¿ li woœæ swo bod ne go wy bo -
ru przedmio tów w ra mach da nej kla sy oraz mo¿ li woœæ swo bod ne go wy bo ru przedmio tów
spo œród ca ³ej ofer ty pro gra mo wej Wy dzia ³u i nie tyl ko Wy dzia ³u. Aby u³a twiæ stu den tom kszta³ -
to wa nie in dy wi du al nych pro gra mów i pla nów stu diów, opra co wa no mo de lo we pla ny stu -
diów dla po szcze gól nych spe cjal no œci, okre œla j¹ ce ze staw przedmio tów za le ca nych w ko lej -
nych se me strach.

Wœród no wych ele men tów pro gra mu stu diów war to wy mie niæ „przedmiot” pod na zw¹
„Orien ta cja”, obej mu j¹ cy m.in. prze ka zy wa nie stu den tom wy czer pu j¹ cych in for ma cji na te -
mat sy ste mu stu diów oraz za sad two rze nia in dy wi du al nych pro gra mów i pla nów stu diów.

Na le ¿y rów nie¿ od no to waæ za cho dz¹ ce w tym okre sie zmia ny w ro zu mie niu po jê cia
„przed miot”. Przedmio ty tech nicz ne pro wa dzo ne na Wy dzia le sta ³y siê w wiêk szym stop niu
zin te gro wa ny mi mo du ³a mi pro gra mo wy mi, ³¹ cz¹ cy mi na by wa nie wie dzy z roz wi ja niem
umie jêt no œci. Pod jê to próbê re a li za cji po stu la tu, aby ka¿ dy przedmiot obej mo wa³ — oprócz
wy k³a dów — za jê cia pro jek to we lub la bo ra to ryj ne, a w przy pad ku nie których przedmio tów
tak ¿e æwi cze nia au dy to ryj ne. Kon cep cja „du ¿ych”, zin te gro wa nych przedmio tów wy ni ka ³a
nie tyl ko z na tu ral ne go d¹ ¿e nia do stwo rze nia sil ne go sprzê ¿e nia miê dzy za jê cia mi o cha -
rak te rze te o re tycz nym i prak tycz nym, zgo dnie z kszta³ tu j¹ cy mi siê miê dzy na ro do wy mi stan -
dar da mi w tym za kre sie, lecz by ³a tak ¿e od po wie dzi¹ na po stu lo wa ne przez stu den tów ogra -
ni cze nie licz by wy ma ga nych „wpi sów do in de ksu”.

KA¯ DY CI¥ GNIE W SWO J¥ STRO NÊ?

Pro gra my stu diów opra co wa ne w zwi¹z ku z wpro wa dze niem dwu stop nio wej struk tu ry
stu diów i re a li zo wa ne w przy pad ku stu diów I stop nia po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go
1994/1995 oka za ³y siê — mi mo licz nych za strze ¿eñ zg³a sza nych pod ich ad re sem — „pro -
duk tem” za dzi wia j¹ co trwa ³ym.

Zmia ny przy nio s³o do pie ro wy o drêb nie nie z po cz¹t kiem ro ku aka de mic kie go 2001/2002
kszta³ ce nia na kie run ku In for ma ty ka oraz przy jê cie zmian w uk³a dzie spe cjal no œci na ma kro -
kie run ku In for ma ty ka, Au to ma ty ka i Ro bo ty ka, Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja. Do ko ny wa -
ne zmia ny zmie rza ³y m.in. w kie run ku zmniej sze nia ko szto ch³on no œci pro ce su dy dak tycz ne go
przez czê œcio we za stê po wa nie „dro¿ szych” form re a li za cji za jêæ — for ma mi tañ szy mi.

W oce nie dzia ³a j¹ cej po cz¹w szy od gru dnia 2002 ro ku pod prze wo dnic twem ów cze sne -
go dzie ka na, Józe fa Lu ba cza, Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, której za da niem
by ³o do ko na nie wszech stron nej ana li zy sta nu Wy dzia ³u oraz przed sta wie nie kon cep cji zmian
orga ni za cyj no-funk cjo nal nych, opra co wa ne pro gra my stu diów by ³y da le kie od ide a ³u 21.

Zwróco no przede wszy st kim uwa gê na to, ¿e pra ce nad sy ste mem i pro gra ma mi kszta³ ce -
nia nie rzad ko by ³y pro wa dzo ne bez do sta tecz nie ja sno wy ty czo nych ce lów nadrzêd nych, co
wraz z ujaw nia j¹ cy mi siê w tych pra cach in te re sa mi o cha rak te rze par ty ku lar nym (in sty tu to -
wym, za k³a do wym i in dy wi du al nym), wy ra zi ³o siê bra kiem kon se kwen cji we wdra ¿a niu i re -
a li za cji kszta³ ce nia ma kro kie run ko we go. Wy ka za no, ¿e wy ma ga nia pro gra mo we dla po -
szcze gól nych po to ków w ra mach ma kro kie run ku, sfor mu ³o wa ne przez trzy od dziel ne ra dy
pro gra mo we, bez do sta tecz nej ko or dy na cji ze stro ny Ko mi sji ds. Kszta³ ce nia Ra dy Wy dzia -
³u, ró¿ ni¹ siê znacz nie, na wet pod wzglê dem spo so bu ich sfor mu ³o wa nia. Po nad to, zda niem
Ko mi sji, wy dzie le nie z ma kro kie run ku kszta³ ce nia na kie run ku In for ma ty ka, po g³ê bi ³o nie ra -
cjo nal n¹ dy wer sy fi ka cjê pro gra mów na u cza nia na pierw szych la tach stu diów oraz uczy ni ³o
sy stem kszta³ ce nia ma ³o spój nym i przej rzy stym.

21 Ra port nr 3 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, czer wiec
2004.
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W tej sy tu a cji ja ko klu czo w¹ spra wê Ko mi sja uzna ³a do pro wa dze nie do opra co wa nia
i re a li za cji wspól ne go pro gra mu na u cza nia dla wszy st kich stu den tów na pierw szych kil ku
se me strach stu diów I stop nia, przed sta wia j¹c dla te go eta pu kszta³ ce nia kon cep cjê od po -
wie dnich wy ma gañ pro gra mo wych.

W dys ku sji nad te za mi Ko mi sji przed sta wi cie le Sa mo rz¹ du Stu denc kie go wska zy wa li na
in ne man ka men ty pro wa dzo nych pro gra mów stu diów: „prze ³a do wa nie” pro gra mów przed -
mio tów pod sta wo wych ofe ro wa nych na pierw szym eta pie stu diów, prze sta rza ³e pro gra my
nie których przedmio tów tech nicz nych, zbyt ma ³y za kres obie ral no œci przedmio tów oraz nie -
naj lep sze pro ce du ry uru cha mia nia przedmio tów i za pi sów na przedmio ty, a tak ¿e oce ny ja -
ko œci kszta³ ce nia.22

ELASTYCZNOŒÆ W ODWROCIE
Istot ne zmia ny w pro gra mach stu diów zwi¹ za ne by ³y z de cy zj¹ o skróce niu do 7 se me strów
— po cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 2008/2009 — stu diów I stop nia. Opra co wa ne, nie co
w po œpie chu, i uchwa lo ne „po ka wa³ ku” mo de lo we pla ny stu diów i wy ma ga nia pro gra mo -
we, cha rak te ry zu j¹ siê znacz ny mi ró¿ ni ca mi miê dzy po szcze gól ny mi spe cjal no œcia mi. Nie -
ste ty, zró¿ ni co wa nie to przy nio s³o w nie których przy pad kach znacz ne ogra ni cze nie ela s -
tycz no œci pro gra mo wej. Wy ma ga nia pro gra mo we kil ku spe cjal no œci prze wi du j¹ za le dwie
3 jed  no ski dy dak tycz ne (jd) przedmio tów obie ral nych swo bod ne go wy bo ru — wy bie ra nych
spo œród ca ³ej ofer ty Wy dzia ³u. Podob ne ten den cje za ry so wa ³y siê w pro gra mach stu diów
II stop nia. Przy jê te nie daw no wy ma ga nia pro gra mo we i pla ny wzor co we dla stu diów II stop -
nia s¹ znacz nie bar dziej „usztyw nio ne”, ni¿ ich po prze dnia we rsja.

O ta kim kie run ku zmian za de cy do wa ³o — obok prze s³a nek na tu ry eko no micz nej —
wy ni ka j¹ ce z ob ser wa cji pro ce su kszta³ ce nia prze œwiad cze nie znacz nej czê œci ka dry aka de -
mic kiej, ¿e nadmier na ela stycz noœæ pro gra mo wa, zw³a szcza na stu diach II stop nia, ro dzi
ten den cjê do wy bie ra nia przez wiêk szoœæ stu den tów przede wszy st kim przedmio tów ³a twych
do za li cze nia, a „omi ja nia” przedmio tów bar dziej am bit nych, tru dniej szych, sta wia j¹ cych
wy ¿ sze wy ma ga nia.

Usztyw nie nie pro gra mów stu diów II stop nia wi¹ ¿e siê z in n¹ ten den cj¹ — stu dia na po -
szcze gól nych kie run kach i spe cjal no œciach sta j¹ siê co raz mniej ogól no wy dzia ³o we, a co raz
bar dziej „in sty tu to we”.

LICZ BA PRAW DÊ CI PO WIE
Do k³a dniej sza, ilo œcio wa ana li za pro ce sów za cho dz¹ cych w pierw szych 50 la tach dzia ³al -
no œci Wy dzia ³u w za kre sie pro gra mów kszta³ ce nia zo sta ³a przed sta wio na w opra co wa nia
bê d¹ cym czê œci¹ ju bi le uszo we go wy daw nic twa wy da ne go w 2001 ro ku. Przedmio tem
po rów na nia by ³y ce chy dzien nych stu diów (sta cjo nar nych) pro wa dz¹ cych do dy plo mu ma -
gi ster skie go, re a li zo wa nych ja ko „kla sycz ne” stu dia jed no li te lub — po cz¹w szy od 1994 ro -
ku — stu dia jed no li te w struk tu rze dwu stop nio wej (obej mu j¹ ce eta py A i B stu diów I stop nia
oraz stu dia II stop nia). Wy ni ki tej ana li zy, uzu pe³ nio ne o da ne do ty cz¹ ce pro gra mu stu diów
po zmia nach zwi¹ za nych z wy o drêb nie niem kie run ku In for ma ty ka przed sta wio no w ta bli cy 9.

Da ne w ta bli cy, od no sz¹ ce siê do kszta³ ce nia spe cjal no œcio we go, do ty cz¹ w ka¿ dym przy -
pad ku pro gra mu stu diów od po wia da j¹ ce go spe cjal no œci b¹dŸ upro fi lo wa niu zwi¹ za ne mu
z apa ra tu r¹ po mia ro w¹. Da ne te s¹ jed nak ¿e w znacz nej mie rze re pre zen ta tyw ne dla zmian
za cho dz¹ cych w pro gra mach stu diów na Wy dzia le.

Da ne po da ne w ta bli cy 9 uzy ska no przy na stê pu j¹ cych za ³o ¿e niach:
n £¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów oraz podzia³ za jêæ na po szcze gól ne

gru py przedmio tów nie obej mu je kon wer sa to riów, WF, szko le nia woj sko we go, za jêæ na
ostat nim se me strze bez po œre dnio zwi¹ za nych z wy ko na niem pra cy dy plo mo wej (obej -
mu je na to miast pra cow nie re a li zo wa ne na wcze œniej szych se me strach oraz se mi na ria
dy plo mo we). Za jê cia z WF oraz pra ca dy plo mo wa s¹ ele men ta mi wszy st kich roz pa try -
wa nych pro gra mów stu diów, wy stê po wa nie w pro gra mie stu diów szko le nia woj sko we -

22 Pro to kó³ z nad zwy czaj ne go po sie dze nia Ra dy Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych w dniu 21 grud -
nia 2004 ro ku.
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go oraz nie obo wi¹z ko wych kon wer sa to riów zo sta ³o za zna czo ne w ta bli cy od po wie dni mi
od no œni ka mi.

n Pro por cje po szcze gól nych form dy dak tycz nych zo sta ³y okre œlo ne wy ³¹cz nie dla przed -
mio tów tech nicz nych, bez uwzglê dnia nia przedmio tów obie ral nych, z wy j¹t kiem sy tu -
a cji, gdy na zwy przedmio tów obie ral nych zo sta ³y umie szczo ne w mo de lo wym pla nie
stu diów.

n Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se me strze do ty czy okre su stu diów po prze -
dza j¹ ce go roz po czê cie kszta³ ce nia in dy wi du al ne go w ra mach pra cow ni pro ble mo wych.

Ta bli ca 9
Zmia ny w pro gra mie stu diów ma gi ster skich

Licz ba se me strów

Licz ba ty go dni za jêæ w se me strze

£¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych grup przed mio -
tów w pro gra mie stu diów:

przedmio ty nie tech nicz ne

przedmio ty tech nicz ne wspól ne dla Wy dzia ³u

przedmio ty tech nicz ne wspól ne dla kie run ku (lub
gru py spe cjal no œci)

przedmio ty tech nicz ne obo wi¹z ko we dla spe cjal -
no œci oraz upro fi lo wa nia

przedmio ty tech nicz ne ogra ni czo ne go wy bo ru
(zwi¹ za ne ze spe cjal no œci¹ lub upro fi lo wa niem)

przedmio ty tech nicz ne swo bod ne go wy bo ru

przy go to wa nie do pra cy dy plo mo wej (pra cow -
nie, se mi na rium dy plo mo we)

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych form pro wa dze -
nia za jêæ z przedmio tów tech nicz nych:

wy k³a dy

za jê cia zin te gro wa ne (lek cje)

æwi cze nia, se mi na ria

la bo ra to ria

pro jek ty

pra cow nie (pro ble mo wa, dy plo mo wa)

Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se -
me strze

Œre dnia licz ba go dzin za jêæ w ty go dniu

£¹cz ny czas trwa nia wa ka cyj nych prak tyk i obo zów
woj sko wych

10

15

3825(a)

13,3%

65,5%

—

9,0%

11,4%

—

0,8%

46,4%

—

28,6%

24,5%

0,5%

—

4,0

32,0

14 tyg.

9

16

4112(b)

18,6%

50,6%

—

10,5%

—

12,5%(c)

7,8%

43,5%

—

14,7%

22,0%

10,7%

9,1%

6,7

33,9

16 tyg.

9

15

3375 (b)

20,0%

30,2%

16,4%

13,8%

—

10,7%

8,9%

50,0%(d)

—

20,5%

17,3%

1,9%

10,3%

8,2

31,4

16 tyg.

10

15

3255

12,9%

23,5%

—

33,2%

3,7%

13,8%

12,9%

43,0%

12,6%

6,0%

21,8%

0,7%

15,9%

7,0

25,2

4 tyg.

10

15

3300

14,6%

26,8%(e)

9,6%

16,8%

4,5%

17,7%

10,0%

52,8%

0,6%

4,5%

26,1%

4,5%

11,5%

5,7

25,8

—

10

15

3300

15,9%

20,0%(f)

11,7%

13,1%

15,5%

7,1%

16,7%

48,6%

—

6,6%

17,9%

9,0%

17,9%

6,0

25,2

—

Rok aka de mic ki 1966/1967 1974/1975 1980/1981 1992/1993 1997/1998 2004/2005

(a) Do dat ko wo szko le nie woj sko we (6 se me strów, po 5 godz. w se me strze).
(b) Do dat ko wo szko le nie woj sko we (2 se me stry, po 6 godz. w se me strze).
(c) We d³ug pla nów stu diów wy da wa nych w okre sie, kie dy stu den ci podej mu j¹ cy stu dia w 1974 ro ku

roz po czy na li in dy wi du a li za cjê kszta³ ce nia (wg opra co wa nia Pro gram stu diów ma gi ster skich dla kie -
run ku Elek tro ni ka — 1974: przedmio ty tech nicz ne ogra ni czo ne go wy bo ru — 11,7%, przedmio ty
tech nicz ne swo bod ne go wy bo ru — 0,8%).

(d) £¹cz nie wy k³a dy i lek cje.
(e) Od po wia da zsu mo wa nej po wszy st kich kla sach pro gra mo wych licz bie wspól nych dla wszy st kich

spe cjal no œci jed no stek dy dak tycz nych w po szcze gól nych kla sach.
(f) £¹cz ny pro cen to wy udzia³ przedmio tów tech nicz nych wspól nych dla Wy dzia ³u oraz wspól nych dla

kie run ku (lub gru py spe cjal no œci) wy no si 31,7%; podzia³ tej war to œci na wy mie nio ne ka te go rie jest
przy bli ¿o ny ze wzglê du na trud no œci w wy o drêb nie niu czê œci wspól nej pro gra mów pro wa dzo nych
od pierw sze go se me stru w dwóch odrêb nych gru pach spe cjal no œci.
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n Œre dnia licz ba go dzin za jêæ w ty go dniu obej mu je wszy st kie za jê cia, na które stu dent po -
wi nien uczê szczaæ, w tym WF, szko le nie woj sko we, za jê cia ty pu „orien ta cja”, lecz nie
obej mu je nie obo wi¹z ko wych kon wer sa to riów. War toœæ tej œre dniej jest li czo na bez
uwzglê dnia nia se me stru dy plo mo we go.

Wy ni ki podob nej ana li zy prze pro wa dzo nej dla stu diów dwu stop nio wych przed sta wio no
w ta bli cy 10 (stu dia I stop nia) oraz ta bli cy 11 (stu dia II stop nia). Da ty (w wier szu „rok aka de -
mic ki”) od po wia da j¹ mo men tom wpro wa dze nia no wych pro gra mów stu diów na od po -
wie d nim po zio mie (stop niu).

Da ne w ta bli cy 10 oraz ta bli cy 11 od no sz¹ ce siê do kszta³ ce nia spe cjal no œcio we go,
do ty cz¹ w ka¿ dym przy pad ku pro gra mu stu diów od po wia da j¹ ce go spe cjal no œci Ra dio ko -
mu ni ka cja i Tech ni ki Mul ti me dial ne, bê d¹ cej — po podzia le spe cjal no œci Elek tro ni ka i In ¿y -
nie ria Kom pu te ro wa — „naj wiêk sz¹” spe cjal no œci¹ na ma kro kie run ku. Da ne te s¹ w pew nej
mie rze re pre zen ta tyw ne dla zmian za cho dz¹ cych w pro gra mach stu diów na Wy dzia le, choæ
— w zwi¹z ku z po g³ê bia j¹ cy mi siê ró¿ ni ca mi miê dzy pro gra ma mi po szcze gól nych kie run -
ków i spe cjal no œci — re pre zen ta tyw noœæ ta jest mniej sza ni¿ w przy pad ku da nych za mie -
szczo nych w ta bli cy 9. In ne spe cjal no œci cha rak te ry zu j¹ siê na ogó³ wiêk szym usztyw nie niem
pro gra mów stu diów — mniej szym udzia ³em przedmio tów obie ral nych.

Da ne za mie szczo ne w ta bli cy 10 uzy ska no przy na stê pu j¹ cych za ³o ¿e niach:

n £¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów oraz podzia³ za jêæ na po szcze gól ne
gru py przedmio tów nie obej mu je WF oraz za jêæ na ostat nim se me strze bez po œre dnio
zwi¹ za nych z wy ko na niem pra cy dy plo mo wej (obej mu je na to miast pra cow nie re a li zo -
wa ne na wcze œniej szych se me strach oraz se mi na ria dy plo mo we). Za jê cia z WF oraz
przy go to wa nie pra cy dy plo mo wej in ¿y nier skiej s¹ ele men ta mi wszy st kich roz pa try wa -
nych pro gra mów stu diów.

n Pro por cje po szcze gól nych form pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych zo sta ³y okre œlo ne wy -
³¹cz nie dla przedmio tów tech nicz nych oraz przedmio tów zwi¹ za nych z dy plo mo wa niem.

n Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se me strze jest li czo na bez uwzglê dnie nia
se me stru dy plo mo we go.

Ta bli ca 10
Zmia ny w pro gra mie stu diów sta cjo nar nych I stop nia

Licz ba se me strów

Licz ba ty go dni za jêæ w se me strze

£¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych grup przedmio tów w pro gra mie stu diów:

przedmio ty nie tech nicz ne

przedmio ty tech nicz ne wspól ne dla kie run ku (lub gru py spe cjal no œci)

przedmio ty tech nicz ne ogra ni czo ne go wy bo ru (zwi¹ za ne ze spe cjal no œci¹)

przedmio ty tech nicz ne swo bod ne go wy bo ru

przy go to wa nie do pra cy dy plo mo wej (pra cow nie, se mi na rium dy plo mo we)

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych form pro wa dze nia za jêæ z przedmio tów tech nicz nych:

wy k³a dy

za jê cia zin te gro wa ne (lek cje)

æwi cze nia, se mi na ria

la bo ra to ria

pro jek ty

pra cow nie (pro ble mo wa, dy plo mo wa)

Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se me strze

Œre dnia licz ba go dzin za jêæ w ty go dniu

£¹cz ny czas trwa nia prak tyk

8

15

2730

19,6%

39,2%

27,9%

6,4%

6,9%

55,8%

—

4,3%

27,0%

5,5%

7,4%

5,6

25,7

—

8

15

2728

17,6%

39,2%

29,9%

4,4%

8,8%

53,0%

—

7,1%

23,2%

7,2%

9,5%

5,9

25,7

—

7

15

2535

15,8%

46,8%

27,9%

2,1%

7,4%

52,5%

—

10,0%

23,1%

6,9%

7,5%

6,7

27,5

4 tyg.

Rok aka de mic ki 1994/1995 2001/2002 2008/2009
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n Œre dnia licz ba go dzin za jêæ w ty go dniu obej mu je wszy st kie za jê cia, na które stu dent po -
wi nien uczê szczaæ, w tym WF, i jest li czo na bez uwzglê dnia nia se me stru dy plo mo we go.

Da ne po da ne w ta bli cy 11 uzy ska no przy na stê pu j¹ cych za ³o ¿e niach:

n £¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów nie obej mu je za jêæ na ostat nim se me -
strze bez po œre dnio zwi¹ za nych z wy ko na niem pra cy dy plo mo wej (obej mu je na to miast
pra cow nie re a li zo wa ne na wcze œniej szych se me strach oraz se mi na ria dy plo mo we), cho -
cia¿ przy go to wa nie pra cy dy plo mo wej ma gi ster skiej jest ele men tem wszy st kich roz pa try -
wa nych pro gra mów stu diów.

n Podzia³ za jêæ na po szcze gól ne gru py przedmio tów obej mu je wszy st kie przedmio ty, w tym
przy go to wa nie pra cy dy plo mo wej ma gi ster skiej.

n Pro por cje po szcze gól nych form pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych zo sta ³y okre œlo ne wy -
³¹cz nie dla przedmio tów tech nicz nych za a wan so wa nych oraz przedmio tów zwi¹ za nych
z dy plo mo wa niem.

n Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se me strze oraz œre dnia licz ba go dzin za jêæ
w ty go dniu jest li czo na bez uwzglê dnie nia se me stru dy plo mo we go.

Ana li zu j¹c zmia ny do ko ny wa ne w pro gra mach kszta³ ce nia w okre sie 60 lat dzia ³al no œci
Wy dzia ³u (czêœæ z nich znaj du je ilo œcio we odzwier cie dle nie w da nych przed sta wio nych
w ta bli cach 9–11) mo¿ na wy ró¿ niæ zmia ny o ró¿ nym cha rak te rze: sta ³ych ten den cji, „na wro -
tów” oraz zja wisk prze mi ja j¹ cych.

Przez wiêk sz¹ czêœæ roz pa try wa ne go okre su, mniej wiê cej do koñ ca lat dzie wiêæ dzie si¹ -
tych, naj bar dziej wi docz n¹ ten den cj¹ by ³a po stê pu j¹ ca in dy wi du a li za cja pro gra mów stu diów
i spo so bów ich re a li za cji. Pro ces ten mia³ kil ka aspek tów:

n Na stê po wa ³o wy ra Ÿne zmniej sza nie licz by go dzin za jêæ w pla nie stu diów. Trend ten nie
za wsze ozna cza³ zmniej sza nie fak tycz nych ob ci¹ ¿eñ stu den ta, gdy¿ od po wie dnio sfor mu -
³o wa ne wy ma ga nia wy mu sza ³y zwiêk szo ny wy si ³ek zwi¹ za ny z sa mok szta³ ce niem. Ta kie

Ta bli ca 11
Zmia ny w pro gra mie stu diów sta cjo nar nych II stop nia

Licz ba se me strów

Licz ba ty go dni za jêæ w se me strze

£¹cz na licz ba go dzin za jêæ w pro gra mie stu diów

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych grup przedmio tów w pro gra mie stu diów:

przedmio ty nie tech nicz ne

przedmio ty tech nicz ne pod sta wo we dla spe cjal no œci

przedmio ty tech nicz ne za a wan so wa ne wspól ne (dla Wy dzia ³u lub kie run ku)

przedmio ty tech nicz ne za a wan so wa ne ogra ni czo ne go wy bo ru (zwi¹ za ne ze spe cjal no œci¹)

przedmio ty tech nicz ne za a wan so wa ne swo bod ne go wy bo ru

przy go to wa nie do re a li za cji pra cy dy plo mo wej (pra cow nie, se mi na ria dy plo mo we) i re a li -
za cja pra cy dy plo mo wej

Pro cen to wy udzia³ po szcze gól nych form pro wa dze nia za jêæ z przedmio tów tech nicz nych za -
a wan so wa nych i pra cow ni dy plo mo wych:

wy k³a dy

za jê cia zin te gro wa ne (lek cje)

æwi cze nia, se mi na ria

la bo ra to ria

pro jek ty

pra cow nie (pro ble mo wa, dy plo mo wa)

Œre dnia licz ba przedmio tów tech nicz nych w se me strze

Œre dnia licz ba go dzin za jêæ w ty go dniu

£¹cz ny czas trwa nia prak tyk
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prze su niê cie ob ci¹ ¿eñ by ³o jed nak ko rzy st ne za rów no dla Wy dzia ³u (mniej sze ko szty
pro wa dze nia za jêæ), jak i dla stu den ta (pra ca w do god nych ter mi nach), przy za ³o ¿e niu,
¿e mia³ on od po wie dnie wa run ki umo¿ li wia j¹ ce sa mo dziel ne stu dio wa nie — przede
wszy st kim mo¿ li woœæ ko rzy sta nia z bi blio tek oraz la bo ra to riów kom pu te ro wych i apa ra -
tu ro wych. Na le ¿y za u wa ¿yæ, ¿e choæ licz ba go dzin za jêæ w pla nie stu diów ule g³a wy ra Ÿ -
ne mu zmniej sze niu, to jed nak by ³a ona i nadal jest istot nie wiêk sza ni¿ na re no mo wa nych
uczel niach za gra nicz nych.

n Wy ra Ÿnie zwiêk sza ³y siê mo¿ li wo œci kszta³ to wa nia in dy wi du al ne go pro gra mu stu diów,
za rów no w za kre sie wy bra nej spe cjal no œci, co jest zwi¹ za ne z przedmio ta mi ogra ni czo -
ne go wy bo ru, jak i w ob sza rze in nych spe cjal no œci, a na wet kie run ków kszta³ ce nia, co jest
zwi¹ za ne przedmio ta mi swo bod ne go wy bo ru. Wzra sta j¹ ce mo¿ li wo œci kszta³ to wa nia
in dy wi du al ne go pro gra mu stu diów stwa rza ³y za in te re so wa nym stu den tom wa run ki umo¿ -
 li wia j¹ ce kszta³ ce nie in ter dy scy pli nar ne.

n Two rzo ne by ³y co raz lep sze wa run ki do na by wa nia umie jêt no œci sa mo dziel ne go roz wi¹ -
zy wa nia pro ble mów in ¿y nier skich. Zwiêk sze nie licz by go dzin prze zna czo nych na za jê cia
ty pu „pra cow nia” ozna cza ³o zwiêk szo ny na cisk na re a li zo wa ne pod kie run kiem in dy wi -
du al ne go opie ku na na u ko we go kszta³ ce nie o cha rak te rze in te gru j¹ cym zdo by t¹ przez
stu den ta wie dzê i umie jêt no œci.

Nie które z tych tren dów ule g³y za ha mo wa niu, a na wet od wróce niu w ostat niej de ka dzie.
Do ty czy to zw³a szcza in dy wi du a li za cji pro gra mów stu diów, mo¿ li wej dziê ki zwiêk sza niu
ela s tycz no œci pro gra mo wej.

Ana li zu j¹c da ne licz bo we po da ne w ta bli cach 9–11, mo¿ na rów nie¿ stwier dziæ, ¿e przez
wiêk sz¹ czêœæ roz pa try wa ne go okre su na stê po wa ³o stop nio we prze cho dze nie od mo de lu
kszta³  ce nia bar dziej ogól ne go do mo de lu kszta³ ce nia bar dziej spe cja li stycz ne go. Uwi dacz -
nia ³o siê to w ma le j¹ cym udzia le w pro gra mie stu diów przedmio tów wspól nych dla ca ³e go
Wy dzia ³u. Do pew ne go stop nia by³ to jed nak pro ces na tu ral ny, wy ni ka j¹ cy ze sta ³e go po sze -
rza nia ob sza ru kszta³ ce nia na Wy dzia le i zwi¹ za ne go z tym roz sze rza nia li sty ofe ro wa nych
spe cjal no œci. Rów nie¿ w tym wzglê dzie w ostat niej de ka dzie za sz³y zmia ny — uzgo dnie nie
obo wi¹ zu j¹ ce go od ro ku aka de mic kie go 2008/2009 wspól ne go dla ca ³e go ma kro kie run ku
pro gra mu stu diów na pierw szych czte rech se me strach stu diów I stop nia sta no wi ³o spo re wy -
zwa nie i osi¹ gniê cie. Szko da tyl ko, ¿e ten stan in te gra cji Wy dzia ³u w ob sza rze kszta³ ce nia na
stu diach I stop nia nie bê dzie za pew ne trwa³ d³u go. Mo¿ na bo wiem ocze ki waæ, ¿e w zwi¹z -
ku z li kwi da cj¹ ma kro kie run ku, wspól ny dla ca ³e go Wy dzia ³u kom po nent pro gra mów stu diów
na po szcze gól nych kie run kach ule gnie za pew ne znacz nej re duk cji.

Ana li zu j¹c (ta bli ce 9–11) pro por cje po szcze gól nych form dy dak tycz nych, mo¿ na do strzec
utrzy mu j¹ cy siê, a na wet ro sn¹ cy, udzia³ w pro ce sie dy dak tycz nym bier nych form kszta³ ce -
nia — wy k³a dów. Ten nie ko rzy st ny trend mo¿ na wy t³u ma czyæ w na stê pu j¹ cy spo sób. Wraz
z re duk cj¹ licz by go dzin za jêæ w pla nach stu diów na stê pu je zwiêk sze nie udzia ³u kszta³ ce -
nia re a li zo wa ne go in dy wi du al nie przez stu den ta (nie ob jê te go for mal nie pla nem stu diów).
Sa mok szta³ ce nie ta kie ma — a przy naj mniej po win no mieæ — for my ak tyw ne, ta kie jak sa -
mo dziel na pra ca w la bo ra to rium czy choæ by stu dia li te ra tu ro we. Tak wiêc nie wiel ki wzrost
pro cen to we go udzia ³u wy k³a dów w pla nie stu diów nie mu si ozna czaæ fak tycz ne go zwiêk -
sze nia udzia ³u bier nych form kszta³ ce nia w pro ce sie dy dak tycz nym. Tym nie mniej, wraz
z ob ser wo wa n¹ w wie lu kra jach ten den cj¹ do re o rien to wa nia pro ce su dy dak tycz ne go na
kszta³ to wa nie umie jêt no œci i zwi¹ za ne go z tym za stê po wa nia „dy dak ty ki po daw czej” za jê -
cia mi ak ty wi zu j¹ cy mi stu den ta, ce lo we by ³o by za sta no wie nie siê nad ro l¹ i wy mia rem za jêæ
wy k³a do wych w pro gra mie stu diów.

W okre sie 60-let niej dzia ³al no œci Wy dzia ³u znacz ne zmia ny za cho dzi ³y tak ¿e w za kre sie
wy ko rzy sta nia in nej tra dy cyj nej for my dy dak tycz nej, ja k¹ s¹ æwi cze nia au dy to ryj ne. Przez
wie le lat æwi cze nia od gry wa ³y istot n¹ ro lê w pro ce sie kszta³ ce nia. W la tach dzie wiêæ dzie -
si¹ tych znacz nie zre du ko wa no licz bê za jêæ o tym cha rak te rze, uzna j¹c, ¿e wiêk sze ko rzy œci
dy dak tycz ne wy ni ka j¹ z in nych form pro wa dze nia za jêæ. Do œwiad cze nia — w tym opi nie
stu den tów — wska zy wa ³y jed nak, ¿e w nie których przedmio tach æwi cze nia s¹ nie zbêd ne.
Po stu lat ten zna laz³ odzwier cie dle nie w re zul ta tach prac pro gra mo wych — w pro gra mach
stu diów, które wpro wa dzo no w ostat niej de ka dzie, wy miar æwi czeñ au dy to ryj nych uleg³ wy -
ra Ÿne mu zwiêk sze niu.

Udzia³ w pro gra mach stu diów za jêæ s³u ¿¹ cych kszta³ to wa niu umie jêt no œci in ¿y nier skich
(la bo ra to ria, pro jek ty, pra cow nie) mo¿ na od pew ne go cza su okre œliæ ja ko znacz ny. Prze ³om
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w tym za kre sie mia³ miej sce w po ³o wie lat sie dem dzie si¹ tych, kie dy to udzia³ tych ak tyw -
nych form kszta³ ce nia w pro gra mach przedmio tów tech nicz nych prze kro czy³ 40%. Po
okre sie pew ne go „cof niê cia siê” w la tach osiem dzie si¹ tych, w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych
przy wróco no t¹ pro por cjê. Stwier dze nie to wy ma ga jed nak — jak siê wy da je — pew ne go
ko men ta rza. Od chwi li upo wszech nie nia tech nik kom pu te ro wych ich po wszech ne go wy ko -
rzy sta nia w pro ce sie dy dak tycz nym po jê cie „la bo ra to rium” zmie ni ³o nie co swo je zna cze nie.
Dzi siej sze „la bo ra to ria”, opar te czê sto na sy mu la cji zja wisk i „wir tu al nych po mia rach”, w któ -
rych za sa dni czym in ter fej sem miê dzy u¿yt kow ni kiem i apa ra tu r¹ jest ekran, kla wia tu ra, mysz
i dru kar ka, trud no bez za strze ¿eñ po rów ny waæ z la bo ra to ria mi sprzed kil ku dzie siê ciu czy
na wet kil ku na stu lat, kie dy to przedmio tem ba dañ by³ rze czy wi sty obiekt; do re a li za cji eks -
 pe ry men tu wy ko rzy sty wa ne by ³y rze czy wi ste przy rz¹ dy po mia ro we, a bie g³oœæ w „ga³ ko lo gii”
by ³a bar dzo po ¿¹ da n¹ umie jêt no œci¹.

War to przy oka zji za u wa ¿yæ, ¿e klu czo we de cy zje w spra wie wy mia ru za jêæ la bo ra to ryj -
nych i pro jek to wych wy ni ka j¹ nie tyl ko z kon cep cji pro gra mo wych, lecz w rów nej mie rze
z uwa run ko wañ eko no micz nych; za jê cia s³u ¿¹ ce wy ra bia niu umie jêt no œci s¹ bo wiem zwy -
kle du ¿o bar dziej ko sztow ne ni¿ za jê cia po le ga j¹ ce g³ów nie na prze ka zy wa nia wie dzy. Dla -
te go te¿ — w³a œnie ze wzglê dów eko no micz nych — w pla nach stu diów I stop nia wpro wa -
dzo nych w ro ku aka de mic kim 2001/2002 by ³o mniej ni¿ po prze dnio za jêæ o cha rak te rze
prak tycz nym, a ko lej ne we rsje pro gra mów stu diów nie przy nio s³y istot nych zmian w tym za -
kre sie. Nie wy klu czo ne jed nak, ¿e wo bec ko niecz no œci do sto so wa nia pro ce su kszta³ ce nia do
wy ma gañ wy ni ka j¹ cych z wpro wa dze nia — na mo cy usta wy — Kra jo wych Ram Kwa li fi ka -
cji sy tu a cja ule gnie zmia nie. W zde fi nio wa nym w roz po rz¹ dze niu Mi ni stra zbio rze efek tów
kszta³ ce nia dla ob sza ru stu diów tech nicz nych do mi nu j¹ bo wiem umie jêt no œci, a re a li za cja
pro gra mu stu diów mu si za pew niæ ich osi¹ gniê cie.

ORGA NI ZA CJA
PRO CE SU DY DAK TYCZ NE GO
I ZA SA DY STU DIO WA NIA
Zmia ny w orga ni za cji pro ce su dy dak tycz ne go i za sa dach stu dio wa nia by ³y czê sto na stêp -
stwem de cy zji pod jê tych po za Wy dzia ³em, ta kich jak zmia ny w usta wach, ak tach pra w nych
wy da nych przez Mi ni ster stwo czy te¿ Re gu la mi nie Stu diów w Po li tech ni ce War szaw skiej.
Oma wia nie obo wi¹ zu j¹ cych ko lej no re gu la cji nie by ³o by za pew ne zbyt in te re su j¹ ce; dla te -
go te¿ sku pi my siê przede wszy st kim na tych roz wi¹ za niach, które mia ³y cha rak ter naj bar dziej
in no wa cyj ny, w naj wiêk szym stop niu zmie nia ³y pro ces dy dak tycz ny, a za ra zem mia ³y wp³yw
na je go dzi siej szy kszta³t.

Podob nie jak w przy pad ku struk tu ry i pro gra mów stu diów, hi sto riê pierw szych 50 lat
przed  sta wi my w spo sób syn te tycz ny, od sy ³a j¹c za in te re so wa nych do bar dziej szcze gó³o wych
in for ma cji za war tych we wcze œniej szym opra co wa niu 23.

1966 Wpro wa dzo no za sa dê re kru to wa nia kan dy da tów na stu dia dwu krot nie w ka¿ dym
ro ku aka de mic kim — po ³o wa stu den tów przy jê tych w da nym ro ku aka de mic kim
roz po czy na ³a stu dia w paŸ dzier ni ku, a dru ga po ³o wa — w lu tym. Kon se kwen cj¹
co se me stral nej re kru ta cji sta ³o siê pro wa dze nie w ka¿ dym se me strze wszy st kich
przedmio tów znaj du j¹ cych siê w pla nie pierw szych lat stu diów. Ten sy stem orga ni -
za cji stu diów, do dziœ ma j¹ cy doœæ uni ka to wy cha rak ter — oprócz mo¿ li wo œci
zwiêk sze nia licz by stu den tów dziê ki lep sze mu wy ko rzy sta niu za so bów — stwa rza³
stu den tom, którzy nie spe³ ni li wy ma gañ re je stra cyj nych, mo¿ li woœæ po wta rza nia
jed ne go se me stru, a nie ca ³e go ro ku aka de mic kie go.

1966 Eg za min wstêp ny przy bra³ cha rak ter wy ³¹cz nie eg za mi nu pi sem ne go, pra ce spraw -
dza ne by ³y przy za cho wa niu ano ni mo wo œci kan dy da ta, a po stê po wa nie kwa li fi ka cyj ne

23 A. Kra œniew ski, Sy stem kszta³ ce nia, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw -
skiej, War sza wa 2001.
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by ³o opar te na kom pu te ro wym prze twa rza niu da nych o wy ni kach eg za mi nu (pro -
ce du ra ta ka zo sta ³a póŸniej, w po ³o wie lat sie dem dzie si¹ tych, udo sko na lo na i upo -
wszech nio na w ska li Uczel ni).

1974 Wpro wa dzo no no we roz wi¹ za nia orga ni za cyj ne w za kre sie two rze nia ofer ty i uru -
cha mia nia przedmio tów obie ral nych, co mia ³o zwi¹ zek z sze ro k¹ in dy wi du a li za cj¹
pro gra mów stu diów. Wstêp na li sta pro po zy cji przedmio tów by ³a po da wa na do wia -
do mo œci stu den tów z wy prze dze niem co naj mniej se me stral nym. Stu den ci w po ro -
zu mie niu ze swo i mi opie ku na mi na u ko wy mi wy bie ra li przedmio ty, przy czym przy -
jê to ja ko za sa dê, ¿e przy wy ko ny wa niu ta kie go wy bo ru osta tecz na de cy zja na le ¿y do
stu den ta 24. Za sa da ta, za a pro bo wa na przez Mi ni ster stwo, sta no wi ³a rzad ki w owych
cza sach prze jaw da le ko id¹ cej de re gu la cji w pro ce sach de cy zyj nych w szkol nic twie
wy ¿szym.

1990 Wpro wa dzo no obo wi¹ zu j¹ c¹ do dziœ „za sa dê ela stycz ne go stu dio wa nia”. Zgo dnie
z t¹ za sa d¹ ka¿ dy stu dent uzy ska³ mo¿ li woœæ re gu lo wa nia, w pew nym za kre sie, tem pa
stu dio wa nia, tzn. de cy do wa nia o licz bie i ze sta wie przedmio tów two rz¹ cych in dy wi -
du al ny plan stu diów w po szcze gól nych se me strach.

1997 Wpro wa dzo no za sa dê trans fe ro wa nia osi¹ gniêæ, tzn. uzna wa nia przedmio tów za li czo -
nych przez stu den ta w ra mach in nych ro dza jów stu diów, w szcze gól no œci w ra mach
sy ste mu stu diów trzy stop nio wych — przy przej œciu ze stu diów I stop nia na stu dia
II stop nia25, a tak ¿e ze stu diów II stop nia na stu dia III stop nia26. Sy stem trans fe ro wa nia
osi¹ gniêæ zo sta³ na stêp nie zmo dy fi ko wa ny tak, aby by³ zgod ny z przy jê tym w wiêk -
szo œci kra jów eu ro pej skich stan dar dem ECTS (Eu ro pe an Cre dit Trans fer Sy stem).

Jak wi daæ, w odró¿ nie niu od roz wi¹ zañ w sfe rze ogól nej struk tu ry sy ste mu stu diów, uk³a -
du kie run ków i spe cjal no œci, czy te¿ w za kre sie pro gra mów stu diów, które w okre sie 60 lat
funk cjo no wa nia Wy dzia ³u pod le ga ³y licz nym zmia nom, wpro wa dza ne suk ce syw nie od po -
³o wy lat szeœæ dzie si¹ tych no we roz wi¹ za nia do ty cz¹ ce za sad orga ni za cji pro ce su dy dak -
tycz ne go i za sad stu dio wa nia ma j¹ wa lor trwa ³o œci — funk cjo nu j¹ w nie mal nie zmie nio nej
for mie do dziœ.

Ostat nie dzie siê cio le cie nie przy nio s³o w tym za kre sie za sa dni czych zmian.
War to jed nak wspo mnieæ o wdro ¿e niu pro ce dur prze no sze nia osi¹ gniêæ uzy ska nych w in -

nych uczel niach (w tym za gra nicz nych). Wdro ¿o no tak ¿e pro ce du ry przy go to wy wa nia i wy -
da wa nia ka¿ de mu ab sol wen to wi (na ¿y cze nie — tak ¿e w ob cym jê zy ku) su ple men tu do dy -
plo mu. Do ku ment ta ki, za wie ra j¹ cy m.in. opis sy ste mu stu diów w na szym kra ju oraz opis
pro gra mu stu diów zre a li zo wa ne go przez stu den ta, obej mu j¹ cy wy kaz przedmio tów wraz
z przy pi sa n¹ im licz b¹ punk tów ECTS i uzy ska ny mi oce na mi, spo rz¹ dza ny jest na pod sta wie
da nych zgro ma dzo nych w elek tro nicz nym sy ste mie re je stra cji stu den tów ERES.

Pod jê to rów nie¿ dzia ³a nia zmie rza j¹ ce do roz wo ju sy ste mu prak tyk i sta ¿y stu denc kich,
w tym prak tyk d³u go ter mi no wych, trwa j¹ cych 3–6 mie siê cy. Nie które z tych przed siê wziêæ
s¹ re a li zo wa ne w ra mach Pro gra mu Roz wo jo we go Po li tech ni ki War szaw skiej fi nan so wa ne go
z Pro gra mu Ope ra cyj ne go „Ka pi ta³ Ludz ki”.

Z up³y wem cza su co raz bar dziej uro czy sty cha rak ter ma j¹ ce re mo nie roz da wa nia dy plo -
mów ukoñ cze nia stu diów na Wy dzia le. Gro ma dz¹ one, tak jak to ma miej sce w wie lu uczel -
niach za gra nicz nych, nie tyl ko sa mych ab sol wen tów, lecz tak ¿e ich ro dzi ny. Mo¿ na mieæ
nadzie jê, ¿e przy czy ni siê to do dal sze go wzmac nia nia wiê zi ab sol wen tów z Wy dzia ³em.

Nie po ko j¹ cym zja wi skiem jest szyb ko po g³ê bia j¹ ca siê dys pro por cja licz by stu den tów
roz po czy na j¹ cych stu dia I stop nia w se me strach zi mo wych w po rów na niu z licz b¹ stu den tów
roz po czy na j¹ cych te stu dia w se me strach let nich. Ob ser wa cja tej ten den cji zmu sza do re -
fle ksji i nie jest wy klu czo ne, ¿e ju¿ wkrót ce cze ka nas dys ku sja nad re or ga ni za cj¹ pro ce dur
re kru ta cji.

24 Pro gram stu diów ma gi ster skich dla kie run ku Elek tro ni ka, Wy daw nic twa Po li tech ni ki War szaw skiej, 1974.
25 Stu dia II stop nia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, gru dzieñ 1997.
26 Stu dia III stop nia na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, gru dzieñ 2000.
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KSZTA£ CE NIE M£O DYCH NA U KOW CÓW

DOK TO RAN CI NA PIE DE STA£
Kszta³ ce nie m³o dych na u kow ców re a li zo wa ne jest przede wszy st kim w ra mach pro ce su pro -
wa dz¹ ce go do uzy ska nia stop nia na u ko we go dok to ra. W odró¿ nie niu o za ga dnieñ po ru -
sza nych po prze dnio, nie by ³o ono przedmio tem roz wa ¿añ w opra co wa niu przy go to wa nym
z oka zji 50 lat ist nie nia Wy dzia ³u27. By ³o na to miast te ma tem ar ty ku ³u w spe cjal nym nu me rze
Prze gl¹ du Te le ko mu ni ka cyj ne go — Wia do mo œci Te le ko mu ni ka cyj nych, po œwiê co nym ju bi -
le uszo wi na sze go 55-le cia28. Czer pi¹c z te go ar ty ku ³u, przed sta wi my opis kszta³ ce nia na po -
zio mie dok tor skim w ci¹ gu ca ³e go okre su funk cjo no wa nia Wy dzia ³u.

Naj bar dziej roz po wszech nio n¹ — zw³a szcza obe cnie — for m¹ kszta³ ce nia, pro wa dz¹ c¹
do uzy ska nia stop nia na u ko we go dok to ra, s¹ od wie lu lat stu dia dok to ranc kie.

Hi sto ria stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le siê ga po cz¹t ku lat sie dem dzie si¹ tych. Utwo -
rzo ne wów czas stu dia, który mi kie ro wa³ Wie s³aw Wo liñ ski, zo sta ³y po my œla ne ja ko al ter -
na tyw na for ma kszta³ ce nia przy sz³ych pra cow ni ków Wy dzia ³u. Wiêk szoœæ ab sol wen tów
stu diów ma gi ster skich, pla nu j¹c ka rie rê aka de mic k¹, pre fe ro wa ³o jed nak tra dy cyj ny mo del
roz wo ju za wo do we go — za tru dnie nie na sta no wi sku asy sten ta, a po tem star sze go asy sten ta
i pro wa dze nie ba dañ rów no le gle z re a li za cj¹ ru ty no wych obo wi¹z ków dy dak tycz nych i ad -
mi ni stra cyj nych. To te¿ stu dia dok to ranc kie nie cie szy ³y siê szcze gól nie du ¿¹ po pu lar no œci¹,
a re kru ta cja na nie w dru giej po ³o wie lat osiem dzie si¹ tych prak tycz nie usta ³a.

Po wo ³a nie, a na stêp nie za nie cha nie pro wa dze nia stu diów dok to ranc kich zna la z³o odbi -
cie w licz bie nada wa nych stop ni na u ko wych. W dru giej de ka dzie lat sie dem dzie si¹ tych i na
po cz¹t ku lat osiem dzie si¹ tych licz ba nada wa nych rocz nie stop ni dok to ra prze kra cza ³a 20,
a czê sto na wet 30 (licz by te obej mo wa ³y oczy wi œcie nie tyl ko pra cow ni ków i dok to ran tów
Wy dzia ³u, ale tak ¿e pra cow ni ków in nych in sty tu cji, prze pro wa dza j¹ cych prze wo dy dok tor -
skie na Wy dzia le), aby pod ko niec lat osiem dzie si¹ tych osi¹ gn¹æ war to œci rzê du kil ku na stu29.

Na po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych, z ini cja ty wy ów cze sne go Dzie ka na, Je rze go Wo Ÿ -
nic kie go, na st¹ pi ³a re ak ty wa cja stu diów dok to ranc kich. Utwo rzo ne zo sta ³y:

n Stu dia Dok to ranc kie Au to ma ty ki i In for ma ty ki, obej mu j¹ ce dys cy pli ny na u ko we: au to ma -
ty ka i ro bo ty ka oraz in for ma ty ka; stu dia mi ty mi kie ro wa³ Ana tol Go siew ski;

n Stu dia Dok to ranc kie Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji, obej mu j¹ ce dys cy pli ny na u ko we: elek -
tro ni ka, te le ko mu ni ka cja oraz bio cy ber ne ty ka i in ¿y nie ria bio me dycz na; stu dia mi ty mi
kie ro wa³ Bog dan Gal was.

Pierw sza re kru ta cja na te stu dia odby ³a siê wio sn¹ 1992 ro ku.
Ra mo wy pro gram pro wa dzo nych w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych stu diów obej mo wa³ prze -

de wszy st kim pra cê na u ko w¹ zwi¹ za n¹ z przy go to wy wa n¹ roz pra w¹ dok tor sk¹. Dok to rant
mia³ tak ¿e obo wi¹ zek za li cze nia pew nej licz by przedmio tów pod sta wo wych (obej mu j¹ cych
wy bra ne dzia ³y ma te ma ty ki, fi zy ki, ...), przedmio tów kie run ko wych z za kre su sta no wi¹ ce go
trzon wy bra nej dys cy pli ny na u ko wej, przedmio tów spe cja li stycz nych zwi¹ za nych z te ma ty -
k¹ roz pra wy (za jê cia w ka¿ dej z tych grup przedmio tów w wy mia rze mi ni mum 90 go dzin),
a po nad to przedmio tów hu ma ni stycz nych i za jêæ z jê zy ka ob ce go zwi¹ za nych z eg za mi na -
mi dok tor ski mi (w wy mia rze mi ni mum 60 go dzin).

Re kru ta cja na te stu dia ro s³a bar dzo szyb ko (w 1995 ro ku przy jê to 50 kan dy da tów), a wœród
osób re kru to wa nych pew n¹ czêœæ sta no wi li ob co kra jow cy.

27 A. Kra œniew ski, Sy stem kszta³ ce nia, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 2001.

28 A. Kra œniew ski, „Stu dia dok to ranc kie na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej — w g³ów nym nur cie Pro ce su Bo loñ skie go”, Prze gl¹d Te le ko mu ni ka cyj ny — Wia do mo œci Te le -
ko mu ni ka cyj ne, 10/2006, ss. 282–288.

29 R.Z. Mo raw ski, Wy dzia³ w per spek ty wie hi sto rycz nej, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ, ju tro Wy -
dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza
Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001, ss. 7–58.
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Dal szy roz wój ilo œcio wy stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le zwi¹ za ny by³ z przy jê ty mi
przez Mi ni ster stwo za sa da mi roz dzia ³u do ta cji bu d¿e to wej miê dzy uczel nie. W wy ni ku do -
sto so waw czej de cy zji w³adz Po li tech ni ki War szaw skiej na wszy st kich wy dzia ³ach utwo rzo -
no za ocz ne stu dia dok to ranc kie, a sta tus ucze st ni ka tych stu diów nada wa no pra cow ni kom
(g³ów nie asy sten tom), którzy otwie ra li prze wo dy dok tor skie.

W wy ni ku opi sa nych pro ce sów pod ko niec lat dzie wiêæ dzie si¹ tych licz ba ucze st ni ków
stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le prze kro czy ³a 200, a licz ba nada wa nych stop ni dok to ra
z ro ku na rok wzra sta ³a 30.

Gwa³ tow ne mu roz wo jo wi ilo œcio we mu stu diów nie to wa rzy szy ³a jed nak ich za do wa la -
j¹ ca spraw noœæ. Przy k³a do wo, spo œród 49 kan dy da tów za kwa li fi ko wa nych w la tach 1992–
–1995 na stu dia w za kre sie au to ma ty ki i in for ma ty ki, do po ³o wy 1999 ro ku prze wód dok -
tor ski wszczê ³o 14 osób (29% roz po czy na j¹ cych stu dia), a sto pieñ dok to ra uzy ska ³y tyl ko
3 oso by (6% roz po czy na j¹ cych stu dia) 31.

Kwe stia spraw no œci stu diów by ³a g³ów nym te ma tem dys ku sji na te mat funk cjo no wa nia
stu diów dok to ranc kich, pro wa dzo nej w po ³o wie lat dzie wiêæ dzie si¹ tych na Wy dzia le (dys -
ku sjê pro wa dzo no m.in. na fo rum Ra dy Stu diów Dok to ranc kich, której prze wo dni czy³
wów czas Ana tol Go siew ski). Wy su wa no na wet po stu la ty ogra ni cze nia na bo ru na te stu dia.
Jed no cze œnie, co raz czê œciej ana li zo wa no zwi¹ zek kszta³ ce nia na po zio mie dok tor skim
z kszta³ ce niem na po zio mie ma gi ster skim. Ten aspekt dys ku sji sta³ siê co raz bar dziej istot ny
po uru cho mie niu stu diów I stop nia (w 1994 ro ku) i w mia rê do pra co wy wa nia kon cep cji stu -
diów II stop nia. Sta wa ³o siê bo wiem co raz bar dziej oczy wi ste, ¿e stu dia dok to ranc kie po win -
ny staæ siê na tu ral nym uzu pe³ nie niem pro wa dzo nych na Wy dzia le stu diów dwu stop nio wych
i po win ny byæ trak to wa ne ja ko stu dia III stop nia. Zna la z³o to odzwier cie dle nie w po wo ³a niu
przez Ra dê Wy dzia ³u w paŸ dzier ni ku 1996 ro ku Ra dy ds. stu diów II stop nia i stu diów dok to -
ranc kich, której prze wo dni czy³ ów cze sny Dzie kan, Krzy sztof Ma li now ski.

Efek tem prac Ra dy by ³a kon cep cja pro gra mo wa, za k³a da j¹ ca znacz ny udzia³ tre œci ab -
strak cyj nych w pro gra mach na u cza nia stu diów II stop nia oraz do ce lo w¹ in te gra cjê pro gra mo -
w¹ i orga ni za cyj n¹ stu diów II stop nia ze stu dia mi III stop nia. W li sto pa dzie 1996 ro ku Ra da
Wy dzia ³u przy jê ³a do ku ment In te gra cja stu diów II stop nia i stu diów dok to ranc kich — za ³o -
¿e nia. Do ku ment ten sta³ siê pod sta w¹ do opra co wa nia szcze gó³o wych za sad funk cjo no wa -
nia stu diów dok to ranc kich ja ko stu diów III stop nia, sfor mu ³o wa nia wy ma gañ pro gra mo wych,
re gu la mi nu oraz za sad re kru ta cji.

Przed sta wio ne pro po zy cje sta no wi ³y próbê zna le zie nia roz wi¹ zañ nie sprzecz nych z ty mi
prze pi sa mi, a jed no cze œnie — ze wzglê du na za ³o ¿o n¹ in te gra cjê stu diów II i III stop nia —
po zo sta j¹ cych w zgo dzie z przy jê ty mi na Wy dzia le usta le nia mi do ty cz¹ cy mi stu diów dwu -
stop nio wych32. Od po wie dnie do ku men ty zo sta ³y osta tecz nie przy jê te przez Ra dê Wy dzia ³u
w mar cu i kwiet niu 1999 ro ku, a stu dia uru cho mio no — zgo dnie z za mie rze nia mi — od po -
cz¹t ku ro ku aka de mic kie go 1999/2000. Po kil ku let nim okre sie przej œcio wym, kie dy na Wy -
dzia le pro wa dzo ne by ³y rów no le gle dwie for my stu diów dok to ranc kich: stu dia w „tra dy cyj -
nej” for mu le, prze zna czo ne dla s³u cha czy, którzy roz po czê li kszta³ ce nie przed 1 wrze œnia
1999 ro ku, oraz stu dia III stop nia, obe cnie stu dia dok to ranc kie re a li zo wa ne s¹ wy ³¹cz nie
w for mu le stu diów III stop nia.

Na stu diach III stop nia od chwi li ich usta no wie nie ist nie j¹ czte ry spe cjal no œci, od po wia -
da j¹ ce czte rem dys cy pli nom na u ko wym (Au to ma ty ka i ro bo ty ka, In for ma ty ka, Elek tro ni ka
oraz Te le ko mu ni ka cja), w których Wy dzia³ ma upraw nie nia do nada wa nia stop ni na u ko -
wych. Kan dy dat zo sta je przy jê ty na stu dia w okre œlo nej spe cjal no œci, do jed ne go z in sty tu tów
wy dzia ³o wych.

Stu dia ma j¹ cha rak ter otwar ty. Na sz¹ in ten cj¹ jest umo¿ li wie nie kszta³ ce nia na po zio mie
dok tor skim wszy st kim kan dy da tom ma j¹ cym od po wie dni¹ mo ty wa cjê i pre dy spo zy cje ba -
daw cze — nie tyl ko oso bom, które ukoñ czy ³y stu dia ma gi ster skie na Wy dzia le, na Po li tech-

30 B. Gal was, „Stu dia dok to ranc kie chlu b¹ Wy dzia ³u Ei TI”, Biu le tyn Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej, kwie cieñ 2006.

31 A. Go siew ski, Uwa gi do ty cz¹ ce stu diów dok to ranc kich Au to ma ty ka i In for ma ty ka, opra co wa nie we wnê trz -
ne, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, czer wiec 1999.

32 A. Kra œniew ski, Z. M¹ czeñ ski, Ana li za ak tów pra wnych zwi¹ za nych ze stu dia mi dok to ranc ki mi (stu dia mi
III stop nia) oraz oce na zgod no œci roz wi¹ zañ przy jê tych dla stu diów II stop nia z ty mi ak ta mi, opra co wa nie
we wnê trz ne, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, gru dzieñ 1998.
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ni ce War szaw skiej, czy na in nej uczel ni tech nicz nej, lecz tak ¿e ab sol wen tom uczel ni nie tech -
nicz nych (np. ab sol wen tom z ty tu ³em ma gi stra uzy ska nym na kie run ku ma te ma ty ka, fi zy ka
lub in for ma ty ka). Przy jê cia na stu dia III stop nia na stê pu j¹ — podob nie jak na stu dia I i II stop -
nia — co se mestr. Stu dia ma j¹ sta tus stu diów dzien nych (sta cjo nar nych). Spo sób orga ni za cji
(bo ga ta ofer ta pro gra mo wa, w tym wie le za jêæ pro wa dzo nych w go dzi nach po po ³u dnio wych,
du ¿a swo bo da w kszta³ to wa niu in dy wi du al ne go pro gra mu i pla nu stu diów) umo¿ li wia jed -
nak pod jê cie tych stu diów tak ¿e oso bom pra cu j¹ cym.

Ubie ga nie siê o przy jê cie na stu dia III stop nia wy ma ga uzy ska nia zgo dy na opie kê na u -
ko w¹ ze stro ny pra cow ni ka Wy dzia ³u ma j¹ ce go upraw nie nia do pro wa dze nia prze wo dów
dok tor skich — przy sz³e go opie ku na na u ko we go oraz uzgo dnie nie z nim prze wi dy wa nej te -
ma ty ki dok to ra tu. In ten cj¹ te go wy ma ga nia jest, aby dok to rant na tych miast po przy jê ciu na
stu dia móg³ przy st¹ piæ do re a li za cji ba dañ na u ko wych pod kie run kiem przy sz³e go pro mo to ra.

Kan dy dat przy jê ty na stu dia re a li zu je in dy wi du al ny pro gram, uzgo dnio ny z opie ku nem
na u ko wym. Spo sób zde fi nio wa nia pro gra mu stu diów III stop nia wy ni ka z ogól nych za sad
for mu ³o wa nia wy ma gañ pro gra mo wych w ela stycz nym sy ste mie stu diów na Wy dzia le. Wy -
ma ga nia te zde fi nio wa ne s¹ w ten spo sób, aby za pew niæ nie mal pe³ n¹ swo bo dê w za kre sie
wy bo ru przedmio tów.

Za sa dni czym ele men tem pro gra mu stu diów III stop nia jest jed nak sa mo dziel na pra ca ba -
daw cza, wy ko ny wa na pod kie run kiem in dy wi du al ne go opie ku na na u ko we go, a wa run kiem
ukoñ cze nia stu diów jest — obok spe³ nie nia wy ma gañ zwi¹ za nych z za li cze niem od po wie d -
niej licz by przedmio tów — z³o ¿e nie roz pra wy dok tor skiej po zy tyw nie za o pi nio wa nej przez
opie ku na (pro mo to ra).

Opra co wa na i zre a li zo wa na — w wy ni ku ko lej nych zmian do sko na l¹ cych — kon cep cja
stu diów III stop nia cha rak te ry zu je siê wie lo ma in no wa cyj ny mi, uni ka to wy mi w ska li kra ju roz -
wi¹ za nia mi, zbie¿ ny mi z tren da mi ob ser wo wa ny mi w in nych kra jach.

Roz wi¹ za niem ta kim — ty po wym w kra jach an glo sa skich, lecz w Pol sce sto so wa nym
bar dzo rzad ko — jest in te gra cja stu diów III stop nia ze stu dia mi II stop nia. Dziê ki ta kiej in te-

Ry su nek 4. Ilo œcio wy roz wój stu diów dok to ranc kich
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gra cji dok to ran ci ko rzy sta j¹ z bo ga tej ofer ty pro gra mo wej Wy dzia ³u, obej mu j¹ cej obe cnie
oko ³o 200 przedmio tów za a wan so wa nych, opra co wa nych z my œl¹ o stu den tach stu diów
II i III stop nia. W ten spo sób roz wi¹ za ny zo sta³ — „nie roz wi¹ zy wal ny” w przy pad ku przy jê -
cia za sa dy two rze nia przedmio tów prze zna czo nych wy ³¹cz nie al bo pra wie wy ³¹cz nie dla
dok to ran tów — pro blem za pew nie nia ucze st ni kom stu diów III stop nia od po wie dnio sze ro -
kiej ofer ty przedmio tów do wy bo ru. In te gra cja stu diów III stop nia ze stu dia mi II stop nia (a tak -
¿e stu dia mi I stop nia) odby wa siê rów nie¿ na po zio mie orga ni za cji stu diów. Ta sa ma orga ni -
za cja ro ku aka de mic kie go, te sa me pro ce du ry ad mi ni stra cyj ne (za pi sy na za jê cia, re je stra cja
na ko lej ny se mestr) — wszy st ko to upra szcza za rz¹ dza nie stu dia mi dok to ranc ki mi.

Ka¿ dy dok to rant stu diu je we d³ug in dy wi du al ne go pro gra mu i pla nu stu diów, ko rzy sta j¹c
przy two rze niu in dy wi du al ne go pro gra mu stu diów z ofer ty Wy dzia ³u, lecz tak ¿e z przed mio -
tów ofe ro wa nych przez Uczel niê (Cen trum Stu diów Za a wan so wa nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej) oraz in ne in sty tu cje na u ko we. Uzna wa nie przedmio tów za li czo nych na in nych
uczel niach (tak ¿e za gra nicz nych), a tak ¿e in nych form kszta³ ce nia, ta kich jak udzia³ w orga -
ni zo wa nych w kra ju i za gra ni c¹ szko ³ach let nich i in nych podob nych for mach za a wan so -
wa ne go kszta³ ce nia, jest u³a twio ne dziê ki sto so wa niu sy ste mu ECTS.

In dy wi du a li za cja pro gra mu stu diów u³a twia kszta³ ce nie w za kre sie umie jêt no œci ogól nych
— przy dat nych nie za le¿ nie od re a li zo wa ne go przez dok to ran ta mo de lu ka rie ry za wo do wej.
W szcze gól no œci, w ofer cie Cen trum Stu diów Za a wan so wa nych Po li tech ni ki War szaw skiej
zna la z³o siê kil ka przedmio tów kszta³ tu j¹ cych umie jêt no œci nie zbêd ne w pra cy na u kow ca
i przy dat ne na ryn ku pra cy, ta kich jak Etycz ne aspek ty dzia ³al no œci ba daw czej w tech ni ce,
Tech ni ki ko mu ni ko wa nia siê w dzia ³al no œci na u kow ca, czy te¿ Na u ka i bi znes — jak to ro -
bi¹ w Cam brid ge?

Ilo œcio wy roz wój stu diów dok to ranc kich pro wa dzo nych w for mu le stu diów III stop nia
przed  sta wio no na ry sun ku 4. Po ka za no licz bê kan dy da tów przy jê tych na stu dia w ko lej nych
la tach, z podzia ³em oso by roz po czy na j¹ ce stu dia w se me strze zi mo wym (od paŸ dzier ni ka)
i w se me strze let nim (od lu te go). Po ka za no tak ¿e ³¹cz n¹ licz bê ucze st ni ków stu diów, okre œlo -
n¹ w wy ni ku re a li zo wa nej co se mestr re je stra cji.

Ry su nek 5. Spraw noœæ stu diów dok to ranc kich
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Na ry sun ku 5 zi lu stro wa no na to miast spraw noœæ kszta³ ce nia dok to ran tów. Jest ona okre œ -
lo na dla grup podej mu j¹ cych stu dia w ko lej nych la tach (dla ka¿ de go ro ku aka de mic kie go
po da no licz bê przy jê tych kan dy da tów) przez na stê pu j¹ ce wska Ÿni ki:
n od se tek ucze st ni ków stu diów, którzy wszczê li prze wód dok tor ski,
n od se tek ucze st ni ków stu diów, którzy ukoñ czy li stu dia (w tym osób, które ukoñ czy ³y je

w okre sie nie prze kra cza j¹ cym 4 lat),
n od se tek ucze st ni ków stu diów, którzy uzy ska li sto pieñ na u ko wy dok to ra w okre sie nie prze -

kra cza j¹ cym 8 lat od mo men tu roz po czê cia stu diów (w tym osób, które przy go to wa ³y
roz pra wê w jê zy ku an giel skim), a tak ¿e œre dni czas od mo men tu roz po czê cia stu diów do
uzy ska nia stop nia dok to ra.

Wy stê pu j¹ ce na ry sun ku 5 strza³ ki ozna cza j¹, ¿e da ne nie s¹ osta tecz ne i po da ne war to -
œci mo g¹ je szcze wzro sn¹æ.

Po up³y wie nie mal 12 lat od uru cho mie nia na Wy dzia le stu diów dok to ranc kich pro wa -
dzo nych w for mu le stu diów III stop nia mo¿ na ju¿ wy ci¹ gn¹æ pew ne wnio ski do ty cz¹ ce re -
a li za cji te go przed siê wziê cia. Wy da je siê, ¿e ini cja ty wa ta przy nio s³a suk ces. Prze ma wia j¹
za tym na stê pu j¹ ce fak ty:

n Stu dia s¹ atrak cyj ne. Wy dzia³ — w prze ci wieñ stwie do wie lu in nych jed no stek pro wa -
dz¹ cych stu dia dok to ranc kie w dzie dzi nie na uk tech nicz nych — nie od czu wa wy ra Ÿne -
go bra ku chêt nych do pod jê cia stu diów III stop nia, co nie ozna cza, ¿e ma my nadmiar
do brych kan dy da tów. Licz ba ucze st ni ków tych stu diów usta bi li zo wa ³a siê na po zio mie
oko ³o 200, od po wia da j¹ cym mo¿ li wo œciom za pew nie nia dok to ran tom w³a œci wych wa -
run ków pra cy (miej sce pra cy, apa ra tu ra itp.) i w³a œci wej opie ki, choæ za pew ne ist nie j¹ je -
szcze pew ne re zer wy, umo¿ li wia j¹ ce dal szy roz wój ilo œcio wy tych stu diów.

n W mia rê na bie ra nia do œwiad czeñ — przez sa mych ucze st ni ków stu diów, ich opie ku nów
na u ko wych oraz oso by za an ga ¿o wa ne w kie ro wa nie stu dia mi — wzra sta spraw noœæ stu -
dio wa nia. Obe cnie, koñ czy je — naj czê œciej wy ko rzy stu j¹c mo¿ li woœæ przed³u ¿e nia
4-let nie go okre su stu diów o je den rok — po nad 40% roz po czy na j¹ cych stu dia. Choæ
ta war toœæ wska Ÿni ka suk ce su nie wy gl¹ da im po nu j¹ co, na le ¿y wzi¹æ pod uwa gê, ¿e:
— Wy dzia³, w odró¿ nie niu od wie lu in nych jed no stek pro wa dz¹ cych stu dia dok to ranc -

kie — kon se kwent nie eg ze kwu je wy ma ga nie, ¿e jed nym z wa run ków ukoñ cze nia
stu diów jest z³o ¿e nie roz pra wy dok tor skiej po zy tyw nie za o pi nio wa nej przez opie ku na
(pro mo to ra);

— Ra da Wy dzia ³u sta wia wy so kie wy ma ga nia co do ja ko œci roz praw dok tor skich;
— spraw noœæ stu diów dok to ranc kich pro wa dzo nych na Wy dzia le w la tach 90. by ³a

znacz nie ni¿ sza — nie prze kra cza ³a 20%;
— jed n¹ z g³ów nych przy czyn opóŸnieñ w re a li za cji pro gra mu stu diów, pro wa dz¹ cych

czê sto do re zy gna cji b¹dŸ skre œle nia, jest podej mo wa nie przez dok to ran tów do dat ko -
we go za tru dnie nia po za Uczel ni¹, nie zbêd ne go dla za pew nie nia œrod ków na utrzy ma -
nie (wg na szych sza cun ków oko ³o 70% dok to ran tów ko rzy sta z ja kiejœ for my mniej lub
bar dziej sta ³e go za tru dnie nia po za Uczel ni¹); bez sy ste mo we go roz wi¹ za nia — na
po zio mie kra ju — kwe stia za pew nie nia m³o dym na u kow com go dzi wych wa run ków
ma te rial nych nadal po zo sta nie nie roz wi¹ za na.

n Po ziom roz praw dok tor skich jest wy so ki. Du ¿a czêœæ osób otrzy mu j¹ cych sto pieñ na -
u ko wy dok to ra ma po nad 10 pu bli ka cji, w tym czêœæ w cza so pi smach z tzw. li sty fi la -
del fij skiej.

n Otwar toœæ na kan dy da tów spo za Wy dzia ³u skut ku je m.in. cie ka wy mi pra ca mi ba daw -
czy mi o cha rak te rze in ter dy scy pli nar nym. Te ma ty ka bro nio nych roz praw dok tor skich
obej mu je m.in. za ga dnie nia z po gra ni cza fi zy ki, che mii, bio lo gii, me dy cy ny, eko no mii
i za rz¹ dza nia. Czêœæ ba dañ pro wa dzo nych przez dok to ran tów re a li zo wa na jest w in nych
jed no st kach na u ko wych.

n Wy dzia³ — m.in. dziê ki ja ko œci pro wa dzo nych stu diów — s³u ¿y in nym in sty tu cjom pro -
wa dz¹ cym kszta³ ce nie dok to ran tów ja ko miej sce, gdzie dok to ran ci ci uzu pe³ nia j¹ i do -
sko na l¹ sw¹ wie dzê i umie jêt no œci. Te go ty pu wspó³ pra ca re a li zo wa na jest m.in. z Pol -
sko-Ja poñ sk¹ Wy ¿sz¹ Szko ³¹ Tech nik Kom pu te ro wych, Uni wer sy te tem £ódz kim, Szko ³¹
G³ów n¹ Go spo dar stwa Wiej skie go, In sty tu tem Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych
i In sty tu tem Tech no lo gii Elek tro no wej.
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n Wy dzia³ — m.in. dziê ki otwar to œci na kan dy da tów o ró¿ nych za in te re so wa niach i sze ro -
kiej te ma ty ce re a li zo wa nych przez dok to ran tów ba dañ, wy kra cza j¹ cych po za re pre zen to -
wa ne dys cy pli ny na u ko we — jest atrak cyj nym part ne rem przy two rze niu œro do wi sko wych
stu diów dok to ranc kich, pro wa dzo nych wspól nie przez kil ka in sty tu cji; ja ko przy k³a dy
mo¿  na wy mie niæ Miê dzy u czel nia ny pro gram stu diów dok to ranc kich w za kre sie opto e lek -
tro ni ki, fo to ni ki i na no tech no lo gii (PW, UW, WAT) czy te¿ Œro do wi sko we stu dia dok to -
ranc kie w za kre sie me tod i tech no lo gii j¹ dro wych (PW, UW, UMCS, PWr oraz 4 in sty tu ty
bran ¿o we).

n Wy dzia³ — m.in. dziê ki wy so kiej ja ko œci prac ba daw czych re a li zo wa nych przez dok to -
ran tów oraz po li ty ce zmie rza j¹ cej do umiê dzy na ro do wie nia pro ce su ich kszta³ ce nia —
jest atrak cyj nym part ne rem do re a li za cji stu diów pro wa dzo nych wspól nie z in sty tu cja mi
za gra nicz ny mi. Za war te zo sta ³y for mal ne po ro zu mie nia o wspól nym dok to ry zo wa niu
z In sti tut Na tio nal des Télécom mu ni ca tions i ENST Bre ta gne (Fran cja) Uni ver si ta Ro ma
Tre (W³o chy) oraz Tech ni sche Uni ver si te it Ein dho ven (Ho lan dia). Po nad to, dziê ki in ne go
ro dza ju po ro zu mie niom o wspó³ pra cy na u ko wej z in sty tu cja mi za gra nicz ny mi, a tak ¿e
o¿y wio nym kon tak tom miê dzy na ro do wym pra cow ni ków, spo ry od se tek na szych dok to -
ran tów re a li zu je czêœæ swo ich ba dañ po za gra ni ca mi kra ju (czê sto w zwi¹z ku z re a li za cj¹
pro gra mów ra mo wych UE). W wy ni ku roz wo ju ró¿ nych form wspó³ pra cy miê dzy na ro -
do wej na po zio mie stu diów dok to ranc kich co raz czê œciej roz pra wy dok tor skie s¹ pi sa ne
w jê zy ku an giel skim.

War to przy oka zji stwier dziæ, ¿e stu dia III stop nia — jak rzad ko który ele ment sy ste mu
kszta³ ce nia na Wy dzia le — cha rak te ry zu j¹ siê nie zwy k³¹ sta bil no œci¹. Przy jê ty w 1999 ro ku
uk³ad spe cjal no œci od po wia da j¹ cych dys cy pli nom na u ko wym re pre zen to wa nych na Wy -
dzia le jest za cho wa ny do dziœ. To sa mo do ty czy sfor mu ³o wa nych w spo sób bar dzo ela s -
tycz ny wy ma gañ pro gra mo wych. Do ko ny wa ne z rzad ka zmia ny w usta lo nych w 1999 ro ku
za sa dach stu dio wa nia wy ni ka j¹ czê œciej z ko niecz no œci uwzglê dnie nia zmian le gi sla cyj nych
ni¿ po trze by do sko na le nia przy jê tej kon cep cji orga ni za cji stu diów.

Uru cho mie nie w 1999 ro ku stu diów dok to ranc kich, trak to wa nych ja ko stu diów III stop -
nia, wpi su je siê w ogól ny nurt zmian za cho dz¹ cych w eu ro pej skim szkol nic twie wy ¿szym,
pro wa dz¹ cych do stwo rze nia Eu ro pej skiej Ob sza ru Szkol nic twa Wy ¿sze go oraz Eu ro pej skiej
Prze strze ni Ba daw czej. Mi ni stro wie od po wie dzial ni za szkol nic two wy ¿sze w kra jach eu ro -
pej skich — bio r¹c pod uwa gê sy ner gicz ny zwi¹ zek kszta³ ce nia na po zio mie wy ¿szym i ba -
dañ na u ko wych — uzgo dni li w 2003 ro ku, ¿e po stu lo wa ny w De kla ra cji Bo loñ skiej dwu stop -
nio wy mo del stu diów po wi nien zo staæ roz sze rzo ny o trze ci sto pieñ — stu dia dok to ranc kie33.
Mo¿ na za tem po wie dzieæ, ¿e re a li zo wa ne na Wy dzia le — podob nie jak to mia ³o miej sce
przy wpro wa dza niu dwu stop nio wej struk tu ry stu diów — wy prze dza j¹ usta le nia podej mo -
wa ne na po zio mie eu ro pej skim.

Nie po win no za tem dzi wiæ, ¿e wy bra ne aspek ty re a li zo wa nej na Wy dzia le kon cep cji stu -
diów III stop nia by ³y przedmio tem kil ku ar ty ku ³ów i re fe ra tów na kon fe ren cjach po œwiê co nych
kszta³ ce niu w uczel niach tech nicz nych34, a pre zen ta cja na szych roz wi¹ zañ wy wo ³y wa ³a zwy -
kle spo re za in te re so wa nie; w szcze gól no œci re fe rat przed sta wio ny na kon fe ren cji ICEE’2004
uzy ska³ na gro dê za naj lep sz¹ pre zen ta cjê w ka te go rii Bo lo gna Dec la ra tion Pro ces ses.

33 Re a li zing the Eu ro pe an Hi gher Edu ca tion Area — Com mu ni que of the Con fe ren ce of Mi ni sters re spon si ble
for Hi gher Edu ca tion in Ber lin on 19 Sep tem ber 2003, http://www.ehea.in fo/Uplo ads/Dec la ra tions/Ber lin_
Com mu ni que1.pdf.

34 A. Kra œniew ski, K. Ma li now ski, „Ma king Ph.D. Stu dies Mo re At trac ti ve”, Proc. SE FI An nu al Conf., Win ter -
thur, Sept. 1999, pp. 141–146. A. Kra œniew ski, „Pro mo ting Mo bi li ty and In ter di sci pli na ry Edu ca tion th ro ugh
Th ree-Cyc le Open Struc tu re of Stu dies and Fle xi ble Cur ri cu la”, Proc. SE FI An nu al Conf., Po rto, Sept. 2003,
pp. 384–390. A. Kra œniew ski, „To wards Trans pa rent, Re a da ble and Com pa ra ble Third De gree: Ma king Do c -
to ra te-Le vel En gi ne e ring Edu ca tion a Part of the Bo lo gna Pro cess”, Proc. Int. Conf. on En gi ne e ring Edu ca tion
and Re se arch (ICEE), Olo mo uc, Ju ne 2004, pp. 1363–1371. A. Kra œniew ski, „En gi ne e ring Edu ca tion at the
Do cto ra te Le vel: Me e ting the Bo lo gna Ob jec ti ves”, Proc. SE FI An nu al Con fe ren ce, Va len cia, Sept. 2004,
pp. 229–235. A. Kra œniew ski, „Trans for ma tion of Do cto ral Tra i ning in Po land”, Hi gher Edu ca tion in Eu ro pe,
vol. 33, No. 1, Ro u tled ge: Ta y lor & Fran cis Gro up, April 2008, pp. 125–138. A. Kra œniew ski, „Trans for ma -
tion of Do cto ra te-Le vel En gi ne e ring Edu ca tion: Me e ting Expec ta tions of the So cje ty”, Ab stract Bo ok Int.
Conf. on En gi ne e ring Edu ca tion, pp. 225–226 (ab stract), Proc. Int. Conf. on En gi ne e ring Edu ca tion (CD-ROM,
pp. 1–13, full pa per), Pecs–Bu da pest, Ju ly 2008.
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Znacz na czêœæ in no wa cyj nych roz wi¹ zañ przy jê tych z do brym skut kiem na Wy dzia le
zo sta ³a prze nie sio na na po ziom Uczel ni. Wp³yw tych roz wi¹ zañ oraz do œwiad czeñ Wy dzia -
³u zwi¹ za nych z pro wa dze niem stu diów dok to ranc kich mo¿ na zna leŸæ w:

n ko lej nych we rsjach Re gu la mi nu stu diów dok to ranc kich w Po li tech ni ce War szaw skiej,

n przy jê tym przez Se nat Po li tech ni ki War szaw skiej w gru dniu 2007 ro ku „przy sz³o œcio wym”
mo de lu kszta³ ce nia dok to ran tów na PW 35,

n przy jê tym w czerw cu 2009 ro ku przez Se nat Po li tech ni ki War szaw skiej sta no wi sku w spra -
wie dzia ³añ dla po pra wy funk cjo no wa nia stu diów dok to ranc kich36,

n przy jê tej w lu tym 2011 ro ku przez Se nat Po li tech ni ki War szaw skiej stra te gii roz wo ju
Uczel ni do 2020 ro ku37.

Do œwiad cze nia zwi¹ za ne z kszta³ to wa niem no we go mo de lu stu diów dok to ranc kich na
Po li tech ni ce War szaw skiej zo sta ³y w znacz nym stop niu upo wszech nio ne w kra ju. Wp³yw
roz wi¹ zañ oraz do œwiad czeñ Wy dzia ³u i Uczel ni zwi¹ za nych z pro wa dze niem stu diów dok -
to ranc kich mo¿ na te¿ zna leŸæ w œro do wi sko wym pro jek cie stra te gii roz wo ju szkol nic twa
wy ¿sze go w Pol sce38.

In nym do wo dem roz po zna wal no œci i uzna nia dla osi¹ gniêæ zwi¹ za nych z pro wa dze niem
stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le jest za pro sze nie kie row ni ka tych stu diów, An drze ja Kraœ -
niew skie go, do 4-oso bo we go Ad vi so ry Bo ard pro wa dzo ne go od paŸ dzier ni ka 2010 ro ku przez
Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion — orga ni za cjê zrze sza j¹ ca po nad 800 uczel ni eu ro pej skich
i 34 kra jo we kon fe ren cje rek to rów — pro jek tu do ty cz¹ ce go do brych prak tyk w za kre sie za -
pew nia nia ja ko œci w kszta³ ce niu dok to ran tów — Ac co un ta ble Re se arch Envi ron ments for
Do cto ral Edu ca tion (AR DE).

Oce nia j¹c funk cjo no wa nie stu diów dok to ranc kich na Wy dzia le z per spek ty wy 40 lat do -
œwiad czeñ, mo¿ na stwier dziæ, ¿e ewo lu cja mo de lu kszta³ ce nia dok to ran tów zmie rza we w³a -
œci wym kie run ku. Wy da je siê za tem, ¿e sfor mu ³o wa nie „Stu dia dok to ranc kie chlu b¹ Wy dzia -
³u Ei TI”, bê d¹ ce ty tu ³em oko licz no œcio we go ar ty ku ³u39, na pi sa ne go w zwi¹z ku z ju bi le uszem
55-le cia Wy dzia ³u przez ów cze sne go dzie ka na, a przed tem wie lo let nie go kie row ni ka stu diów
dok to ranc kich, Bog da na Gal wa sa, znaj du je odzwier cie dle nie w na szych do ko na niach.

A STU DEN CI — DO PRA CY ... NA U KO WEJ
Roz pa tru j¹c pro ble ma ty kê kszta³ ce nia m³o dych na u kow ców, nie spo sób ogra ni czyæ siê do
kszta³ ce nia na po zio mie dok tor skim. Na by wa nie umie jêt no œci pro wa dze nia ba dañ na u ko -
wych po win no wy stê po waæ, za pew ne w mniej szym za kre sie, tak ¿e na po zio mie stu diów ma -
gi ster skich. I tak siê dzie je, przy naj mniej w nie których ze spo ³ach dy dak tycz nych, choæ ska -
la te go zja wi ska nie jest je szcze za do wa la j¹ ca. O po stê pie w tym za kre sie mo ¿e œwiad czyæ
co raz wiêk sza licz ba pu bli ka cji, w których za mie szczo no wy ni ki osi¹ gniê te w ra mach re a li -
za cji prac dy plo mo wych, a których au to ra mi lub wspó³ au to ra mi s¹ stu den ci lub ab sol wen ci
Wy dzia ³u.

Nie ule ga na to miast w¹t pli wo œci, ¿e mo ¿e my byæ za do wo le ni z roz wo ju stu denc kie go
ru chu na u ko we go, a szcze gól nie do ko nañ stu den tów w ostat niej de ka dzie.

A z tym ró¿ nie by wa ³o... W okre sie 60 lat ist nie nia Wy dzia ³u dzia ³al noœæ stu denc kich kó³
na u ko wych cha rak te ry zo wa ³a siê du ¿¹ nie sta ³o œci¹. Zw³a szcza po cz¹t ki, jak to zwy kle by wa,
by ³y doœæ trud ne. Ta pierw sza fa za „racz ko wa nia” i two rze nia trwa ³ych pod staw stu denc kie -

35 Sta no wi sko Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 19 gru dnia 2007 ro ku w spra wie kszta³ ce nia dok to -
ran tów.

36 Sta no wi sko Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 17 czerw ca 2009 ro ku w spra wie dzia ³añ dla po pra wy
funk cjo no wa nia stu diów dok to ranc kich.

37 Stra te gia roz wo ju Po li tech ni ki War szaw skiej do ro ku 2020, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 2011.

38 Stra te gia roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go: 2010–2020, pro jekt œro do wi sko wy, Wy daw nic twa Uni wer sy te tu
War szaw skie go, War sza wa 2009.

39 B. Gal was, „Stu dia dok to ranc kie chlu b¹ Wy dzia ³u Ei TI”, Biu le tyn Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej, kwie cieñ 2006.
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go ru chu na u ko we go zo sta ³a, podob nie jak w przy pad ku in nych aspek tów pro ce su kszta³ ce -
nia na Wy dzia le, szcze gó³o wo opi sa na w opra co wa niu przy go to wa nym w zwi¹z ku z ju bi -
le uszem 50-le cia Wy dzia ³u 40.

Przy po mnij my wiêc je dy nie, ¿e po po cz¹t ko wym okre sie, kie dy dzia ³a ³y m.in. Ko ³o
Na u ko we Elek tro ni ków i Ko ³o Na u ko we Ma te ma ty ków, w po ³o wie lat sie dem dzie si¹ tych
wpro wa dzo no scen tra li zo wa ny mo del dzia ³al no œci na u ko wej stu den tów — utwo rzo no Ko ³o
Na u ko we Wy dzia ³u Elek tro ni ki. W szczy to wym okre sie roz wo ju w pra cach te go ko ³a za an -
ga ¿o wa nych by ³o oko ³o 100 stu den tów. Jed nak w dru giej po ³o wie lat osiem dzie si¹ tych za in -
te re so wa nie t¹ for m¹ dzia ³al no œci sy ste ma tycz nie s³a b³o i wkrót ce stu denc ki ruch na u ko wy
na Wy dzia le fak tycz nie prze sta³ ist nieæ.

Pew ne o¿y wie nie ak tyw no œci ba daw czej w œro do wi sku stu den tów na st¹ pi ³o w la tach
dzie wiêæ dzie si¹ tych, kie dy to po wsta ³o kil ka no wych kó³ na u ko wych. Od te go cza su stu denc -
ki ruch na u ko wy cha rak te ry zu je du ¿a dy na mi ka. Zmie nia j¹ siê na zwy kó³ i za kre sy te ma tycz -
ne ich dzia ³a nia, zmie nia j¹ siê ich opie ku no wie, nie które ko ³a ogra ni cza j¹ ak tyw noœæ lub
za prze sta j¹ dzia ³al no œci, lecz two rzo ne s¹ co raz to no we ko ³a. Tê zmien noœæ, a za ra zem za -
sa dni cze zmia ny ilo œcio we, które za sz³y w okre sie ostat nich 10 lat — do brze ilu stru je ze sta -
wie nie li sty kó³ ist nie j¹ cych w la tach po prze dza j¹ cych 50-le cie Wy dzia ³u, wy mie nio nych
w opra co wa niu ju bi le uszo wym, z li st¹ kó³ dzia ³a j¹ cych w 2010 ro ku.

Lat te mu je de na œcie na Wy dzia le ist nia ³y:
— Ko ³o Na u ko we „Al go ryt my Ewo lu cyj ne”,
— Stu denc kie Ko ³o Na u ko we Tech nik In for ma cyj nych (SK@NTI),
— Ko ³o Na u ko we Przed siê bior czo œci i In no wa cyj no œci.

W 2010 ro ku pro wa dzi ³y dzia ³al noœæ 41:
— Ko ³o Na u ko we Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki,
— Ko ³o Na u ko we Mi kro sy ste mów „ONYKS”,
— Ko ³o Na u ko we Opto e lek tro ni ki,
— Ko ³o Na u ko we Ra dio lo ka cji i Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna ³ów,
— Ko ³o Na u ko we In ¿y nie rii Bio me dycz nej i J¹ dro wej „Bio me dycz ni”,
— Ko ³o Na u ko we Tech ni ki w Me dy cy nie,
— Ko ³o Na u ko we In ¿y nie rii Ko smicz nej,
— Ko ³o Na u ko we Uk³a dów Cy fro wych „De ma in”,
— Ko ³o Na u ko we In no wa cyj nych Tech no lo gii In for ma tycz nych,
— Ko ³o Na u ko we Tech nik Mo bil nych i Sie cio wych,
— Ko ³o Na u ko we „Au to net”,
— Ko ³o Na u ko we Twór ców Gier „Po ly gon”,
— Obra zo we Ko ³o Na u ko we „O-ko”,
— Ko ³o Na u ko we Ro bo ty ki „Bio nik”,
— Ko ³o Na u ko we Cy ber ne ty ki,
— Ko ³o Na u ko we Za rz¹ dza nia Pro jek ta mi „PMArt”.

Dzia ³al noœæ kó³ na u ko wych obej mu je roz ma i te for my ak tyw no œci — ko ³a pro wa dz¹ sa -
mo dziel ne pro jek ty ba daw cze, orga ni zu j¹ szko le nia i se mi na ria, wy ja zdy do oœrod ków ba -
daw czych i pro duk cyj nych. Nie które ko ³a wno sz¹ wprost istot ny wk³ad do prac zwi¹ za nych
z re a li za cj¹ du ¿ych pro jek tów ba daw czych pro wa dzo nych na Wy dzia le, a ich cz³on ko wie
bio r¹ czyn ny udzia³ w po wa¿ nych kon fe ren cjach i se mi na riach na u ko wych. Naj wa¿ niej sze
jest jed nak, ¿e co raz wiêk sza licz ba stu den tów jest za an ga ¿o wa na w dzia ³al noœæ ba daw cz¹,
po zwa la j¹ c¹ re a li zo waæ pa sje, a jed no cze œnie roz wi jaæ cen ne umie jêt no œci.

Ska la dzia ³al no œci stu denc kich kó³ na u ko wych osi¹ gnê ³a pod ko niec mi nio nej de ka dy po -
ziom uza sa dnia j¹ cy pew ne go ro dza ju in sty tu cjo na li za cjê i ko or dy na cjê tej for my ak tyw no œci.
Po wo ³a ny zo sta³ Pe³ no moc nik Dzie ka na ds. Kó³ Na u ko wych — funk cje tê pe³ ni An drzej
Ja ku biak. Z je go ini cja ty wy w paŸ dzier ni ku 2010 ro ku odby ³a siê I Kon fe ren cja Stu denc kich

40 A. Kra œniew ski, Sy stem kszta³ ce nia, w: R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech -
nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, 1951–2001, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw -
skiej, War sza wa 2001.

41 Spra wo zda nie Dzie ka na za rok 2010, Po li tech ni ka War szaw ska, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, War sza wa, maj 2011.
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Kó³ Na u ko wych Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej,
na której stu den ci pre zen to wa li swo je pro jek ty i osi¹ gniê cia. Ma te ria ³y tej kon fe ren cji, do ku -
men tu j¹ ce do ro bek dzia ³a j¹ cych na Wy dzia le stu denc kich kó³ na u ko wych, zo sta ³y opu bli ko -
wa ne przez Ofi cy nê Wy daw ni cz¹ Po li tech ni ki War szaw skiej 42.

Szcze gól n¹ ro lê w pro pa go wa niu dzia ³al no œci na u ko wej stu den tów i dok to ran tów Wy -
dzia ³u pe³ ni dzia ³a j¹ ca pod pa tro na tem In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych gru pa PERG
(Pho to nics and Web En gi ne e ring Re se arch Gro up). Te ma tem prze wo dnim prac tej gru py,
pro wa dzo nych pod opie k¹ Ry szar da Ro ma niu ka oraz Krzy szto fa Po Ÿnia ka, s¹ ba da nia nad
pro fe sjo nal ny mi za sto so wa nia mi In ter ne tu, a w szcze gól no œci optycz ne go In ter ne tu. W na u -
ko wej i na u ko wo-tech nicz nej dzia ³al no œci gru py PERG bie rze udzia³ kil ku dzie siê ciu stu den -
tów i dok to ran tów z ISE i in nych in sty tu tów na sze go Wy dzia ³u oraz licz ni wspó³ pra cow ni -
cy z in nych wy dzia ³ów Po li tech ni ki War szaw skiej i spo za PW. Gru pa wspó³ pra cu je ak tyw nie
w dzie dzi nie pro jek to wa nia i re a li za cji sy ste mów elek tro nicz nych na ba zie In ter ne tu z kil ko -
ma na u ko wy mi oœrod ka mi za gra nicz ny mi. Jed n¹ z cie kaw szych i roz po zna wal nych w kra ju
i za gra ni c¹ form ak tyw no œci gru py PERG s¹ orga ni zo wa ne re gu lar nie — od kil ku lat co rocz -
nie w ma ju — sym po zja WIL GA (w ma ju 2011 ro ku odby ³o siê 28 sym po zjum z te go cy klu).
Stwa rza j¹ one m³o dym na u kow com — stu den tom i dok to ran tom — oka zjê wy s³u cha nia re -
fe ra tów, ale przede wszy st kim mo¿ li woœæ pre zen ta cji swo ich osi¹ gniêæ i pro wa dze nia w miê -
dzy na ro do wym gro nie dys ku sji na ich te mat.

POD SU MO WA NIE
Do ko nu j¹c w 2001 ro ku próby pod su mo wa nia pierw szych 50 lat pro wa dzo nej na Wy dzia le
dzia ³al no œci dy dak tycz nej, za ry zy ko wa li œmy stwier dze nie, ¿e by³ to okres ci¹ g³e go twór cze -
go nie po ko ju, zna mien ny tym, ¿e pra cow ni cy Wy dzia ³u w po szu ki wa niu co raz lep szych form
kszta³ ce nia stu den tów podej mo wa li wci¹¿ no we ini cja ty wy, zaœ wie le z pro po no wa nych idei,
do pra co wa nych i wdro ¿o nych na Wy dzia le sta wa ³o siê póŸniej roz wi¹ za nia mi przyj mo wa -
ny mi na in nych wy dzia ³ach Po li tech ni ki War szaw skiej, a tak ¿e na in nych uczel niach.

Wy da je siê, ¿e mo¿ na to stwier dze nie „roz ci¹ gn¹æ” na ca ³e 60-le cie, a na wet do daæ mu
no wy wy miar — kra jo wy, w ro zu mie niu ca ³e go sy ste mu szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce,
a tak ¿e w pew nym za kre sie miê dzy na ro do wy. Spróbuj my uza sa dniæ tê te zê.

WY DZIA£ JA KO ZRÓD£O IN SPI RA CJI
Do œwiad cze nia zgro ma dzo ne na Wy dzia le mia ³y w ostat nim dzie siê cio le ciu, tak jak w po -
prze d nim okre sie, istot ny wp³yw na po staæ roz wi¹ zañ zwi¹ za nych z orga ni zo wa niem i do sko -
na le niem pro ce su kszta³ ce nia na Uczel ni.

Do ko na ne w okre sie ostat nich 10 lat zmia ny w sy ste mie kszta³ ce nia na Po li tech ni ce War -
szaw skiej zwi¹ za ne by ³y w znacz nej mie rze z re a li za cj¹ po stu la tów Pro ce su Bo loñ skie go,
w tym z do sto so wy wa niem siê Uczel ni do no wych re gu la cji pra wnych in spi ro wa nych przez
te po stu la ty. Wie le dzia ³añ w tym ob sza rze by ³o ko or dy no wa ne przez An drze ja Kra œniew -
skie go, pe³ ni¹ ce go od 2005 ro ku funk cjê Pe³ no moc ni ka Rek to ra ds. wdra ¿a nia Pro ce su
Bo loñ skie go.

To na na szym Wy dzia le ukszta³ to wa ³a siê kon cep cja pro wa dze nia na Po li tech ni ce War -
szaw skiej stu diów w sy ste mie „na od le g³oœæ”. A en tu zja zmo wi i de ter mi na cji pro fe so ra na -
sze go Wy dzia ³u, Bog da na Gal wa sa, na le ¿y za wdziê czaæ utwo rze nie i roz wój Oœrod ka
Kszta³ ce nia na Od le g³oœæ Po li tech ni ki War szaw skiej — OKNO.

Na tu ral n¹ kon se kwen cj¹ przy jê cia przez Po li tech ni kê w dru giej po ³o wie lat dzie wiêæ dzie -
si¹ tych sy ste mu stu diów dwu stop nio wych, wzo ro wa ne go w znacz nej mie rze na roz wi¹ za -
niach opra co wa nych i wdro ¿o nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, by ³a
do ko na na kil ka lat póŸniej ad ap ta cja na po zio mie Uczel ni przy jê tych na Wy dzia le roz wi¹ zañ
do ty cz¹ cych kszta³ ce nia dok to ran tów, re a li zo wa ne go w for mie stu diów III stop nia. Wp³yw

42 A. Ja ku biak (red.), Pra ce Stu denc kich Kó³ Na u ko wych Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2010.

`
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do œwiad czeñ Wy dzia ³u zwi¹ za nych z pro wa dze niem stu diów dok to ranc kich mo¿ na zna leŸæ
w ko lej nych we rsjach Re gu la mi nu stu diów dok to ranc kich w Po li tech ni ce War szaw skiej (z ro -
ku 2005 i 2007), przy jê tym przez Se nat PW w gru dniu 2007 ro ku „przy sz³o œcio wym” mo de -
lu kszta³ ce nia dok to ran tów na PW43, a tak ¿e w przy jê tym w czerw cu 2009 ro ku przez Se nat
PW sta no wi sku w spra wie dzia ³añ dla po pra wy funk cjo no wa nia stu diów dok to ranc kich44.

Do œwiad cze nia zwi¹ za ne z wdra ¿a niem no wa tor skich roz wi¹ zañ w sy ste mie kszta³ ce nia
na Wy dzia le zo sta ³y spo ¿yt ko wa ne przy opra co wy wa niu Stra te gii roz wo ju Po li tech ni ki War -
szaw skiej do ro ku 2020, przy jê tej w lu tym 2011 ro ku przez Se nat Po li tech ni ki War szaw skiej.
Opra co wa nie pro jek tu tej stra te gii w czê œci do ty cz¹ cej ob sza ru kszta³ ce nia by ³o dzie ³em
An drze ja Kra œniew skie go, wspo ma ga ne go przez Boh da na Ma cu ko wa z Wy dzia ³u Ma te ma -
ty ki i Na uk In for ma cyj nych.

Wp³yw do œwiad czeñ zwi¹ za nych z wdra ¿a niem no wa tor skich przed siê wziêæ w sy ste mie
kszta³ ce nia na Wy dzia le wy kra cza jed nak da le ko po za te ren Uczel ni. Mo¿ na za ry zy ko waæ
stwier dze nie, ¿e oso by zwi¹ za ne z Wy dzia ³em ode gra ³y w ostat nich la tach klu czo w¹ ro lê
w pro ce sie prze o bra ¿eñ za cho dz¹ cych w sy ste mie kszta³ ce nia w pol skich uczel niach, a sze -
rzej — w sy ste mie szkol nic twa wy ¿sze go w na szym kra ju. W szcze gól no œci, obe cnie obo wi¹ -
zu j¹ ce i wcho dz¹ ce nie d³u go w ¿y cie re gu la cje pra wne do ty cz¹ ce kszta³ ce nia na po zio mie
wy ¿szym zo sta ³y stwo rzo ne w znacz nym stop niu przez oso by, których po gl¹ dy for mo wa ³y
siê w wy ni ku dzia ³añ pro wa dzo nych na Wy dzia le i zdo by tych tu do œwiad czeñ. Kon ty nu o wa -
na jest w ten spo sób tra dy cja, w której ukszta³ to wa nie wnie œli du ¿y wk³ad na si wy bit ni pro fe -
so ro wie, dzia ³a j¹ cy w la tach 1951–2001.

A CO DO KONKRETÓW...
Nie spo sób prze ce niæ wio d¹ cej ro li Je rze go Wo Ÿnic kie go w opra co wa niu pro jek tu i nada niu
osta tecz ne go kszta³ tu uchwa lo nej w lip cu 2005 ro ku usta wie Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym.

Ko lej nym wiel kim przed siê wziê ciem re a li zo wa nym pod kie row nic twem Je rze go Wo Ÿnic -
kie go by ³o opra co wa nie œro do wi sko we go pro jek tu stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go
w Pol sce45. Przed siê wziê cie to re a li zo wa ne by ³o przez Fun da cjê Rek to rów Pol skich, a fir mo -
wa ne przez kon sor cjum, w które go sk³ad wcho dzi ³y tak ¿e Kon fe ren cja Rek to rów Aka de mic -
kich Szkó³ Pol skich oraz Kon fe ren cja Rek to rów Za wo do wych Szkó³ Pol skich. W opra co wy -
wa nie pro jek tu stra te gii istot ny wk³ad wnie œli te¿ in ni pro fe so ro wie Wy dzia ³u; w 8-oso bo wym
ze spo le re da gu j¹ cym je go tekst obok Je rze go Wo Ÿnic kie go zna le Ÿli siê: An drzej Kra œniew ski,
Józef Lu bacz i Ro man Z. Mo raw ski. Frag men ty te kstu stra te gii do ty cz¹ ce kszta³ ce nia po wsta -
³y na pod sta wie ob szer nych ra por tów au tor stwa An drze ja Kra œniew skie go i Ro ma na Z. Mo -
raw skie go, za war tych w opra co wa niu sta no wi¹ cym „su ple ment” do g³ów ne go do ku men tu
za wie ra j¹ ce go opis stra te gii 46. Œro do wi sko wy pro jekt stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze -
go w Pol sce sta³ siê pod sta w¹ do przy go to wa nia pro jek tu ta kiej stra te gii przez Mi ni ster stwo
Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go („wy gry wa j¹c ry wa li za cjê” z kon ku ren cyj nym pro jek tem opra -
co wa nym na zle ce nie te go¿ Mi ni ster stwa przez kon sor cjum z³o ¿o ne z Ernst &Yo ung oraz
In sty tu tu Ba dañ nad Go spo dar k¹ Ryn ko w¹).

Istot ny wp³yw na kszta³t re gu la cji pra wnych do ty cz¹ cych sy ste mu kszta³ ce nia w na szym
kra ju ma obe cnie — z ra cji pe³ nie nia od stycz nia 2010 ro ku funk cji Prze wo dni cz¹ ce go Ra dy
G³ów nej Szkol nic twa Wy ¿sze go — Józef Lu bacz. Za da niem Ra dy, re pre zen to wa nej przez
Prze wo dni cz¹ ce go, jest bo wiem m.in. wspó³ dzia ³a nie z Mi ni ster stwem przy two rze niu ak tów
pra wnych do ty cz¹ cych szkol nic twa wy ¿sze go oraz ich opi nio wa nie.

43 Sta no wi sko Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 19 gru dnia 2007 ro ku w spra wie kszta³ ce nia dok to -
ran tów.

44 Sta no wi sko Se na tu Po li tech ni ki War szaw skiej z dnia 17 czerw ca 2009 ro ku w spra wie dzia ³añ dla po pra -
wy funk cjo no wa nia stu diów dok to ranc kich.

45 Stra te gia roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go: 2010–2020, pro jekt œro do wi sko wy, Wy daw nic twa Uni wer sy te tu
War szaw skie go, War sza wa 2009.

46 A. Kra œniew ski, „Kszta³ ce nie”, w: Pol skie Szkol nic two Wy ¿sze: stan, uwa run ko wa nia i per spek ty wy, Wy daw -
nic twa Uni wer sy te tu War szaw skie go, War sza wa 2009, ss. 213–272. R.Z. Mo raw ski: Uwa run ko wa nia miê -
dzy na ro do we i in ter na cjo na li za cja szkol nic twa wy ¿sze go, w: Pol skie Szkol nic two Wy ¿sze: Stan, uwa run -
ko wa nia i per spek ty wy, Wy daw nic twa Uni wer sy te tu War szaw skie go, War sza wa 2009, ss. 133–212.
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Szcze gól nie wa¿ n¹ ro lê Józef Lu bacz, a tak ¿e Je rzy Wo Ÿnic ki, re pre zen tu j¹ cy ze spó³
au to rów œro do wi sko we go pro jek tu stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce, oraz
An drzej Pfit zner, re pre zen tu j¹ cy KSN NSZZ „So li dar noœæ”, ode gra li w pro ce sie do sko na le nia
— w ra mach prac le gi sla cyj nych — rz¹ do we go pro jek tu uchwa lo nej w mar cu 2011 ro ku no -
we li za cji Pra wa o szkol nic twie wy ¿szym 47 (jak kol wiek by nie oce niaæ prze pro wa dzo nej no we -
li za cji, która obok ko rzy st nych zmian wpro wa dza spo ro nie traf nych roz wi¹ zañ, to osta tecz nie
przy jê te re gu la cje s¹ znacz nie ko rzy st niej sze ni¿ wcze œniej sze pro po zy cje Mi ni ster stwa).

Naj bar dziej istot ne zmia ny w sy ste mie kszta³ ce nia, bê d¹ ce wy ni kiem no we li za cji usta wy,
zwi¹ za ne s¹ z wpro wa dze niem Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji (KRK). W ze spo le eks per tów
opra co wu j¹ cych pro jekt KRK dla szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce istot n¹ ro lê pe³ ni li An drzej
Kra œniew ski i — do cza su wy bo ru na funk cjê Prze wo dni cz¹ ce go RGSW — Józef Lu bacz.
W szcze gól no œci, An drzej Kra œniew ski kie ro wa³ ze spo ³em przy go to wu j¹ cym pro jekt opi su
efek tów kszta³ ce nia dla ob sza ru stu diów tech nicz nych, sta no wi¹ ce go — ja ko czêœæ roz po rz¹ -
dze nia Mi ni stra — de fac to no w¹ for mê stan dar du kszta³ ce nia dla wiêk szo œci kie run ków stu -
diów pro wa dzo nych w uczel niach tech nicz nych, a na stêp nie ko or dy no wa³ pra ce ze spo ³ów
przy go to wu j¹ cych przy k³a do we opi sy efek tów kszta³ ce nia dla wy bra nych kie run ków stu diów
tech nicz nych. Wniós³ tak ¿e istot ny wk³ad w opra co wa nie wy da nej w kil ku ty si¹ cach eg zem -
pla rzy pu bli ka cji sta no wi¹ cej w za kre sie KRK prze wo dnik dla œro do wi ska aka de mic kie go
w na szym kra ju48.

Na roz wój kszta³ ce nia w sy ste mie „na od le g³oœæ” w na szym kra ju du ¿y wp³yw mia ³y i ma -
j¹ do œwiad cze nia ze spo ³u kie ro wa ne go przez Bog da na Gal wa sa. Osi¹ gniê cia Bog da na Gal -
wa sa, zwi¹ za ne z wdra ¿a niem no wa tor skich przed siê wziêæ w sy ste mie kszta³ ce nia na od le g -
³oœæ na Wy dzia le i Uczel ni, zna la z³y uzna nie w for mie po wie rze nia mu w 2008 ro ku funk cji
Pre ze sa Za rz¹ du Pol skie go To wa rzy stwa Edu ka cji In ter ne to wej.

Za an ga ¿o wa nie gru py na szych pra cow ni ków w dzia ³a nia na rzecz do sko na le nia pro ce su
kszta³ ce nia na po zio mie Wy dzia ³u, Uczel ni, a tak ¿e sy ste mu szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce
roz ci¹ ga siê tak ¿e na przed siê wziê cia re a li zo wa ne na fo rum miê dzy na ro do wym. Nie cho dzi
tu je dy nie o pre zen ta cjê na szych osi¹ gniêæ i do œwiad czeñ — tak ¿e prze nie sio nych na szcze -
bel Uczel ni i sy ste mu — w for mie cie sz¹ cych siê zwy kle spo rym za in te re so wa niem re fe ra -
tów na miê dzy na ro do wych kon fe ren cjach oraz pu bli ka cji po œwiê co nych kszta³ ce niu in ¿y nie -
rów i sze rzej ro zu mia nym pro ble mom kszta³ ce nia na po zio mie wy ¿szym (pu bli ka cje ta kie s¹
wy mie nio ne w za ³¹cz ni ku). Rów nie, a mo ¿e bar dziej istot na jest roz po zna wal noœæ i wy so ka
oce na tej dzia ³al no œci przez miê dzy na ro do we œro do wi sko aka de mic kie. Prze ja wia siê to miê -
dzy in ny mi w za pro sze niach do prac w ko le giach re dak cyj nych za gra nicz nych wy daw nictw,
orga nach miê dzy na ro do wych orga ni za cji zaj mu j¹ cych siê za ga dnie nia mi szkol nic twa wy ¿ -
sze go oraz w cia ³ach de cy zyj nych kie ru j¹ cych re a li za cj¹ du ¿ych miê dzy na ro do wych pro jek -
tów do ty cz¹ cych szkol nic twa wy ¿sze go, re a li zo wa nych w szcze gól no œci przez Eu ro pe an
Uni ver si ty As so cia tion.

NA CE LOW NI KU — JA KOŒÆ
Za pew nie nie wy so kiej ja ko œci kszta³ ce nia by ³o za wsze w cen trum uwa gi w³adz Wy dzia ³u,
a podej mo wa ne przed siê wziê cia re for ma tor skie zmie rza ³y ku te mu, aby two rzyæ prze s³an ki
i wa run ki sprzy ja j¹ ce po sta wom i dzia ³a niom pro ja ko œcio wym. Mia ³o to miej sce zw³a szcza
w okre sie kszta³ to wa nia trzy stop nio wej struk tu ry stu diów na Wy dzia le49.

47 Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy — Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym, usta wy o stop niach
na u ko wych i ty tu le na u ko wym oraz o stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie których in nych
ustaw.

48 A. Kra œniew ski, Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji, w: Au to no mia pro gra mo wa uczel ni — ra my kwa li fi ka cji dla
szkol nic twa wy ¿sze go, 2010, ss. 12–21. A. Kra œniew ski, Wy ma ga nia dla ob sza rów kszta³ ce nia, w: Au to no -
mia pro gra mo wa uczel ni — ra my kwa li fi ka cji dla szkol nic twa wy ¿sze go, 2010, ss. 22–89. M. Próch nic ka,
T. Sa ry usz-Wol ski, A. Kra œniew ski, Pro jek to wa nie pro gra mów stu diów i za jêæ dy dak tycz nych na ba zie efek -
tów kszta³ ce nia, w: Au to no mia pro gra mo wa uczel ni — ra my kwa li fi ka cji dla szkol nic twa wy ¿sze go, 2010,
ss. 91–116.

49 E. To czy ³ow ski, „Mul ti me dia In for ma tion Sy stem as a To ol for Im pro ving Qu a li ty and Ef fi cien cy of Aca de mic
Ac ti vi ties”, ma te ria ³y kon fe ren cji „Sy stem-Mo del ling-Con trol”, tom 2, £ódŸ 1995. J. Wo Ÿnic ki, A. Kra œniew ski,
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Jed nak do pie ro nie daw no po wsta³ kom plet ny pro jekt Wy dzia ³o we go Sy ste mu Za pew -
nia nia Ja ko œci Kszta³ ce nia. Zo sta³ on przed sta wio ny w opra co wa niu50 przy go to wa nym przez
An drze ja Pfit zne ra, pe³ ni¹ ce go od 2007 ro ku funk cjê Wy dzia ³o we go Pe³ no moc ni ka ds. Ja ko -
œci Kszta³ ce nia.

Jak pi sze au tor opra co wa nia, Wy dzia ³o wy Sy stem Za pew nia nia Ja ko œci Kszta³ ce nia
uwzglê dnia do tych cza so we bo ga te do œwiad cze nia Wy dzia ³u, obej mu je ist nie j¹ ce ju¿ przed -
siê wziê cia, które wraz z uzu pe³ nie nia mi zo sta ³y ujê te w spo sób po zwa la j¹ cy ze braæ pro ce -
du ry wy dzia ³o we w wy ma ga nych ra mach in sty tu cjo nal nych, ale tak ¿e z my œl¹ o roz wi ja niu
do brych prak tyk wy dzia ³o wych. Zbior cze ujê cie pro ce dur i stan dar dów, w wiêk szo œci zna -
nych i oczy wi stych dla pra cow ni ków Wy dzia ³u, jest od po wie dzi¹ na wy ma ga nia for mal ne,
po win no u³a twiæ przej œcie przez ze wnê trz ne pro ce du ry za pew nia nia ja ko œci kszta³ ce nia oraz
sta no wiæ po moc w spo rz¹ dza niu wnio sków o do fi nan so wa nie dzia ³al no œci dy dak tycz nej
b¹dŸ o przy zna nie œrod ków in we sty cyj nych.

Opra co wa ny sy stem bie rze pod uwa gê eu ro pej skie „stan dar dy i wska zów ki” do ty cz¹ ce
za pew nie nia ja ko œci w uczel niach, przy jê te w 2005 ro ku w Ber gen na kon fe ren cji mi ni strów
re pre zen tu j¹ cych kra je re a li zu j¹ ce Pro ces Bo loñ ski51. Uwzglê dnia rów nie¿ roz wi¹ za nia przy -
jê te na Po li tech ni ce War szaw skiej, opra co wa ne przez Ra dê ds. Ja ko œci Kszta³ ce nia Po li tech -
ni ki War szaw skiej 52.

Sy stem obej mu je m.in. na stê pu j¹ ce dzia ³a nia i pro ce du ry53:
n pro wa dze nie sku tecz nej po li ty ki re kru ta cyj nej zw³a szcza na stu dia II i III stop nia,
n for mu ³o wa nie wy ma gañ pro gra mo wych dla pro wa dzo nych ro dza jów i kie run ków stu -

diów z uwzglê dnie niem Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji,
n me cha ni zmy do sko na le nia no wo cze sno œci pro gra mo wej ofer ty dy dak tycz nej i sku tecz -

no œci me to dycz nej kszta³ ce nia,
n pro ce du ry po zwa la j¹ ce okre œliæ sto pieñ osi¹ ga nia za ³o ¿o nych efek tów kszta³ ce nia,
n pro ce du ry za pew nia j¹ ce wy so k¹ ja koœæ re a li za cji za jêæ dy dak tycz nych,
n in dy wi du a li za cja stu diów i roz wój elit,
n roz wi ja nie „mo bil no œci po zio mej i pio no wej” przy zrów no wa ¿o nym udzia le w wy mia nie

stu den tów i ka dry aka de mic kiej, za rów no miê dzy uczel nia mi w kra ju, jak i w ska li miê -
 dzy na ro do wej,

n pro pa go wa nie stan dar dów aka de mic kich i za po bie ga nie pa to lo gii,
n in for mo wa nie oto cze nia ze wnê trz ne go Uczel ni, zw³a szcza kan dy da tów na stu dia i pra -

co daw ców, o ja ko œci i po zio mie wy kszta³ ce nia ab sol wen tów Wy dzia ³u (w tym przez
po stê po wa nia akre dy ta cyj ne, ran kin gi itp.),

n za pew nie nie wy so kie go po zio mu i sta ³e go roz wo ju ka dry na u cza j¹ cej, po moc w pod no -
sze niu kwa li fi ka cji i w ulep sza niu re la cji ze stu den ta mi,

n po zy ski wa nie i uwzglê dnia nie opi nii i do œwiad czeñ stu den tów i ab sol wen tów oraz œro do -
wisk po zau czel nia nych (np. eks per tów, pra co daw ców),

„Pod sta wo we ele men ty funk cjo nal ne i struk tu ral ne oraz prze s³an ki za pew nie nia ja ko œci w ela stycz nym sy s -
te mie stu diów”, Na u ka i Szkol nic two Wy ¿sze, 5/1995, ss. 67–99. A. Kra œniew ski, J. Wo Ÿnic ki, „Fle xi bi li ty
and Ad ap ta bi li ty of the Sy stem of Stu dy as Pre mi ses of Qu a li ty As su ran ce”, Proc. 4th World Conf. on En gi -
ne e ring Edu ca tion, vol. 2, St. Paul, Octo ber 1995, pp. 295–300. A. Kra œniew ski, R.Z. Mo raw ski, J. Wo Ÿnic ki,
„Di stri bu ted De ve lop ment of Cur ri cu lum: Im pact on Edu ca tion Qu a li ty”, Proc. En gi ne e ring Edu ca tion Conf.
— Pro fes sio nal Stan dards and Qu a li ty, Shef field, March 1997, pp. 192–197. A. Kra œniew ski, K. Ma li now ski,
J. Wo Ÿnic ki, „Shor te ning a Path to PhD — Im pact on Qu a li ty of En gi ne e ring Edu ca tion”, Proc. Ame ri can So -
cie ty for En gi ne e ring Edu ca tion An nu al Conf. (CD-ROM), Se at tle, Ju ne 1998.

50 A. Pfit zner, Sy stem Za pew nia nia Ja ko œci Kszta³ ce nia Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech -
ni ki War szaw skiej, War sza wa, czer wiec 2011.

51 Stan dards and Gu i de li nes for Qu a li ty As su ran ce in the Eu ro pe an Hi gher Edu ca tion Area, do ku ment przy jê ty
w Ber gen w 2005 ro ku na kon fe ren cji sy gna ta riu szy Pro ce su Bo loñ skie go http://www.enqa.eu/fi les/ESG_
3edi tion%20(2).pdf.

52 B. Ma cu kow (red.), Sy stem Za pew nia nia Ja ko œci Kszta³ ce nia w Po li tech ni ce War szaw skiej — pro ce du ry i dzia -
³a nia uczel nia ne (za le ce nia), Ofi cy na Wy daw ni cza PW, gru dzieñ 2009.

53 A. Pfit zner, Sy stem Za pew nia nia Ja ko œci Kszta³ ce nia Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech -
ni ki War szaw skiej, War sza wa, czer wiec 2011.
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n za pew nie nie jaw no œci pro ce dur „pro ja ko œcio wych” i do stêp no œci in for ma cji o ich wy -
ni kach,

n za pew nie nie efek tyw ne go funk cjo no wa nia s³u¿b wspo ma ga j¹ cych (ad mi ni stra cji wszy st -
 kich szcze bli, s³u¿b tech nicz nych itp.),

n okre œle nie za dañ i od po wie dzial no œci jed no stek Wy dzia ³u i in dy wi du al nych osób,
n spraw ne za rz¹ dza nie Wy dzia ³em i je go jed no st ka mi, w tym sto so wa nie od po wie dnich na -

rzê dzi (w tym fi nan so wych) umo¿ li wia j¹ cych re a li za cjê za dañ,
n me cha ni zmy mo ty wu j¹ ce stu den tów i na u czy cie li aka de mic kich, wspie ra nie ini cja tyw

s³u ¿¹ cych do sko na le niu pro ce su kszta³ ce nia,
n uwzglê dnia nie wy ma gañ akre dy ta cyj nych oraz kry te riów ocen ze wnê trz nych i ran kin gów

w do sko na le niu sto so wa nych pro ce dur i ocen we wnê trz nych oraz spra wo zdaw czo œci.

CO DA LEJ?
Na su wa siê py ta nie: Co da lej? Ja kie zmia ny bê d¹ za cho dzi ³y w sy ste mie kszta³ ce nia na
Wy dzia le i jak sy stem ten bê dzie wy gl¹ da³ za lat kil ka czy kil ka na œcie? Od po wiedŸ na tak
po sta wio ne py ta nie nie jest pro sta, zw³a szcza ¿e ci¹ gle po sze rza siê li sta ró¿ ne go ro dza ju
uwa run ko wañ, które na le ¿y braæ pod uwa gê przy kszta³ to wa niu wi zji po ¿¹ da nych zmian.

Wy da je siê, ¿e Wy dzia³ dys po nu je od po wie dnim po ten cja ³em umo¿ li wia j¹ cym okre œle -
nie, w ja kim kie run ku po wi nien ewo lu o waæ pro ces kszta³ ce nia stu den tów. War to w tym kon -
tek œcie za u wa ¿yæ, ¿e — oprócz tra dy cyj nych form „ucie ra nia” po gl¹ dów na te mat po ¿¹ da -
nych kie run ków roz wo ju Wy dzia ³u, ta kich jak dys ku sje na po sie dze niach Ra dy Wy dzia ³u i jej
ko mi sji — od nie daw na funk cjo nu j¹ te¿ in ne for my: spo tka nia Fo rum Dys ku syj ne go oraz
dwu dnio we, orga ni zo wa ne w kon wen cji „se mi na rium bez kra wa tów”, wy ja zdo we spo tka nia
licz nej gru py pra cow ni ków i za pro szo nych go œci, po œwiê co ne de ba tom nad naj wa¿ niej szy mi
kwe stia mi zwi¹ za ny mi z funk cjo no wa niem Wy dzia ³u oraz wi zj¹ je go roz wo ju.

Na pod sta wie do tych czas pro wa dzo nych ana liz i dys ku sji mo¿ na za ry zy ko waæ stwier dze -
nie, ¿e w okre sie naj bli¿ szych kil ku lat znacz ny wy si ³ek spo ³ecz no œci Wy dzia ³u bê dzie zwi¹ -
za ny z wdra ¿a niem re gu la cji za war tych w zno we li zo wa nej usta wie Pra wo o szkol nic twie
wy ¿ szym 54 oraz to wa rzy sz¹ cym jej ak tom wy ko naw czym. No we li za cja ta, wpro wa dza j¹c
Kra jo we Ra my Kwa li fi ka cji dla szkol nic twa wy ¿sze go, wy mu sza bo wiem odmien ne od przy -
jê te go do tych czas podej œcie do de fi nio wa nia pro gra mów stu diów. Ju¿ wkrót ce, za pew ne po -
cz¹w szy od ro ku aka de mic kie go 2012/2013, za rów no pro gram, jak i je go pod sta wo we kom -
po nen ty — przedmio ty bê d¹ mu sia ³y byæ opi sa ne przez okre œle nie ocze ki wa nych efek tów
kszta³ ce nia w ka te go riach wie dzy, umie jêt no œci i kom pe ten cji spo ³ecz nych, a nie — jak do -
tych czas — przez tre œci prze ka zy wa ne w ra mach pro wa dzo nych za jêæ.

W zwi¹z ku z tym za cho dzi pil na po trze ba zde fi nio wa nia — dla ka¿ de go z pro wa dzo nych
kie run ków stu diów — ocze ki wa nych efek tów kszta³ ce nia zgod nych z po da nym w roz po rz¹ -
dze niu Mi ni stra opi sem efek tów kszta³ ce nia dla ob sza ru stu diów tech nicz nych, a na stêp nie
zwe ry fi ko wa nia, czy i w ja kim stop niu te efek ty s¹ osi¹ ga ne w wy ni ku re a li za cji przedmio tów
sk³a da j¹ cych siê na pro gram stu diów. Wy nik ta kiej we ry fi ka cji wca le nie jest oczy wi sty. Opis
efek tów kszta³ ce nia dla ob sza ru stu diów tech nicz nych za wie ra bo wiem — wzo rem po dob -
 nych roz wi¹ zañ przy jê tych w miê dzy na ro do wych „stan dar dach” kszta³ ce nia in ¿y nie rów —
wie le ele men tów do ty cz¹ cych wie dzy i umie jêt no œci zwi¹ za nych z po za tech nicz ny mi
aspek ta mi dzia ³al no œci in ¿y nie ra i wy da je siê, ¿e nie które z nich nie s¹ do sta tecz nie do brze
re pre zen to wa ne w re a li zo wa nych obe cnie pro gra mach stu diów.

Do sto so wa nie siê do re gu la cji usta wo wych zwi¹ za nych z wpro wa dze niem Kra jo wych Ram
Kwa li fi ka cji wy mu sza tak ¿e pod jê cie w naj bli¿ szym cza sie de cy zji o pro fi lu pro wa dzo nych
stu diów — czy ma to byæ stu dia o pro fi lu ogól no a ka de mic kim czy prak tycz nym. W zwi¹z ku
z tym po wsta j¹ na stê pu j¹ ce dy le ma ty, sfor mu ³o wa ne przez Pe³ no moc ni ka Dzie ka na ds. Roz -
wo ju Wy dzia ³u, Krzy szto fa Za rem bê, pod czas nie daw ne go „se mi na rium bez kra wa tów”55:

54 Usta wa z dnia 18 mar ca 2011 ro ku o zmia nie usta wy — Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym, usta wy o stop niach
na u ko wych i ty tu le na u ko wym oraz o stop niach i ty tu le w za kre sie sztu ki oraz o zmia nie nie których in nych
ustaw.

55 K. Za rem ba, pre zen ta cja Stra te gia Roz wo ju Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych na tle Stra te gii
Roz wo ju Uczel ni, Se mi na rium WE i TI, Nada rzyn, 27–28 ma ja 2011.
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n Czy Wy dzia³ po wi nien d¹ ¿yæ do re a li za cji stu diów o pro fi lu prak tycz nym, czy te¿ kon -
se kwent nie trwaæ, na wet wbrew ten den cjom i dzia ³a niom re a li zo wa nym na Uczel ni, przy
kon cep cji kszta³ ce nia zo rien to wa ne go na wie dzê te o re tycz n¹, choæ wzbo ga co n¹ ele men -
ta mi prak tycz ny mi?

n Czy Wy dzia³ po wi nien po wo ³aæ Kon went (Ra dê Po wier ni cz¹) wspó³ u cze st ni cz¹ c¹ m.in.
w pro ce sie podej mo wa nia de cy zji na te mat pro fi lu kszta³ ce nia?

Roz strzy gniê cie tych dy le ma tów ma nie tyl ko wy miar me ry to rycz ny. Od po wie dni wy bór
pro fi lu mo ¿e sta no wiæ ele ment mar ke tin go wy w pro ce sie re kru ta cji, istot ny w wa run kach zbli -
¿a j¹ ce go siê ni ¿u de mo gra ficz ne go. W kon tek œcie pro fi lo wa nia kszta³ ce nia mo ¿e tak ¿e po -
wróciæ kwe stia d³u go œci stu diów I stop nia — roz pa try wa ny jest bo wiem po stu lat, aby stu dia
o pro fi lu prak tycz nym by ³y o se mestr d³u¿ sze ni¿ stu dia o pro fi lu ogól no a ka de mic kim.

Wpro wa dze nie Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji, stwa rza j¹ ce jed no st kom o upraw nie niach
ha bi li ta cyj nych mo¿ li woœæ pro wa dze nia kie run ków stu diów o w mia rê do wol nych na zwach
i tre œciach kszta³ ce nia, two rzy ko lej ny dy le mat, sfor mu ³o wa ny pod czas nie daw ne go „se mi -
na rium bez kra wa tów” 56: Czy Wy dzia³ po wi nien po zo staæ przy kszta³ ce niu w tra dy cyj nych,
ofe ro wa nych przez la ta ob sza rach dy dak tycz nych, czy te¿ na le ¿y roz wa ¿yæ, w obli czu no -
wych mo¿ li wo œci stwo rzo nych przez zno we li zo wa ne Pra wo o Szkol nic twie Wy ¿szym, mo¿ -
 li woœæ zre de fi nio wa nia ofer ty dy dak tycz nej? Przy k³a dem dzia ³a nia zmie rza j¹ ce go w kie run ku
re de fi nio wa nia tra dy cyj nej ofer ty dy dak tycz nej Wy dzia ³u jest za i ni cjo wa nie — wspól nie ze
Szko ³¹ Bi zne su Po li tech ni ki War szaw skiej — prac nad pro jek tem stu diów II stop nia pro wa -
dz¹ cych do dy plo mu MBA ICT (Ma ster of Bu si ness Ad mi ni stra tion in In for ma tion and Com -
mun ca tion Tech no lo gy). Mo¿ na so bie wy o bra ziæ podob ne ini cja ty wy w in nych ob sza rach
te ma tycz nych.

Od po wiedŸ na py ta nie o kszta³t przy sz³ej ofer ty stu diów na Wy dzia le nie mu si byæ udzie -
lo na po œpie sznie. Wy da je siê, ¿e bê dzie to je den z g³ów nych te ma tów dys ku sji na po cz¹t ku
ko lej nej ka den cji w³adz aka de mic kich. War to jed nak za u wa ¿yæ, ¿e pro blem usta le nia w³a -
œci we go ze sta wu kie run ków, spe cjal no œci i spe cja li za cji — podob nie jak de cy zje do ty cz¹ ce
pro fi lo wa nia stu diów — trze ba roz pa try waæ tak ¿e w kon tek œcie stra te gii pro mo cji Wy dzia ³u,
nie zbêd nej w wa run kach ni ¿u de mo gra ficz ne go oraz po wsta wa nia kon ku ren cyj nych pro gra -
mów stu diów ofe ro wa nych przez in ne jed no st ki i in sty tu cje kszta³ c¹ ce na po zio mie wy ¿szym.

Ewen tu al ne przy sz³e zmia ny nazw kie run ków stu diów i spe cjal no œci mo g¹ byæ na tu ral -
n¹ kon se kwen cj¹ ewo lu cji struk tu ry orga ni za cyj nej Uczel ni i Wy dzia ³u. Na po cz¹t ku obe cnej
de ka dy przedmio tem o¿y wio nej dys ku sji, za koñ czo nej uchwa ³¹ Ra dy Wy dzia ³u w gru dniu
2004 ro ku, by ³a kon cep cja utwo rze nia w Po li tech ni ce War szaw skiej szko ³y, w której struk tu -
rze mie œci³ by siê nasz Wy dzia³. Nie jest wy klu czo ne, ¿e kon cep cja ta zo sta nie w przy sz³o œci
zre a li zo wa na. Spo wo do wa ³o by to za pew ne ko niecz noœæ choæ by czê œcio we go zre de fi nio wa -
nia ofer ty dy dak tycz nej ka¿ de go wy dzia ³u wcho dz¹ ce go w sk³ad szko ³y. Zmia ny w uk³a dzie
kie run ków stu diów i spe cjal no œci mo g³y by byæ te¿ na stêp stwem zmian w struk tu rze orga ni -
za cyj nej Wy dzia ³u, a zw³a szcza zmian, które do ty czy ³y by in sty tu tów.

Wpro wa dze nie Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji — eks po nu j¹ cych w stop niu znacz nie wiêk -
szym ni¿ do tych czas ro lê umie jêt no œci wœród ocze ki wa nych efek tów kszta³ ce nia na stu diach
tech nicz nych — bê dzie za pew ne wy ma ga ³o zmian w spo so bie re a li za cji pro ce su dy dak tycz -
ne go. Pro ces ten nie mo ¿e byæ opar ty na prze ka zy wa niu wie dzy, lecz mu si za wie raæ do sta -
tecz nie du ¿y kom po nent za jêæ ak ty wi zu j¹ cych stu den ta i s³u ¿¹ cych kszta³ to wa niu po ¿¹ da -
nych umie jêt no œci. Ta kie podej œcie zgod ne by ³o by tak ¿e z po stu la ta mi za war ty mi w przy jê tej
nie daw no stra te gii roz wo ju Uczel ni 57, gdzie jest mo wa o ukie run ko wa niu pro ce su kszta³ ce -
nia na osi¹ ga nie przez ab sol wen tów kon kret nych, mie rzal nych efek tów kszta³ ce nia, obej mu -
j¹ cych — obok wie dzy i umie jêt no œci zwi¹ za nych ze spe cy fi k¹ kie run ku stu diów, pro fi lu lub
spe cjal no œci — umie jêt no œci o cha rak te rze ogól nym, nie zwi¹ za ne bez po œre dnio z kie run kiem
stu diów, przy dat ne nie za le¿ nie od cha rak te ru wy ko ny wa nej pra cy za wo do wej.

W zwi¹z ku z tym tra dy cyj ne for my pro wa dze nia za jêæ — wy k³a dy dla du ¿ych grup stu -
den tów, pod czas których prze ka zy wa na jest wie dza, nie kie dy bar dzo szcze gó³o wa, po win ny

56 K. Za rem ba, pre zen ta cja Stra te gia Roz wo ju Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych na tle Stra te gii
Roz wo ju Uczel ni, Se mi na rium WE i TI, Nada rzyn, 27–28 ma ja 2011.

57 Stra te gia roz wo ju Po li tech ni ki War szaw skiej do ro ku 2020, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,
War sza wa 2011.
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stop nio wo ustê po waæ miej sca za jê ciom w ma ³ych gru pach, wy mu sza j¹ cym ak tyw ne za cho -
wa nia i prak tycz ne dzia ³a nia stu den tów, na wet je œli — ze wzglê dów eko no micz nych — bê -
dzie siê to odby waæ ko sztem zmniej sze nia licz by go dzin za jêæ w pla nie stu diów. Po ¿¹ da ne
by ³o by zw³a szcza wpro wa dza nie i upo wszech nia nie kszta³ ce nia (ucze nia siê) ukie run ko wa -
ne go pro ble mo wo/pro jek to wo (pro blem/pro ject-ba sed le ar ning). W tym kon tek œcie ce lo we
wy da je siê pod jê cie dys ku sji nad ro l¹ i wy mia rem wy k³a dów w pro gra mie stu diów, a tak ¿e
nad orga ni za cj¹ i spo so bem pro wa dze nia za jêæ ma j¹ cych for mê wy k³a du.

W hi sto rii Wy dzia ³u obok tra dy cyj nych form pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych — wy -
k³a dów, æwi czeñ, za jêæ la bo ra to ryj nych i pro jek to wych — po ja wia ³y siê for my nie zbyt po -
wszech nie wy ko rzy sty wa ne w kszta³ ce niu in ¿y nie rów. W pew nym okre sie po pu lar n¹ for m¹
by ³y za jê cia zin te gro wa ne (lek cje), ³¹ cz¹ ce ele men ty wy k³a du, æwi czeñ, a czê sto tak ¿e za jêæ
o cha rak te rze pro jek to wym. Ofe ro wa ne by ³y rów nie¿ kon wer sa to ria — nie obo wi¹z ko we za -
jê cia o cha rak te rze „wy rów naw czym”, umo¿ li wia j¹ ce s³ab szym stu den tom nadro bie nie ewen -
tu al nych bra ków w przy go to wa niu do stu diów b¹dŸ za le g³o œci. Mo¿ li wo œci wy ni ka j¹ ce z wy -
ko rzy sta nia no wo cze snych tech nik in for ma cyj nych w kszta³ ce niu za chê ca j¹ do po szu ki wa nia
no wych, nie kon wen cjo nal nych form orga ni za cji i pro wa dze nia za jêæ s³u ¿¹ cych kszta³ to wa -
niu umie jêt no œci in ¿y nier skich. Eks pe ry men to wa nie w za kre sie me tod i tech nik kszta³ ce nia
na le ¿y do do brych tra dy cji Wy dzia ³u i — miej my nadzie jê — bê dzie kon ty nu o wa ne. Wy da je
siê, ¿e mo¿ na by ³o by po ku siæ siê o eks pe ry ment po le ga j¹ cy na orga ni za cji pro ce su dy dak tycz -
ne go w po cz¹t ko wym eta pie stu diów przy naj mniej w czê œci opar te go na me to dach ty po wych
dla kszta³ ce nia zo rien to wa ne go pro jek to wo.

Zmia nom w spo so bie pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych po win ny to wa rzy szyæ zmia ny
w za kre sie spo so bów spraw dza nia i oce nia nia osi¹ gniêæ stu den tów, a szcze gól nie na by tych
umie jêt no œci. W³a œci we by ³y by zw³a szcza ta kie for my spraw dza nia efek tów kszta³ ce nia, któ -
re umo¿ li wia j¹ stu den to wi ko rzy sta nie — pod czas eg za mi nów, ko lo kwiów i in nych spraw -
dzia nów — z roz ma i tych Ÿróde³ in for ma cji: podrêcz ni ków, no ta tek, in for ma cji do stêp nych
w In ter ne cie itp.

Prze wi dy wa ne zmia ny w pro ce sie kszta³ ce nia, ma j¹ ce bar dziej lub mniej bez po œre dni
zwi¹ zek z do sto so wa niem siê Wy dzia ³u do re gu la cji pra wnych wpro wa dza j¹ cych Kra jo we
Ra my Kwa li fi ka cji, a tak ¿e pla no wa ne no we re gu la cje do ty cz¹ ce akre dy ta cji bê d¹ wy ma ga ³y
zmia ny podej œcia do we wnê trz ne go (wy dzia ³o we go) sy ste mu za pew nia nia ja ko œci kszta³ ce nia.
Isto t¹ te go podej œcia po win no byæ wpro wa dze nie ta kich pro ce dur, które prze ko na j¹ wszy st kich
za in te re so wa nych, a w szcze gól no œci eks per tów ko mi sji akre dy ta cyj nych, ¿e zde fi nio wa ne
przez Wy dzia³ dla ka¿ de go z pro wa dzo nych kie run ków stu diów efek ty kszta³ ce nia s¹ rze czy -
wi œcie osi¹ ga ne przez stu den tów i ab sol wen tów.

W da j¹ cej siê prze wi dzieæ przy sz³o œci pod sta wo w¹ for ma kszta³ ce nia na Wy dzia le po -
zo sta n¹ stu dia dzien ne. Nie ule ga jed nak w¹t pli wo œci, ¿e — w mia rê upo wszech nia nia idei
ucze nia siê przez ca ³e ¿y cie (li fe-long le ar ning) — po stê po waæ po win no wzbo ga ca nie i ró¿ -
ni co wa nie na szej ofer ty w ce lu do sto so wa nia jej do co raz bar dziej ró¿ no rod nych po trzeb po -
sze rza j¹ ce go siê krê gu po ten cjal nych odbior ców us³ug edu ka cyj nych na po zio mie wy ¿szym.
Ró¿ ni co wa nie to mo g³o by do ty czyæ tak ¿e pod sta wo wej for my kszta³ ce nia, tzn. stu diów —
mo g³y by byæ pro wa dzo ne stu dia „part-ti me” i stu dia ³¹ cz¹ ce w ró¿ nych pro por cjach ce chy
stu diów sta cjo nar nych i stu diów „na od le g³oœæ”. Mo¿ na po nad to roz wa ¿aæ roz wój na stê pu -
j¹ cych ro dza jów us³ug edu ka cyj nych:

n stu dia po dy plo mo we, kur sy i szko le nia, opra co wy wa ne w od po wie dzi na kon kret ne
za mó wie nie ze stro ny firm lub we wspó³ dzia ³a niu z fir ma mi (czê sto tak ¿e pro wa dzo ne
z udzia ³em osób ze wnê trz nych); kszta³ ce nie ta kie mo g³o by byæ re a li zo wa ne w du ¿ej czê -
œci w sy ste mie „na od le g³oœæ” (s³u cha cze po zo sta wa li by w miej scu pra cy),

n pro gra my stu diów ³¹ cz¹ ce za jê cia na uczel ni z kszta³ ce niem re a li zo wa nym w miej scu
pra cy, wzo ro wa ne na podob nych for mach kszta³ ce nia ofe ro wa nych przez uczel nie za gra -
nicz ne (work-stu dy pro gram mes, co-op pro gram mes) 58.

58 P.G. Alt bach, L. Re is berg, L.E. Rum bley, Trends in Glo bal Hi gher Edu ca tion: Trac king an Aca de mic Re vo -
lu tion, Re port pre pa red for the UNE SCO 2009 World Con fe ren ce on Hi gher Edu ca tion, UNE SCO, 2009,
s. 158.
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W tym kon tek œcie po ja wia j¹ siê m.in. na stê pu j¹ ce py ta nia, sfor mu ³o wa ne pod czas nie -
daw ne go „se mi na rium bez kra wa tów” 59:

n Czy Wy dzia³ po wi nien roz wi jaæ stu dia „na od le g³oœæ”?

n Czy stu dia te go ty pu gwa ran tu j¹ do sta tecz nie wy so k¹ ja koœæ kszta³ ce nia?

Nie podej mu j¹c próby od po wie dzi na te py ta nia, mo¿ na za u wa ¿yæ, ¿e — zgo dnie z kon -
cep cj¹ Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji — ab sol went otrzy mu j¹ cy dy plom ukoñ cze nia stu diów
na da nym kie run ku mu si uzy skaæ zde fi nio wa ne przez jed no st kê pro wa dz¹ c¹ stu dia efek ty
kszta³ ce nia, które s¹ nie za le¿ nie od spo so bu re a li za cji pro ce su kszta³ ce nia (od te go, czy s¹ to
stu dia sta cjo nar ne, czy nie sta cjo nar ne, czy s¹ pro wa dzo ne na uczel ni, czy te¿ „na od le g³oœæ”).
I to jed no st ka pro wa dz¹ ca stu dia mu si udo wo dniæ, ¿e efek ty te s¹ osi¹ ga ne.

Wpro wa dze nie Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji two rzy wa run ki, aby w dal szej per spek ty wie
Wy dzia³ móg³ pe³ niæ — w od nie sie niu do kszta³ ce nia na po zio mie wy ¿szym — ro lê „in te gra to -
ra” pro ce su ucze nia siê przez ca ³e ¿y cie w ró¿ nych wa run kach i oko licz no œciach (li fe-wi de
le ar ning). Jed nym z aspek tów te go pro ce su mo g³o by byæ uzna wa nie — zgo dnie z wy pra co -
wa ny mi i przy jê ty mi za sa da mi — efek tów ucze nia siê osi¹ gniê tych w spo sób „nie tra dy cyj ny”,
czy li w pro ce sie kszta³ ce nia (ucze nia siê) nie for mal ne go lub po za for mal ne go, ja ko al ter na -
tyw nej for my spe³ nie nia ca ³o œci lub czê œci wy ma gañ pro gra mu stu diów, pro wa dz¹ ce go do
uzy ska nia okre œlo nej kwa li fi ka cji (dy plo mu). Umo¿ li wia ³o by to — po zre a li zo wa niu przez
ta kie go „nie tra dy cyj ne go” stu den ta bra ku j¹ cych ele men tów pro gra mu stu diów — wy da nie
do ku men tu po œwiad cza j¹ ce go uzy ska nie tej kwa li fi ka cji. Dzia ³al noœæ te go ty pu, ukie run ko -
wa na na oso by w ró¿ nym wie ku, mo g³a by czê œcio wo z³a go dziæ pro ble my zwi¹ za ne z ocze -
ki wa nym w wy ni ku zmian de mo gra ficz nych zmniej sze niem siê licz by stu den tów w ty po wej
gru pie wie ko wej.

Po upo ra niu siê z pro ble ma mi zwi¹ za ny mi z no wy mi re gu la cja mi pra wny mi, a zw³a szcza
wpro wa dze niem Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji, przyj dzie za pew ne czas na dys ku sjê na te mat
mo de lu stu diów. I choæ pew na czêœæ na szych pra cow ni ków nadal z roz rzew nie niem wspo mi -
na jed no li te stu dia ma gi ster skie, uzna j¹c je za w³a œci wy spo sób kszta³ ce nia ka dry tech nicz nej,
to wy da je siê ma ³o re al ne, aby w nie da le kiej przy sz³o œci — w wa run kach zwiêk sza j¹ ce go siê
od set ka m³o dzie ¿y podej mu j¹ cej stu dia wy ¿sze, w tym tak ¿e stu dia tech nicz ne — mo¿ li we
by ³o opar cie pro wa dzo ne go na Wy dzia le pro ce su dy dak tycz ne go na tym mo de lu.

Nie zna czy to, ¿e na le ¿y utrzy my waæ obe cny mo del stu diów, nie s³u sznie uto¿ sa mia ny
z Pro ce sem Bo loñ skim (sy stem, w którym wiêk szoœæ osób koñ cz¹ cych stu dia I stop nia po dej -
mu je na tych miast stu dia II stop nia, jest ka ry ka tu r¹ Pro ce su Bo loñ skie go, a nie re a li za cj¹ je go
idei).

Przedmio tem ana li zy w naj bli¿ szych la tach sta nie siê za pew ne orga ni za cja stu diów II stop -
nia. Obe cna sy tu a cja, w której stu dia te s¹ de fac to ³a twiej sze ni¿ stu dia I stop nia, po wo du je
— ca³ kiem s³u sznie — uty ski wa nia, a na wet fru stra cjê znacz nej gru py na u czy cie li aka de mic -
kich. Wœród spo ³ecz no œci aka de mic kiej Wy dzia ³u na ra sta prze ko na nie, ¿e stu diom II stop nia
na le ¿y nadaæ in ny cha rak ter, zbli ¿o ny do te go ja ki ma j¹ one w wiêk szo œci in nych kra jów —
po win ny byæ to stu dia zo rien to wa ne na pro wa dze nie ba dañ, sta wia j¹ ce kan dy da tom wy so kie
wy ma ga nia, przy ci¹ ga j¹ ce ab sol wen tów stu diów I stop nia z in nych wy dzia ³ów Po li tech ni ki
War szaw skiej i in nych uczel ni. Pod czas zor ga ni zo wa ne go w ma ju bie ¿¹ ce go ro ku „se mi na -
rium bez kra wa tów”, sfor mu ³o wa no w zwi¹z ku z tym na stê pu j¹ ce py ta nia:

n Czy Wy dzia³ po wi nien d¹ ¿yæ do ogra ni cze nia licz by stu den tów przyj mo wa nych na stu -
dia II stop ni, za o strza j¹c kry te ria re kru ta cyj ne?

n Czy na le ¿y zre zy gno waæ z ja kich kol wiek pre fe ren cji re kru ta cyj nych dla w³a snych ab sol -
wen tów stu diów I stop nia, a je œli tak, to jak po wi nien wy gl¹ daæ pro ces re kru ta cji?

W zwi¹z ku z pro po zy cja mi zmia ny cha rak te ru stu diów II stop nia po ja wi ³o siê in ne wa¿ ne
py ta nie: Czy na le ¿y za ³o ¿yæ, ¿e Wy dzia³ bê dzie w per spek ty wie naj bli¿ szych kil ku na stu lat
d¹ ¿y³ do ogra ni cze nia (li kwi da cji) kszta³ ce nia ma so we go na rzecz stu diów eli tar nych o pro -
fi lu ba daw czym? Wy da je siê, ¿e podej mo wa nie dziœ próby od po wie dzi na to py ta nie jest nie -
ce lo we — zbyt du ¿o za le ¿y bo wiem w tej kwe stii od trud no prze wi dy wal nych uwa run ko wañ

59 K. Za rem ba, pre zen ta cja Stra te gia Roz wo ju Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych na tle Stra te gii
Roz wo ju Uczel ni, Se mi na rium WE i TI, Nada rzyn, 27–28 ma ja 2011.
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ze wnê trz nych, a przede wszy st kich od po li ty ki pañ stwa w za kre sie fi nan so wa nia szkol nic twa
wy ¿sze go.

Jak kol wiek li kwi da cja, czy na wet po wa¿ ne ogra ni cze nie kszta³ ce nia ma so we go na rzecz
stu diów o pro fi lu ba daw czym nie wy da je siê w naj bli¿ szej przy sz³o œci re al ne, to w pro wa dzo -
nych ostat nio na po sie dze niach Ra dy Wy dzia ³u i przy in nych oka zjach dys ku sjach wie lo krot -
nie prze wi ja³ siê w¹ tek kszta³ ce nia eli tar ne go. W szcze gól no œci, pod czas te go rocz ne go „se -
mi na rium bez kra wa tów” sfor mu ³o wa no na stê pu j¹ ce py ta nia:
n Czy Wy dzia³ po wi nien przy st¹ piæ do re a li za cji „œcie¿ ki” kszta³ ce nia eli tar ne go?
n Je œli tak, to czy œcie¿ ka ta po win na byæ zwi¹ za na z jed nym z kie run ków kszta³ ce nia,

czy te¿ z kszta³ ce niem in ter dy scy pli nar nym?
n Ja kie for my orga ni za cyj ne po win na przy j¹æ?

Wy da je siê, ¿e ju¿ wkrót ce na le ¿y ocze ki waæ od po wie dzi na te py ta nia i przed sta wie nia
kon kret nych pro po zy cji w tym za kre sie.

Kszta³ ce nie eli tar ne jest, póki co, re a li zo wa ne — przy naj mniej w pew nym stop niu — w ra -
mach pro wa dzo nych na Wy dzia le stu diów dok to ranc kich. Oce nia j¹c funk cjo no wa nie tych
stu diów z per spek ty wy 40 lat do œwiad czeñ, mo¿ na chy ba stwier dziæ, ¿e ewo lu cja mo de lu
kszta³ ce nia dok to ran tów zmie rza we w³a œci wym kie run ku. Usta bi li zo wa na na po zio mie oko -
³o 200 licz ba dok to ran tów zda je siê od po wia daæ mo¿ li wo œciom ka dro wym i za so bom Wy -
dzia ³u. Za pew ne ma my je szcze pew ne re zer wy, umo¿ li wia j¹ ce dal szy roz wój ilo œcio wy tych
stu diów, otwar t¹ kwe sti¹ po zo sta je jed nak, czy zwiêk sze nie licz by ucze st ni ków stu diów dok -
to ranc kich jest po ¿¹ da ne.

Od po wiedŸ na to py ta nie jest z po zo ru oczy wi sta — stu dia III stop nia s¹ wi zy tów ka Wy -
dzia ³u, a za tem po win ni œmy kszta³ ciæ jak naj wiêk sz¹ licz bê dok to ran tów. Tym cza sem okre -
œle nie w³a œci wej licz by kszta³ co nych dok to ran tów nie jest spra w¹ pro st¹. Wy ni ka to st¹d, ¿e
do bre kszta³ ce nie na tym po zio mie jest bar dzo ko sztow ne, a kiep skie nie ma sen su. Kwe stia
ta sta no wi zre szt¹ przedmiot ana liz w wie lu kra jach i dys ku sji na fo rum miê dzy na ro do wym,
tak ¿e w naj po wa¿ niej szych cza so pi smach na u ko wych60. Dy le ma ty zwi¹ za ne z mo de lem ilo -
œcio we go roz wo ju stu diów dok to ranc kich zna la z³y te¿ odzwier cie dle nie w œro do wi sko wym
pro jek cie stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce61 oraz w przy jê tej nie daw no stra -
te gii roz wo ju Uczel ni 62. Nie ule ga wszak ¿e w¹t pli wo œci, ¿e — nie za le¿ nie od roz strzy gniêæ
do ty cz¹ cych po ¿¹ da nej licz by kszta³ co nych dok to ran tów — przedmio tem na szej szcze gól -
nej tro ski po win no byæ po d nie sie nie ja ko œci i zwiêk sze nie spraw no œci stu diów dok to ranc kich.

Dro g¹ pro wa dz¹ c¹ do po d nie sie nia ja ko œci stu diów dok to ranc kich jest zwiêk sza nie po -
zio mu ich umiê dzy na ro do wie nia. Wpraw dzie doœæ znacz na licz ba na szych dok to ran tów
pro wa dzi swo je pra ce ba daw cze w ra mach pro gra mów miê dzy na ro do wych (przede wszy st -
kim pro gra mów ra mo wych Unii Eu ro pej skiej) b¹dŸ te¿ re a li zu je czêœæ swo ich ba dañ za gra -
ni c¹ — zwy kle w ra mach po ro zu mieñ miê dzy Wy dzia ³em i in sty tu cja mi za gra nicz ny mi, to
jed nak ska la umiê dzy na ro do wie nia stu diów III stop nia nie jest za do wa la j¹ ca. Nie zbêd nym
wa run kiem w³¹ cze nia siê Wy dzia ³u w Eu ro pej ski Ob szar Szkol nic twa Wy ¿sze go i Ba dañ
Na u ko wych jest przy ci¹ gniê cie — na okres re a li za cji pe³ ne go pro gra mu stu diów lub na krót -
szy czas — dok to ran tów z in nych kra jów. For mal na re ak ty wa cja w 2006 ro ku stu diów dok -
to ranc kich pro wa dzo nych w jê zy ku an giel skim nie przy nio s³a wi docz nych zmian w tym za -
kre sie — stu dia te po zo sta j¹ by tem nie mal mar twym. Wa run kiem ich o¿y wie nia jest przede
wszy st kim roz sze rze nie ofer ty przedmio tów za a wan so wa nych pro wa dzo nych w jê zy ku
an giel skim oraz zna le zie nie trwa ³ych Ÿróde³ fi nan so wa nia, w³¹cz nie z ofer t¹ sty pen diów dla
naj lep szych kan dy da tów z za gra ni cy.

Po stu lat zwiêk sze nia umiê dzy na ro do wie nia stu diów do ty czy nie tyl ko stu diów dok to ranc -
kich — w rów nym stop niu od no si siê do stu diów I i II stop nia. To sto pieñ umiê dzy na ro do wie -
nia stu diów, okre œlo ny m.in. sze ro ko œci¹ ofer ty za jêæ w jê zy ku an giel skim i licz b¹ stu den tów

60 „The PhD Fac to ry”, Na tu re, vol. 472, 21 April 2011, pp. 276–279.
61 Stra te gia roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go 2010–2020 — pro jekt œro do wi sko wy, Wy daw nic twa Uni wer sy -

te tu War szaw skie go, War sza wa 2009.
62 Stra te gia roz wo ju Po li tech ni ki War szaw skiej do ro ku 2020, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej,

War sza wa 2011.
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za gra nicz nych, wy zna cza bo wiem po zy cjê Wy dzia ³u — zw³a szcza na are nie miê dzy na ro -
do wej. Od po wiedŸ na sfor mu ³o wa ne w trak cie „se mi na rium bez kra wa tów” py ta nie63: Czy
Wy dzia³ po wi nien i jest w sta nie roz wi jaæ stu dia an glo jê zycz ne?, a przy naj mniej na pierw -
sz¹ czêœæ te go py ta nia, jest za tem oczy wi sta. Mniej oczy wi ste s¹ od po wie dzi na po wi¹ za ne
ze so b¹ py ta nia, okre œla j¹ ce spo sób podej œcia do orga ni za cji stu diów pro wa dzo nych w jê -
zy ku an giel skim: Kto po wi nien byæ ad re sa tem tych stu diów? Ja ki po wi nien byæ mo del ich
fi nan so wa nia? Ja ka po win na byæ re la cja miê dzy stu dia mi pro wa dzo ny mi w jê zy ku pol skim
a stu dia mi pro wa dzo ny mi w jê zy ku an giel skim?

Jak kol wiek stu dia w za kre sie Elec tri cal and Com pu ter En gi ne e ring s¹ pro wa dzo ne na Wy -
dzia le od kil ku na stu lat, to do tych cza so we do œwiad cze nia i osi¹ gniê cia w ob sza rze kszta³ ce -
nia w jê zy ku an giel skim trud no uznaæ za za do wa la j¹ ce. Przy czy ny te go sta nu oraz pro po zy -
cje zmie rza j¹ ce do po pra wy obe cnej sy tu a cji w za kre sie stu diów I stop nia zo sta ³y wska za ne
w ob szer nym opra co wa niu64, przy go to wa nym przez spra wu j¹ ce go obe cnie funk cjê Prze wod -
ni cz¹ ce go Dzie kañ skiej Ko mi sji ds. Stu diów An glo jê zycz nych, Ro ma na Z. Mo raw skie go.
W ko lej nym opra co wa niu65 przed sta wio na zo sta ³a wi zja roz wo ju stu diów an glo jê zycz nych,
w której ja ko po ¿¹ da ne roz wi¹ za nie do ce lo we pro po no wa na jest ofer ta oko ³o 200 przed mio -
tów w jê zy ku an giel skim, prze zna czo nych za rów no dla stu den tów stu diów pol sko jê zycz nych,
jak i an glo jê zycz nych. Au tor opra co wa nia za pro po no wa³ tak ¿e dzia ³a nia, które przy bli ¿y ³y by
osi¹ gniê cie te go ce lu.

Roz pa tru j¹c mo¿ li wo œci zmian w pro ce sie kszta³ ce nia na Wy dzia le, na le ¿y tak ¿e przyj -
rzeæ siê pro ce du rom zwi¹ za nym z re kru ta cj¹ i orga ni za cj¹ pro ce su stu dio wa nia.

Wo bec ob ser wo wa nej ostat nio szyb ko ro sn¹ cej dys pro por cji miê dzy licz b¹ stu den tów
roz po czy na j¹ cych stu dia I stop nia w se me strach zi mo wych i licz b¹ stu den tów roz po czy na -
j¹ cych te stu dia w se me strach let nich po ¿¹ da na by ³a by dys ku sja nad orga ni za cj¹ re kru ta cji.
Byæ mo ¿e po 45 la tach sto so wa nia — z do brym skut kiem — za sa dy, ¿e mniej wiê cej po ³o -
wa kan dy da tów przy jê tych na stu dia roz po czy na je z pó³ rocz nym prze su niê ciem, cze ka nas
po wrót do „kla sy ki” — roz po czy na nia stu diów I stop nia wy ³¹cz nie w paŸ dzier ni ku.

Byæ mo ¿e w nie od le g³ej przy sz³o œci po trzeb ne bê d¹ tak ¿e pew ne mo dy fi ka cje sto so wa -
nych od wie lu lat re gu³ stu dio wa nia. Do ty czy to zw³a szcza obo wi¹ zu j¹ cej w ró¿ nych kon -
te ks tach za sa dy, ¿e w ela stycz nym sy ste mie stu diów przy do stê pie do kry tycz nych za so bów,
na które za po trze bo wa nie ze stro ny stu den tów prze wy¿ sza mo¿ li wo œci spe³ nie nia po trzeb,
de cy du j¹ do tych cza so we wy ni ki stu diów. Za sa da ta wy da je siê byæ roz wi¹ za niem sprzy ja -
j¹ cym po pra wie ja ko œci kszta³ ce nia 66. Sto so wa na przy za pi sach na przedmio ty obie ral ne,
wy bo rze spe cjal no œci na stu diach I stop nia oraz w re kru ta cji na stu dia II stop nia, po win na
sta no wiæ dla wszy st kich stu den tów za chê tê do efek tyw nej pra cy.

W prak ty ce jed nak sto so wa nie tej za sa dy do pro wa dzi ³o do po wsta nia kon flik tów i na piêæ.
Szcze gól nie wra¿ li wa sta ³a siê kwe stia wy bo ru spe cjal no œci na stu diach I stop nia przez stu -
den tów kszta³ co nych w ra mach ma kro kie run ku. Wy ra Ÿnie ar ty ku ³o wa ne po czu cie krzyw dy
przez stu den tów „zmu szo nych” w wy ni ku sto so wa nej pro ce du ry kon kur so wej do stu dio wa -
nia „nie chcia nej” spe cjal no œci, a tak ¿e zwi¹ za ne z tym nie ra cjo nal ne — z punk tu wi dze nia
efek tyw no œci kszta³ ce nia — po czy na nia stu den tów, wy wo ³a ³y dys ku sjê na te mat sen sow no œci
sto so wa nia pro ce dur wy mu sza j¹ cych kon ku ren cjê. W efek cie, m.in. w tro sce o za pew nie nie
ko rzy st nej at mo sfe ry na Wy dzia le, pod jê to de cy zjê o „roz bi ciu” ma kro kie run ku i prze nie sie -
niu pro ce su kwa li fi ka cji na po szcze gól ne kie run ki stu diów na po ziom re kru ta cji. Nie jest wy -
klu czo ne, ¿e w œlad za ty mi zmia na mi, tak ¿e in ne sto so wa ne w orga ni za cji pro ce su dy dak -
tycz ne go pro ce du ry, opar te na kon ku ren cji miê dzy stu den ta mi, ule gn¹ mo dy fi ka cjom.

63 K. Za rem ba, pre zen ta cja Stra te gia Roz wo ju Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych na tle Stra te gii
Roz wo ju Uczel ni, Se mi na rium WE i TI, Nada rzyn, 27–28 ma ja 2011.

64 R.Z. Mo raw ski, Ra port w spra wie stu diów an glo jê zycz nych I stop nia Elec tri cal and Com pu ter En gi ne e ring,
opra co wa nie we wnê trz ne, Wy dzia³ Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, kwie -
cieñ 2008.

65 R.Z. Mo raw ski, Stra te gia roz wo ju stu diów an glo jê zycz nych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych, no tat ka s³u¿ bo wa z dnia 30 mar ca 2009 ro ku.

66 J. Wo Ÿnic ki, A. Kra œniew ski, „Pod sta wo we ele men ty funk cjo nal ne i struk tu ral ne oraz prze s³an ki za pew nie nia
ja ko œci w ela stycz nym sy ste mie stu diów”, Na u ka i Szkol nic two Wy ¿sze, 5/1995, ss. 67–99.
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ILE ZMIAN, ILE STA BI LI ZA CJI?
Mno goœæ do ko na nych w sy ste mie stu diów prze o bra ¿eñ ilu stru je cha rak te ry stycz n¹ ce chê
œro do wi ska na sze go Wy dzia ³u — sta ³e pra gnie nie ulep sza nia ofer ty dy dak tycz nej i do sto so -
wy wa nia jej do po trzeb po ten cjal nych odbior ców.

Oma wia j¹c hi sto riê zmian w struk tu rze stu diów na Wy dzia le, stwier dzi li œmy, ¿e mie li œmy
ju¿ jed no li te stu dia ma gi ster skie o ró¿ nym cza sie trwa nia, mie li œmy rów no le gle pro wa dzo ne
stu dia ma gi ster skie i stu dia za wo do we, mie li œmy te¿ w prze sz³o œci — na sa mym po cz¹t ku
dzia ³al no œci Wy dzia ³u ja ko sa mo dziel nej jed no st ki — stu dia dwu stop nio we. „Prze ra bia li œmy”
w ten spo sób nie mal wszy st kie mo¿ li we wa rian ty struk tu ry stu diów. Co wiê cej, wy da je siê,
¿e za to czy li œmy po tê¿ ne ko ³o i wróci li œmy do sta nu sprzed pó³ wie ku — do sy ste mu stu diów
dwu stop nio wych.

Hi sto ria za to czy ³a tak ¿e ko ³o w za kre sie uk³a du kie run ków stu diów. Po cz¹w szy od 1975
ro ku przez kil ka na œcie lat stu dia dzien ne pro wa dzo ne by ³y na trzech kie run kach: Elek tro -
ni ka, In for ma ty ka i Te le ko mu ni ka cja, któr¹ to li stê uzu pe³ ni ³a w 1989 ro ku Au to ma ty ka
i Ro bo ty ka. PóŸniej na st¹ pi ³a era ma kro kie run ku, uzu pe³ nia ne go stu dia mi na wy o drêb nio -
nych kie run kach. Podej mu j¹c w tym ro ku de cy zjê o za prze sta niu pro wa dze nia stu diów na
ma kro kie run ku, wróci li œmy do sy tu a cji zbli ¿o nej do tej, ja ka ist nia ³a lat te mu trzy dzie œci czy
dwa dzie œcia.

Trud no prze wi dzieæ, ja ka bê dzie w naj bli¿ szej przy sz³o œci dy na mi ka zmian w sy ste mie
kszta³ ce nia na Wy dzia le. Z jed nej stro ny bo wiem Wy dzia³ by³ i po zo sta je nadal wy lê gar ni¹
po my s³ów edu ka cyj nych, a po nad to co raz szyb sze zmia ny w oto cze niu zda j¹ siê wy mu szaæ
ci¹ g³e dzia ³a nia do sto so waw cze. Z dru giej zaœ, ci¹ g³e podej mo wa nie no wych przed siê wziêæ
re for mu j¹ cych struk tu rê i pro gra mów stu diów ma oczy wi œcie swo j¹ ce nê. Ka¿ da zmia na
zwi¹ za na jest z do dat ko wy mi ko szta mi, przy czym cho dzi tu nie tyl ko o ko szty ma te rial ne,
ale rów nie¿ ko szty do dat ko we go wy si³ ku ka dry aka de mic kiej — nie tyl ko osób bez po œre dnio
za an ga ¿o wa nych w orga ni zo wa nie i za rz¹ dza nie pro ce sem kszta³ ce nia, ale tak ¿e — a mo ¿e
przede wszy st kim — na u czy cie li aka de mic kich i in nych pra cow ni ków ucze st ni cz¹ cych w re -
a li za cji za dañ dy dak tycz nych.

Czê stoœæ tych zmian jest znacz na, ¿e by nie po wie dzieæ bar dzo znacz na. W 60-let niej
hi sto rii Wy dzia ³u by ³y je dy nie dwa ta kie la ta, kie dy oso by podej mu j¹ ce 5-let nie cykl kszta³ -
ce nia stu dio wa ³y w tym sa mym uk³a dzie kie run ków i spe cjal no œci i we d³ug tych sa mych
wy ma gañ pro gra mo wych, co oso by koñ cz¹ ce w tym cza sie stu dia (stu den ci podej mu j¹ cy
kszta³ ce nie na stu diach I stop nia w la tach 1999/2000 i 2000/2001). W wa run kach ogól nych
nie do bo rów fi nan so wych oraz ob ser wo wa ne go prze ci¹ ¿e nia ka dry pra c¹ na Wy dzia le i po za
Wy dzia ³em umiar w po czy na niach re for ma tor skich ma klu czo we zna cze nie zw³a szcza, ¿e
— jak po ka zu je do tych cza so we 60 lat dzia ³al no œci Wy dzia ³u — hi sto ria lu bi siê po wta rzaæ:
funk cjo nu j¹ ce roz wi¹ za nia oce nio ne w prze sz³o œci ja ko nie traf ne i w wy ni ku ta kiej oce ny
zmie nio ne, po wra ca j¹ po la tach ja ko pro po zy cje udo sko na le nia sy ste mu kszta³ ce nia i nie -
kie dy by wa j¹ po now nie wdra ¿a ne.

Byæ mo ¿e opra co wa nie stra te gii roz wo ju Wy dzia ³u — nie zbêd ne w œwie tle no wych re -
gu la cji pra wnych i przy jê cia stra te gii roz wo ju Uczel ni — usta bi li zu je nie co sy tu a cjê w tym
za kre sie. Byæ mo ¿e war to prze my œleæ sfor mu ³o wa ne w 2004 ro ku wnio ski Dzie kañ skiej Ko mi -
sji ds. Roz wo ju Wy dzia ³u, która zwróci ³a uwa gê na to, ¿e do tych cza so we pra ce nad sy s te mem
i pro gra ma mi kszta³ ce nia nie rzad ko by ³y pro wa dzo ne bez do sta tecz nie ja sno wy ty czo nych
ce lów nadrzêd nych, co wraz z ujaw nia j¹ cy mi siê w tych pra cach in te re sa mi o cha rak te rze
par ty ku lar nym (in sty tu to wym, za k³a do wym i in dy wi du al nym) przy nio s³o nie naj lep sze skut -
ki. Stwier dze nie to od no si ³o siê wpraw dzie do dzia ³añ podej mo wa nych na po cz¹t ku bie ¿¹ cej
de ka dy, lecz nie wy da je siê, aby ule g³o ono dez ak tu a li za cji.
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ILE CEN TRA LI ZMU, ILE DE MO KRA CJI?
Za sa dni cze de cy zje do ty cz¹ ce pro wa dzo nych na Wy dzia le pro gra mów stu diów s¹ podej -
mo wa ne przez cia ³a ogól no wy dzia ³o we. Pro jek ty pro gra mów przy bie ra j¹ osta tecz n¹ po staæ
w wy ni ku prac Ko mi sji ds. Kszta³ ce nia, a de cy du j¹ cy g³os w tej spra wie na le ¿y do Ra dy Wy -
dzia ³u. Po win no to gwa ran to waæ, ¿e efek tem prac pro gra mo wych jest naj lep szy pro dukt, na
ja ki staæ nasz Wy dzia³.

Prak ty ka wy gl¹ da czê sto in a czej. Na wet w przy pad ku, gdy pro gram ad re so wa ny jest do
wszy st kich lub wy ra Ÿnej wiêk szo œci stu den tów Wy dzia ³u, je go kszta³t — ze staw przed mio -
tów i tre œci kszta³ ce nia — wy ni ka nie ty le z kla row nej, spój nej wi zji pro ce su kszta³ ce nia, co
z kom pro mi su za war te go miê dzy ró¿ ny mi, re pre zen tu j¹ cy mi in sty tu ty lub mniej sze jed no st ki
orga ni za cyj ne gru pa mi in te re su, których g³ów nym ce lem jest umie szcze nie w pla nie stu diów
od po wie dniej licz by „w³a snych” przedmio tów. Je szcze go rzej — z punk tu wi dze nia spój no -
œci kon cep cyj nej na po zio mie Wy dzia ³u — wy gl¹ da sy tu a cja, gdy pro gra my stu diów do ty -
cz¹ po szcze gól nych kie run ków, a zw³a szcza spe cjal no œci. Nie wie le ju¿ osób pa miê ta, ¿e na
po cz¹t ku lat dzie wiêæ dzie si¹ tych ist nia ³y na po zio mie Wy dzia ³u wy tycz ne dla ze spo ³ów pro -
jek tu j¹ cych pro gra my stu diów, do ty cz¹ ce m.in. pro por cji po szcze gól nych grup przedmio tów,
w tym przedmio tów ogra ni czo ne go i swo bod ne go wy bo ru, w pla nach mo de lo wych i wy ma -
ga niach pro gra mo wych po szcze gól nych spe cjal no œci.

Ja kie s¹ te go efek ty? W oce nie dzia ³a j¹ cej w la tach 2002–2004 Dzie kañ skiej Ko mi sji ds.
Roz wo ju Wy dzia ³u, wy ma ga nia pro gra mo we dla po szcze gól nych po to ków w ra mach ma kro -
kie run ku, sfor mu ³o wa ne przez trzy od dziel ne ra dy pro gra mo we, bez do sta tecz nej ko or dy na cji
ze stro ny Ko mi sji ds. Kszta³ ce nia Ra dy Wy dzia ³u, ró¿ ni ³y siê znacz nie, na wet pod wzglê dem
spo so bu ich sfor mu ³o wa nia. Opra co wa ne ostat nio, uchwa lo ne „po ka wa³ ku” mo de lo we pla -
ny stu diów i wy ma ga nia pro gra mo we stu diów I stop nia, przy go to wa ne w zwi¹z ku ze skró ce -
niem tych stu diów do 7 se me strów, cha rak te ry zu j¹ siê znacz ny mi ró¿ ni ca mi miê dzy po szcze -
gól ny mi spe cjal no œcia mi, zaœ stu dia II stop nia na po szcze gól nych kie run kach i spe cjal no œciach
sta ³y siê co raz mniej ogól no wy dzia ³o we, a co raz bar dziej „in sty tu to we”. W efek cie du ¿y po -
ten cja³ re pre zen to wa ny przez Wy dzia³ ja ko ca ³oœæ nie jest w³a œci wie wy ko rzy sty wa ny.

Byæ mo ¿e ko niecz noœæ do sto so wa nia siê do re gu la cji zwi¹ za nych z wpro wa dze niem Kra -
jo wych Ram Kwa li fi ka cji, co wy ma ga ca ³o œcio we go spoj rze nia na efek ty kszta³ ce nia osi¹ ga -
ne przez stu den ta w wy ni ku re a li za cji pro gra mu stu diów i za cho wa nia ich zgod no œci z efek -
ta mi okre œlo ny mi dla ob sza ru stu diów tech nicz nych, przy nie sie po pra wê w tym za kre sie
— do pro wa dzi do sy tu a cji, której naj wa¿ niej szy bê dzie in te res Wy dzia ³u ja ko ca ³o œci, a œci -
œlej stu den tów Wy dzia ³u, a w mniej szym stop niu za bez pie cze nie in te re su po szcze gól nych grup
pra cow ni ków.

A na koniec uwaga innej natury...
Pro jek to wa nie pro gra mów stu diów, tak jak pro jek to wa nie obiek tów czy pro ce sów tech -

nicz nych, wy ma ga od po wie dnie go przy go to wa nia. Nie wy da je siê, aby by ³o mo¿ li we za -
pro jek to wa nie do bre go uk³a du elek tro nicz ne go, spe³ nia j¹ ce go okre œlo ne wy ma ga nia, bez
zna jo mo œci pod staw te o re tycz nych i me to do lo gii pro jek to wa nia te go ty pu uk³a dów oraz opi -
sa nych w li te ra tu rze wcze œniej szych roz wi¹ zañ. Czy stwier dze nie to tra ci ra cjê by tu, je œli
przed mio tem pro jek to wa nia nie jest uk³ad elek tro nicz ny, lecz pro gram stu diów? Pro ces
kszta³ ce nia in ¿y nie rów sta je siê co raz bar dziej skom pli ko wa ny i je go w³a œci we za pro jek to -
wa nie tak ¿e wy ma ga od po wie dnie go przy go to wa nia. Pro gram stu diów nie po wi nien byæ
pro jek to wa ny przez ze spó³, które go pod sta wo wym kry te rium two rze nia jest w³a œci we (pro -
por cjo nal ne) re pre zen to wa nie okre œlo nych gre miów — in sty tu tów, za k³a dów itp. Nie przy -
pad kiem nie które uczel nie za gra nicz ne ofe ru j¹ pro gra my stu diów pro wa dz¹ ce do uzy ska -
nia dy plo mu Ma ster of En gi ne e ring Edu ca tion.
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A CO JEST NAPRAWDÊ WA¯NE...
W tym opra co wa niu sku pi li œmy uwa gê na zmia nach za cho dz¹ cych na po zio mie ogól nej
orga ni za cji sy ste mu kszta³ ce nia na Wy dzia le — je go struk tu rze, pro gra mach kszta³ ce nia i za -
sa dach pro wa dze nia pro ce su dy dak tycz ne go. Jed nak ¿e istot ne dla do sko na le nia pro ce su
kszta³ ce nia zmia ny — cza sa mi wa¿ niej sze ni¿ kszta³ to wa nie no we go uk³a du kie run ków i spe -
cjal no œci — wpro wa dza ne s¹ te¿ na po zio mie po szcze gól nych przedmio tów czy po szcze gól -
nych la bo ra to riów dy dak tycz nych. Wy mow nym œwia dec twem ska li tej in no wa cyj nej dzia -
³al no œci jest mno goœæ pu bli ka cji pra cow ni ków Wy dzia ³u do ty cz¹ cych tych w³a œnie do ko nañ,
klu czo wych z punk tu wi dze nia ja ko œci ofe ro wa nych us³ug edu ka cyj nych — nie pe³ ny za -
pew ne wy kaz ta kich pu bli ka cji za mie szczo ny jest po ni ¿ej.

War to mieæ na uwa dze, ¿e to, ja kie bê d¹ efek ty dzia ³al no œci dy dak tycz nej na sze go Wy -
dzia ³u, za le ¿y nie tyl ko od de cy zji i dzia ³añ je go orga nów. De cy du je o tym tak ¿e, a mo ¿e prze -
de wszy st kim, zbio ro wy wy si ³ek ca ³ej spo ³ecz no œci, w tym tak ¿e stu den tów. Bez ich ak tyw nej
po sta wy choæ by naj le piej po my œla ny i re a li zo wa ny pro ces dy dak tycz ny mo ¿e przy nieœæ je dy -
nie ogra ni czo ne efek ty.
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Za ³¹cz nik

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW
I DOKTORANTÓW WYDZIA£U
DOTYCZ¥CE KSZTA£CENIA
NA POZIOMIE WY¯SZYM
WYDANE W LATACH 2001–2011
Po ni¿ sza li sta za wie ra pu bli ka cje do ty cz¹ ce kszta³ ce nia in ¿y nie rów, sze ro ko ro zu mia ne go
funk cjo no wa nia uczel ni aka de mic kich i ich jed no stek, a tak ¿e sy ste mu szkol nic twa wy ¿ sze -
go w na szym kra ju. Za mie szczo no na niej pu bli ka cje miê dzy na ro do we oraz kra jo we mo no -
gra fie, in ne pu bli ka cje ksi¹¿ ko we, ar ty ku ³y w cza so pi smach na u ko wych i za wo do wych oraz
re fe ra ty za mie szczo ne w ma te ria ³ach kon fe ren cji kra jo wych; li sta nie obej mu je na to miast:
ra por tów i in nych opra co wañ o cha rak te rze eks perc kim, ar ty ku ³ów w ga ze tach, cza so pi smach
po pu lar nych, biu le ty nach in for ma cyj nych itp. Li sta pu bli ka cji z okre su po prze dza j¹ ce go ostat -
ni¹ de ka dê znaj du je siê w wie lo krot nie cy to wa nym wcze œniej opra co wa niu, bê d¹ cym czêœ -
ci¹ ju bi le uszo we go wy daw nic twa zwi¹ za ne go z ob cho da mi 50-le cia Wy dzia ³u.

1. R.Z. Mo raw ski, J. Wo Ÿnic ki, Fi nan so wa nie szkol nic twa wy ¿sze go, w: W. Ku czyñ ski (red.),
Dzie siê cio le cie Pol ski nie pod le g³ej, 1989–1999, Uni ted Pub.&Prod., War sza wa 2001,
ss. 434–436.

2. C. Szwed, E. To czy ³ow ski, Opty ma li za cja przy dzia ³u stu den tów do spe cjal no œci w wa run -
kach ela stycz ne go stu dio wa nia, Po li tech ni ka Ko sza liñ ska, „Ze szy ty Na u ko we Wy dzia ³u
Me cha nicz ne go”, nr 28, 2001.

3. B. Gal was, J. No wak, M. Pa jer, P. Wi toñ ski, New Mo del of Elec tro nic-Bo ok for Di s -
tan ce-Le ar ning Co ur ses, Proc. EDEN 10th An ni ver sa ry Conf., Stoc kholm, Ju ne 2001,
pp. 465–468.

4. A. Kra œniew ski, R.Z. Mo raw ski, Dec li ne of Aca de mic Stan dards in En gi ne e ring Edu ca tion
— Po lish Expe rien ce, Proc. Ame ri can So cie ty for En gi ne e ring Edu ca tion An nu al Conf.
(CD-ROM), Al bu qu e rque, Ju ne 2001.

5. B. Gal was, M. Pa jer, J. Chêæ, Mo del of E-Bo ok for Di stan ce-Le ar ning Co ur ses, „Jo ur nal of
Te le com mu ni ca tions and In for ma tion Tech no lo gy”, vol. 2, 2001, pp. 46–50.

6. R.Z. Mo raw ski, The Cur rent Sta tus and Pro blems Re la ted to the De sign and Use of Sy stem-
Le vel In di ca tors for Ter tia ry/Hi gher Edu ca tion: The Po lish Per spec ti ve, Proc. In vi ta tio nal
Ro und ta ble „Sy stem-Le vel In di ca tors for Hi gher/Ter tia ry Edu ca tion” (CD-ROM), Hi ro shi -
ma, Ju ne 2001.

7. A. Kra œniew ski, Te a ching Tech ni cal Com mu ni ca tion — Une xpec ted Expe rien ce, Proc. Int.
Conf. on En gi ne e ring Edu ca tion (CD-ROM), Oslo, Au gust 2001.

8. K. Jel lo nek, E. Paw ³ow ski, D. Œwi sul ski, W. Wi niec ki, Na u cza nie sy ste mów po mia ro wych
w pol skich uczel niach tech nicz nych, Ma te ria ³y XXXIV Miê dzy u czel nia nej Kon fe ren cji
Me t ro lo gów MKM’2001, £ódŸ, wrze sieñ 2001, ss. 133–142.

9. C. Dre ger, 50 lat kszta³ ce nia w te le ko mu ni ka cji, „Prze gl¹d Te le ko mu ni ka cyj ny”, 10/2001,
ss. 702–705.

10. J. Wo Ÿnic ki, Szko ³y wy ¿sze wo bec dy le ma tów i wy zwañ wspó³ cze sno œci. Wy bra ne prze -
mówie nia i in ne wy st¹ pie nia pu blicz ne 1996–1999, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech nik
War szaw skiej, War sza wa 2001.

11. E. Pi wo war ska, A. Pfit zner, B. Gal was, Di stan ce Le ar ning at War saw Uni ver si ty of Tech -
no lo gy — Pro blems and So lu tions, Ma te ria ³y Mie¿ du na rod noj Na ucz no-Mie to di cze skoj
Kon fe ren cji „Di stan jonn je Obu czenn je Obra zo va y el na ja Sre da XXI Ve ka”, Minsk, Dec.
2001, pp. 14–17.

12. R.Z. Mo raw ski, A. Kra œniew ski, In fla cja ocen — pro blem nie tyl ko ame ry kañ ski, Mat.
XII Ogól no pol skie go Zja zdu Dzie ka nów Wy dzia ³ów Elek trycz nych, Elek tro ni ki i In for ma -
ty ki, Rze szów–Po lañ czyk, czer wiec 2002, ss. 27–44.
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13. A. Ja now ski, A.K. Ko Ÿmiñ ski, J. Wo Ÿnic ki, F. Ziej ka, Ra port o za sa dni czych pro ble mach
szkol nic twa wy ¿sze go w pol skim sy ste mie edu ka cji na ro do wej, opra co wa nie na za mó -
wie nie Pre zy den ta RP, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2002.

14. A. Kra œniew ski, New Con cepts in Te a ching Tech ni cal Com mu ni ca tion, in: C. Bor ri,
T.-U. We ck (Eds.), The Re na is san ce En gi ne er of To mor row, Proc. 30 th SE FI An nu al Conf.
(CD-ROM), Fi ren ze, Sept. 2002.

15. R.Z. Mo raw ski, Z. Paw ³ow ski, K. Za rem ba, Under gra du a te Stu dies in Bio me di cal En gi ne -
e ring at the Fa cul ty of Elec tro nics and In for ma tion Tech no lo gy, War saw Uni ver si ty of Tech -
no lo gy, Proc. 2002 ASEE An nu al Conf. (CD-ROM), Mon tre al, Ju ne 16–19, 2002.

16. R.Z. Mo raw ski, Are Me a su re ment-Orien ted Co ur ses Get ting Too Dif fi cult for Po lish Stu -
dents?, „Me a su re ment-Jo ur nal of IME KO”, vol. 32, No 1, Ju ly 2002, pp. 31–38.

17. B. Gal was, S. No wak, E. Pi wo war ska, R. Rak, Web-Ba sed Mo del of En gi ne e ring Stu dies
De ve lo ped by War saw Uni ver si ty of Tech no lo gy, Proc. Eu ro pe an Con fe ren ce „The New
Edu ca tio nal Be ne fits of ICT”, Rot ter dam, Sep tem ber 2002.

18. B. Gal was, J. Bar czyk, S. No wak, E. Pi wo war ska, R. Rak, Web-Ba sed Mo del of En gi ne e ring
Stu dies De ve lo ped by War saw Uni ver si ty of Tech no lo gy, Proc. EDEN An nu al Conf., 2002,
pp. 590–595.

19. B. Gal was, J. Bar czyk, S. No wak, E. Pi wo war ska, R. Rak, In ter net and Com pu ter-Ba sed
Mo del of Hi gher Di stan ce Edu ca tion De ve lo ped by War saw Uni ver si ty of Tech no lo gy,
Proc. Eu ro pe an Con fe ren ce: The New Edu ca tio nal Be ne fits of ICT in Hi gher Edu ca tion,
2002, pp. 93–96.

20. B. Gal was, R. Rak, Vir tu al La bo ra to ry — a Fu tu re Part of the New Web-Ba sed Mo del of
Under gra du a te En gi ne e ring Stu dies De ve lo ped by War saw Uni ver si ty of Tech no lo gy, Proc.
Jo int IME KO TC-1 & XXXIV MKM Con fe ren ce „Edu ca tion in Me a su re ments and In stru -
men ta tion — Chal len ges of New Tech no lo gies”, 2002, pp. 57–70.

21. J. Chêæ, M. Pa jer, B. Gal was, New Mul ti me dia and Te le ma tic To ols for Asyn chro no us
Di s tan ce Le ar ning, „Jo ur nal of Te le com mu ni ca tions and In for ma tion Tech no lo gy”, vol. 1,
2002, pp. 65–70.

22. A. Pfit zner, E. Pi wo war ska, W. Ple skacz, Mul ti me dia Ma nu al for Di stan ce Le ar ning in Tech -
ni cal Uni ver si ty, Proc. Int. Conf. Mo dern Pro blems of Te le com mu ni ca tions, Com pu ter
Scien ce and En gi ne ers Tra i ning TC SET’2002, 2002, pp. 377–380; tak ¿e w: „Ra die lec tro -
nics and Te le com mu ni ca tions Acad. Jo ur nal of Lviv Po ly tech nic Na tio nal Uni ver si ty”,
No 442, 2002.

23. E. Pi wo war ska, In ter ne to we Stu dia In ¿y nier skie na Po li tech ni ce War szaw skiej — mo del,
na rzê dzia, do œwiad cze nia, Ma te ria ³y Kon fe ren cji „E-le ar ning — ana li za roz wi¹ zañ i wdro -
¿eñ”, 2002, ss. 1–7.

24. J. Wo Ÿnic ki, Szko ³y wy ¿sze w part ner stwie ze swo im oto cze niem — Wy bra ne prze mó -
wie nia i in ne wy st¹ pie nia pu blicz ne 1999–2002, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War -
szaw skiej, War sza wa 2002.

25. J. Wo Ÿnic ki, R.Z. Mo raw ski, Pu blic and Pri va te Hi gher Edu ca tion In sti tu tions — Jo int or
Se pa ra te Eva lu a tion and Ran king: The Po lish Per spec ti ve, „Hi gher Edu ca tion in Eu ro pe”,
vol. 27, No 4, 2002, pp. 461–466.

26. E. Pi wo war ska, A. Pfit zner, Z. Ja wor ski, W. Ku Ÿmicz, Sprint — Di stan ce Te a ching in Elec -
 tri cal and Com pu ter En gi ne e ring in War saw Uni ver si ty of Tech no lo gy, Proc. 9th Int. Conf.
Mi xed De sign of In te gra ted Cir cu its and Sy stems MI XDES’2002, 2002, pp. 681–684.

27. E. Pi wo war ska, A. Pfit zner, Z. Ja wor ski, W. Ku Ÿmicz, Di stan ce Tra i ning in Mi cro e lec tro -
nics De sign, Proc. 4th Eu ro pe an Wor kshop on Mi cro e lec tro nics Edu ca tion — EW ME’2002,
Vi go, Spa in, 2002.

28. E. Pi wo war ska, Œwia to po gl¹ do we i prak tycz ne pro ble my w na u cza niu roz pro szo nym, Ma -
te ria ³y Kon fe ren cji „Uni wer sy tet Wir tu al ny — mo del, na rzê dzia i prak ty ka”, 2002, ss. 1–6.

29. A. Pfit zner, E. Pi wo war ska, W. Ple skacz, Mul ti me dia Ma nu al for Di stan ce Le ar ning in Tech -
ni cal Uni ver si ty, Proc. Int. Conf. Mo dern Pro blems of Ra dio En gi ne e ring, Te le com mu ni -
ca tions and Com pu ter Scien ce TC SET’2002, 2002, pp. 377–380; tak ¿e Vi snik De rza vno go
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Uni ver si te tu „Lvi vska Po li tech ni ka” — Ra dio e lek tro ni ka ta Te le ko mu ni ka cii, vol. 443,
2002, pp. 234–239.

30. R.Z. Mo raw ski, Pro blems Re la ted to the De sign and Use of Sy stem-Le vel In di ca tors for
Hi gher Edu ca tion in Po land, in: A. Yo ne za wa and F. Ka i ser (eds.), Sy stem-Le vel and Stra -
te gic In di ca tors for Mo ni to ring Hi gher Edu ca tion in the Twen ty-First Cen tu ry, UNE SCO-
-CE PES Stu dies on Hi gher Edu ca tion, Bu cha rest 2003, pp. 111–122.

31. B. Gal was, Struc tu re and To ols of Con tem po ra ry Mul ti me dia Bo ok, Proc. 31st SE FI An nu al
Conf., Po rto, Sept. 2003.

32. B. Gal was, Vir tu al Uni ver si ty of Tech no lo gy — New In i tia ti ve of Gro up of Tech ni cal Uni -
ver si ties in Po land, Proc. 31st SE FI An nu al Conf., Po rto, Sept. 2003.

33. A. Kra œniew ski, Pro mo ting Mo bi li ty and In ter di sci pli na ry Edu ca tion th ro ugh Th ree-Cyc le
Open Struc tu re of Stu dies and Fle xi ble Cur ri cu la, Proc. 31st SE FI An nu al Conf., Po rto, Sept.
2003, pp. 384–390.

34. B. Gal was, Ga ³ê zio wy mo del podrêcz ni ka mul ti me dial ne go, Ma te ria ³y III Kon fe ren cji
„Uni wer sy tet Wir tu al ny — mo del, na rzê dzia i prak ty ka”, 2003, ss. 1–9.

35. B. Gal was, Tech ni ka pro wa dze nia przedmio tu i dro ga do za li cze nia w Za ocz nych Stu -
diach na Od le g³oœæ, Ma te ria ³y III Kon fe ren cji „Uni wer sy tet Wir tu al ny — mo del, na rzê dzia
i prak ty ka”, 2003, ss. 1–11.

36. B. Gal was, Wir tu al na Po li tech ni ka — kon cep cja i ce le, Ma te ria ³y III Kon fe ren cji „Uni wer -
sy tet Wir tu al ny — mo del, na rzê dzia i prak ty ka”, 2003, ss. 1–5.

37. S. No wak, B. Gal was, In for ma ty ka i Tech ni ki In ter ne tu — dru ga edy cja Stu diów Po dy plo -
mo wych przez In ter net, Ma te ria ³y III Kon fe ren cji „Uni wer sy tet Wir tu al ny — mo del, na -
rzê dzia i prak ty ka”, 2003, ss. 1–14.

38. J. Plu ta, E. Sze re wicz, I. Strza³ kow ski, M. Ko wal ski, T. Paw lak, K. Wo siñ ska, B. Gal was,
P. Wi toñ ski, The E-Bo ok of Phy sics for Di stan ce Le ar ning, Proc. 2nd Int. Conf. Mul ti me dia
and ICTs in Edu ca tion, 2003.

39. J. Wo Ÿnic ki, Pra wo o szkol nic twie wy ¿szym ja ko od po wiedŸ na wy zwa nia eu ro pej skie,
„Na u ka”, 1/2004, ss. 123–126.

40. J. Wo Ÿnic ki (red.), Mo del wspó³ dzia ³a nia uczel ni pu blicz nych i nie pu blicz nych — stan
obe cny i per spek ty wy, Fun da cja Pro mo cji i Akre dy ta cji Kie run ków Eko no micz nych, In sty -
tut Spo ³e czeñ stwa Wie dzy, 2004.

41. J. Lu bacz, Czy wie my, cze go chce my?, „Fo rum Aka de mic kie”, kwie cieñ 2004.

42. A. Kra œniew ski, J. Lu bacz, Ewo lu cja szkol nic twa wy ¿sze go w Eu ro pie i jej kon se kwen cje
dla kszta³ ce nia w ob sza rze tech nik i tech no lo gii in for ma cyj nych, „Prze gl¹d Te le ko mu ni -
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SK¥D PRZYCHODZIMY
I DOK¥D ZMIERZAMY?
Dro gi Czy tel ni ku, od na sze go ostat nie go opra co wa nia na te mat elek tro ni ki mi nê ³o dzie siêæ
lat. Mo¿ na by za tem za ³o ¿yæ, ¿e w ni niej szym ar ty ku le na le ¿y po mi n¹æ od le g³¹ hi sto riê (o któ -
rej wspo mi na li œmy po prze dnio) i sku piæ siê na ostat niej de ka dzie. Wy da je nam siê jed nak, ¿e
w ci¹ gu tych dzie siê ciu lat po ja wi li siê no wi Czy tel ni cy, którzy tam tej pra cy nie mie li w rê -
 ku, po sta no wi li œmy wiêc po zo sta wiæ czêœæ po œwiê co n¹ na ro dzi nom elek tro ni ki, a na wet j¹
uzu pe³ niæ.

Bio r¹c pod uwa gê roz wój wy da rzeñ uzna li œmy rów nie¿, ¿e pi sz¹c o elek tro ni ce, nie mo -
¿e my po mi n¹æ fo to ni ki. Naj lep sz¹ sk¹ di n¹d de fi ni cjê tej dzie dzi ny po da³ w 1967 ro ku wy bit -
ny fran cu ski uczo ny, Pier re Ai gra in: Fo to ni ka je go zda niem jest na u k¹ o ujarz mia niu œwia t³a.
Jest ona tym dla œwia t³a, czym elek tro ni ka dla elek trycz no œci. Obej mu je ge ne ra cjê, de tek cjê
i za rz¹ dza nie œwia t³em za po mo c¹ pro wa dze nia, prze twa rza nia i wzmac nia nia, a przede
wszy st kim je go wy ko rzy sta nie dla do bra ludz ko œci. Aby jed nak nie kom pli ko waæ nadmier nie
pro ble mu, przyj mij my, ¿e fo to ni ka jest „ma³ ¿eñ stwem” elek tro ni ki i opty ki.

Ten œci s³y zwi¹ zek wi docz ny jest w podzia le nie których Na gród No bla w dzie dzi nie fi zy -
ki przy zna nych w ostat niej de ka dzie. W 2000 ro ku na gro dê tê otrzy ma li Jack Kil by za opra co -
wa nie uk³a du sca lo ne go, Her bert Kro e mer i Zho res Al fie rov za pra ce nad he te ro struk tu ra mi
pó³ prze wo dni ko wy mi sto so wa ny mi za rów no w przy rz¹ dach mi kro- jak i opto e lek tro nicz nych
(np. la ser he te ro z³¹ czo wy). W 2009 ro ku na gro dê otrzy ma li Char les Kao za pra ce nad trans -
 mi sj¹ œwia t³a w œwia t³o wo dach oraz Wil lard Bo y le i Ge or ge Smith za opra co wa nie czuj ni ka
CCD obra zu. War to za u wa ¿yæ, ¿e po za osi¹ gniê cia mi Char le sa Kao, wy mie nie ni no bli œci
pra co wa li nad przy rz¹ da mi pó³ prze wo dni ko wy mi. Au to rzy, którzy ze wzglê du na za in te re -
so wa nia za wo do we po œwiê ci li w tym opra co wa niu du ¿o miej sca w³a œnie przy rz¹ dom pó³ -
prze wod ni ko wym, czu j¹ siê wiêc uspra wie dli wie ni, choæ jed no cze œnie z góry prze pra sza j¹
zwo len ni ków in nych ob sza rów elek tro ni ki i fo to ni ki.

Naj bar dziej chy ba spek ta ku lar n¹ ilu stra cj¹ po ten cja ³u pó³ prze wo dni ków jest re a li za cja
kom pu te ra ENIAC w we rsji sca lo nej, która zaj mu je po wierzch niê oko ³o 40 mm2 (Uni ver si ty
of Penn sy lva nia, 1997). Naj wiêk szym pro ble mem pro jek tan tów sca lo ne go ENIAC-a by ³o zro -
zu mie nie dzia ³a nia lamp elek tro no wych. Przy po mnij my, ¿e we rsja ory gi nal na (po cho dz¹ ca
z 1946 ro ku) zaj mo wa ³a po mie szcze nie o po wierzch ni 170 m2, wa ¿y ³a oko ³o 30 ton i bez
przer  wy siê psu ³a. ENIAC zu ¿y wa³ ty le mo cy, ¿e œwia t³o w Fi la del fii przy ga sa ³o, ile kroæ by³
w³¹ cza ny.

Po tym byæ mo ¿e nie co za d³u gim wstê pie wróæ my do za mierz ch³ej hi sto rii.
Zda niem au to rów u pod staw roz wo ju elek tro ni ki le ¿a ³a chêæ zdo by wa nia i prze ka zy wa nia

in for ma cji. Licz ba urz¹ dzeñ elek tro nicz nych obe cnych w na szym ¿y ciu jest ju¿ tak po wa¿ na,
¿e bez wiêk szych za strze ¿eñ wiek XX mo¿ na na zwaæ wie kiem elek tro ni ki. Jak to zwy kle jed -
nak by wa, wszech o bec noœæ ja kie goœ po jê cia po wo du je jed no cze œnie, ¿e trud no je zde fi nio -
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waæ. Spróbuj my to mi mo wszy st ko zro biæ. Elek tro ni ka jest dzie dzi -
n¹ wie dzy i tech ni ki wy ko rzy stu j¹ c¹ do re a li za cji swo ich ce lów elek -
tron, je go za cho wa nie w pró¿ ni, ga zach i cia ³ach sta ³ych. Elek tro ni -
ka to za tem ró¿ no rod ne przy rz¹ dy elek tro no we: lam py pró¿ nio we,
tran zy sto ry, uk³a dy sca lo ne, fo to de tek to ry, dio dy œwie c¹ ce, la se ry
itp. Ale elek tro ni ka to tak ¿e urz¹ dze nia i sy ste my elek tro nicz ne, któ -
re bez tych przy rz¹ dów ist nieæ by nie mo g³y (ra dio od bior nik, te le wi -
zor, kom pu ter itp.). Ju¿ w tej nie do sko na ³ej de fi ni cji wi daæ zwi¹z ki
z fo to ni k¹.

Na mar gi ne sie pierw szych stron te go te kstu po da no nie które (ar -
bi tral nie przez au to rów wy bra ne) wa¿ niej sze wy da rze nia z dzie jów
elek tro ni ki i fo to ni ki. Ma to na ce lu nie tyl ko przy po mnie nie hi sto rii.
Je œli bo wiem jed nym z ce lów te go opra co wa nia jest hi sto ria, dzieñ
dzi siej szy i przy sz³oœæ prac ba daw czych na Wy dzia le Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, to nie spo sób
ode rwaæ siê od te go, co na œwie cie siê dzia ³o i dzie je.

Trud no jest okre œliæ, kie dy roz po czê ³a siê era elek tro ni ki: po dob -
 no ter min elek tron wpro wa dzi³ w 1891 ro ku ir landz ki na u czy ciel
Ge or ge J. Sto ney, a œwiat na u ko wy przy j¹³ po wszech nie ist nie nie
elek tro nu po uka za niu siê pra cy Jo se pha J. Thom so na opu bli ko wa -
nej w Phi lo so phi cal Ma ga zi ne w 1897 ro ku. Nie przy pi suj my so bie
(czy li elek tro ni ce) Gu gliel mo Mar co nie go, bo za raz ogar nie nas po -
ku sa w³¹ cze nia tak ¿e Ale xan dra G. Bel la i Sa mu e la Mor se’a. Uznaj -
my z po ko r¹, ¿e te le graf i te le fon elek tro ni kê po prze dzi ³y i okre œl my
jej po cz¹ tek na rok 1907, kie dy to Lee De Fo rest wy na laz³ trio dê.
Chwa ³a no wej ery na tym nie ucier pi, mo¿ li wo œci, które po ja wi ³y siê
bo wiem w tej dzie dzi nie przez wpro wa dze nie lamp elek tro no wych,
by ³y i s¹ zbyt oczy wi ste, aby je prze o czyæ, czy te¿ za po mnieæ na wet
w wie ku na no e lek tro ni ki.

De Fo rest na zwa³ (a œci œlej zro bi³ to je go asy stent Carl D. Bab cock)
swo je cu dow ne dziec ko au dio nem (z ³ac. au dio, au di re — s³y szeæ;
w owych cza sach s³y szeæ po ru sza nie siê elek trycz no œci). Uma wia -
my siê za tem, ¿e au dion (trio da pró¿ nio wa) to po cz¹ tek elek tro ni -
ki. War to jed nak pa miê taæ, ¿e nie by ³o by elek tro ni ki bez do ko nañ
sprzed 1907 ro ku. Ma my za tem wie le sza cun ku dla Kar la F. Brow na
i G. Mar co nie go, dla te go otrzy ma ne przez nich Na gro dy No bla
(1909) wy mie ni li œmy wœród tych, które przy czy ni ³y siê do roz wo ju
elek tro ni ki, choæ j¹, zgo dnie z na sz¹ de fi ni cj¹, po prze dza ³y. K.F.
Braun skon stru o wa³ w 1897 ro ku lam pê ka to do w¹ (zwa n¹ tak ¿e
lam p¹ Brau na). Ka¿ da lam pa ki ne sko po wa (tak ¿e oscy lo sko po wa)
za wie ra w so bie œlad dzia ³al no œci te go wy bit ne go fi zy ka. Za s³u gi
G. Mar co nie go ja ko twór cy ra dio fo nii i ra dio te le gra fii s¹ ogól nie
zna ne.

Mo¿ na wszak ¿e za ry zy ko waæ stwier dze nie, ¿e je go ge nial ny wy -
na la zek — ra dio — ro dzi³ siê dwa ra zy. Dru gi raz — dziê ki trio dzie
De Fo re sta, he te ro dy nie Re gi nal da A. Fes sen de na, sprzê ¿e niu zwrot -
ne mu i su per he te ro dy nie Edwi na H. Arm stron ga, oraz nadaj ni kom
Er ne sta F.W. Ale xan der so na (prze pra sza my tych, których po mi nê li -
œmy). Zre szt¹ i spo rów o pierw szeñ stwo by ³o nie ma ³o (m.in.: G. Mar -
co ni, Leo So la ri, Pa o lo Ca stel li, Oli vier Lod ge, Edo u ard Bran ly, Ja ga -
dis Ch. Bo se — de tek tor; De Fo rest, Arm strong — uk³ad sprzê ¿e nia
zwrot ne go).

Ty le o za mierz ch³ej hi sto rii. Fak tem jest, ¿e bez lam py De Fo re -
sta nie by ³o by wspó³ cze snej (na owe cza sy) ra dio tech ni ki i te le wi zji.
Wróæ my jed nak ¿e do g³ów ne go w¹t ku tej wstêp nej czê œci hi sto rycz -
nej i po staw my, byæ mo ¿e kon tro wer syj n¹, te zê: by ³y trzy ka mie nie
mi lo we (na coœ trze ba siê zde cy do waæ) w roz wo ju elek tro ni ki: lam -
pa Lee De Fo re sta, tran zy stor Wil lia ma Shoc kle ya, Joh na Bar de e na
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Re zy stor

1833 Pierw szy efekt pó³ prze wo dni ko wy
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i Wal te ra H. Brat ta i na oraz ma ser (la ser) Char le sa Tow ne sa, Ni ko ³a ja
G. Ba so wa i Ale ksan dra M. Pro cho ro wa. Za trzy maj my siê na chwi lê
przy tran zy sto rze. J. Bar de en i W. Brat ta in zro bi li so bie piêk ny pre zent
na Œwiê ta Bo ¿e go Na ro dze nia 1947 ro ku — tran zy stor ostrzo wy uro -
dzi³ siê bo wiem 16 gru dnia te go¿ ro ku w La bo ra to riach Bel la. W tej
sa mej in sty tu cji Clau de Shan non opra co wa³ te o riê ko mu ni ka cji, któ -
r¹ opu bli ko wa³ w 1948 ro ku (opis do nio s³ych kon se kwen cji tej te o rii
po zo sta wi my jed nak spe cja li stom od te le ko mu ni ka cji i te le in for ma -
ty ki, gdy¿ uczy ni¹ to z pew no œci¹ le piej od nas). W tym sa mym ro ku
W. Shoc kley (23 stycz nia 1948 ro ku; zg³o sze nia pa ten to we 26 czerw -
ca 1948 ro ku) za pro po no wa³ re wo lu cyj n¹ kon cep cjê tran zy sto ra z³¹ -
czo we go (BJT — Bi po lar Junc tion Trans i stor). W 1949 ro ku uka za ³a
siê je go fun da men tal na, pod sta wo wa do dziœ dla elek tro ni ki pó³ prze -
wo dni ko wej pra ca The The o ry of p-n Junc tions in Se mi con duc tors
and p-n Junc tion Trans i stors (Bell Sy stem Tech ni cal Jo ur nal, Ju ly
1949). Ale nie tyl ko z³¹ cze p-n i bi po lar ny tran zy stor z³¹ czo wy za -
wdziê cza my Shoc kle y o wi. To by ³o ge nial ne, to by³ prze ³om, ale za
tym ru szy ³y dal sze idee, no we przy rz¹ dy (m.in.: z³¹ cze p-i-n, struk -
tu ra p-n-p-n, tran zy stor po lo wy, z³¹ czo wy JFET, kon cep cja he te ro -
struk tur), no we tech no lo gie, no we roz wi¹ za nia uk³a do we — w su -
mie 90 pa ten tów.

I tak siê to za czê ³o. Kie dy w szran ki wst¹ pi³ krzem (je go nie
za brak nie, Zie mia jest wszak ¿e pla ne t¹ krze mo w¹), roz po cz¹³ siê
szyb ki roz wój elek tro ni ki, które go re zul ta ty dziœ ob ser wu je my i z któ -
rym wi¹ ¿e my nadzie je na przy sz³oœæ. Dzie siêæ lat te mu, opie ra j¹c
siê na in for ma cjach po da nych przez ITRS (In ter na tio nal Tech no lo -
gy Ro ad map for Se mi con duc tors) na pi sa li œmy (a w³a œci wie zro bi³ to
An drzej Ja ku bow ski), ¿e w la tach 2015–2018 mo¿ li wa bê dzie pro -
duk cja pa miê ci dy na micz nych o po jem no œci 256 Gb na po wierzch -
ni oko ³o 15 cm2. To by ³o by mniej wiê cej ty le, ile „cia³ nie bie skich”
zi den ty fi ko wa no w na szej ga lak ty ce. Za k³a da no wów czas, ¿e zmniej -
sza niu wy mia rów po je dyn czych przy rz¹ dów bê dzie to wa rzy szy³
rów nie agre syw ny wzrost po wierzch ni uk³a du. Oka za ³o siê to nie -
mo¿  li we. Dzi siej sze pro gno zy ITRS prze wi du j¹ na 2024 rok pro -
duk cjê pa miê ci dy na micz nych o po jem no œci 64 Gb na po wierzch -
ni oko ³o 40 mm2. War to jed nak za u wa ¿yæ, ¿e cho cia¿ prze wi dy wa -
na za rów no ma ksy mal na po jem noœæ pa miê ci, jak i po wierzch nia
uk³a du s¹ mniej sze ni¿ prze wi dy wa no kil ka na œcie lat te mu, to licz -
ba bi tów na jed no st kê po wierzch ni wzro s³a (od oko ³o 17 do pra wie
22 Gb/cm2). Prze wi dy wa nia (do ty cz¹ ce do wol nej dzie dzi ny) ma j¹
to do sie bie, ¿e czê sto trze ba je re wi do waæ. Przez la ta przy zwy cza -
jo no nas do te go, ¿e czê sto tli wo œci gra nicz ne bi po lar nych tran zy sto -
rów krze mo wych osi¹ gn¹ ma ksy mal nie war to œci oko ³o 50 GHz, no
mo ¿e tro szecz kê wiê cej. Tym cza sem po ja wi³ siê krze mo ger man, któ -
ry umo¿ li wi³ re a li za cjê he te ro z³¹ czo wych tran zy sto rów krze mo wych
o czê sto tli wo œci bli sko 400 GHz. Nie bez po wo du krzem mo¿ na na -
zwaæ no œni kiem in for ma cji obe cnej epo ki. Zrób my ta kie, mo ¿e ry zy -
kow ne, po rów na nie. Dwie re wo lu cje w dzie dzi nie no œni ków in for -
ma cji wy da rzy ³y siê w od stê pie 500 lat: Jo han Gu ten berg → Wil liam
Shoc kley, drew no → pia sek; kart ka pa pie ru → p³yt ka krze mo wa;
ry za pa pie ru → mo no kry szta³ krze mu; dru kar nia → fa bry ka krze mo -
wa; ko rek ta → te sto wa nie; tekst, jê zyk → uk³a dy lo gicz ne; wy daw -
nic twa ar ty stycz ne, ni sko na k³a do we edy cje → uk³a dy spe cja li zo wa -
ne; ga ze ty, ta nie ksi¹¿ ki wiel ko na k³a do we → uk³a dy stan dar do we
itd. Mo ¿e to prze sa da, ale coœ w tym jest.

Wiel kie nadzie je wzbu dzi ³a na po cz¹t ku tej de ka dy in for ma cja,
¿e ten cu dow ny dar na tu ry — krzem — wspo ma ga ny na u k¹ i tech -
ni k¹, za œwie ci³ (Na tu re, 8 mar ca 2001 ro ku). By ³o to tro chê wbrew

Cien ko war stwo wy ME SFET
(idea) (J.E. Li lien feld)

1928Pen to da

1929Ka bel kon cen trycz ny

1939

1934–
–1937Te le wi zja

1939

Orthi con
(lam pa ana li zu j¹ ca)

1939

Ma gne tron wie low nê ko wy

1940Z³¹ cze p-n
(Rus sell Ohl)

Kli stron
(lam pa mi kro fa lo wa)

1945Lam pa z fa l¹ bie ¿¹ c¹

1946Kom pu ter ENIAC

1947Tran zy stor bi po lar ny
(J. Bar de en,
W. Brat ta in,
W. Shoc kley) 1948

1950

1949

Vi di con
(lam pa ana li zu j¹ ca)

Mo no kry szta ³y Ge

1951Mo no kry szta ³y Si

1951Dio dy œwie c¹ ce
(LED)

1952Tran zy stor po lo wy z³¹ czo wy
(JFET)

1953Ra dio III
(tran zy sto ro we)

1953TV ko lo ro wa

1926

ostrzo wy

war stwo wy
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na tu rze krze mu, które go sko œna prze rwa ener ge tycz na nie umo¿ li -
wia wy daj nej emi sji pro mie nio wa nia. Nie mniej, pra ce nad po pra w¹
pa ra me trów œwie ce nia trwa j¹ nadal. Obie cu j¹ ce wy ni ki osi¹ gniê to
przy za sto so wa niu na no struk tur Si/Si Ge. Ze wzglê du na wy so k¹
prze wod noœæ cie pl n¹ oraz du ¿¹ od por noœæ na na ra ¿e nia optycz ne,
a tak ¿e aspekt eko no micz ny, krzem jest zna ko mi tym ma te ria ³em dla
fo to ni ki. W szcze gól no œci p³yt ki SOI bar dzo do brze nada j¹ siê ja ko
pod³o ¿a do œwia t³o wo dów pla nar nych kom pa ty bil nych z tech no lo -
gi¹ CMOS. Po ³¹ cze nie tech no lo gii krze mo wej i orga nicz nej umo¿ -
li wia re a li za cjê bar dzo szyb kich mo du la to rów œwia t³a. Po œre dnim
do wo dem na to, ¿e krzem od naj du je siê w fo to ni ce, jest co raz wiêk -
sza po pu lar noœæ ter mi nu „fo to ni ka krze mo wa” oraz fakt, ¿e w 2009
ro ku Pro ce e dings of the IE EE po œwiê ci ³o tej dzie dzi nie ca ³y lip co wy
nu mer.

Bar dzo wa¿ nym roz sze rze niem mo¿ li wo œci tech no lo gii krze mo -
wej jest in te gra cja ró¿ nych ma te ria ³ów z tech no lo gi¹ krze mo w¹.
Stwa rza to wie le kie run ków zwiêk sze nia funk cjo nal no œci uk³a dów,
sy ste mów i mi kro sy ste mów. Wie le siê ju¿ wy da rzy ³o, a je szcze wiê -
cej zda rzyæ siê mo ¿e. Obraz tech no lo gii pó³ prze wo dni ko wej wy gl¹ -
da zre szt¹ ju¿ dzi siaj zu pe³ nie in a czej. Kie dyœ by³ to krzem i kil ka
pier wia st ków (do mie szki, tlen, azot, ...). Dzi siaj na po trze by prze my -
s³u pó³ prze wo dni ko we go pra cu je nie mal ca ³a ta bli ca Men de le je wa.

Czê sto w hi sto rii na u ki i tech ni ki zda rza siê, i¿ no we wy na laz ki
po wsta j¹ aku rat wte dy, gdy sta j¹ siê nie odzow ne dla w³a œnie po wsta -
j¹ cych no wych dzie dzin tech ni ki. Tak by ³o z lam p¹ De Fo re sta, tak
te¿ by ³o z tran zy sto rem Shoc kle ya. Po nich zwy kle na stê pu je eks plo -
zja no wych po my s³ów i udo sko na leñ. W przy pad ku lam py De Fo -
re sta by ³y to szyb kie po stê py w dzie dzi nie tech ni ki wy so kiej pró¿ ni
oraz ka tod lamp, a w przy pad ku tran zy sto ra Shoc kle ya — no we
przy rz¹ dy, mo no kry szta ³y, no we pro ce sy...

By wa ³o te¿ in a czej. W la tach 1926–1928 Ju lius E. Li lien feld (uro -
dzo ny w Pol sce w 1882 ro ku), zg³o si³ 5 pa ten tów, wœród których by -
³y pier wo wzo ry tran zy sto rów ME SFET i MO SFET, zaœ w 1933 ro ku
Oskar He il zg³o si³ pa tent na przy rz¹d bê d¹ cy tak ¿e pier wo wzo rem
tran zy sto ra MO SFET (œci œlej bio r¹c tran zy sto ra TFT). Po my s³y te, de li -
kat nie mówi¹c, nie wzbu dzi ³y en tu zja zmu. O ile roz wi¹ za nia pro -
po no wa ne przez J. Li lien fel da by ³y ra czej nie re a li zo wal ne w owym
cza sie, o ty le po mys³ O. He i la, je go pro po zy cje ma te ria ³o we — chy -
ba tak. Jak ¿e in a czej mo g³a by siê po to czyæ hi sto ria elek tro ni ki. Shock -
ley do pie ro po bie ra³ na u ki, b¹dŸ w szko le œre dniej (pierw sze zg³o -
sze nie pa ten to we Li lien fel da), b¹dŸ te¿ w Mas sa chu setts In sti tu te of
Tech no lo gy (zg³o sze nie pa ten to we He i la).

Po wróæ my jed nak ¿e do dnia dzi siej sze go i po pa trz my nie co
w przy sz³oœæ. Dzieñ dzi siej szy elek tro ni ki to zde cy do wa na do mi na -
cja krze mu i tech no lo gii CMOS. Tech no lo gia ta „uru cho mi ³a” swo -
je re zer wy: struk tu ry na prê ¿o ne, he te ro struk tu ry z krze mo ger ma nem
(mo ¿e tak ¿e SiC i Si GeC) i su per sie ci, krzem na izo la to rze (SOI),
a w szcze gól no œci tran zy sto ry wie lo bram ko we. Re zer wy „kla sycz nej”
tech no lo gii krze mo wej, je œli tem po jej roz wo ju siê utrzy ma i nie wy -
da rzy siê ¿ad ne nie szczê œcie, siê ga j¹ ak tu al nie 2024 ro ku. Za dzi wia -
j¹ ce, ¿e za rów no prze sz³oœæ, jak i pro gno zy roz wo ju s¹ odzwier cied -
le niem tzw. pra wa Mo o re’a. W 1965 ro ku Gor don Mo o re za u wa ¿y³,
¿e licz ba tran zy sto rów w uk³a dzie sca lo nym (czy li z³o ¿o noœæ uk³a -
du) od po wia da j¹ ca mi ni mal nym ko sztom wy two rze nia podwa jaæ siê
bê dzie co rok. Z cza sem Mo o re zwe ry fi ko wa³ swo je pra wo, po da j¹c
no we tem po wzro stu z³o ¿o no œci uk³a du (czy li jej podwo je nie co
18 mie siê cy). In ne aspek ty roz wo ju mi kro-, a w³a œci wie ju¿ na no e lek -
tro ni ki wy ka zu j¹ podob n¹ za le¿ noœæ, czy li ro sn¹ lub ma le j¹ wy k³a d -

Ma ser (C.H. Tow nes,
N.G. Ba sow, A.M. Pro cho row)

1954 Mo no kry szta ³y Ga As, In As

1955 Z³¹ cze p-n (Ga As)

1957

1956

1958

Ty ry stor

Tran zy stor he te ro z³¹ czo wy
(HBT)

1958

Uk³ad sca lo ny
(J. Kil by, R.N. No y ce)

1960 MO SFET

Dio da tu ne lo wa

1960

La ser
(T. Ma i man,

A. Ja van,
M. Na than)

rubin

He-Ne

GaAs

bipolarne

MOS

1961

1962

1961 La ser œwia t³o wo do wy

1961
Ko mer cyj ne

uk³a dy sca lo ne
1962

1962 Z³¹ cze Jo se ph so na

1963 C MOS

1964 SOS
(krzem na sza fi rze)

1966 ME SFET

1967 1T DRAM (jed no tran zy sto ro wa
ko mór ka pa miê ci DRAM)

1954

Krze mo we ogni wo s³o necz ne1953
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ni czo z cza sem (np. wy miar cha rak te ry stycz ny, roz mia ry tran zy sto ra,
ce na, szyb koœæ dzia ³a nia itd.).

Wy miar cha rak te ry stycz ny mo¿ na opi saæ na stê pu j¹ co:

F = 10 . exp[–0,14 (rok – 1970)]   [μm]

W 1970 ro ku wy miar ten by³ rów ny 10 μm, a je ¿e li po wy¿ sze prze -
wi dy wa nia oka ¿¹ siê s³u szne, za dzie siêæ lat wy nie sie on oko ³o 10 nm.
Ce na tran zy sto ra ma le je zgo dnie ze wzo rem:

P = 1 . exp[–0,454(rok – 1968)]   [USD]

W 1968 ro ku œre dni koszt tran zy sto ra wy no si³ je den do lar, a w 2020
ro ku bê dzie on wy no si³ oko ³o 50 pi ko-do la rów. W chwi li kie dy Czy -
tel nik otrzy ma ten tekst licz ba tran zy sto rów przy pa da j¹ cych na g³o -
wê mie szkañ ca Zie mi wy nie sie oko ³o 10 mld. Podob ny mi wzo ra mi
mo¿ na opi saæ wszy st kie wska Ÿni ki roz wo ju tech no lo gii krze mo wej,
ale rów na nia te na le ¿y trak to waæ ostro¿ nie. W 2001 ro ku pi sa li œmy,
¿e po je dyn cze, krze mo we tran zy sto ry MOS osi¹ ga j¹ w la bo ra to riach
czê sto tli wo œci gra nicz ne po nad 250 GHz, a ich mo¿ li wo œci te o re -
tycz ne siê ga j¹ czê sto tli wo œci 1 THz. W 2010 ro ku tran zy sto ry re al -
nie wy twa rza ne w naj bar dziej za a wan so wa nych uk³a dach sca lo nych
mia ³y czê sto tli wo œci gra nicz ne rzê du 500 GHz, a pro gno zy na 2024
rok prze wi du j¹ czê sto tli wo œci gra nicz ne na po zio mie 1 THz. Sta ³o
siê to mo¿ li we nie tyl ko dziê ki mi nia tu ry za cji, ale rów nie¿ wpro wa -
dze niu in ¿y nie rii na prê ¿eñ. Tran zy sto ry ba zu j¹ ce na zwi¹z kach
AI II –BV, w szcze gól no œci struk tu ry HEMT, w ob ni ¿o nych tem pe ra -
tu rach — to byæ mo ¿e je szcze wiêk sze czê sto tli wo œci, ale i wiêk sze
ko szty. Na sze do tych cza so we uwa gi do ty czy ³y po je dyn cze go tran zy -
sto ra. W uk³a dach o wiêk szej z³o ¿o no œci czê sto tli wo œci te s¹ znacz -
 nie ni¿ sze (efek ty pa so ¿yt ni cze, sieæ po ³¹ czeñ). Co rocz ne pro gno zy
do ty cz¹ ce czê sto tli wo œci ze ga ra tak tu j¹ ce go mi kro pro ce sor s¹ co raz
bar dziej wstrze miê Ÿli we. W 2006 ro ku prze wi dy wa no, ¿e w 2020 ro -
ku czê sto tli woœæ ta bê dzie rów na 70 GHz. Zgo dnie z ak tu al n¹ pro -
gno z¹, czê sto tli woœæ ta wy nie sie oko ³o 16,6 GHz w 2024 ro ku. Jak -
¿e przy da ³a by siê za tem optycz na sieæ po ³¹ czeñ we wn¹trz uk³a du.
A gdy by je szcze uda ³o siê uczy niæ gra fen kom pa ty bil nym z tech no -
lo gi¹ CMOS, wzrost szyb ko œci dzia ³a nia by³ by na praw dê im po nu -
j¹ cy. Szyb sze, z³o ¿o ne uk³a dy (sy ste my) to per spek ty wa re a li za cji no -
wych funk cji. Mo ¿e wre szcie da siê z tym kom pu te rem po ludz ku
po ga daæ... Co mo g¹ nam przy nieœæ uk³a dy trój wy mia ro we lub uk³a -
dy krze mo we z lo gi k¹ wie lo war to œcio w¹? Ze wzglê du na roz mia ry,
CMOS jest dziœ tech no lo gi¹ na no-, a nie mi kro e lek tro ni ki. Wy miar
cha rak te ry stycz ny naj bar dziej za a wan so wa nych tech no lo gii pro duk -
cyj nych wy no si obe cnie 35 nm, a na stêp na ge ne ra cja, któr¹ pró bu je
siê (z po wa¿ ny mi pro ble ma mi) wpro wa dziæ do pro duk cji re du ku je
ten wy miar do 22 nm. Nie cho dzi tu jed nak tyl ko o roz mia ry, ale tak -
¿e o przy rz¹ dy o in nej kon struk cji. G³ów nym kan dy da tem wy da je
siê byæ dwu bram ko wy tran zy stor MOS wy twa rza ny w tech no lo gii
SOI w we rsji Fin FET. Rów no le gle du ¿ym za in te re so wa niem cie szy
siê in te gra cja ró¿ nych ma te ria ³ów z tech no lo gi¹ krze mo w¹. Wiel kie
mo¿ li wo œci (rów nie¿ dla mniej szych, ale po my s³o wych wy twór ców)
kry j¹ siê w mi kro sy ste mach wy ko rzy stu j¹ cych ró¿ ne ce chy ma te ria -
³ów, rów nie¿ te no we, które po ja wia j¹ siê w struk tu rach o roz mia rach
ato mo wych. Cho dzi tak ¿e o no w¹ ge ne ra cjê przy rz¹ dów, a wœród
nich m.in. wy ko rzy sta nie elek tro ni ki jed ne go elek tro nu (tran zy stor
1-elek tro no wy) i je go spi nu (tran zy stor spi no wy), tu ne lo wa nia (dio dy
i tran zy sto ry z re zo nan sem su per sie ci, z³¹ cza Jo se ph so na, ma gne to -
re zy stan cja tu ne lo wa...), a tak ¿e wy ko rzy sta nie mo le ku³ che micz -
nych (elek tro ni ka mo le ku lar na). Dzi siaj pra cu je siê nad tym w la bo -

La ser
na swo bod nych elek tro nach

1970CCD
(Char ge Co u pled De vi ces)

1971ISFET
(Ion Sen si ti ve FET)

1974

1971Mi kro pro ce sor

1974

Dio da z re zo nan sem tu ne lo wym
(Re so nant Tun ne ling Dio de — RTD)
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La ser eks cy me ro wy

1976Ogni wo s³o necz ne
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Kom pu ter oso bi sty
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1977Gy ro tron

1978SOI
(krzem na izo la to rze)

1980HEMT
(High Elec tron Mo bi li ty Trans i stor)

1980Opto e lek tro nicz ne
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1980Kon cep cja pa miê ci flash
(Fu jio Ma su o ka — To shi ba)

1982BJT
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1982P³y ta CD
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(SiC)
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ra to riach, ale ju tro...? Wê giel w po sta ci dia men tu jest zna ko mi tym
ma te ria ³em dla przy rz¹ dów du ¿ej mo cy (sze ro ka prze rwa ener ge -
tycz na, wy so kie prze wo dnic two cie pl ne). Obe cnie za miast dia men -
tu próbu je siê sto so waæ in ne ma te ria ³y o sze ro kiej prze rwie ener -
ge tycz nej, g³ów nie wê glik krze mu (SiC), dziê ki cze mu mo¿ li we jest
roz sze rze nie za sto so wañ przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych na ob -
szar wy so kich mo cy. Na po cz¹t ku tej de ka dy kon cern IBM do niós³
o opra co wa niu tech no lo gii na no ru rek wê glo wych, stwa rza j¹ cych
szan sê na re a li za cjê struk tur tran zy sto ro wych o roz mia rach ato mo -
wych, wie le ra zy mniej szych od ów cze snych tran zy sto rów krze mo -
wych (Scien ce, 27 kwiet nia 2001 ro ku). Nadzie je na za sto so wa nie
uni ka to wych w³a œci wo œci wê gla od¿y ³y w 2004 ro ku po do nie sie niu
o wy two rze niu gra fe nu, czy li po je dyn czych warstw ato mo wych wê -
gla. Trans port elek tro nów w tym ma te ria le za cho dzi z du ¿o wiêk sz¹
prêd ko œci¹, ni¿ ma to miej sce w krze mie i in nych ma te ria ³ach pó³ -
prze wo dni ko wych. Do dat ko wo gra fen jest ide al nym ma te ria ³em do
bu do wy ogniw s³o necz nych i wy œwie tla czy no we go ty pu. Nie ba ga -
tel n¹ za le t¹ gra fe nu i na no ru rek jest ni ski koszt wy twa rza nia. W³a œnie
dziê ki ni skim ko sztom zna ko mi cie roz wi ja siê elek tro ni ka orga nicz -
na. Sto su je siê j¹ tam, gdzie wy œru bo wa ne pa ra me try u¿yt ko we nie
s¹ po trzeb ne, np. elek tro ni ka te kstyl na, ela stycz ne wy œwie tla cze itd.

Wróæ my je szcze do dru gie go, po tê¿ ne go na rzê dzia elek tro ni ki
— opto e lek tro ni ki, zwa nej dziœ fo to ni k¹. Ma ser (pro to pla sta la se ra)
uro dzi³ siê 6 lat po tran zy sto rze, a je go „dziec ko” — la ser, to dru ga
po tran zy sto rze re wo lu cja w ostat nim 50-le ciu.

Dys po no wa nie ni szcz¹ cym pro mie niem œwia t³a by ³o jed nym
z naj star szych ma rzeñ ludz ko œci. Mo g³o ono byæ pod sta w¹ sta ro ¿yt -
nej, praw do po dob nie apo kry ficz nej le gen dy o tym, ¿e Ar chi me -
des by³ w sta nie pod pa liæ okrê ty nie przy ja ciel skie, u¿y wa j¹c du -
¿ych zwier cia de³ do odbi ja nia i ogni sko wa nia œwia t³a s³o necz ne -
go. Ma rze nie to zo sta ³o spe³ nio ne (przy naj mniej po czê œci) do pie ro
w XX wie ku. W 1917 ro ku Al bert Ein ste in od kry³ i opi sa³ zja wi sko
emi sji wy mu szo nej. Jak dzi siaj wie my, zja wi sko to sta ³o siê pod sta -
w¹ dzia ³a nia ge ne ra to rów spój ne go pro mie nio wa nia elek tro ma gne -
tycz ne go. Jed nak na uru cho mie nie pierw sze go ma se ra (ge ne ra to ra
pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go z za kre su mi kro fal) trze ba
by ³o je szcze za cze kaæ oko ³o 35 lat. W 1954 ro ku nie za le¿ nie w Sta -
nach Zjed no czo nych (Char les H. Tow nes z Uni wer sy te tu Co lum bia
i John We ber z Uni wer sy te tu Ma ry land) oraz w Zwi¹z ku Ra dziec kim
(Ni ko ³aj G. Ba sow i Ale ksan der M. Pro cho row z In sty tu tu Fi zy ki Aka -
de mii Na uk im. Le bie die wa w Mo skwie) zo sta je uru cho mio ny ma -
ser. By li œmy œwiad ka mi wiel kie go prze ³o mu, który w grun cie rze czy
uzmy s³o wi³ nam, jak ³a two ge ne ro waæ sil ne, ko he rent ne wi¹z ki pro -
mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go (na ra zie w za kre sie mi kro fal).

Twór cy tech ni ki ma se ro wej, nie do koñ ca usa ty sfak cjo no wa ni
swo im bez spor nym suk ce sem, po sta wi li so bie na stêp ne za sa dni cze
py ta nie, czy mo¿ li we jest osi¹ gniê cie na tej dro dze podob ne go
efek tu w optycz nym za kre sie fal, a wiêc czy mo¿ li wa jest bu do wa
„optycz ne go ma se ra” — la se ra. Uru cho mie nie ak cji la se ro wej w za -
kre sie optycz nym przy pa d³o w udzia le Tho ma so wi H. Ma i ma no wi,
który w 1960 ro ku w la bo ra to rium Hu ghes Air cra ft Com pa ny uzy ska³
efekt la se ro wy w kry szta le syn te tycz ne go ru bi nu. W ten spo sób po raz
pierw szy wy ko rzy sta no zja wi sko emi sji wy mu szo nej do ge ne ra cji
fa li œwie tl nej, o nie spo ty ka nej do tej po ry spek tral nej gê sto œci mo cy
oraz du ¿ym stop niu spój no œci cza so wej i prze strzen nej.

Okres, który up³y n¹³ od uru cho mie nia pierw sze go la se ra po dzieñ
dzi siej szy, by³ okre sem nie zwy kle burz li we go roz wo ju tech nik la se -
ro wych. Zbu do wa no set ki ty pów la se rów, w których ge ne ra cjê pro -

Wzmac niacz œwia t³o wo do wy
do mie szko wa ny er bem

1986 Cy fro wy apa rat fo to gra ficz ny
(Ni kon-Ko dak)

1988 Pa miêæ flash
(In tel)

1991

1988 HBT (Si Ge) (he re ro z³¹ czo wy
tran zy stor bi po lar ny)

1992

HEMT
(dia ment)

1993

MO SFET
(dia ment)

1994 Kar ta pa miê ci flash

BiC MOS
(HBT — Si Ge)

1995 P³y ta DVD

1995 Nie bie ski la ser
(GaN)

1996 Elek tro ni ka mo le ku lar na

1998 Od twa rzacz MP3

1999 SON
Krzem na „ni czym”

2001 Krzem œwie ci!!!

2001 No wy tran zy stor?
— na no rur ki wê glo we

2001 Pen dri ve

2004 Gra fen

2007 iPho ne
(Ap ple)

2010 iPad
(Ap ple)

1986

Mi kro sy ste my
(MEMS)1985
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mie nio wa nia uzy ska no w oœrod kach o wszy st kich sta nach sku pie nia
(ga zach, pa rach, cie czach, cie le sta ³ym, ze sta lo nych ga zach). Ge ne -
ru j¹ one pro mie nio wa nie w za kre sie d³u go œci fal roz ci¹ ga j¹ cych siê
od da le kiej pod czer wie ni (czy li kil ku set mi kro me trów) do fal rent ge -
now skich (czy li na no me trów), o mo cach od po je dyn czych mi kro -
wa tów do mo cy prze kra cza j¹ cych te ra wa ty, pra cu j¹ cych w spo sób
ci¹ g³y lub im pul so wy, gdzie czas trwa nia im pul su do cho dzi do po -
je dyn czych fem to se kund (tzw. su per krót kie im pul sy). Oczy wi œcie,
na ³a mach te go opra co wa nia trud no by ³o by nie wspo mnieæ o re pre -
zen tan tach po szcze gól nych ty pów la se rów. Za trzy maj my siê mo ¿e
na chwi lê przy pó³ prze wo dni ko wym la se rze z³¹ czo wym — struk -
tu rze bli skiej elek tro ni kom i opto e lek tro ni kom. La ser ta ki po wsta³
je sie ni¹ 1962 ro ku pra wie jed no cze œnie w trzech la bo ra to riach:
w Ge ne ral Elec tric Co., w In ter na tio nal Bu si ness Ma chi nes Corp.
oraz w Mas sa chu setts In sti tu te of Tech no lo gy. Pierw sze struk tu ry la -
se ro we, pra cu j¹ ce im pul so wo w tem pe ra tu rze cie k³e go azo tu — ¿y -
j¹ ce kil ka na œcie mi nut, wy ma ga j¹ ce pr¹ dów za si la nia na po zio mie
ki lo am pe rów i ge ne ru j¹ ce wi¹z kê o s³a bej ja ko œci optycz nej — nie
wzbu dzi ³y za chwy tu eks per tów. Wrêcz prze ciw nie, sfor mu ³o wa li
oni opi niê, i¿ ba da nia nad la se ra mi pó³ prze wo dni ko wy mi pro wa dz¹
w œle py za u ³ek, nie wró¿¹ cy suk ce su. Na szczê œcie s³o wa eks per tów
nie os³a bi ³y za pa ³u ba da czy pra cu j¹ cych nad udo sko na la niem la se -
rów z³¹ czo wych. Roz wój tech no lo gii ma te ria ³ów pó³ prze wo dni ko -
wych oraz dy na micz ny roz wój tech no lo gii pla nar nych za o wo co wa³
po ja wie niem siê bi he te ro struk tur i nie co póŸniej struk tur ze stu dnia -
mi kwan to wy mi, cha rak te ry zu j¹ cych siê bar dzo du ¿¹ spraw no œci¹
dzia ³a nia. Dzi siaj la se ry pó³ prze wo dni ko we sta no wi¹ jed n¹ z naj -
wiêk szych ro dzin la se ro wych, ge ne ru j¹ cych pro mie nio wa nia o mo -
cach od mi kro wa tów do kil ku wa tów w za kre sie d³u go œci fal obej -
mu j¹ cym przedzia³ od g³ê bo kiej pod czer wie ni do pro mie nio wa nia
nie bie skie go, bez których bar dzo trud no siê obejœæ za rów no w ró¿ -
no rod nych za sto so wa niach spe cja li stycz nych, jak i ko mer cyj nych.

Uzy ska nie wi¹z ki la se ro wej, czy li stru mie nia œwia t³a o nie spo -
ty ka nych do tej po ry ce chach, da ³o po cz¹ tek no wym dzie dzi nom
na u ki, ta kim jak elek tro ni ka kwan to wa, opty ka nie li nio wa, spek tro -
sko pia la se ro wa, che mia la se ro wa itd. Da ³o tak ¿e po cz¹ tek wie lu
ga ³ê ziom wie dzy ma j¹ cym du ¿e zna cze nie dla tech ni ki, a w tym
ho lo gra fii, opty ce fo u rie row skiej, optycz ne mu prze twa rza niu in -
for ma cji (miê dzy in ny mi przy u¿y ciu kom pu te rów kwan to wych),
opto e lek tro ni ce zin te gro wa nej, fo to ni ce, no wym me to dom two rze -
nia i obrób ki ma te ria ³ów, a tak ¿e no wym tech ni kom po mia ro wym
(za rów no na po zio mie mi kro-, jak i ma kro œwia ta). La se ry zre wo lu cjo -
ni zo wa ³y sy ste my ³¹cz no œci, ofe ru j¹c mo¿ li wo œci two rze nia ka na ³ów
prze sy ³u o nie o si¹ gal nych do tej po ry po jem no œciach (prze kra cza -
j¹ cych te ra bi ty) za bez pie czo nych kryp to gra fi¹ kwan to w¹. Tech ni ka
la se ro wa otwo rzy ³a no w¹ epo kê w bio lo gii i me dy cy nie, da j¹c dia -
gno sty ce i te ra pii nie zwy kle wy god ne na rzê dzie. Sta ³a siê te¿ obe cna
w za sto so wa niach o cha rak te rze czy sto ko mer cyj nym (np. w tzw.
show bi zne sie). Nie spo sób rów nie¿ po mi n¹æ za sto so wañ spe cjal -
nych, gdzie tech ni ki la se ro we — za rów no na po zio mie tak tycz nym,
jak i stra te gicz nym — sta ³y siê nie za st¹ pio ne w two rze niu ró¿ nych
sy ste mów mi li tar nych.

Dal szy roz wój tech nik la se ro wych zwi¹ za ny jest z po ko ny wa -
niem ba rier mo cy, two rze niem za rów no sy ste mów la se ro wych o wiel -
kich mo cach (miê dzy in ny mi na po trze by syn te zy j¹ dro wej), jak i wia -
ry god nych Ÿróde³ jed no fo to no wych (kryp to gra fia kwan to wa, kom -
pu te ry kwan to we), po ko na niem ba rie ry cza su — wy ge ne ro wa niem
im pul sów at to se kun do wych, uzy ska niem spój nych wi¹ zek twar de go

Jo seph J. Thom son (1906) — za te o re tycz ne
i do œwiad czal ne pra ce nad prze wo dnic twem
elek trycz nym ga zów

Gu glie mo Mar co ni, Carl F. Braun (1909) —
za osi¹ gniê cia w dzie dzi nie roz wo ju te le gra -
fii bez prze wo do wej

Al bert Ein ste in (1921) —  za osi¹ gniê cia
w dzie dzi nie fi zy ki te o re tycz nej oraz od kry cie
praw opi su j¹ cych efek ty fo to e lek trycz ne (stwo -
rzy³ te o re tycz ne pod sta wy ma se rów i la se rów)

Ro bert A. Mil li kan (1923) — za pio nier skie
pra ce zwi¹ za ne z okre œla niem ³a dun ku elek -
tro nu oraz za ob ser wo wa nie i wy ja œnie nie
efek tu fo to e lek trycz ne go

Owen W. Ri chard son (1928) — za eks pe ry -
men tal ne i te o re tycz ne pra ce w dzie dzi nie ter -
mo emi sji, a w szcze gól no œci za pro po no wa nie
for mu ³y opi su j¹ cej ten efekt (pra wo Ri chard -
sona wy ko rzy sty wa ne jest tak ¿e ak tu al nie do
opi su nie których przy rz¹ dów pó³ prze wo dni -
ko wych)

Irving Lang mu ir (che mia) (1932) —  za wy -
bit ne osi¹ gniê cia w dzie dzi nie che mii po -
wierzch ni (o du ¿ym zna cze niu dla elek tro ni ki:
lam py elek tro no we, wy so ka pró¿ nia, efek ty
po wierzch nio we w cia ³ach sta ³ych)

Wi liam Shoc kley, John Bar de en, Wal ter H.
Brat ta in (1956) — za pra ce ba daw cze w dzie -
dzi nie pó³ prze wo dni ków, a w szcze gól no œci
od kry cie efek tu tran zy sto ro we go (tran zy stor
ostrzo wy, 23 gru dnia 1947 r.), a tak ¿e re a li za -
cjê i te o riê z³¹ cza PN i tran zy sto ra z³¹ czo we -
go (BJT)

Char les H. Tow nes, Ni ko ³aj G. Ba sow, Ale k-
san der M. Pro cho row (1964) —  za fun da -
men tal ne pra ce w dzie dzi nie elek tro ni ki
kwan to wej, w szcze gól no œci zaœ za pra ce nad
ma se rem i la se rem

Al fred Ka stler (1966) — m.in. za od kry cie
mo¿ li wo œci optycz ne go po mpo wa nia po -
zio mów ener ge tycz nych, a w kon se kwen cji
stwo rze nie pod staw do uzy ski wa nia in wer sji
ob sa dzeñ w oœrod kach wzmac nia j¹ cych pro -
mie nio wa nie elek troma gne tycz ne (ma se ry,
la se ry)

NA GRO DY NO BLA ZA OSI¥ GNIÊ -
CIA, KTÓRE PRZY CZY NI £Y SIÊ DO

ROZWO JU ELEK TRO NI KI
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pro mie nio wa nia rent ge now skie go (i o krót szej d³u go œci fa li), mi nia -
tu ry za cj¹ mi kro- i na no struk tur la se ro wych pra cu j¹ cych bez pro go -
wo. Mo ¿e w nie da le kiej przy sz³o œci bê dzie my œwiad ka mi po wsta nia
spój nych Ÿróde³ in ne go ro dza ju pro mie nio wa nia, np. fal aku stycz -
nych czy fal gra wi ta cyj nych, po wo du j¹ cych podob ne prze ³o my,
ja kich do ko na³ la ser w dwu dzie stym stu le ciu.

Fo to ni ka to jed nak znacz nie wiê cej ni¿ tyl ko la se ry. Nie do prze -
ce nie nia jest ro la œwia t³o wo dów we wspó³ cze snej ko mu ni ka cji.
War to przy tym wspo mnieæ o œwia t³o wo dach fo to nicz nych (we sz³y
na ry nek w 1996 ro ku), które ze wzglê du na swo je uni ka to we w³a -
œci wo œci mo g¹ m.in. prze no siæ wy ¿sze mo ce ni¿ œwia t³o wo dy kon -
wen cjo nal ne.

War to te¿ wspo mnieæ o ob sza rze za sto so wañ diod elek tro lu mi -
ne scen cyj nych, w którym szy ku je siê istot na re wo lu cja. Dio dy te,
dziê ki mo¿ li wo œci wy twa rza nia œwia t³a bia ³e go o du ¿ym na tê ¿e niu
przy jed no cze œnie ma ³ym zu ¿y ciu mo cy i ogrom nej trwa ³o œci, s¹ na
naj lep szej dro dze, aby za st¹ piæ ¿a rów kê ja ko pod sta wo we Ÿród³o
oœwie tle nia. Od po wie dni kiem pra wa Mo o re’a dla uk³a dów elek tro -
nicz nych jest pra wo Ha it za dla diod elek tro lu mi ne scen cyj nych. Mó -
wi ono, ¿e koszt na jed no st kê na tê ¿e nia œwia t³a ma le je dzie siê cio -
krot nie, a na tê ¿e nie ge ne ro wa ne go œwia t³a ro œnie dwu dzie sto krot nie
w ci¹ gu de ka dy.

Ko lej n¹ wa¿ n¹ dzie dzi n¹ s¹ fo to de tek to ry, nie zbêd ne do odbio -
ru sy gna ³u w sy ste mach te le ko mu ni ka cyj nych, ale nie tyl ko. Umo¿ -
li wia j¹ de tek cjê œwia t³a o d³u go œci fa li od da le kiej pod czer wie ni do
g³ê bo kie go ultra fio le tu. Szcze gól nym przy pad kiem fo to de tek to rów s¹
ba te rie s³o necz ne. G³ów nym ma te ria ³em sto so wa nym do ich pro -
duk cji jest krzem, w szcze gól no œci krzem amor ficz ny. Za le t¹ te go
roz wi¹ za nia jest sto sun ko wo ni ska ce na, oku pio na jed nak ni sk¹
spraw no œci¹. Tam, gdzie po trzeb na jest wiêk sza spraw noœæ (np.
sy s te my sa te li tar ne), mo¿ na u¿yæ zwi¹z ków pó³ prze wo dni ko wych
(np. AI I I  BV).

Dru g¹ szcze gól n¹ ka te go ri¹ fo to de tek to rów s¹ czuj ni ki obra zu,
które zre wo lu cjo ni zo wa ³y fo to gra fiê. Jest to je szcze je den przy k³ad
wspó³ dzia ³a nia fo to ni ki i elek tro ni ki pó³ prze wo dni ko wej.

Mi nia tu ry za cja to wspól ny mia now nik ten den cji roz wo jo wych
mi kro e lek tro ni ki i opto e lek tro ni ki. Ma ³e jest nie tyl ko piêk ne. Ma ³e
jest in ne. Do cho dzi my do prób wy ko rzy sta nia praw pod sta wo wych
rz¹ dz¹ cych cz¹ st ka mi ele men tar ny mi, czy li fo to nem i elek tro nem.
Chce my wy ko rzy staæ zja wi ska kwan to we do re a li za cji no wych ge -
ne ra cji na no przy rz¹ dów elek tro nicz nych i fo to nicz nych.

Na gro dy No bla w dzie dzi nie fi zy ki roz po czy na j¹ ce (2000 rok —
Jack S. Kil by, Zho res I. Al fie rov, Her bert Kro e mer) i koñ cz¹ ce (2009
rok — Wil lard S. Bo y le, Ge or ge E. Smith, Char les K. Kao) pierw sz¹
de ka dê XXI wie ku pod su mo wa ³y la wi no wy wzrost prze sy ³a nia i prze -
twa rza nia in for ma cji. Osza co wa no (Scien ce, 2011), ¿e w 2007 roku
ca³ ko wi ta ob jê toœæ prze cho wy wa nej in for ma cji wy no si ³a 2,9×10 20

baj tów, prze s³a no nie mal 2×1021 baj tów, a w ci¹ gu jed nej se kun dy
na kom pu te rach ogól ne go za sto so wa nia wy ko ny wa no 6,4×1018 in -
struk cji. Te le fon ko mór ko wy, kom pu ter i In ter net sta ³y siê na rzê dzia -
mi po wszech ne go u¿yt ku.

Prze twa rza nie i prze sy ³a nie in for ma cji jest zwi¹ za ne z wy dat -
kiem ener ge tycz nym. Mi ni mal na ener gia nie zbêd na do prze s³a nia
jed ne go bi tu w obe cno œci szu mu ter micz ne go wy no si zgo dnie z te -
o ri¹ Shan no na kTln2. W przy rz¹ dach pó³ prze wo dni ko wych mi ni -
mal na wy so koœæ ba rie ry ener ge tycz nej umo¿ li wia j¹ cej jed no znacz -
ne okre œle nie po ³o ¿e nia elek tro nu (po jed nej lub dru giej stro nie tej

John Bar de en, Le on N. Co o per, Ro bert J.
Sh rief fer (1972) — za opra co wa nie te o rii
nad prze wo dnic twa

Leo Esa ki, Ivar Gla e ver, Brian D. Jo se ph son
(1973) — za te o re tycz ne i do œwiad czal ne pra -
ce w dzie dzi nie efek tów tu ne lo wych w pó³ -
prze wo dni kach i nad prze wo dni kach (dio da
tu ne lo wa — dio da Esa ki; z³¹ cze Jo se pho na)

Ni co las Blo em ber gen, Ar tur L. Schaw low
oraz Kai M. Sieg bahn (1981) — za osi¹ gniê -
cia w dzie dzi nie spek tro sko pii la se ro wej oraz
spek tro sko pii elek tro no wej o wy so kiej roz -
dziel czo œci

Klaus von Klit zing (1985) — za od kry cie
kwan to we go efek tu Hal la (pre cy zyj ny wzo -
rzec re zy stan cji, byæ mo ¿e znaj dzie za sto so -
wa nie w no wych ge ne ra cjach przy rz¹ dów
pó³ prze wo dni ko wych?)

Ernst Ru ska, Gred Bin nig, He in rich Roh rer
(1986) — za fun da men tal ne pra ce w dzie dzi -
nie opty ki elek tro no wej oraz re a li za cjê pierw -
sze go mi kro sko pu elek tro no we go (E. Ru ska),
a tak ¿e za opra co wa nie pierw sze go mi kro sko -
pu tu ne lo we go

Ge org Bed narz, Ale xan der Müller (1987) —
za od kry cie wy so ko tem pe ra tu ro we go nad -
prze  wo dnic twa w ma te ria ³ach ce ra micz nych

Ste ven Chu, Clau de Co hen-Tan no u dji oraz
Wil liam D. Phi lips (1997) — za stwier dze nie
mo¿ li wo œci sch³a dza nia i pu ³ap ko wa nia ato -
mów pro mie nio wa niem la se ro wym (uzy ski -
wa nie ultra ni skich tem pe ra tur, wzo rzec czê -
sto tli wo œci)

Zho res I. Al fe rov, Her bert Kro e mer (2000) —
za pio nier skie pra ce w dzie dzi nie he te ro struk -
tur pó³ prze wo dni ko wych wy ko rzy sty wa nych
w ultra szyb kich przy rz¹ dach mi kro e lek tro -
nicz nych oraz no wych ge ne ra cjach przy rz¹ -
dów opto e lek tro nicz nych

Jack S. Kil by (2000) — za kon cep cjê i wy two -
rze nie pierw sze go uk³a du sca lo ne go*

Alan J. Heeger, Alan G. McDiarmid, Hideki
Shi ra ka wa (2000) — za od kry cie i opra co wa -
nie me tod wy twa rza nia po li me rów prze wo -
dz¹ cych

* J.S. Kil by dzie li³ by tê na gro dê z Ro ber tem N. No y cem,
gdy by ten nie zmar³ w 1990 roku.

11-e-004:11-e-004.QXD  2011-09-26  18:32  Strona 9



ELEKTRONIKA

107

ba rie ry) rów nie¿ wy no si kTln2. Ta ka te¿ jest mi ni mal na ener gia nie -
zbêd na do zmia ny spi nu elek tro nu.

W przy pad ku przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych mo¿ na na tej
pod sta wie osza co waæ ma ksy mal n¹ gê stoœæ upa ko wa nia i szyb koœæ
dzia ³a nia oraz mi ni mal ne roz mia ry. Nie wie my, czy uda siê osi¹ gn¹æ
te gra ni ce, w dzi siej szych re a liach jed nak, do wol ne urz¹ dze nie o tak
wy œru bo wa nych pa ra me trach spa li ³o by siê na tych miast po w³¹ cze -
niu ze wzglê du na nie mo¿ li w¹ do od pro wa dze nia gê stoœæ mo cy. Na
szczê œcie jest to zmar twie nie na stêp nych po ko leñ.

Tym ogól nym, z pew no œci¹ nie pe³ nym i u³om nym, wpro wa -
dze niem au to rzy chcie li przy po mnieæ o tym, co wy da rzy ³o siê w XX
i na po cz¹t ku XXI wie ku w elek tro ni ce. Bez te go wpro wa dze nia
trud no bo wiem chy ba zro zu mieæ lo gi kê roz wo ju tej dys cy pli ny na
na szym Wy dzia le. Przed sta wio ne wy da rze nia to ar bi tral ny wy bór
au to rów, ich da ty tak ¿e mo g¹ byæ dys ku syj ne. Ma my nadzie jê, ¿e
Czy tel nik wy ba czy nam b³ê dy i uster ki.

Za nim przej dzie my do te go, czym w dzie dzi nie elek tro ni ki zaj -
mo wa li œmy siê, zaj mu je my i chce my zaj mo waæ na Wy dzia le Elek tro -
ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej, przyj rzyj -
my siê je szcze struk tu rze prze my s³u elek tro nicz ne go i fo to nicz ne go
przed sta wio nej na ry sun ku 1. Gdy by roz pa try waæ j¹ na przy k³a dzie
pó³ prze wo dni ków, to trze ba roz po cz¹æ od ma te ria ³ów — g³ów nie
krze mu, ale nie tyl ko. Wy two rze nie tych ma te ria ³ów i wy ko na nie
z nich przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych oraz uk³a dów sca lo nych
(czy li podze spo ³ów) wy ma ga od po wie dniej apa ra tu ry pro duk cyj nej
i na rzê dzi pro jek to wych. Koñ co wym pro duk tem jest sze ro ko ro zu -
mia na apa ra tu ra elek tro nicz na, obe cna na ka¿ dym kro ku. In te li -
gent na apa ra tu ra jest pod sta w¹ wie lu us³ug o cha rak te rze te le in -
for ma tycz nym, bez których trud no by ³o by siê nam dziœ obejœæ (np.
In ter net, te le fo nia ko mór ko wa). Nie po da je my tu taj przy k³a dów
licz bo wych, ale mo¿ na za ry zy ko waæ stwier dze nie, ¿e war toœæ
sprze da nych w 2010 ro ku sy ste mów elek tro nicz nych to oko ³o
1200 mld USD, a udzia³ przy rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych i uk³a -
dów sca lo nych to oko ³o 300 mld USD. Je ¿e li do ³¹ czy my do te go sfe -
rê us³ug zwi¹ za nych z prze my s³em elek tro nicz nym (i fo to nicz nym),
to wszy st ko ra zem sta no wi oko ³o 20% œwia to wej go spo dar ki.

Wróæ my za tem do Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych. By li by œmy bar dziej za do wo le ni, gdy by na szym za da niem by ³o
opi sa nie osi¹ gniêæ Wy dzia ³u w ta kim uk³a dzie, jak ten przed sta wio -
ny na ry sun ku 1. Sta ³o siê, nie ste ty, in a czej. Uzgo dnio na struk tu ra opi-

Ale xei A. Abri ko sov, Vi ta ly L. Gin zburg,
An tho ny J. Leg gett (2003) — za pra ce te o re -
tycz ne w dzie dzi nie nad prze wo dnic twa i su -
per  cie czy

John L. Hall, The o dor W. Hänsch (2005) —
za wk³ad w roz wój pre cy zyj nej spek tro sko pii
la se ro wej

Roy J. Glau ber (2005) — za te o re tycz ny opis
za cho wa nia cz¹ stek œwia t³a

Al bert Fert i Pe ter Grünberg (2007) — za od -
kry cie gi gan tycz nej ma gne to re zy stan cji

Char les K. Kao (2009) — za pra ce w nad trans -
mi sj¹ œwia t³a w œwia t³o wo dach

Wil lard S. Bo y le, Ge or ge E. Smith (2009) —
za opra co wa nie czuj ni ka CCD obra zu

An dre Ge im, Kon stan tin No vo sie lov (2010)
— za prze ³o mo we pra ce eks pe ry men tal ne
nad gra fe nem (ma te ria ³em dwu wy mia ro wym

Materia³y

Podzespo³y

Aparatura produkcyjna

Produkty

Us³ugi

Ry su nek 1. Struk tu ra prze my s³u elek tro nicz ne go i fo to nicz ne go
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su ma cha rak ter bar dziej in sty tu to wy i za k³a do wy ni¿ pro ble mo wy. Dla te go te¿ au to rzy ni -
niej sze go opra co wa nia nie pod jê li siê re dak cji je go dal szej czê œci, po zo sta wia j¹c tê kwe stiê
In sty tu tom (cho cia¿ s³u ¿y li nie kie dy po mo c¹).

ELEK TRO NI KA NA WY DZIA LE ELEK TRO NI KI
I TECH NIK IN FOR MA CYJ NYCH (2001–2011)
Ni niej szy roz dzia³ obej mu je in for ma cjê o ba da niach w dzie dzi nie elek tro ni ki pro wa dzo nych
tyl ko w dwóch In sty tu tach: Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki (IMiO) oraz Sy ste mów Elek tro -
nicz nych (ISE). Nie s¹ w nim pre zen to wa ne osi¹ gniê cia w tej dzie dzi nie po zo sta ³ych in sty tu -
tów Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. W kon se kwen -
cji opra co wa nia te go nie mo¿ na uwa ¿aæ za bez po œre dni¹ kon ty nu a cjê pu bli ka cji po wsta ³ej
z oka zji 50-le cia Wy dzia ³u. Przed sta wio ne ma te ria ³y s¹ zbio rem opra co wañ przy go to wa nych
przez dy rek cje In sty tu tów, a przede wszy st kim kie row ni ków Za k³a dów. Z te go po wo du ma -
te ria ³y opi su j¹ ce po szcze gól ne Za k³a dy s¹ zre da go wa ne w ró¿ ny spo sób, s¹ pre zen to wa ne
na ró¿ nym po zio mie szcze gó³o wo œci, ma j¹ ró¿ n¹ ob jê toœæ i ró¿ n¹ for mê ujê cia. Mi mo to wy -
ra ¿a my nadzie jê, ¿e do star cz¹ one Czy tel ni ko wi cen nych i in te re su j¹ cych in for ma cji o pra cach
ba daw czych pro wa dzo nych w obu In sty tu tach i ich do ko na niach na u ko wych w dzie dzi nie
elek tro ni ki w ci¹ gu ostat nich dzie siê ciu lat.

ELEK TRO NI KA
W IN STY TU CIE MI KRO E LEK TRO NI KI I OPTO E LEK TRO NI KI1

W 1970 ro ku na ów cze snym Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej utwo rzo no
6 in sty tu tów, w tym In sty tut Tech no lo gii Elek tro no wej (od 1987 ro ku In sty tut Mi kro e lek tro ni -
ki i Opto e lek tro ni ki). In sty tut po wsta³ w wy ni ku po ³¹ cze nia trzech Ka tedr: Ka te dry Elek tro ni -
ki Cia ³a Sta ³e go, Ka te dry Przy rz¹ dów Elek tro no wych oraz Ka te dry Wy so kiej Pró¿ ni. Ko rze nie
In sty tu tu s¹ jed nak znacz nie star sze i siê ga j¹ 1929 ro ku, kie dy to pro fe sor Ja nusz Gro szkow -
ski utwo rzy³ Ka te drê Ra dio e lek tro ni ki. Je œli siê ga my do prze sz³o œci, to obok pro fe so ra Gro sz -
kow skie go na le ¿y je szcze wspo mnieæ na zwi ska dwóch (nie ste ty, ju¿ wœród nas nie obec nych)
wy bit nie za s³u ¿o nych dla In sty tu tu pro fe so rów, Boh da na Pa szkow skie go i Al fre da Œwi ta. Ich
oso bo woœæ i do ko na nia wy war ³y naj wiêk szy wp³yw na obli cze In sty tu tu w dniu dzi siej szym.

In sty tut pro wa dzi pra ce ba daw cze w ob sza rze tech no lo gii sta no wi¹ cych pod sta wê wspó³ -
 cze snej elek tro ni ki i tech nik in for ma cyj nych. W upro szcze niu mo¿ na po wie dzieæ, ¿e roz wój
tech nik in for ma cyj nych opie ra siê na czte rech tech no lo giach: prze twa rza nia, prze sy ³a nia,
prze cho wy wa nia i pre zen ta cji da nych. Im po nu j¹ cy po stêp w dzie dzi nie prze twa rza nia da nych
jest mo¿ li wy g³ów nie dziê ki szyb kie mu roz wo jo wi tech no lo gii pro jek to wa nia oraz wy twa rza -
nia uk³a dów sca lo nych, bê d¹ cych do me n¹ mi kro e lek tro ni ki, a co raz czê œciej rów nie¿ na no -
e lek tro ni ki. Do prze sy ³a nia da nych co raz po wszech niej s¹ obe cnie sto so wa ne œwia t³o wo dy
oraz la se ry, a wiêc co raz czê œciej wy ko rzy sty wa ne s¹ zdo by cze opto e lek tro ni ki i fo to ni ki.
Prze cho wy wa nie la wi no wo na ra sta j¹ cej licz by da nych wy ma ga co raz po je mniej szych pa -
miê ci, za rów no pó³ prze wo dni ko wych, jak i optycz nych. Za sto so wa nie znaj du j¹ tu naj now -
sze osi¹ gniê cia mi kro e lek tro ni ki i opto e lek tro ni ki. Z ko lei do pre zen ta cji da nych po trzeb ne
s¹ nie tyl ko ró¿ no rod ne uk³a dy optycz ne, których pro jek to wa nie i re a li za cja s¹ przedmio tem
in ten syw nych ba dañ w ob sza rze opto e lek tro ni ki, ale rów nie¿ od po wie dnie tech ni ki prze twa -
rza nia obra zu z wy ko rzy sta niem spe cja li zo wa nych uk³a dów mi kro e lek tro nicz nych. Roz wój
elek tro ni ki, który wie le lat te mu spo wo do wa³ po ja wie nie siê uk³a dów sca lo nych, pro wa dzi
obe cnie do re a li za cji ca ³ych sy ste mów w jed nej struk tu rze, a w ostat nich la tach tak ¿e do mi -
kro sy ste mów in te gru j¹ cych wie dzê z wie lu dzie dzin na u ki, m.in. tech no lo gii ma te ria ³ów, mi -

1 Podro zdzia³ ten opra co wa³ dr hab. Ry szard Ki siel na pod sta wie te kstów otrzy ma nych od kie row ni ków za k³a -
dów: prof. Ro mu al da Bec ka, prof. Wie s³a wa Ku Ÿmi cza, prof. Mi cha ³a Ma li now skie go, prof. Ja na Szmid ta
i prof. Je rze go Wo Ÿnic kie go.
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kro e lek tro ni ki, opto e lek tro ni ki i fo to ni ki. Przedmio tem ak tyw no œci ba daw czej In sty tu tu Mi kro -
e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki jest w wiêk szym lub mniej szym stop niu ka¿ dy z wy mie nio nych
ob sza rów.

W sk³ad In sty tu tu wcho dzi 5 za k³a dów na u ko wo-dy dak tycz nych:

n Za k³ad Fo to ni ki Obra zo wej i Mi kro fa lo wej, kie ro wa ny przez pro fe so ra Je rze go Wo Ÿ -
nic  kie go,

n Za k³ad Me tod Pro jek to wa nia w Mi kro e lek tro ni ce, kie ro wa ny przez pro fe so ra Wie s³a wa
Ku Ÿmi cza,

n Za k³ad Opto e lek tro ni ki, kie ro wa ny przez pro fe so ra Mi cha ³a Ma li now skie go,

n Za k³ad Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ro -
mu al da Bec ka,

n Za k³ad Tech no lo gii Mi kro sy ste mów i Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych, kie ro wa ny przez pro -
fe so ra Ja na Szmid ta.

Ka dra In sty tu tu li czy oko ³o 70 pra cow ni ków (w tym 13 pro fe so rów), a jej po ten cja³ na u -
ko wy jest wzmac nia ny przez dok to ran tów (ak tu al nie po nad 30) oraz stu den tów re a li zu j¹ cych
pra ce in ¿y nier skie i ma gi ster skie.

In sty tut pro wa dzi licz ne pro jek ty ba daw cze za rów no miê dzy na ro do we, jak i kra jo we.
Spo œród wa¿ niej szych pro jek tów miê dzy na ro do wych, zre a li zo wa nych lub bê d¹ cych w fa zie
re a li za cji w la tach 2001–2011, na le ¿y wy mie niæ :
n NA NO SIL (Si li con-Ba sed Na no-struc tu res and Na no de vi ces for Long Term Na no e lec tro -

nic Ap pli ca tions),
n PULL NA NO (Pul ling the Li mits of na noC MOS Elec tro nics),
n NE MO (Ne twork of Excel len ce in Mi cro-Optics),
n CLE AN (Con trol ling Le a ka ge Po wer in na noC MOS SoCs),
n IDE SA (Im ple men ta tion of Wi de spre ad IC De sign Skills in Ad van ced De ep Sub mi cron

Tech no lo gies at Eu ro pe an Aca de mia),
n RE A SON (Re se arch and Tra i ning Ac tion for Sy stem on Chip),
n BiPC (CIS Im pro ved Bu il ding In te gra tion of PV by Using Thin Film Mo du les in CIS Tech -

no lo gy).

In sty tut ko or dy nu je ak tu al nie pro jekt roz wo jo wy Elek tro nicz ne de tek to ry i przy rz¹ dy che -
mo czu ³e z war stwa mi dia men to wy mi i dia men to po dob ny mi oraz ko or dy no wa³ pro jekt za ma -
wia ny No we tech no lo gie na ba zie wê gli ka krze mu i ich za sto so wa nia w elek tro ni ce wiel kich
czê sto tli wo œci, du ¿ych mo cy i wy so kich tem pe ra tur.

W In sty tu cie re a li zo wa ne s¹ tak ¿e licz ne pro jek ty ba daw cze Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol -
nic twa Wy ¿sze go. Ja ko przy k³a dy tych pro jek tów mo¿ na tu wy mie niæ:
n Wy twa rza nie i cha rak te ry za cja cien kich warstw me ta licz nych i die lek trycz nych dla po trzeb

na no e lek tro ni ki i tech ni ki mi kro fa lo wej,
n Mo de lo wa nie struk tur krze mo wych z ni sko wy mia ro wym ga zem elek tro no wym,
n Mo de lo wa nie i cha rak te ry za cja wie lo bram ko wych struk tur MOS SOI,
n W³a œci wo œci emi syj ne ak tyw nych ma te ria ³ów tlen ko wych o pe rio dycz nym upo rz¹d ko -

wa niu.

Istot nym roz sze rze niem ak tyw no œci na u ko wej In sty tu tu s¹ re a li zo wa ne w nim pro jek ty
ba daw cze struk tu ral ne:
n PO IG.02.01.00-14-138/08 Utwo rze nie gru py in no wa cyj nych, kom ple men tar nych la bo -

ra to riów ba daw czych mi kro-, na no- i opto e lek tro ni ki, Cen trum Na no fo to ni ki,
n PO IG.01.03.01-00-014/08 Mi kro- i Na no sy ste my w Che mii i Dia gno sty ce Bio me dycz nej

(MNS-DIAG),
n PO IG.01.03.01-00-159/08 In no wa cyj ne tech no lo gie wie lo funk cyj nych ma te ria ³ów i struk -

tur dla na no e lek tro ni ki, fo to ni ki, spin tro ni ki i tech nik sen so ro wych In Tech Fun,
n PO IG.01.03.02-14-071/08 Opra co wa nie tech no lo gii no wej ge ne ra cji czuj ni ka wo do ru

i je go zwi¹z ków do za sto so wañ w wa run kach po nad nor ma tyw nych De Tech,
n PO IG.01.01.02-00-045/09 In ¿y nie ria In ter ne tu Przy sz³o œci.
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W swo jej dzia ³al no œci ba daw czej In sty tut wspó³ pra cu je z wie lo ma za gra nicz ny mi oœrod -
 ka mi ba daw czy mi w Eu ro pie, Ame ry ce, Azji i Au stra lii, a tak ¿e ucze st ni czy w miê dzy na ro -
do wych pro gra mach edu ka cyj nych. Pro wa dzi po nad to dzia ³al noœæ edu ka cyj n¹ w ra mach
spe cjal no œci Elek tro ni ki i In ¿y nie ria Kom pu te ro wa w dzie dzi nie mi kro e lek tro ni ki, opto e lek -
tro ni ki, fo to ni ki mi kro fa lo wej, na no tech no lo gii i mi kro sy ste mów. Pra cow ni cy In sty tu tu za i ni -
cjo wa li i s¹ wspó³ or ga ni za to ra mi kszta³ ce nia in ter ne to we go w Oœrod ku Kszta³ ce nia na Od -
le g³oœæ Po li tech ni ki War szaw skiej (OKNO).

Do dys po zy cji pra cow ni ków In sty tu tu sto j¹ uni ka to we i do brze wy po sa ¿o ne la bo ra to ria,
wy ko rzy sty wa ne za rów no do prac ba daw czych, jak i w pro ce sie kszta³ ce nia, m.in.:
n La bo ra to rium Tech no lo gii Struk tur Pó³ prze wo dni ko wych (cle an-ro om),
n La bo ra to rium Pro jek to wa nia Uk³a dów Sca lo nych,
n La bo ra to rium Tech ni ki Mi kro pro ce so ro wej,
n La bo ra to rium Fo to ni ki Mi kro fa lo wej,
n La bo ra to rium Cy fro we go Prze twa rza nia Obra zu,
n Œro do wi sko we La bo ra to rium Mi kro sy ste mów i Mi kro u k³a dów Hy bry do wych,
n La bo ra to rium Spek tro sko pii La se ro wej,
n La bo ra to rium Cha rak te ry za cji Struk tur Pó³ prze wo dni ko wych.

In sty tut jest orga ni za to rem cy klicz ne go miê dzy na ro do we go sym po zjum Dia gno stics &Yield
— Ad van ced Si li con De vi ce and Tech no lo gies for ULSI Era oraz wspó³ or ga ni za to rem: In ter -
na tio nal Tra vel ling Sum mer Scho ol on Mi cro wa ve and Li gh twa ves, In ter na tio nal Con fe ren ce
„Mi xed De sign of In te gra ted Cir cu its and Sy stems” — MI XDES, a tak ¿e In ter na tio nal Con fe -
ren ce on Mi cro wa ves, Ra dar and Wi re less Com mu ni ca tions — MI KON. Od lat pod au spi cja -
mi In sty tu tu orga ni zo wa ne jest Sym po zjum Na u ko we Tech ni ki Prze twa rza nia Obra zu — TPO.
In sty tut jest rów nie¿ wspó³ or ga ni za to ra mi Kra jo wej Kon fe ren cji Na u ko wej Tech no lo gia Elek -
tro no wa — EL TE oraz Sym po zjum Tech ni ki La se ro wej STL. Pra cow ni cy In sty tu tu s¹ za pra sza -
ni do ko mi te tów na u ko wych pre sti ¿o wych kon fe ren cji miê dzy na ro do wych, m.in. ESS DERC,
ES SCIRC, MI XDES, DIA MOND, EU RO SOI, IN FOS.

W In sty tu cie dzia ³a j¹ czte ry Stu denc kie Ko ³a Na u ko we:
n Ko ³o Na u ko we Mi kro e lek tro ni ki i Na o e lek tro ni ki,
n Ko ³o Na u ko we Mi kro sy ste mów „ONYKS”,
n Ko ³o Na u ko we Opto e lek tro ni ki,
n Ko ³o Na u ko we Prze twa rza nia Obra zu.

Pra cow ni cy In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki pia sto wa li i pia stu j¹ tak ¿e obe cnie
bar dzo wa¿ ne funk cje we w³a dzach Uczel ni i Wy dzia ³u oraz pre sti ¿o wych orga ni za cjach
spo ³ecz nych i na u ko wych.

In sty tut mo ¿e po chwa liæ siê im po nu j¹ cym do rob kiem pu bli ka cyj nym, na który sk³a da j¹
siê w zna cz¹ cym stop niu ar ty ku ³y opu bli ko wa ne w naj wa¿ niej szych cza so pi smach o cyr ku -
la cji miê dzy na ro do wej, a tak ¿e licz ne wy daw nic twa ksi¹¿ ko we. Pra ce te s¹ licz nie cy to wa -
ne w li te ra tu rze œwia to wej. Wie le prac na u ko wo-ba daw czych re a li zo wa nych w In sty tu cie
do cze ka ³o siê wdro ¿eñ w po sta ci m.in. apa ra tu ry kon trol no-po mia ro wej wy ko rzy sty wa nej
w wie lu la bo ra to riach na œwie cie.

Za k³ad Fo to ni ki Obra zo wej i Mi kro fa lo wej
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Je rzy Wo Ÿnic ki

Za k³ad po wsta³ z po ³¹ cze nia Za k³a du Elek tro ni ki i Fo to ni ki Mi kro fa lo wej z Za k³a dem Prze twa -
rza nia Obra zu. No wa na zwa za k³a du do brze od da je je go te ma ty kê ba daw cz¹.

W ob sza rze fo to ni ki mi kro fa lo wej, która wy ro s³a na sty ku tech ni ki mi kro fa lo wej i opto -
e lek tro ni ki i jest zwi¹ za na sil nie z la wi no wym roz wo jem te le ko mu ni ka cji œwia t³o wo do wej,
a tak ¿e no wy mi tech ni ka mi mo du la cji i de tek cji pro mie nio wa nia pod czer wo ne go, ba da nia
na u ko we pro wa dzo ne s¹ rów no le gle na kil ku fron tach:

n nad optycz ny mi me to da mi ste ro wa nia, kon tro li i sta bi li za cji czê sto tli wo œci oscy la to rów
mi kro fa lo wych z wy ko rzy sta niem fo to nicz nych fil trów mi kro fa lo wych i fo to wa rak to rów
(B. Gal was, J. Pio trow ski, Z. Szcze pa niak, K. Ma dziar);

n nad te o ri¹ dzia ³a nia i kon struk cj¹ mie sza czy opto mi kro fa lo wych, z wy ko rzy sta niem fo to -
diod PIN i mo du la to rów elek tro op tycz nych (B. Gal was, J. Da wid czyk);
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n nad wy ko rzy sta niem optycz nych ³¹cz ana lo go wych do trans mi sji sy gna ³ów mi kro fa lo -
wych oraz tech ni ka mi po mia ru ma cie rzy roz pro sze nia ele men tów opto mi kro fa lo wych
(B. Gal was, J. Skul ski, K. Ma dziar).

W ob sza rze fo to ni ki obra zo wej je ste œmy œwiad ka mi dy na micz ne go roz wo ju me tod ana li -
zy da nych obra zo wych w po sta ci se kwen cji obra zów trój wy mia ro wych. Pod sta wo we eta py
pro ce su wi zji trój wy mia ro wej de ter mi nu j¹ czte ry kie run ki roz wo ju tech nik prze twa rza nia
obra zu w za kre sie tech nik wi zji 3D/4D: uk³a dy po zy ski wa nia obra zów 3D i 4D, prze twa -
rza nie obra zów trój wy mia ro wych, wi zu a li za cja da nych obra zo wych 3D oraz ich ana li za.
W ostat nich la tach jest ob ser wo wa ny szyb ki roz wój tech no lo gii po zy ski wa nia da nych trój wy -
mia ro wych o obiek tach zmien nych w cza sie z wy ko rzy sta niem ak tyw nych i pa syw nych me -
tod po mia ru kszta³ tu. Dru gi z kie run ków nie sie ze so b¹ no we wy zwa nia z za kre su opra co wa -
nia efek tyw nych al go ryt mów po pra wy ja ko œci, seg men ta cji i eks trak cji cech dla no we go ty pu
re pre zen ta cji da nych obra zo wych. Roz wój tech nik wi zu a li za cji obra zów 3D to przede wszyst -
kim no we roz wi¹ za nia — o co raz do sko nal szych pa ra me trach u¿yt ko wych — z za kre su ste -
re o sko pii, au to ste re o sko pii, zo bra zo wa nia in te gral ne go oraz ho lo gra fii cy fro wej. Au to ma tycz -
na eks trak cja in for ma cji z obra zów trój wy mia ro wych ma co raz wiê cej za sto so wañ w ró¿ nych
dzie dzi nach, po czy na j¹c od sy ste mów bez pie czeñ stwa, po przez uk³a dy wi dze nia ma szy no -
we go, a skoñ czyw szy na sy ste mach mul ti me dial nych. Sy ste my wy ko rzy stu j¹ ce trój wy mia ro w¹
re pre zen ta cjê obiek tu lub kon tro lo wa ne go pro ce su po zwa la j¹ na pew niej sz¹ i do k³a dniej sz¹
je go ana li zê i kon tro lê.

Je ste œmy rów nie¿ œwiad ka mi dy na micz ne go roz wo ju me tod prze twa rza nia i ana li zy
obra zów dla co raz szer sze go za kre su za sto so wañ. Jed nym z nich s¹ sy ste my mo ni to rin gu wi -
zyj ne go. Sy ste my ta kie sta ³y siê nie odzow n¹ czê œci¹ wszel kich miejsc u¿yt ku pu blicz ne go,
a szcze gól nie tam, gdzie bez pie czeñ stwo jest pro ble mem klu czo wym. Na lot ni skach, dwor -
cach, pa sa ¿ach han dlo wych wspo ma ga j¹ pra cow ni ków ochro ny, sy gna li zu j¹c podej rza ne
za cho wa nia lu dzi lub in nych obiek tów, in for mu j¹c o po zo sta wio nych przedmio tach lub
wkro cze niu nie po ¿¹ da nych osób do za strze ¿o nych czê œci bu dyn ków. No wo cze sne uk³a dy
fo to ni ki obra zo wej po zwa la j¹ na znacz ne zwiêk sze nie sku tecz no œci te go ty pu roz wi¹ zañ
przez zwiêk sze nie za kre su spek tral ne go re je stro wa ne go obra zu (od UV do THz), wzbo ga ca -
nie in for ma cji o do dat ko we pa ra me try pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go, zwiêk sze nie
czu ³o œci itd.

Ba da nia na u ko we pro wa dzo ne w Za k³a dzie Fo to ni ki Obra zo wej i Mi kro fa lo wej w la tach
2009–2010 (do 2009 ro ku Za k³a dzie Prze twa rza nia Obra zu) do ty czy ³y:
n wi zu a li za cji ho lo gra mów cy fro wych z wy ko rzy sta niem prze twor ni ków cie k³o kry sta licz -

nych (M. Sut kow ski, J. Par ka, P. Gar bat),
n ba da nia w³a œci wo œci optycz nych i elek tro op tycz nych prze twor ni ków cie k³o kry sta licz nych

wie lo krot ne go za pi su na po trze by ho lo gra fii (J. Par ka, M. Sut kow ski),
n opra co wa nia me tod ana li zy se kwen cji obra zów cy fro wych w ce lu okre œla nia pa ra me trów

ele men tów na wiew nych uk³a dów we nty la cji (P. Gar bat),
n opra co wa nia me to dy ki po zy ski wa nia i prze twa rza nia obra zów 3D z wy ko rzy sta niem

me tod ak tyw nych (P. Gar bat, W. Skar bek z ze spo ³em z Za k³a du Te le wi zji In sty tu tu Ra dio -
e lek tro ni ki),

n ba dañ nad za sto so wa niem spek tral no-po la ry za cyj nych prze twor ni ków cie k³o kry sta licz -
nych w prze twa rza niu obra zu (J. Wo Ÿnic ki, J. Par ka, P. Gar bat, M. Sut kow ski, H. Gór kie -
wicz-Gal was),

n ba dañ nad uk³a da mi ana li zy pa ra me trów po la ry za cji w za sto so wa niach mo ni to rin gu
wi zyj ne go (P. Gar bat).

Licz ne pra ce pro wa dzo ne by ³y w ra mach pro jek tów re a li zo wa nych wspól nie z in ny mi
oœrod ka mi ba daw czy mi, m.in:
n Spek tral no-po la ry za cyj ny filtr cie k³o kry sta licz ny w sy ste mie cy fro we go prze twa rza nia

i ana li zy obra zu — wspól nie z Woj sko w¹ Aka de mi¹ Tech nicz n¹ (la ta 2004–2007),
n Ana li za obra zu w okre œla niu pa ra me trów we nty la cyj nych stru mie ni na wiew nych — wspól -

nie z Wy dzia ³em In ¿y nie rii Œro do wi ska (2008),
n Struk tu ral na ka me ra 3D-HD — wspól nie z Za k³a dem Te le wi zji, In sty tu tu Ra dio e lek tro ni -

ki (2010–2012).
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Za k³ad Me tod Pro jek to wa nia w Mi kro e lek tro ni ce
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Wie s³aw Ku Ÿmicz

Pro ble ma ty ka ba daw cza Za k³a du jest obej mu je pro jek to wa nie i re a li za cjê uk³a dów sca lo -
nych. Dzia ³al noœæ Za k³a du po ro ku 2000 za czê ³a byæ co raz bar dziej do strze ga na na eu ro pej -
skim „ryn ku na u ko wym”. W la tach 2002–2005 w 5. Pro gra mie Ra mo wym UE pro wa dzo ny
by³ pro jekt RE A SON, który za i ni cjo wa³ i ko or dy no wa³ pro fe sor Wie s³aw Ku Ÿmicz, a nie któ -
re pa kie ty za dañ by ³y ko or dy no wa ne przez in nych pra cow ni ków Za k³a du (dr. hab. W. Ple ska -
cza, doc. dr E. Pi wo war sk¹). Tym ogrom nym i bar dzo skom pli ko wa nym orga ni za cyj nie pro -
jek tem (22 part ne rów z 18 kra jów) Za k³ad œmia ³o wkro czy³ miê dzy naj lep szych w Eu ro pie,
o czym œwiad cz¹ za pro sze nia do in nych po wa¿ nych pro jek tów eu ro pej skich. W la tach 2006–
–2008 pro wa dzo ne by ³y ba da nia w ra mach pro jek tu CLE AN (6. PR UE), w którym uni ka to we
do œwiad cze nie i opro gra mo wa nie IMiO CAD by ³y wy ko rzy sty wa ne do ba dañ wp³y wu roz rzu -
tów pro duk cyj nych na wiel koœæ sta tycz ne go po bo ru mo cy w na no me tro wych uk³a dach
CMOS. Po czy na j¹c od 2008 ro ku, pra cow ni cy Za k³a du (W. Ku Ÿmicz, W. Ple skacz, A. Wiel -
gus, A. £u czyk, T. Bo rej ko) ucze st ni cz¹ w cha rak te rze wy k³a dow ców oraz pro wa dz¹ cych za -
jê cia prak tycz ne w kur sach pro jek tów IDE SA i IDE SA-2 (7. PR UE), których s³u cha cza mi s¹
wy k³a dow cy i m³o da ka dra na u ko wa licz nych eu ro pej skich uni wer sy te tów, a te ma ty ka do ty -
czy naj bar dziej za a wan so wa nych na no me tro wych tech no lo gii CMOS. W tych kur sach pra -
cow ni cy Za k³a du sta j¹ ja ko wy k³a dow cy w jed nym sze re gu z ko le ga mi z naj lep szych oœrod -
ków eu ro pej skich (IMEC, EP FL, KU Leu ven, TU Del ft). W ko lej nej de ka dzie Za k³ad podej mu je
no we wy zwa nia i wkra cza w pro jek to wa nie uk³a dów na czê sto tli wo œci mi kro fa lo we (re a li -
zo wa ny jest obe cnie pro jekt wie lo sy ste mo we go odbior ni ka GPS).

W Za k³a dzie pro wa dzo ne s¹ pra ce nad mo de lo wa niem zu pe³ nie no wych ro dza jów przy -
rz¹ dów pó³ prze wo dni ko wych, które mo¿ na wy two rzyæ w tech no lo gii VE STIC. Tech no lo gia
VE STIC mo ¿e zre wo lu cjo ni zo waæ prze mys³ pó³ prze wo dni ko wy, bo wiem umo¿ li wi wy twa -
rza nie uk³a dów, które bê d¹ mia ³y lep sze pa ra me try, znacz nie mniej sze zu ¿y cie ener gii, a przy
tym bê d¹ pro st sze i tañ sze w pro duk cji od uk³a dów wy twa rza nych dzi siaj przy u¿y ciu naj bar -
dziej za a wan so wa nych tech no lo gii CMOS. Pra ce nad tech no lo gi¹ VE STIC, której au to rem jest
pro fe sor Woj ciech Ma ³y, pro wa dzo ne s¹ pod je go kie run kiem oraz pro fe so ra An drze ja Pfit zne -
ra wspól nie i rów no cze œnie z wie lo ma part ne ra mi za gra nicz ny mi z ta kich oœrod ków, jak Car -
ne gie Mel lon Uni ver si ty, Uni ver si ty of Ca li for nia at San ta Bar ba ra, Tech ni cal Uni ver si ty Mu nich,
In sti tu te of Mi cro e lec tro nics A*Star in Sin ga po re, Eco le Po ly tech ni que Fe de ra le de Lau san ne.

Za k³ad Opto e lek tro ni ki
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Mi cha³ Ma li now ski

W Za k³a dzie Opto e lek tro ni ki pro wa dzo ne s¹ ba da nia z sze ro ko ro zu mia nej opto e lek tro ni ki.
W ostat nich la tach roz wi ja no ba da nia optycz ne i spek tro sko po we oœrod ków œwia t³o wo do -
wych, pla nar nych i w³óko wych. Pra ce te by ³y pro wa dzo ne rów no le gle z ana li z¹ te o re tycz n¹
oraz ba da nia mi ge ne ra cji w tych oœrod kach. W szcze gól no œci, we wspó³ pra cy z In sty tu tem
Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych opra co wa no me to dê wy twa rza nia ak tyw nych struk -
tur pla nar nych Re3+:YAG/YAG. Do œwiad cze nia zdo by te w oma wia nym ob sza rze ba dañ zo -
sta ³y pod su mo wa ne w przy go to wy wa nej w 2003 ro ku w Ofi cy nie Wy daw ni czej Po li tech ni ki
War szaw skiej ksi¹¿ ce M. Ma li now skie go La se ry œwia t³o wo do we, która jest pierw sz¹ w tej dzie -
dzi nie mo no gra fi¹ w na szym kra ju. W³a œci wo œci otrzy ma nych me to d¹ epi ta ksjal n¹ warstw
gra na tów zo sta ³y na stêp nie ze bra ne i opi sa ne w roz dzia le za pro szo nym w spe cjal nym to mie
Spec tro sco py Let ters (M. Ma li now ski, M. Na kiel ska, R. Pi ra mi do wicz, J. Sar nec ki).

W ostat nich la tach w co raz wiêk szym stop niu przedmio tem prac ba daw czych Za k³a du
s¹ efek ty bê d¹ ce na stêp stwem zmniej sza nia roz mia rów oœrod ka czyn ne go do roz mia rów po -
rów ny wal nych z d³u go œci¹ fa li œwie tl nej, pro wa dz¹ ce do ujaw nia nia siê no wych efek tów
roz mia ro wych. Roz wi ja ny od 2008 ro ku no wy kie ru nek ba daw czy obej mu je lu mi no fo ry na -
no kry sta licz ne. Ma te ria ³y te go ty pu s¹ wy daj ny mi emi te ra mi i oka za ³y siê oœrod ka mi o du ¿ej
wy daj no œci kon wer sji wzbu dze nia. Do prac w³¹ czo nych jest tro je dok to ran tów pra cu j¹ cych
nad tech no lo gi¹ na no pro szków oraz ich wy ko rzy sta niem w uk³a dach fo to wol ta icz nych do
kon wer sji d³u go œci fa li pro mie nio wa nia s³o necz ne go, w uk³a dach wzmac nia czy optycz nych
oraz w uk³a dach czuj ni ko wych, np. w ter mo me trii flu o re scen cyj nej. Roz wi ja ne na te re nie
Za k³a du la bo ra to rium ba dañ spek tro skop po wych za pew nia obe cnie sze ro ki wa chlarz optycz -
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nych me tod cha rak te ry za cji no wych ma te ria ³ów i struk tur fo to nicz nych, ta kich jak: do mie sz -
ko wa ne jo na mi me ta li przej œcio wych i ziem rzad kich kry szta ³y i szk³a die lek trycz ne w po sta -
ci ob jê to œcio wej, w³ók no wej, pla nar nej b¹dŸ na no struk tu ral nej, oœrod ki pó³ prze wo dni ko we
o ró¿ nej wy mia ro wo œci, ma te ria ³y orga nicz ne i hy bry do we. La bo ra to rium to w ostat nim ro ku
pod le g³o grun tow nej mo der ni za cji i zo sta ³o wy po sa ¿o ne w uni ka to w¹ apa ra tu rê w wy ni ku
po zy ska nia œrod ków w wy so ko œci oko ³o 5 mln z³ z Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na
Go spo dar ka” dzia ³a nie 2.1 i 2.2 w ra mach pro jek tów Cen trum Na no fo to ni ki Utwo rze nie gru -
py in no wa cyj nych, kom ple men tar nych la bo ra to riów ba daw czych w ob sza rze mi kro-, na no-
i opto e lek tro ni ki oraz Fo to ni ka i tech no lo gie te ra her co we — roz wój Wy dzia ³o we go Cen trum
Ba daw cze go.

Za k³ad Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Ro mu ald Beck

Ba da nia pro wa dzo ne w Za k³a dzie Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki mo¿ na po -
dzie liæ na trzy ob sza ry: tech no lo giê, cha rak te ry za cjê oraz mo de lo wa nie struk tur pó³ prze wo d -
ni ko wych. Pra ce tech no lo gicz ne pro wa dzo ne w Za k³a dzie w ostat nich 10 la tach wy ma ga ³y
po pra wy ja ko œci po mie szczeñ la bo ra to ryj nych oraz ich wy po sa ¿e nia. W g³ów nej czê œci la -
bo ra to rium uda ³o siê osi¹ gn¹æ kla sê czy sto œci 1.000, a w po mie szcze niu do fo to li to gra fii 100.
Zna cz¹ co ulep szo no tak ¿e in fra struk tu rê la bo ra to riów tech no lo gicz nych, m.in. sy stem kli ma -
ty za cji i fil tra cji po wie trza, in sta la cjê wo dy de jo ni zo wa nej oraz ga zów tech no lo gicz nych. Do -
ko na no tak ¿e za ku pu u¿y wa nej apa ra tu ry tech no lo gicz nej, która osi¹ gnê ³a pe³ n¹ spraw noœæ
dziê ki wy si³ kom pra cow ni ków tech nicz nych Za k³a du W. Cie miew skie go oraz K. Dal bia ka.
Za k³ad po zy ska³ tak ¿e no w¹ apa ra tu rê, m.in. urz¹ dze nia do osa dza nia i tra wie nia w at mo sfe -
rze pla zmy. Dziê ki te mu mo¿ li wo œci tech no lo gicz ne Za k³a du zo sta ³y znacz nie roz sze rzo ne.

Pra ce tech no lo gicz ne w la tach 2001–2010 kon cen tro wa ³y siê na wy twa rza niu ultra cien -
kich warstw die lek trycz nych o gru bo œciach rzê du kil ku warstw ato mo wych). Obej mo wa ³y
one opty ma li za cjê pro ce sów wy so ko tem pe ra tu ro wych (T. Bie niek, R.B. Beck), wy twa rza nie
warstw w ni skich tem pe ra tu rach (po ni ¿ej 400°C), eks pe ry men ty z al ter na tyw ny mi die lek try -
ka mi bram ko wy mi (np. azot ki krze mu, tlen ko-azot ki krze mu — R. Mro czyñ ski, R.B. Beck).
Ba da nia te umo¿ li wi ³y po wrót do te ma ty ki struk tur pa miê cio wych opar tych na podwój nej
war stwie die lek try ka (R. Mro czyñ ski). Dziê ki no wym mo¿ li wo œciom zwi¹ za nym z urz¹ dze -
nia mi do pro ce sów pla zmo wych opra co wa no uni ka to w¹ me to dê ultra p³yt kiej (czy li na g³ê -
bo koœæ kil ku warstw ato mo wych) im plan ta cji azo tu (T. Bie niek) i flu o ru (M. Ka lisz, R.B. Beck).
W pierw szym przy pad ku uzy ska no mo¿ li woœæ ma ni pu lo wa nia sk³a dem na wet ultra cien kich
die lek try ków, a tak ¿e opty ma li za cji nie jed no rod ne go sk³a du dla kon kret ne go za sto so wa nia,
w dru gim — nie zwy kle sku tecz n¹ i kom pa ty bil n¹ z tech no lo gi¹ uk³a dów sca lo nych me to dê
uzy ski wa nia przy rz¹ dów krze mo wych od por nych na du ¿e daw ki pro mie nio wa nia.

Dal szy roz wój tech no lo gii na st¹ pi³ dziê ki za ku pom apa ra tu ro wym i mo dy fi ka cjom in fra -
struk tu ry tech no lo gicz nej sfi nan so wa nym ze œrod ków pro jek tu PO IG.02.01.00-14-138/08
Utwo rze nie gru py in no wa cyj nych, kom ple men tar nych la bo ra to riów ba daw czych mi kro-,
na no- i opto e lek tro ni ki. Urz¹ dze nia do tra wie nia w pla zmie chlo ro wej oraz ma gne tron po -
zwo li ³y na roz sze rze nie prac ba daw czych nad ultra cien ki mi die lek try ka mi tak ¿e na ob szar
die lek try ków o wy so kiej prze ni kal no œci elek trycz nej, które s¹ nie zbêd ne dla przy sz³ych tech -
no lo gii MOS-ULSI.

Pra ce ba daw cze Za k³a du do ty czy ³y tak ¿e po ro wa te go krze mu (K. Do mañ ski). Po cz¹t ko -
wo po ro wa ty krzem mia³ s³u ¿yæ wy twa rza niu pod³o ¿y SOI, szyb ko jed nak oka za ³o siê, ¿e
jest on przy dat ny w czuj ni kach, a tak ¿e w struk tu rach MEMS/MO EMS. W wy ni ku du ¿e go
za in te re so wa nia te go ty pu struk tu ra mi Za k³ad na wi¹ za³ wspó³ pra cê miê dzy na ro do w¹ w ra -
mach Cen trum Do sko na ³o œci COM BAT (5. PR UE) ko or dy no wa ne go przez In sty tut Sy ste mów
Elek tro nicz nych, a póŸniej wspó³ pra cê z Wy dzia ³a mi Che mii i Me cha tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej.

Uzy ska nie emi sji œwia t³a w krze mie umo¿ li wi ³o Za k³a do wi wspó³ pra cê z Za k³a dem Opto -
e lek tro ni ki w dzie dzi nie na no fo to ni ki. Pro wa dzo ny ak tu al nie wspól ny pro jekt ba daw czy
obej mu je wy twa rza nie struk tur za wie ra j¹ cych cien k¹ war stwê amor ficz ne go tlen ku krze mu,
w której ulo ko wa ne s¹ na no kry szta ³y krze mu. W za le¿ no œci od roz mia rów i gê sto œci na no -
kry szta ³ów, a tak ¿e gru bo œci war stwy amor ficz nej, struk tu ry ta kie mo g¹ s³u ¿yæ do wy twa rza -
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nia struk tur kwan to wych przy rz¹ dów wy ko rzy stu j¹ cych re zo nans tu ne lo wy (np. kro pek kwan -
to wych), pa miê ci NVMOS, a na wet kry szta ³ów fo to nicz nych.

Pra ce w dzie dzi nie cha rak te ry za cji struk tur pó³ prze wo dni ko wych kon cen tru j¹ siê wo kó³
ba da nia ja ko œci po wierzch ni gra nicz nej die lek tryk–pó³ prze wo dnik, co ma ogrom ne zna cze -
nie w przy pad ku przy rz¹ dów za wie ra j¹ cych war stwy die lek try ków o wy so kiej prze ni kal no -
œci elek trycz nej. Oprócz naj bar dziej roz po wszech nio nych me tod cha rak te ry za cji (ana li za
cha rak te ry styk pr¹ do wo- i po jem no œcio wo-na piê cio wych) g³ów nym na rzê dziem ba daw -
czym jest me to da po mpo wa nia ³a dun ku (L. £u ka siak, S. Szo stak, G. G³u szko, M. Iwa no wicz,
J. Ja siñ ski, A. Ja ku bow ski). Za in te re so wa nie wy ni ka mi cha rak te ry za cji wœród za gra nicz nych
part ne rów umo¿ li wi ³o Za k³a do wi ba da nia za a wan so wa nych struk tur MOS. Dziê ki te mu po
raz pierw szy prze pro wa dzo no po mia ry pr¹ du po mpo wa nia ³a dun ku w pio no wych tran zy sto -
rach MOS oraz w tran zy sto rach MIS z die lek try kiem bram ko wym Gd SiO, za pro po no wa no
me cha nizm ge ne ra cji pu ³a pek po wierzch nio wych w struk tu rach z die lek try kiem Gd SiO,
za sto so wa no tak ¿e po raz pierw szy trój po zio mo w¹ me to dê po mpo wa nia ³a dun ku do cha rak -
te ry za cji struk tur SOI (L. £u ka siak, G. G³u szko, M. Iwa no wicz, J. Ja siñ ski, A. Ja ku bow ski).

Dal szy roz wój ba dañ Za k³a du w ob sza rze cha rak te ry za cji na st¹ pi³ dziê ki za ku pom apa -
ra tu ro wym sfi nan so wa nym ze wspo mnia ne go pro jek tu PO IG. Sy stem do po mia ru cha rak -
te ry styk po jem no œcio wo-na piê cio wych i pr¹ do wo-na piê cio wych umo¿ li wi³ roz po czê cie
cha rak te ry za cji struk tur MOS me to d¹ split C-V (J. Ja siñ ski).

Kon se kwen cj¹ opi sa nych ba dañ jest kon stru o wa nie apa ra tu ry do cha rak te ry za cji struk tur
pó³ prze wo dni ko wych. W Za k³a dzie po wsta ³a ju¿ trze cia we rsja ge ne ra to ra wy mu szeñ do
me to dy po mpo wa nia ³a dun ku oraz in nych me tod im pul so wych, a tak ¿e sy stem do cha rak -
te ry za cji struk tur pó³ prze wo dni ko wych me to da mi im pul so wy mi (M. Iwa no wicz, Z. Pióro,
L. £u ka siak). W prze ci wieñ stwie do dwóch po prze dnich we rsji, w no wym ge ne ra to rze za -
sto so wa no cy fro w¹ syn te zê sy gna ³u, dziê ki cze mu ana lo go wa czêœæ ge ne ra to ra zo sta ³a zre -
du ko wa na do ab so lut ne go mi ni mum, co umo¿ li wi ³o znacz n¹ re duk cjê szu mów. Ge ne ra tor
pe³ ni ro lê ser we ra po mia ro we go ste ru j¹ ce go pra c¹ in nych urz¹ dzeñ, dziê ki cze mu w pew nym
za kre sie sy stem mo ¿e byæ ob s³u gi wa ny zdal nie.

Pra ce w dzie dzi nie mo de lo wa nia sku pia j¹ siê g³ów nie na efek tach mi nia tu ry za cji tran zy -
sto ra MOS. Za pro po no wa no opis cha rak te ry styk elek trycz nych ró¿ no rod nych struk tur MOS
z bar dzo cien kim die lek try kiem bram ko wym z uwzglê dnie niem efek tów kwan to wych, w tym
przy rz¹ dów MOS SOI wy ko rzy stu j¹ cych efek ty tu ne lo wa nia i trans port w ultra cien kich
war stwach pó³ prze wo dni ko wych (B. Maj ku siak, J. Wal czak). Pra ce pro fe so ra B. Maj ku sia ka
zo sta ³y uho no ro wa ne za pro sze niem do na pi sa nia roz dzia ³ów w dwóch pre sti ¿o wych ksi¹¿ -
kach: Fin FETS and Other Mul ti-Ga te Trans i stors (Sprin ger, 2008) oraz Na no sca le CMOS (John
Wi ley & Sons, 2010). Opra co wa no tak ¿e pro ste mo de le cha rak te ry styk pr¹ do wo-na piê cio -
wych (z uwzglê dnie niem wy bra nych efek tów krót kie go ka na ³u) oraz na piê cia pro go we go
w dwu bram ko wych tran zy sto rach MOS (L. £u ka siak, A. Sa wic ka, P. Sa ³ek, A. Ja ku bow ski).
We wspó³ pra cy z Uni wer sy te tem w Na go yi oraz In sty tu tem Tech no lo gii Elek tro no wej w War -
sza wie pro wa dzo ne s¹ pra ce nad mo de lo wa niem i tech no lo gi¹ tran zy sto rów Fin FET, g³ów nie
krze mo wych, ale rów nie¿ wê glo wych (A. Ma li now ski, A. Ja ku bow ski, L. £u ka siak). Mo de lo -
wa niu i cha rak te ry za cji przy rz¹ dów MOS po œwiê co na zo sta ³a mo no gra fia ha bi li ta cyj na pro -
fe sor Li dii £u ka siak Mo de le i elek trycz ne me to dy cha rak te ry za cji przy rz¹ dów MOS i MOS SOI
(Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, 2002).

Za k³ad zaj mu je siê tak ¿e mo de lo wa niem struk tur pó³ prze wo dni ko wych z krze mo ger -
ma nu. Zba da no wp³yw za war to œci ger ma nu i je go pro fi lu w ka na le oraz in nych pa ra me trów
kon struk cyj nych na cha rak te ry sty ki po jem no œcio wo-na piê cio we kon den sa to ra MOS oraz
cha rak te ry sty ki pr¹ do wo-na piê cio we tran zy sto ra MOS z ka na ³em Si Ge. Prze a na li zo wa no
wp³yw za war to œci ger ma nu w pod³o ¿u na cha rak te ry sty ki elek trycz ne kon den sa to ra i tran zy -
sto ra MOS z ka na ³em z na prê ¿o ne go krze mu (L. £u ka siak, A. Ja ku bow ski). Zba da no tak ¿e
wp³yw su per po zy cji pól elek trycz nych bê d¹ cych wy ni kiem nie jed no rod ne go roz k³a du do -
mie sz ko wa nia i za war to œci ger ma nu w ba zie Si Ge he te ro z³¹ czo we go tran zy sto ra bi po lar ne go
na je go cha rak te ry sty ki elek trycz ne oraz wy bra ne pa ra me try u¿yt ko we (A. Ja ku bow ski, A. Za -
rê ba, L. £u ka siak).

Re zul ta ty ba dañ w ob sza rach tech no lo gii, cha rak te ry za cji i mo de lo wa nia by ³y na ty le
in te re su j¹ ce (wie le opra co wa nych mo de li i me tod cha rak te ry za cji cy tu je siê w li te ra tu rze po -
œwiê co nej przy rz¹ dom MOS, a nie które me to dy cha rak te ry za cji za sto so wa no w sy ste mach
po mia ro wych w kra ju i za gra ni c¹), ¿e umo¿ li wi ³y Za k³a do wi udzia³ w du ¿ym i bar dzo pre -
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sti ¿o wym pro jek cie ba daw czym 5. PR UE — NoE Si li con-Ba sed Na no de vi ces — SI NA NO.
Suk ces te go pro jek tu i uzna nie dla pro wa dzo nych w IMiO prac spo wo do wa ³y, ¿e Za k³ad
zna laz³ siê wœród znacz nie mniej licz nych (ni¿ mia ³o to miej sce w przy pad ku SI NA NO)
ucze st ni ków pro gra mu kon ty nu u j¹ ce go tê te ma ty kê — Si li con-Ba sed Na no de vi ces and Na no -
struc tu res NA NO SIL.

Za k³ad od lat orga ni zu je miê dzy na ro do we sym po zjum Dia gno stics & Yield: Ad van ced
Si li con De vi ces for ULSI Era, które gro ma dzi wie lu wy bit nych spe cja li stów z Eu ro py i USA
i cie szy siê nie zmien nie du ¿ym po wo dze niem.

Za k³ad Tech no lo gii Mi kro sy ste mów i Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Jan Szmidt

W Za k³a dzie Tech no lo gii Mi kro sy ste mów i Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych pro wa dzo na jest dzia -
³al noœæ ba daw cza w na stê pu j¹ cych ob sza rach: tech no lo gia i cha rak te ry za cja w³a œci wo œci
ma te ria ³ów kon duk tyw nych, re zy styw nych, die lek trycz nych oraz pó³ prze wo dni ko wych, tech -
no lo gia mon ta ¿u elek tro nicz ne go oraz tech no lo gia wy twa rza nia i mon ta ¿u mi kro sy ste mów.
La ta 2001–2010 by ³y bar dzo burz li wym okre sem w roz wo ju i in ten syw no œci pro wa dzo nych
w Za k³a dzie ba dañ. Po cz¹t ko wo Za k³ad funk cjo no wa³ pod na zw¹ Za k³ad Uk³a dów Opto -
e lek tro nicz nych i Hy bry do wych. Je go kie row ni kiem by³ pro fe sor Je rzy Kru szew ski. Po je go
œmier ci w 2004 ro ku, no wym kie row ni kiem zo sta³ pro fe sor Jan Szmidt. Roz po cz¹³ on pro ces
for mo wa nia od no wa pro fi lu dy dak tycz no-ba daw cze go Za k³a du. W wy ni ku przej œcia do za -
k³a du nie których ad iunk tów z Za k³a du Przy rz¹ dów Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki, a tak -
¿e gru py ów cze snych dok to ran tów (m.in. Ma riu sza So chac kie go, Ma te usza Œmie ta ny, Pio tra
Fir ka, Ry szar da Gro nau, Ar tu ra Szczê sne go) i po zmia nach pro gra mo wych, Za k³ad zmie ni³
na zwê na Za k³ad Tech no lo gii Mi kro sy ste mów i Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych, wch³a nia j¹c Sa -
mo dziel n¹ Pra cow niê Cha rak te ry za cji Ma te ria ³ów kie ro wa n¹ przez pro fe so ra Je rze go Krup kê
(Mi ko ³aj Ba szun, Zdzi s³aw M¹ czeñ ski, Ja nusz Ro gow ski). Za k³ad utrzy ma³ do tych cza so wy
pro fil w ob sza rze dy dak ty ki, ale pod jê to no we dzia ³a nia na rzecz roz wo ju ba dañ w za kre sie
mi kro sy ste mów (przy wspó³ pra cy z Za k³a dem Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych ISE,
kie ro wa nym przez pro fe so ra Ry szar da Ja cho wi cza) oraz ba dañ w za kre sie na no tech no lo gii.
Wpro wa dzo no tak ¿e do ofer ty pro gra mo wej Wy dzia ³u przedmio ty obie ral ne Na no tech no lo -
gie oraz Na no struk tu ry i Na no sy ste my.

W Za k³a dzie pro wa dzo ne s¹ pra ce tech no lo gicz ne nad pó³ prze wo dni ka mi z sze ro k¹
prze rwa za bro nio n¹. Spo œród te go ty pu pó³ prze wo dni ków naj wiêk sz¹ dy na mi kê roz wo jo w¹
osi¹ gn¹³ wê glik krze mu. Pra ce do ty cz¹ ce tech no lo gii wê gli ka krze mu (SiC) zo sta ³y za po cz¹t -
ko wa ne w In sty tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki w 1999 ro ku w gru pie pro fe so ra Ja na
Szmid ta. Roz po czê to od ba dañ nad mo¿ li wo œci¹ wy twa rza nia te go sze ro ko pa smo we go ma -
te ria ³u pó³ prze wo dni ko we go (2,36-3,26 eV) na pod³o ¿u krze mo wym. Pierw sze wy ni ki do ty -
cz¹ ce tech no lo gii SiC w po sta ci wy two rzo nych i scha rak te ry zo wa nych przy rz¹ dów zo sta ³y
za pre zen to wa ne w 2000 ro ku na kon fe ren cji EL TE w Po la ni cy Zdro ju i na miê dzy na ro do -
wej kon fe ren cji Dia gno stics &Yield orga ni zo wa nej przez pro fe so ra An drze ja Ja ku bow skie go
w War sza wie. Po mys³ na roz sze rze nie te ma ty ki ba dañ w tym nie zwy kle atrak cyj nym ob sza -
rze zro dzi³ siê w 2001 ro ku w trak cie miê dzy na ro do wej kon fe ren cji No vel Ap pli ca tion of
Wi de Band gap La y ers, zor ga ni zo wa nej w Za ko pa nem przez li de ra gru py pro fe so ra Ja na
Szmid ta, pod czas dys ku sji z przed sta wi cie la mi pol skich jed no stek na u ko wo-ba daw czych
i uczel ni wy ¿szych (In sty tut Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro no wych, Wy dzia³ In ¿y nie rii Ma -
te ria ³o wej Po li tech ni ki War szaw skiej, In sty tut Tech no lo gii Elek tro no wej, Wy dzia³ Elek tro -
tech ni ki, Elek tro ni ki, In for ma ty ki i Au to ma ty ki Po li tech ni ki £ódz kiej, Wy dzia³ Elek tro ni ki
Mi kro sy ste mów Po li tech ni ki Wro c³aw skiej, Wy dzia³ Elek tro ni ki i In for ma ty ki Po li tech ni ki
Ko sza liñ skiej, Aka de mia Gór ni czo-Hut ni cza). W efek cie w 2005 ro ku zg³o szo ny zo sta³ przez
In sty tut Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych za po œre dnic twem Pol skiej Plat for my Tech -
no lo gicz nej Opto- i Na no e lek tro ni ki te mat Pro jek tu Ba daw cze go Za ma wia ne go (PBZ), a po
ak cep ta cji zg³o szo nej pro po zy cji przez Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol nic twa Wy ¿sze go, sfor mu -
³o wa ny zo sta³ ty tu³ pro jek tu: Wê glik krze mu i je go za sto so wa nia w elek tro ni ce wiel kich czê sto -
tli wo œci, du ¿ych mo cy i wy so kich tem pe ra tur. Re a li za cja te go pro jek tu zo sta ³a uru cho mio na
w 2007 ro ku, a ko or dy na to rem ca ³e go przed siê wziê cia zo sta³ pro fe sor Jan Szmidt. W In sty -
tu cie Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki re a li zo wa no w ra mach PBZ dwa pod pro jek ty — Przy -
rz¹ dy uni po lar ne i struk tu ry tran zy sto ro we na po trze by elek tro ni ki wy so ko tem pe ra tu ro wej
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kie ro wa ny przez pro fe so ra Ja na Szmid ta i Tech no lo gia kon tak tów i mon ta ¿u dla przy rz¹ dów
z wê gli ka krze mu do za sto so wañ wy so ko tem pe ra tu ro wych, wy so ko mo co wych i wy so ko czê -
sto tli wo œcio wych kie ro wa ny przez dok to ra Ry szar da Ki sie la. W ra mach tych pro jek tów opra -
co wa no tech no lo gie zmie rza j¹ ce do wy two rze nia pierw szych w Pol sce przy rz¹ dów pó³ prze -
wo dni ko wych na ba zie SiC (dio da Schott ky’ego, dio da pin, tran zy stor MI SFET, tran zy stor
JFET). Opra co wa na zo sta ³a jed no cze œnie tech no lo gia wy ko na nia obu do wy i mon ta ¿u struk tur
SiC, za pew nia j¹ ca im sta bil n¹ pra cê w tem pe ra tu rze 300°C. Re a li za cja PBZ zo sta ³a za koñ -
czo na w 2010 ro ku.

W ostat nich la tach naj wiêk sz¹ ba rie r¹ roz wo ju tej tech no lo gii oka za ³a siê nie do sko na ³oœæ
uzy ski wa nych obe cnie die lek try ków bram ko wych i ob sza ru przej œcio we go die lek tryk/SiC, co
spo wol nia w spo sób sku tecz ny pro ces wdra ¿a nia tran zy sto rów MO SFET SiC na ryn ku przy -
rz¹ dów ko mer cyj nie do stêp nych. Ba da nia w tym za kre sie, wspar te in ten syw ny mi pra ca mi
mo de lo wy mi, za rów no w ob sza rze cha rak te ry styk elek trycz nych tran zy sto rów, jak i pro ce sów
tech no lo gicz nych, pro wa dzo ne s¹ obe cnie w ra mach pro jek tu roz wo jo we go In no wa cyj ne
tech no lo gie wie lo funk cyj nych ma te ria ³ów i struk tur dla na no e lek tro ni ki, fo to ni ki, spin tro ni ki
i tech nik sen so ro wych (In Tech Fun) fi nan so wa ne go z Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na
Go spo dar ka” (prof. A. Kon cza kow ska).

W Za k³a dzie pro wa dzo ne s¹ tak ¿e pra ce tech no lo gicz ne zwi¹ za ne z mi kro sy ste ma mi za -
rów no hy bry do wy mi, jak i mo no li tycz ny mi opar ty mi na no wych ma te ria ³ach i struk tu rach
pro wa dz¹ ce do opra co wy wa nia ca ³ych sy ste mów po mia ro wych. W tym za kre sie roz wi nê ³a
siê za rów no te ma ty ka cha rak te ry za cji ma te ria ³ów tech ni ka mi mi kro fa lo wy mi (ze spó³ kie ro -
wa ny przez pro fe so ra J. Krup kê), kla sycz ny mi tech ni ka mi ba da nia cia ³a sta ³e go (SIMS, mi kro -
sko pia AFM, mi kro skop kon fo kal ny, SEM, pro fi lo metr), jak i tech no lo gii no wych ma te ria ³ów,
g³ów nie pod k¹ tem ich za sto so wañ w sen so ry ce mo no li tycz nej opar tej na krze mie i wê gli ku
krze mu. Tra dy cyj nym ob sza rem dzia ³al no œci na u ko wej pro wa dzo nej w za k³a dzie by ³y tech -
no lo gie gru bo war stwo we (J. Ka le nik, Z. Szcze pañ ski), a tak ¿e pro ble ma ty ka tech no lo gii i cha -
rak te ry za cji kon tak tów oraz mon ta ¿u struk tur pó³ prze wo dni ko wych i uk³a dów (R. Ki siel,
Z. Szcze pañ ski). W ra mach tych ba dañ zo sta ³o po wo ³a ne do ¿y cia Œro do wi sko we La bo ra to -
rium Gru bo war stwo wych Mi kro u k³a dów Hy bry do wych i Mi kro sy ste mów. Zgro ma dze nie
w jed nym miej scu pe³ ne go ze sta wu urz¹ dzeñ, po zwo li na wy ko na nie po wta rzal nych se rii
mi kro u k³a dów, po cz¹w szy od wy ko ny wa nia pro jek tu kon struk cji, przez wy ko na nie pod³o ¿y
o po ¿¹ da nych w³a œci wo œciach, w tym fo lii ce ra micz nych, wy two rze nie i apli ka cjê ma te ria -
³ów gru bo war stwo wych o okre œlo nych w³a œci wo œciach, w tym œwia t³o czu ³ych i do LTCC oraz
past do spe cjal nych za sto so wañ (np. ma te ria ³ów o wy so kim prze wo dnic twie cie pl nym, past
do czuj ni ków itp.), po pre cy zyj ny mon ta¿ ele men tów pó³ prze wo dni ko wych i her me ty za cjê
ca ³e go uk³a du. Zo sta nie stwo rzo ny w ten spo sób uni ka to wy w ska li kra ju ci¹g tech no lo gicz -
ny, umo¿ li wia j¹ cy w swo jej koñ co wej fa zie pro duk cjê krót kich se rii bar dzo wy szu ka nych
mi kro u k³a dów i mi kro sy ste mów.

Za dy na micz nym roz wo jem pro duk cji uk³a dów sca lo nych z trud no œci¹ na d¹ ¿a j¹ tech no -
lo gie mon ta ¿u elek tro nicz ne go. Do dat ko wo ob szar ma te ria ³ów i tech nik mon ta ¿u na bie ra
szcze gól ne go zna cze nia w do bie ogra ni czeñ pra wnych zwi¹ za nych z ochro n¹ œro do wi ska
(Dy rek ty wa Unii Eu ro pej skiej WE EE oraz RoHS z 2006 ro ku). Dla te go te¿ w Za k³a dzie pod
ko niec lat dzie wiêæ dzie si¹ tych ubie g³e go wie ku pod jê to sze reg prac ba daw czych zwi¹ za -
nych z cha rak te ry za cj¹ ma te ria ³ów eko lo gicz nych (po li me ry oraz lu ty bez o ³o wio we) oraz
opa no wa niem eko lo gicz nych tech no lo gii mon ta ¿u elek tro nicz ne go. Pro wa dzo no pra ce do ty -
cz¹ ce opra co wa nia no wych ma te ria ³ów dla po ³¹ czeñ (po li me ry, lu to wia bez o ³o wio we) oraz
nad ma te ria ³a mi i tech no lo gi¹ dla mon ta ¿u MCM (Mul ti-Chip-Mo du le), a tak ¿e dla mi kro sy s -
te mów. Wy ni ki tych prac zo sta ³y pod su mo wa ne w mo no gra fii dr. hab. in¿. Ry szar da Ki sie la
Po ³¹ cze nia lu to wa ne w mon ta ¿u elek tro nicz nym z za sto so wa niem ma te ria ³ów eko lo gicz nych
(Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, 2009).

W Za k³a dzie pro wa dzo ne s¹ tak ¿e ba da nia z za kre su wy twa rza nia, tech no lo gii i cha rak -
te ry za cji cien kich warstw ma te ria ³ów na no szo nych me to da mi wspo ma ga ny mi pla zm¹ (A.
We rbo wy, P. Fi rek). Za czê to roz wi jaæ te ma ty kê zwi¹ za n¹ z ma te ria ³a mi fer ro e lek trycz ny mi,
po cz¹t ko wo dla za sto so wañ w uk³a dach mi kro e lek tro nicz nych. Dzia ³a nia re a li zo wa no w ra -
mach pro jek tu ba daw cze go KBN (kie row nik A. We rbo wy). Pra ce te po zwo li ³y na opra co -
wa nie me to dy wy twa rza nia ty ta nia nu ba ru przez roz py la nie tar ge tu w pla zmie o czê sto tli -
wo œci ra dio wej oraz wska za ³y ko lej ne kie run ki ba dañ na po trze by mi kro sy ste mów i sen so -
ry ki (N. Kwiet niew ski, P. Fi rek). Dal sze pra ce ba daw cze nad tym ma te ria ³em za o wo co wa ³y
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roz pra w¹ dok tor sk¹ Pio tra Fir ka oraz in te gra cj¹ dzia ³añ stu den tów w ra mach dwóch Pro jek -
tów Rek tor skich przy zna nych Ko ³u Na u ko we mu Mi kro e lek tro ni ki i Na no e lek tro ni ki. Dzia ³a -
nia te, a tak ¿e ba da nia re a li zo wa ne w ra mach pro jek tu roz wo jo we go, sta ³y siê Ÿród³em prac
zwi¹ za nych z re a li za cj¹ ma tryc struk tur jo no czu ³ych ty pu ISFET z sze ro k¹ ga m¹ ma te ria ³ów
die lek trycz nych u¿y wa nych ja ko die lek tryk bram ko wy w tych tran zy sto rach (M. Œmie ta na,
P. Fi rek). W ob sza rze tym roz wi niê ta zo sta ³a znacz nie wspó³ pra ca z Wy dzia ³em In ¿y nie rii
Ma te ria ³o wej Po li tech ni ki War szaw skiej (prof. A. So ko ³ow sk¹, prof. A. Olszy n¹, prof. K. Zdun -
kiem) i In sty tu ta mi In ¿y nie rii Ma te ria ³o wej Po li tech nik £ódz kiej i Ko sza liñ skiej (prof. P. Nie -
dziel skim, prof. S. Mi tu r¹). Ele men tem pro wa dzo nych od wie lu lat dzia ³añ do ty cz¹ cych
wy twa rza nia cien kich warstw die lek trycz nych przy u¿y ciu pla zmy im pul so wej (wspó³ pra ca
z prof. K. Zdun kiem) s¹ ba da nia do ty cz¹ ce ma te ria ³ów, ta kich jak Al2O3 i AlN (P. Fi rek,
M. Waœ  kie wicz). Jest to istot ny ele ment prac zwi¹ za nych z po szu ki wa niem al ter na tyw nych
die lek try ków dla wê gli ka krze mu (M. So chac ki).

W ob sza rze na no tech no lo gii pod jê to wspó³ pra cê z Ze spo ³em pro fe so ra Te o do ra Got szal -
ka z Po li tech ni ki Wro c³aw skiej, a wspól ne ba da nia sku pia ³y siê wo kó³ w³a œci wo œci pie zo e lek -
trycz nych cien kich warstw i na no zia ren ty ta nia nu ba ru oraz mo dy fi ka cji tych w³a œci wo œci
przez od dzia ³y wa nie tem pe ra tu ry.

W Za k³a dzie ba da ne s¹ rów nie¿ tech no lo gicz ne mo¿ li wo œci in te gra cji ele men tów prze -
twor ni ków opto e lek tro nicz nych (M. Bo rec ki, M. Œmie ta na) i mi kro e lek tro nicz nych (J. Ka le -
nik, Z. Szcze pañ ski, M. Œmie ta na), z za sto so wa niem tech nik mi kro e lek tro nicz nych i hy bry do -
wych w tym cien ko war stwo wych oraz gru bo war stwo wych. Cie ka wy mi war stwa mi czu ³y mi
w do me nie elek trycz nej s¹ na no rur ki wê glo we, a w do me nie optycz nej war stwy mo dy fi ku j¹ -
ce pa ra me try pro mie nio wa nia optycz ne go, np. war stwy roz pra sza j¹ ce (bia³ ka i t³u szcze), wpro -
wa dza j¹ ce kon tro lo wa n¹ ab sorp cjê (na no cza st ki Ag, Au) lub zmie nia j¹ ce pro pa ga cjê (DLC).

Obe cnie wi docz ny jest in ten syw ny roz wój mi kro sy ste mów, które znaj du j¹ lub mo g¹ zna -
leŸæ za sto so wa nia w dia gno sty ce bio me dycz nej. W nur cie tym zna laz³ siê Ze spó³ Tech no lo gii
Mi kro sy ste mo wej, kie ro wa ny przez dr. in¿. Mi cha ³a Bo rec kie go. Ba da nia pod sta wo we ze -
spo ³u do ty cz¹ mo¿ li wo œci re a li za cji i in te gra cji przy rz¹ dów przez wpro wa dza nie warstw
czu ³ych, za bez pie cza j¹ cych i prze twor ni ków wie lo pa ra me trycz nych. Ba da ne s¹ tak ¿e prze -
twor ni ki wie lo pa ra me trycz ne (M. Bo rec ki), roz po czê to te¿ ba da nia ma tryc prze twor ni ków
mi kroelek tro nicz nych z war stwa mi czu ³y mi (P. Fi rek).

W ze spo le opra co wa no cie ka we ory gi nal ne podze spo ³y opto e lek tro nicz ne prze twor ni -
ków, ta kie jak optro da ka pi lar na i asy me trycz ny sprzê gacz kie run ko wy. Umo¿ li wi ³y one re a li -
za cjê g³o wic do ba da nia cie czy na pod sta wie próbek o bar dzo ma ³ych ob jê to œciach z wy ko -
rzy sta niem prze twa rza nia w sie ciach neu ro no wych nie li nio we go sy gna ³u z wy mu szo nych
cy kli cza so wych. Wy ka za no, ¿e me to dy te cha rak te ry zu j¹ siê bar dzo wy so k¹ se lek tyw no œci¹
i spe cy ficz no œci¹ w po rów na niu do kla sycz nej de tek cji z wy ko rzy sta niem sen so rów li nio wych
i prze twa rza nia pro go we go.

Ze spó³ pra cu j¹ cy pod kie run kiem dr. in¿. Mi cha ³a Bo rec kie go (M. Be b³ow ska, J. Ka le nik,
J. Szmidt, A. Ja ku bow ski oraz M.L. Kor win-Paw ³ow ski z Dépar te ment d’In for ma ti que et d’In -
génie rie, Uni ver sité du Québec en Ou ta o u a is, Ca na da) pro wa dzi pra ce pro jek to we, kon struk -
cyj ne i tech no lo gicz ne w ob sza rze wie lo pa ra me trycz nych czuj ni ków cie czy i kla sy fi ka to rów
sta nu pro ce su lub orga ni zmu cha rak te ry zu j¹ cych siê no wa tor skim podej œciem do in ter dy scy -
pli nar nych za ga dnieñ.

Od 2005 ro ku wspól nie z SGGW i WAT ba da no w³a œci wo œci opra co wa nych me tod i kon -
struk cji g³o wic. Wy ka za no mo¿ li wo œci kla sy fi ka cji pa liw cie k³ych, ja ko œci mle ka, fa zy p³od -
 no œci u ssa ków, po praw no œci dzia ³a nia lo kal nych sy ste mów oczy szcza nia œcie ków sza rych.
Me to dê przed sta wio no w re no mo wa nych cza so pi smach: IE EE Sen sors i MS &T, Sen sors, Ac ta
Phy si ca P. oraz w za pro szo nych roz dzia ³ach w ksi¹¿ kach Na no sen sors — The o ry and Ap pli -
ca tions in In su stry, He al th ca re and De fen se (CRC, 2011) i Wa ste Wa ter, (In Tech, 2011). Opra -
co wa ne roz wi¹ za nia kon struk cyj ne za strze ¿o no w Urzê dzie Pa ten to wym RP, opra co wu j¹c
3 nie za le¿ ne zg³o sze nia. Pod sta wy te o re tycz ne me tod i aspek ty kon struk cyj ne kla sy fi ka to rów
przed sta wio no w mo no gra fii M. Bo rec kie go pt. Mo de lo wa nie i kon struk cja wie lo pa ra me trycz -
nych na tê ¿e nio wych czuj ni ków œwia t³o wo do wych (Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War -
szaw skiej, 2010).

Obe cnie roz po czê to ba da nia apli ka cji me to dy ka pi lar nej do mo ni to ro wa nia sta nów ¿yw -
no œci, p³y nów ustro jo wych i pa ra me trów u¿yt ko wych bio pa liw cie k³ych.
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I wre szcie wa¿ ny nurt prac Za k³a du to pra ce w ob sza rze fo to wol ta i ki, miê dzy in ny mi nad
tech no lo gi¹ amor ficz ne go krze mu i je go za sto so wañ ja ko ogni wa s³o necz ne go. Pra ce te pro -
wa dzo ne s¹ od wie lu lat we wspó³ pra cy z oœrod ka mi za gra nicz ny mi (Ko rea P³d., In die, USA)
i przy nio s³y wie le osi¹ gniêæ po znaw czych i prak tycz nych (dr in¿. Sta ni s³aw Pie tru szko). Po w -
sta ³e w la tach 2003–2008 no wo cze sne la bo ra to rium fo to wol ta i ki (prze nie sio ne w 2008 ro ku
na po ziom la bo ra to rium ogól no wy dzia ³o we go pod le g³e go Dzie ka no wi), zwa ne w nie któ rych
opra co wa niach „Cen trum Fo to wol ta i ki”, by ³o wy ni kiem wie lo let nich prac zwi¹ za nych z t¹
te ma ty k¹ pro wa dzo nych przez dr. in¿. Sta ni s³a wa Pie tru szkê. Po wsta ³o ono z je go ini cja ty wy
przy œci s³ej wspó³ pra cy m.in. z mgr. in¿. Ma cie jem JóŸwi kiem. W la tach 2004–2008 zre a li -
zo wa ny zo sta³ du ¿y pro jekt fir mo wy, m.in. z fun du szy eu ro pej skich pro gra mów ba daw czych,
a tak ¿e Fun da cji Eko fun dusz, Biu ra Ochro ny Œro do wi ska Urzê du m.st. War sza wy oraz Rek -
to ra Po li tech ni ki War szaw skiej. W je go wy ni ku po wsta ³o naj no wo cze œniej sze w Pol sce cen -
trum cha rak te ry za cji struk tur, przy rz¹ dów i mo du ³ów fo to wol ta icz nych wraz z ze spo ³em
naj wiêk szej w Pol sce zlo ka li zo wa nej na ele wa cji i da chu bu dyn ku Wy dzia ³u In ¿y nie rii Œro -
do wi ska Po li tech ni ki War szaw skiej oraz Gma chu Ra dio tech ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej
(IMiO PW).

W Za k³a dzie bu do wa na jest od 2005 ro ku ba za apa ra tu ro wa s³u ¿¹ ca cha rak te ry za cji ma -
te ria ³ów na po trze by na no- i mi kro e lek tro ni ki oraz mi kro sy ste mów z wy ko rzy sta niem tech nik
mi kro fa lo wych. Te ma ty k¹ t¹ zaj mu je siê pro fe sor Je rzy Krup ka. Je go do ro bek na u ko wy do ty -
czy bar dzo wa¿ ne go ob sza ru dla wspó³ cze snej elek tro ni ki, a mia no wi cie mier nic twa elek tro -
ma gne tycz nych w³a œci wo œci ma te ria ³ów elek tro nicz nych w pa œmie czê sto tli wo œci mi kro fa lo -
wych. W tej dzie dzi nie pro fe sor J. Krup ka jest eks per tem o re no mie œwia to wej. Jest twór ca
no wych me tod po mia ru elek tro ma gne tycz nych w³a œci wo œci ma te ria ³ów w pa œmie mi kro -
fa lo wym. Go to we urz¹ dze nia po mia ro we je go au tor stwa wraz z opro gra mo wa niem zo sta ³y
w ostat nich kil ku la tach sprze da ne do kil ku dzie siê ciu naj wiêk szych firm na œwie cie (m.in.
IN TEL, IBM, Ge ne ral Elec tric, 3M, Ra y the on, Erics son Na tio nal In sti tu te of Stan dards and Tech -
no lo gy, Na tio nal Phy si cal La bo ra to ry, Erics son, EP COS, Go re, In fi ne on), w kil ku na stu naj bar -
dziej uprze my s³o wio nych kra jach œwia ta: USA, Ka na da, Ja po nia, Niem cy, Wiel ka Bry ta nia,
Fran cja, Szwe cja, Bel gia, Da nia, Au stria, Taj wan, Sin ga po re, Au stra lia. Urz¹ dze nia te s¹ sprze -
da wa ne tak ¿e do la bo ra to riów na ro do wych kreu j¹ cych stan dar dy w prze my œle i na u ce, ta kich
jak Na tio nal In sti tu te of Stan dards and Tech no lo gy (USA) i Na tio nal Phy si cal La bo ra to ry
(Wiel ka Bry ta nia). Na le ¿y nadmie niæ, ¿e urz¹ dze nia po mia ro we pro du ko wa ne s¹ jed no st ko -
wo zgo dnie z wy ma ga nia mi odbior ców przez pol sk¹ fir mê QWED, a do mi nu j¹ cym ele men -
tem ich ce ny jest ory gi nal na au tor ska myœl tech nicz na. Osi¹ gniê cia pro fe so ra J. Krup ki w tej
dzie dzi nie zo sta ³y uho no ro wa ne w 2007 ro ku In dy wi du al n¹ Na gro d¹ Pre ze sa Ra dy Mi ni strów
za wy bit ne osi¹ gniê cia na u ko wo-tech nicz ne.

ELEK TRO NI KA W IN STY TU CIE SY STE MÓW ELEK TRO NICZ NYCH 2

In sty tut Sy ste mów Elek tro nicz nych jest, obok In sty tu tu Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, jed -
nym z dwóch in sty tu tów utwo rzo nych w 1970 ro ku na ów cze snym Wy dzia le Elek tro ni ki,
któ re go pro fil ba daw czy i dy dak tycz ny jest od po cz¹t ku je go dzia ³al no œci œci œle zwi¹ za ny
z dzie dzi n¹ elek tro ni ki. Po cz¹t ko wo In sty tut funk cjo no wa³ pod na zw¹ „In sty tut Pod staw
Elek tro ni ki”. Obe cn¹ na zwê przy j¹³ w 1998 ro ku.

In sty tut Pod staw Elek tro ni ki zo sta³ utwo rzo ny z po ³¹ cze nia Ka te dry Uk³a dów Elek tro nicz -
nych i wiêk szej czê œci Ka te dry Elek tro tech ni ki Te o re tycz nej „A”. Pierw szym dy rek to rem, a za -
ra zem orga ni za to rem In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki by³ pro fe sor Je rzy Osiow ski (1970–1978).
Je go mi sjê kon ty nu o wa li ko lej no pro fe sor An drzej Fi lip kow ski (1978–1984 i 1987–1990),
pro fe sor Ja cek Ku dre wicz (1984–1987) oraz pro fe sor Ja nusz Do bro wol ski (1990–2005). Od
2005 ro ku In sty tu tem Sy ste mów Elek tro nicz nych kie ru je pro fe sor Je rzy Sza ba tin.

W po cz¹t ko wym okre sie w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki roz wi ja ne by ³y g³ów nie ba da nia
w za kre sie dys cy plin pod sta wo wych: te o rii ob wo dów, uk³a dów elek tro nicz nych i mier nic twa
elek tro nicz ne go, sta no wi¹ cych fun da ment ów cze snych na uk elek tro nicz nych. Z bie giem

2 Podro zdzia³ ten opra co wa³ prof. Je rzy Sza ba tin na pod sta wie te kstów otrzy ma nych od kie row ni ków za k³a -
dów: dr. hab. Mar ka Na ³ê cza, prof. Ry szar da Ja cho wi cza, prof. Le szka Opal skie go, prof. Ja nu sza Do bro wol -
skie go i prof. Ja na Mu law ki.
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lat, wraz z nie zwy kle dy na micz nym roz wo jem tech no lo gii elek tro nicz nych, sze ro ko po stê -
pu j¹ c¹ kom pu te ry za cj¹ i po ja wie niem siê no wych dys cy plin na u ko wych i ob sza rów te ma -
tycz nych, pro fil ba daw czy In sty tu tu prze su wa³ siê co raz bar dziej w kie run ku dys cy plin sy ste -
mo wych i ba dañ apli ka cyj nych. Zmia na na zwy In sty tu tu by ³a na tu ral n¹ kon se kwen cj¹ te go
pro ce su.

W to ku ewo lu cji te ma ty ki ba daw czej podej mo wa nej w In sty tu cie ukszta³ to wa ³a siê te¿
obe cna struk tu ra In sty tu tu. W sk³ad In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych wcho dzi piêæ za k³a -
dów na u ko wo-dy dak tycz nych:

n Za k³ad Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów, kie ro wa ny przez doktora hab. Mar ka Na ³ê cza,

n Za k³ad Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ry szar da
Ja cho wi cza,

n Za k³ad Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych, kie ro wa ny przez pro fe so ra Le szka Opal -
skie go,

n Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ja nu sza Do bro -
wol skie go,

n Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ja na Mu law kê.

Ka dra In sty tu tu li czy obe cnie 80 pra cow ni ków, w tym 65 pra cow ni ków na u ko wo-dy dak -
tycz nych oraz 15 pra cow ni ków ad mi ni stra cyj no-tech nicz nych. Ka drê sa mo dziel n¹ sta no wi
12 pro fe so rów i 4 ad iunk tów ze stop niem na u ko wym dok to ra ha bi li to wa ne go. Pod ich opie -
k¹ po zo sta je ak tu al nie 41 dok to ran tów, bio r¹ cych czyn ny udzia³ za rów no w za jê ciach dy -
dak tycz nych, jak i pra cach ba daw czych pro wa dzo nych w In sty tu cie.

Dzia ³al noœæ na u ko wa In sty tu tu jest pro wa dzo na w 12 ze spo ³ach na u ko wo-ba daw czych.
Pro ble ma ty ka ba daw cza obej mu je sze ro ki i zró¿ ni co wa ny wa chlarz za ga dnieñ. Li sta ob sza -
rów te ma tycz nych roz wi ja nych ak tu al nie w In sty tu cie jest d³u ga i obej mu je: cy fro we me to dy
prze twa rza nia sy gna ³ów, sy ste my prze twa rza nia sy gna ³ów ra dio lo ka cyj nych, me to dy mo de lo -
wa nia za k³óceñ ra dio lo ka cyj nych, ad ap ta cyj ne i od por ne me to dy de tek cji i esty ma cji sy gna -
³ów, me to dy pro jek to wa nia, ana li zy i te sto wa nia mo no li tycz nych uk³a dów mi kro fa lo wych RF,
mi kro fa lo we sy ste my po mia ro we, ana lo go we i im pul so we uk³a dy i sy ste my elek tro nicz ne,
me to dy wspo ma ga nia kom pu te ro we go pro jek to wa nia uk³a dów elek tro nicz nych, sy ste my cy f -
ro we i mi kro pro ce so ro we, pro jek to wa nie ele men tów i uk³a dów fo to a ku stycz nych, cy fro we
me to dy prze twa rza nia sy gna ³ów bio me dycz nych i ich za sto so wa nia w au dio lo gii, ry no lo gii
i fo nia trii, me to dy pro jek to wa nia mi kro sy ste mów i mi kro czuj ni ków dla za sto so wañ w mier -
nic twie wiel ko œci nie e lek trycz nych i w me dy cy nie, sy ste my po mia ro we i ste ro wa nia w eks pe -
ry men tach fi zy ki wy so kich ener gii, opto e lek tro nicz ne, œwia t³o wo do we i in ter ne to we sy ste my
po mia ro we.

Te ma ty ka ba daw cza In sty tu tu zo sta ³a wzbo ga co na ostat nio o za ga dnie nia le ¿¹ ce na sty ku
elek tro ni ki i in for ma ty ki b¹dŸ na le ¿¹ ce ju¿ wy ra Ÿnie do dzie dzi ny in for ma ty ki. W Za k³a dzie
Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych pro wa dzo ne s¹ ba da nia w za kre sie kryp to lo gicz nych
me tod i sy ste mów ochro ny in for ma cji i bez pie czeñ stwa da nych oraz me tod in for ma ty ki œled -
czej, w Za k³a dzie Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów roz wi ja ne s¹ ba da nia nad me to da mi wnio -
sko wa nia przy bli ¿o ne go i lo gi ki roz my tej, zaœ w Za k³a dzie Sztucz nej In te li gen cji ba da nia
w dzie dzi nie me tod ewo lu cyj nych, sy ste mów ucz¹ cych siê oraz bio in for ma ty ki.

Wy mier nym efek tem ba dañ pod sta wo wych i apli ka cyj nych pro wa dzo nych w wy mie nio -
nych ob sza rach te ma tycz nych s¹ licz ne pu bli ka cje pra cow ni ków In sty tu tu. Na do ro bek pu bli -
ka cyj ny In sty tu tu sk³a da siê w ska li ro ku œre dnio po nad 200 ar ty ku ³ów i re fe ra tów kon fe ren cyj -
nych. Wie le z nich jest pu bli ko wa nych w cza so pi smach z li sty fi la del fij skiej lub ma te ria ³ach
pre sti ¿o wych kon fe ren cji miê dzy na ro do wych.

W wie lu wy mie nio nych dzie dzi nach In sty tut wspó³ pra cu je z licz ny mi oœrod ka mi na u ko -
wy mi i ba daw czy mi w kra ju i za gra ni c¹. Sta ³y mi kra jo wy mi part ne ra mi, z który mi od 1980
ro ku In sty tut pro wa dzi wspól ne pra ce ba daw cze i wdro ¿e nio we na po trze by pol skie go prze -
my s³u ra dio lo ka cyj ne go. Part ne ra mi In sty tu tu w re a li za cji tych prac s¹ Prze my s³o wy In sty tut
Te le ko mu ni ka cji i War szaw skie Za k³a dy Ra dio we RA DWAR. Part ner ska wspó³ pra ca jest
utrzy my wa na tak ¿e z In sty tu tem Pro ble mów J¹ dro wych, In sty tu tem Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u -
chu, In sty tu tem Tech no lo gii Ma te ria ³ów Elek tro nicz nych, Wy dzia ³em Elek trycz nym Po li tech -
ni ki Bia ³o stoc kiej, Wy dzia ³em Che micz nym Po li tech ni ki War szaw skiej, Wy dzia ³em Fi zy ki
Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz Woj sko w¹ Aka de mi¹ Tech nicz n¹.
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Od wie lu lat trwa owoc na wspó³ pra ca In sty tu tu z oœrod ka mi CERN (Orga ni sa tion Eu ro -
pe en ne La Re cher che Nuc le a i re) w Ge ne wie, DE SY (Deut sches Elek tro nen Syn chro tron)
w Ham bur gu, FER MI LAB (Fer mi Na tio nal La bo ra to ry) w Chi ca go, Jef fer son Na tio nal La bo ra -
to ry w New port News VA, Max Planck In sti tu te for So lar Sy stem Re se arch w Lin dau w Niem -
czech oraz Eu ro pe an So u thern Ob se rva to ry w Chi le. W oœrod kach tych na si pra cow ni cy i dok -
to ran ci ucze st ni cz¹ w ba da niach w za kre sie eks pe ry men tów fi zy ki wy so kich ener gii i tech ni ki
ak ce le ra to ro wej. ¯y we kon tak ty na u ko we utrzy my wa ne s¹ tak ¿e z Cli ni cal Scho ol of Me di -
ci ne Uni wer sy te tu w Cam brid ge oraz Uni wer sy te tem w So u thamp ton w Wiel kiej Bry ta nii,
Uni wer sy te ta mi w Ka dy ksie i Wa len cji w Hi szpa nii, Uni wer sy te ta mi di Ca ta nia i La Sa pien -
za we W³o szech, Uni wer sy te tem w Sin ga pu rze, In phi Cor po ra tion w Ka li for nii oraz z NA TO
Ad van ced Stu dy In sti tu te.

Ak tyw noœæ ba daw cza In sty tu tu prze ja wia siê tak ¿e w ucze st nic twie w licz nych miê dzy -
na ro do wych i kra jo wych pro jek tach ba daw czych. In sty tut ko or dy no wa³ m.in. za koñ czo ne
nie daw no dwa ob szer ne eu ro pej skie pro jek ty ba daw cze: COM BAT, kie ro wa ny przez pro fe -
so ra Ry szar da Ja cho wi cza i re a li zo wa ny w ra mach Cen trum Do sko na ³o œci Pro jek to wa nia
i Tech no lo gii Mi kro sy ste mów oraz SE WING (Sy stem for Eu ro pe an Wa ter Mo ni to ring), re a li zo -
wa ny pod kie row nic twem pro fe so ra An drze ja Fi lip kow skie go w ra mach pro gra mu eu ro pej -
skie go FP5. W ra mach pro gra mu FP6 In sty tut bra³ czyn ny udzia³ w pro jek cie CA RE (Co or di -
na tion of Ac ce le ra tor Re se arch in Eu ro pe), kie ro wa nym przez pro fe so ra Ry szar da Ro ma niu ka.
W 2009 ro ku za koñ czo na zo sta ³a re a li za cja du ¿e go pro jek tu eu ro pej skie go WAR MER (Wa ter
Risk Ma na ge ment in Eu ro pe) wy ko ny wa ne go w pro gra mie FP6 (prof. An drzej Fi lip kow ski),
a obe cnie w pro gra mie FP7 pro wa dzo ne s¹ dwa te ma ty pro jek tu EU CARD (Eu ro pe an Co or -
di na tion of Ac ce le ra tor R & D) (prof. Ry szard Ro mniuk i dr in¿. Krzy sztof Czu ba). W ubie g³ym
ro ku za koñ czo ne zo sta ³y tak ¿e pra ce w dwóch wio d¹ cych te ma tach ob szer ne go kra jo we go
pro jek tu za ma wia ne go Za a wan so wa ne Tech no lo gie Ra da ro we w Za sto so wa niach Woj sko -
wych oraz Cy wil nych (prof. Krzy sztof Kul pa).

In sty tut jest ini cja to rem i orga ni za to rem czte rech cy klicz nych kon fe ren cji na u ko wych, na
sta ³e ju¿ wpi sa nych w ka len darz kra jo wych kon fe ren cji te ma tycz nych. Kon fe ren cja Al go ryt -
my Ewo lu cyj ne i Opty ma li za cja Glo bal na (KKA E iOG), o 12-let niej ju¿ tra dy cji, in te gru je ca ³e
œro do wi sko kra jo we na u kow ców zaj mu j¹ cych siê t¹ te ma ty k¹. Wa¿ ny mi wy da rze nia mi na u -
ko wy mi w ska li kra ju s¹ tak ¿e: Sym po zjum Fo to ni ki i In ¿y nie rii In ter ne tu — orga ni zo wa ne
tra dy cyj nie w Wil dze, w tym ro ku ju¿ po raz 24., oraz Sym po zjum Prze twa rza nia Sy gna ³ów
— orga ni zo wa ne w Ja chran ce. Sym po zja te odby wa j¹ siê pod au spi cja mi Stu dent Branch
IE EE oraz Stu dent Branch SPIE i s¹ ad re so wa ne g³ów nie do m³o dych pra cow ni ków na u ki. Sta -
no wi¹ one dla m³o dych na u kow ców tra dy cyj ne ju¿ miej sce wy mia ny my œli na u ko wej i pre -
zen ta cji w³a sne go do rob ku. In sty tut orga ni zo wa³ po nad to kil ka edy cji Kra jo wej Kon fe ren cji
In ¿y nie ria Bio me dycz na i Te le me dy cy na (IBI TEL).

Dal szy roz wój dzia ³al no œci na u ko wo-ba daw czej In sty tu tu bê dzie na stê po wa³ w kil ku prio -
ry te to wych kie run kach. Przede wszy st kim pla no wa na jest in ten sy fi ka cja ak tyw no œci ba daw czej
w sze ro ko po jê tym ob sza rze kra jo wych i eu ro pej skich sy ste mów bez pie czeñ stwa i obron no -
œci. In sty tut dys po nu je w tym za kre sie ugrun to wa nym ju¿ po ten cja ³em ba daw czym opar tym
na pol skiej szko le na u ko wej w dzie dzi nie ra dio lo ka cji, której twór c¹ jest eme ry to wa ny ju¿
pra cow nik In sty tu tu, pro fe sor An drzej Wojt kie wicz. Po za koñ cze niu prac we wspo mnia nym
wcze œniej pro jek cie za ma wia nym z za kre su ra dio lo ka cji, roz po czê to ba da nia w trzech pro -
jek tach eu ro pej skich re a li zo wa nych dla Eu ro pe an De fen ce Agen cy (EDA): pro jek cie DAF NE
(Di stri bu ted and Ad ap ti ve Mul ti sen sor Fu sion En gi ne), kie ro wa nym przez dr. in¿. Jac ka Mi siu -
re wi cza i wy ko ny wa nym w ra mach pro gra mu eu ro pej skie go JIP-FP (Jo int In ve st ment Pro gram -
me on For ce Pro tec tion), pro jek cie SA RI NA (SAR ba sed Aug men ted In te gri ty Na vi ga tion Ar chi -
tec tu re), kie ro wa nym przez pro fe so ra Krzy szto fa Kul pê i wy ko ny wa nym w ra mach pro gra mu
JIP-ICET (Jo int In ve st ment Pro gram me on In no va ti ve Con cepts and Emer ging Tech no lo gies)
oraz pro jek cie SA RA PE (Syn the tic Aper tu re Ra dar for all We a ther Pe ne tra ting), kie ro wa nym
przez dr. in¿. Ma te usza Ma la now skie go. Ostat nio In sty tut po zy ska³ tak ¿e dwa pro jek ty roz wo -
jo we w dzie dzi nie ra dio lo ka cji, które re a li zo wa ne s¹ we wspó³ pra cy z Prze my s³o wym In sty -
tu tem Te le ko mu ni ka cji oraz War szaw ski mi Za k³a da mi Ra dio wy mi RA DWAR (prof. Krzy sztof
Kul pa i dr hab. Ma rek Na ³êcz).

Kon ty nu o wa ne i in ten sy fi ko wa ne bê d¹ pra ce w nie zwy kle dy na micz nie roz wi ja j¹ cej siê
ostat nio dzie dzi nie mi kro sy ste mów. Obej mo waæ one bê d¹ pro jek to wa nie, mo de lo wa nie, sy -
mu la cjê i te sto wa nie no we go ty pu mi kro czuj ni ków, w tym pó³ prze wo dni ko wych czuj ni ków
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in te li gent nych, a tak ¿e opra co wy wa nie pro to ko ³ów i in ter fej sów na po trze by bez prze wo do -
wej trans mi sji sy gna ³ów czuj ni ko wych. Czêœæ pla no wa nych ba dañ bê dzie re a li zo wa na w ra -
mach po zy ska ne go ostat nio pro jek tu roz wo jo we go.

In sty tut bê dzie nadal sil nie za zna czaæ swo j¹ obe cnoœæ w ba da niach pro wa dzo nych w ra -
mach d³u go let niej wspó³ pra cy z oœrod ka mi CERN, DE SY i in ny mi za gra nicz ny mi oœrod ka mi
ba daw czy mi w za kre sie za sto so wañ tech ni ki mi kro fa lo wej, œwia t³o wo do wej i ak ce le ra to ro -
wej w eks pe ry men tach fi zy ki wy so kich ener gii. Pro gram tych ba dañ jest bar dzo sze ro ki i obej -
mu je pra ce nad roz pro szo ny mi sy ste ma mi po mia ro wy mi i uk³a da mi na po trze by eks pe ry men -
tów fi zy ki wy so kich ener gii, te ra bi to wy mi in ter ne to wy mi ³¹ cza mi optycz ny mi, sy ste ma mi
elek tro nicz ny mi i fo to nicz ny mi dla la se ra na swo bod nych elek tro nach oraz sy ste ma mi osa -
dzo ny mi i optycz n¹ trans mi sj¹ mul ti gi ga bi to w¹.

Roz wi ja ne bê d¹ tak ¿e ba da nia w dzie dzi nie me tod sztucz nej in te li gen cji i ich za sto so wañ
w prak ty ce. Zna cz¹ cy po ten cja³ ka dro wy i ba daw czy w tej szcze gól nej dla pro fi lu ba daw -
cze go In sty tu tu dzie dzi nie ro ku je nadzie jê, ¿e pro ble ma ty ka me tod ewo lu cyj nych, uk³a dów
sa mo u cz¹ cych siê, ucze nia siê ze wzmac nia niem, me tod po zy ski wa nia wie dzy, sie ci neu ro -
no wych, sta ty stycz nych me tod ucze nia ma szy no we go oraz bio in for ma ty ki bê dzie w nim da lej
in ten syw nie roz wi ja na.

Wy ra ¿a my nadzie j¹, ¿e te am bit ne pla ny ba daw cze i uzy ska ne w ich ra mach re zul ta ty
sta no wiæ bê d¹ dal szy trwa ³y wk³ad In sty tu tu w roz wój pol skiej my œli na u ko wej w dzie dzi nie
elek tro ni ki.

Za k³ad Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów
Kie row nik Za k³a du — dr hab. Ma rek Na ³êcz

W sk³ad Za k³a du wcho dz¹ na stê pu j¹ ce ze spo ³y na u ko wo-ba daw cze:
n Ze spó³ Ad ap ta cyj nych Sy ste mów Prze twa rza nia In for ma cji, kie ro wa ny przez pro fe so ra

Ana to li ja P³a to no wa,
n Ze spó³ Cy fro wych Me tod Prze twa rza nia Sy gna ³ów, kie ro wa ny przez pro fe so ra Je rze go

Sza ba ti na,
n Ze spó³ Me tod De tek cji, Esty ma cji i Prze twa rza nia Sy gna ³ów, kie ro wa ny przez doktora

hab. Mar ka Na ³ê cza,
n Ze spó³ Tech nik Ra dio lo ka cyj nych, kie ro wa ny przez pro fe so ra Krzy szto fa Kul pê.

Jak na to wska zu je ju¿ sa ma na zwa Za k³a du, re pre zen to wa na w nim te ma ty ka ba daw cza
sku pia siê wo kó³ dwóch uzu pe³ nia j¹ cych siê w¹t ków: ob wo do we go i sy gna ³o we go. Te o ria
ob wo dów, ja ko dys cy pli na na u ko wa, jest obe cnie uwa ¿a na przez wie lu ba da czy za dys cy p -
li nê za mkniê t¹, a przez to ma ³o in te re su j¹ c¹, w której od dzie si¹t ków lat nie osi¹ gniê to zna -
cz¹ cych re zul ta tów te o re tycz nych i prak tycz nych. Obraz ten jest jed nak z grun tu fa³ szy wy
— te o ria ob wo dów prze ¿y wa obe cnie dru g¹ m³o doœæ. W po ³¹ cze niu z naj now szy mi osi¹ g -
niê cia mi tech no lo gicz ny mi i z in ny mi dzie dzi na mi na u ki, przed te o ri¹ ob wo dów otwie ra j¹
siê ostat nio no we sze ro kie per spek ty wy roz wo ju. Ilu stra cj¹ te go mo g¹ byæ choæ by trzy wy bra -
ne cha rak te ry stycz ne przy k³a dy.

W 1971 ro ku pro fe sor Le on Chua z Ber ke ley Uni ver si ty od kry³ na dro dze czy sto my œlo -
wej spe ku la cji mem ry stor — nie zna ny do t¹d pod sta wo wy ele ment elek tro nicz ny, opi sa ny
zwi¹z kiem miê dzy stru mie niem ma gne tycz nym i ³a dun kiem elek trycz nym. Przez wie le lat
ucho dzi³ on za „aka de mic k¹” cie ka wo st kê i po wo li po pa da³ w za po mnie nie, a¿ do chwi li,
gdy w 2008 ro ku na u kow cy z HP Labs, pra cu j¹ cy pod kie run kiem Sta na Wil liam sa, od kry li,
¿e bar dzo cien ka (na no me tro wa) war stwa tlen ku ty ta nu IV, umie szczo na miê dzy elek tro da -
mi pla ty no wy mi, za cho wu je siê do k³a dnie tak jak mem ry stor. Wy ni ki swo jej pra cy opu bli ko -
wa li w pre sti ¿o wym cza so pi œmie Na tu re. Za in spi ro wa ³o to po now nie pro fe so ra Chuê i je go
wspó³ pra cow ni ków, którzy w sierp niu 2009 ro ku od kry li ko lej ne nie zna ne do t¹d ele men ty
elek tro nicz ne. S¹ to: kon den sa tor o po jem no œci za le¿ nej od stru mie nia i cew ka o in duk cyj -
no œci za le¿ nej od ³a dun ku. Ele men ty te mo g¹ w przy sz³o œci po s³u ¿yæ np. do kon struk cji kom -
pu te rów, które wy ³¹ cza siê od ra zu, bez „za my ka nia” sy ste mu ope ra cyj ne go i które po tem
w³¹ cza siê w u³am ku se kun dy.

In ne spek ta ku lar ne osi¹ gniê cie te o rii ob wo dów w ostat nich la tach zwi¹ za ne jest z ...
wy œci ga mi For mu ³y 1. Otó¿ w 2002 ro ku pro fe sor Smith (z Uni wer sy te tu Cam brid ge) od kry³
i opa ten to wa³ in er ter — no wy ele ment me cha nicz ny. Na le ¿y tu pod kre œliæ, ¿e od kry cie to
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wy ni ka ³o z prze s³a nek te o rii ob wo dów. Rok póŸniej przed sta wi cie le staj ni wy œci go wej Mc La -
ren za in te re so wa li siê mo¿ li wo œci¹ wy ko rzy sta nia te go ele men tu w za wie sze niu bo li dów
wy œci go wych. Za cho wy wa na w œci s³ej ta je mni cy wspó³ pra ca miê dzy fir m¹ Mc La ren a pro fe -
so rem Smi them trwa ³a przez ca ³y rok 2004, kie dy to Mc La ren og³o si³, dla zmy le nia kon ku -
ren cji, ¿e pra cu je nad tzw. J-dam pe rem, czy li „amor ty za to rem ty pu J”. By ³a to ty po wa za s³o -
na dym na, bo wiem in er ter amor ty za to rem nie jest, a „J” by ³o lo so wo wy bra n¹ li te r¹ al fa be tu.
W 2005 ro ku, pod czas pierw sze go za sto so wa nia J-dam pe ra w wy œci gu For mu ³y 1 o Grand
Prix Hi szpa nii, Ki mi Ra ik ko nen na Mc La re nie wy gra³ bez a pe la cyj nie. W 2006 ro ku in ne staj -
nie próbo wa ³y sy stem ten na œla do waæ, a skut kiem tych sta rañ by ³a naj wiêk sza afe ra szpie gow -
ska For mu ³y 1 ostat nich lat.

Trze cim przy k³a dem kie run ku dal sze go roz wo ju ba dañ wspó³ cze snej te o rii ob wo dów,
bli sko zwi¹ za nym z trud ny mi i no wo cze sny mi dzia ³a mi ma te ma ty ki wy ¿szej, jest mo de lo -
wa nie tak pod sta wo wych ele men tów elek tro nicz nych, jak kon den sa to ry i cew ki in duk cyj ne.
Oka zu je siê, ¿e w przy pad ku no wo cze snych kon den sa to rów o wiel kich po jem no œciach oraz
ele men tów pra cu j¹ cych przy skraj nie wy so kich na piê ciach, pr¹d wca le nie jest (jak te go
uczy my) pro por cjo nal ny do po chod nej na piê cia. Zwi¹ zek ten jest znacz nie bar dziej skom pli -
ko wa ny i wy ra ¿a siê tzw. po chod n¹ rzê du u³am ko we go. W³a œci wo œci ta kich po chod nych s¹
obe cnie w fa zie in ten syw nych ba dañ na grun cie za a wan so wa nej ma te ma ty ki te o re tycz nej.

Rów nie¿ w przy pad ku te o rii sy gna ³ów, sta no wi¹ cej dru g¹ i obe cnie do mi nu j¹ c¹ czêœæ
dzia ³al no œci na u ko wej Za k³a du, jej roz wój na œwie cie w ostat nich la tach nic nie stra ci³ na swej
dy na mi ce. W kon tek œcie spe cy fi ki dzia ³añ Za k³a du na le ¿y pod kre œliæ zw³a szcza fakt wy stê -
po wa nia sil ne go do dat nie go sprzê ¿e nia zwrot ne go miê dzy ro sn¹ cy mi wy ma ga nia mi za sto -
so wañ prak tycz nych i sta le zwiêk sza j¹ c¹ siê mo c¹ obli cze nio w¹ urz¹ dzeñ u¿y wa nych do
prze twa rza nia sy gna ³ów. Do urz¹ dzeñ tych na le ¿y za li czyæ w ostat nich la tach uk³a dy lo gi ki
pro gra mo wal nej, spe cja li zo wa ne pro ce so ry sy gna ³o we i no wo cze sne plat for my wie lor dze -
nio we. Od po wie dnie wy ko rzy sta nie tych tech no lo gii po zwa la na prak tycz n¹ im ple men ta cjê
w cza sie rze czy wi stym co raz bar dziej z³o ¿o nych al go ryt mów prze twa rza nia sy gna ³ów, w tym
al go ryt mów fil tra cji nie li nio wej i ad ap ta cyj nych me tod prze twa rza nia sy gna ³ów.

Naj wa¿ niej sze osi¹ gniê cia na u ko we Za k³a du w ostat nich la tach zwi¹ za ne by ³y w³a œnie
z prak tycz n¹ re a li za cj¹ z³o ¿o nych al go ryt mów prze twa rza nia sy gna ³ów ra dio lo ka cyj nych.
Pra ce te s¹ pro wa dzo ne w dwóch ze spo ³ach na u ko wo-ba daw czych: Ze spo le Me tod De tek -
cji, Esty ma cji i Prze twa rza nia Sy gna ³ów, kie ro wa nym przez dr. hab. Mar ka Na ³ê cza, oraz
Ze spo le Tech nik Ra dio lo ka cyj nych, kie ro wa nym przez pro fe so ra Krzy szto fa Kul pê. S¹ one
po  k³o siem re a li zo wa ne go w la tach 1995–2002, we wspó³ pra cy z kra jo wym prze my s³em
ra dio lo ka cyj nym, rz¹ do we go pro gra mu stra te gicz ne go LO A RA. W wy ni ku prac w ra mach
te go pro gra mu, które pro wa dzo ne by ³y pod kie run kiem pro fe so ra An drze ja Wojt kie wi cza,
zo sta³ zre a li zo wa ny w Za k³a dzie i wdro ¿o ny do pro duk cji pierw szy pol ski, a za ra zem je den
z pierw szych na œwie cie, tzw. ra dar pro gra mo wy. Ze bra ne wów czas do œwiad cze nia zo sta ³y
wy ko rzy sta ne w la tach 2003–2004 przy kon struk cji pierw sze go pol skie go ra da ru lot ni cze go
z syn te tycz n¹ aper tu r¹ (SAR) (prof. Krzy sztof Kul pa) oraz przy kon struk cji no wa tor skich wie -
lo wi¹z ko wych ra da rów wy ko rzy stu j¹ cych wie lo ka na ³o w¹ fil tra cjê do pple row sk¹, w ce lu po -
pra wy wy kry wal no œci obiek tów na tle za k³óceñ (dr hab. Ma rek Na ³êcz). Opra co wa ne sta cje
ra dio lo ka cyj ne oka za ³y siê kon ku ren cyj ne nie tyl ko na ryn ku kra jo wym, a uni ka to w¹ ce ch¹
prac pro wa dzo nych w Za k³a dzie by ³o do pro wa dze nie tych wy ro bów a¿ do fa zy ich wdro ¿e -
nia do pro duk cji prze my s³o wej. Oprócz prac wdro ¿o nych, du ¿e zna cze nie mia ³y tak ¿e pra -
ce za koñ czo ne wpraw dzie na eta pie mo de lu czy de mon stra to ra urz¹ dze nia, ale nio s¹ ce du ¿y
³a du nek te o re tycz ny i uni ka to we w ska li œwia to wej roz wi¹ za nia. Trze ba tu wy mie niæ przede
wszy st kim pra ce nad ana li z¹ mi kro dop ple row sk¹ sy gna ³ów w ra da rze z fa l¹ ci¹ g³¹ (dr hab.
Ma rek Na ³êcz, dr Ja cek Mi siu re wicz, dr Ra fa³ Ry tel-An dra nik) oraz nad kon struk cj¹ bi sta tycz -
nych ra da rów pa syw nych, nie e mi tu j¹ cych w³a sne go pro mie nio wa nia elek tro ma gne tycz ne go,
a ko rzy sta j¹ cych z ob cych Ÿróde³ emi sji (prof. Krzy sztof Kul pa, dr Ma te usz Ma la now ski).
Ostat nio pod jê to w Za k³a dzie tak ¿e ba da nia nad ra da ra mi wy ko rzy stu j¹ cy mi sy gna ³y o cha -
rak te rze szu mo wym (prof. Krzy sztof Kul pa). Na kan wie ba dañ o te ma ty ce ra dio lo ka cyj nej
umac  nia³ siê te¿ do ro bek for mal ny pra cow ni ków Za k³a du. Wy ra zem te go s¹ dwie ha bi li ta -
cje (dr hab. Ma rek Na ³êcz — w 2007 ro ku i prof. Krzy sztof Kul pa — w 2009 ro ku) oraz trzy
wy ró¿ nio ne dok to ra ty (Ra fa³ Ry tel-An dra nik — w 2005 ro ku, Ma te usz Ma la now ski — w 2009
ro ku i Piotr Sam czyñ ski — w 2010 ro ku). W ostat nim cza sie w Za k³a dzie roz wi ja ne s¹ tak ¿e
ba da nia, zwi¹ za ne œci œle z prze twa rza niem sy gna ³ów ra da ro wych i bio me dycz nych, a do ty -
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cz¹ ce wy ko rzy sta nia no wo cze snych plat form, za wie ra j¹ cych od kil ku, a¿ do ty si¹ ca rdze ni
obli cze nio wych w po je dyn czym sy ste mie,

Bar dzo wa¿ n¹ ga ³¹Ÿ dzia ³al no œci na u ko wej Za k³a du w ostat nich la tach sta no wi te ma ty ka
pro jek to wa nia ana lo go wo-cy fro wych ad ap ta cyj nych sy ste mów esty ma cji, a w szcze gól no œci
in te li gent nych cy klicz nych prze twor ni ków ana lo go wo-cy fro wych. Ba da nia w tym ob sza rze
te ma tycz nym s¹ pro wa dzo ne w Ze spo le Ad ap ta cyj nych Sy ste mów Prze twa rza nia In for ma -
cji kie ro wa nym przez pro fe so ra Ana to li ja P³a to no wa. Re zul ta ty ana li zy te o re tycz nej tych
prze twor ni ków, po twier dzo ne po mia ra mi rze czy wi ste go, zre a li zo wa ne go w Ze spo le pro to -
ty po we go sy ste mu, wska zu j¹ na ich du ¿e po ten cjal ne mo¿ li wo œci za sto so wañ. Roz wi ja ne
po dej  œcie jest no wa tor skie w ska li œwia to wej i spo ty ka siê z du ¿ym za in te re so wa niem na
kon fe ren cjach miê dzy na ro do wych. In te li gent ne prze twor ni ki zdol ne s¹ np. do wy o drêb nie -
nia i kon wer sji sk³a do wych u¿y tecz nych w wej œcio wych sy gna ³ach wy stê pu j¹ cych wraz z pa -
so ¿yt ni czy mi sk³a do wy mi har mo nicz ny mi. Ba da nia te o re tycz ne wy ka za ³y, ¿e ana lo gicz ne
me to dy pro jek to wa nia mo g¹ zna leŸæ za sto so wa nie do ide al nych sy ste mów bez prze wo do -
wej trans mi sji z ka na ³em zwrot nym, pra cu j¹ cych z efek tyw no œci¹ bli sk¹ te o re tycz nej gra ni -
cy Shan no na. Rów nie¿ i ten nurt ba dañ na u ko wych zna laz³ uwieñ cze nie w ha bi li ta cji (prof.
Ana to lij P³a to now — w 2007 ro ku) oraz dok to ra cie (Ja kub Ja snos — w 2007 ro ku).

Do wa¿ nych osi¹ gniêæ na u ko wych Za k³a du na le ¿y tak ¿e za li czyæ za a wan so wa ne pra ce
nad za sto so wa nia mi me tod prze twa rza nia sy gna ³ów w cy fro wych sy ste mach te le ko mu ni ka -
cyj nych. Pra ce te s¹ pro wa dzo ne w Ze spo le Cy fro wych Me tod Prze twa rza nia Sy gna ³ów, kie -
ro wa nym przez pro fe so ra Je rze go Sza ba ti na. Do ty czy ³y one m.in. wy ko rzy sta nia trans mi sji
DS-CD MA w sy ste mach ra dio wej iden ty fi ka cji obiek tów oraz syn chro ni za cji sy ste mów ra dio -
ko mu ni ka cji ru cho mej z trans mi sj¹ OFDM. Oba te za ga dnie nia zo sta ³y roz wi¹ za ne w uni kal -
ny na ska lê œwia to w¹ spo sób i uwieñ czo ne roz pra wa mi dok tor ski mi obro nio ny mi z wy ró¿ nie -
niem (Gu staw Ma zu rek — w 2009 ro ku i Mag da le na Pur chla-Ma la now ska — w 2010 ro ku).

Z przy to czo ne go prze gl¹ du naj wa¿ niej szych osi¹ gniêæ ba daw czych Za k³a du w ostat nim
dzie siê cio le ciu wy ni ka wy ra Ÿnie, ¿e s¹ one zwi¹ za ne g³ów nie z je go „sy gna ³o w¹”, a nie
„ob wo do w¹” nit k¹ dzia ³al no œci i s¹ w zna cz¹ cym stop niu sty mu lo wa ne za sto so wa nia mi prak -
tycz ny mi. Jest to zre szt¹ zgod ne ze œwia to wy mi ten den cja mi w tych dzie dzi nach. Mo¿ na
jed nak wy ra ziæ nadzie jê, ¿e kie ru nek zwi¹ za ny z te o ri¹ ob wo dów i jej g³êb szy mi pod sta wa -
mi ma te ma tycz ny mi bê dzie rów nie¿ w naj bli¿ szej przy sz³o œci przedmio tem ak tyw no œci
na u ko wej pra cow ni ków Za k³a du.

Za k³ad Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Ry szard Ja cho wicz

Dzia ³al noœæ Za k³a du Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych w ob sza rze elek tro ni ki jest
œci œle zwi¹ za na z za sto so wa nia mi elek tro ni ki w dzie dzi nie me tro lo gii i sy ste mów po mia ro -
wych. Z te go wzglê du szcze gó³o we in for ma cje o Za k³a dzie, je go pro fi lu ba daw czym i osi¹ g -
niê ciach znaj dzie Czy tel nik w ese ju pt. Au to ma ty ka, ro bo ty ka i me tro lo gia.

Za k³ad Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Le szek Opal ski

Za k³ad Uk³a dów i Sy ste mów Elek tro nicz nych sk³a da siê z na stê pu j¹ cych ze spo ³ów:

n Ze spo ³u Ana lo go wych Uk³a dów Elek tro nicz nych, kie ro wa ne go przez pro fe so ra Ja na
Ogrodz kie go,

n Ze spo ³u Uk³a dów i Apa ra tu ry Im pul so wej i Cy fro wej, kie ro wa ne go przez doktora ha b.
To ma sza Sta rec kie go,

n Ze spo ³u Sy ste mów Cy fro wych i Prze twa rza nia Sy gna ³ów, kie ro wa ne go przez pro fe so ra
To ma sza Adam skie go,

n Ze spo ³u Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej, kie ro wa ne go przez pro fe so ra An to nie go Grzan kê.

Pra ce ba daw cze pro wa dzo ne przez Za k³ad obej mu j¹ pro ble ma ty kê pro jek to wa nia, ana -
li zy i opty ma li za cji uk³a dów, apa ra tu ry i sy ste mów elek tro nicz nych, za rów no ana lo go wych,
jak i cy fro wych, o ró¿ nej ska li in te gra cji, ró¿ nej z³o ¿o no œci i ró¿ nym za sto so wa niu. W Za k³a -
dzie roz wi ja ne s¹ tak ¿e ba da nia w za kre sie pro jek to wa nia i kon struk cji apa ra tu ry cy ber ne -
tycz nej oraz kryp to gra fii, ochro ny in for ma cji, bez pie czeñ stwa da nych i in for ma ty ki œled czej.
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Po szcze gól ne w¹t ki te ma tycz ne s¹ roz wi ja ne w wy mie nio nych wy ¿ej ze spo ³ach na u ko wo-
-ba daw czych Za k³a du.

n Ze spó³ Ana lo go wych Uk³a dów Elek tro nicz nych

Cha rak te ry zu j¹c krót ko stan wie dzy w ob sza rze te ma tycz nym bê d¹ cym do me n¹ Ze spo ³u,
na le ¿y pod kre œliæ, ¿e wspó³ cze sne pro jek to wa nie z³o ¿o nych wy ro bów, w tym tak ¿e uk³a dów
i sy ste mów elek tro nicz nych, po s³u gu je siê skom pli ko wa ny mi mo de la mi ba da nych zja wisk
i sto so wa nych pro ce sów wy twa rza nia po to, by mo¿ li wie do brze prze wi dzieæ w³a œci wo œci
po wsta j¹ ce go pro duk tu, a wiêc nie po nieœæ strat na po praw ki, skróciæ czas opra co wy wa nia
(ti me to mar ket) i uzy skaæ du ¿¹ po wta rzal noœæ wy ro bów, co jest ce ch¹ pro duk tów o wy so kiej
ja ko œci. Au to ma ty za cja po pra wy ja ko œci na eta pie pro jek to wa nia jest przedmio tem za in te -
re so wa nia Ze spo ³u od wie lu lat. Ze spó³ mia³ swój wk³ad w roz wój na rzê dzi CAD (sy mu la cji
i opty ma li za cji uk³a dów i sy ste mów elek tro nicz nych), a obe cnie wy ko rzy stu je swo je kom pe -
ten cje do roz wo ju me tod mo de lo wa nia i pro jek to wa nia sy ste mów mie sza nych, czy li ana lo -
go wo-cy fro wych, elek trycz nych, che micz nych, me cha nicz nych oraz uk³a dów prze ³¹ cza nych.
Ta kie w³a œnie sy ste my spra wia j¹, ¿e urz¹ dze nia elek tro nicz ne s¹ wszech o bec ne w dzia ³al -
no œci cz³o wie ka, po pra wia j¹c m.in. bez pie czeñ stwo i ja koœæ ¿y cia lu dzi. W ostat nich la tach
du ¿y na cisk w œwia to wych ba da niach nad au to ma ty za cj¹ pro ce su pro jek to wa nia zo sta³ po ³o -
¿o ny na roz wój al go ryt mów opty ma li za cji wie lo kry te rial nej, które uzy sku j¹ szyb k¹ po pra wê
mia ry ja ko œci w sy tu a cji, gdy mo del pro jek to wa ne go sy ste mu mo ¿e byæ wy zna czo ny nie zbyt
do k³a dnie (np. przez roz wi¹ zy wa nia du ¿ych uk³a dów rów nañ ró¿ nicz ko wych), a po je dyn cza
sy mu la cja wy ma ga bar dzo du ¿ych na k³a dów obli cze nio wych. Zna ne s¹ spek ta ku lar ne za sto -
so wa nia al go ryt mów te go ty pu do pro jek to wa nia ele men tów sa mo lo tów, tur bin, skom pli ko -
wa nych ele men tów tech ni ki mi kro fa lo wej, ale ocze ku je siê dal sze go po stê pu — by spro staæ
no wym wy zwa niom pro jek to wym. Ze spó³ ma osi¹ gniê cia w opra co wa niu i wdro ¿e niu al go -
ryt mów te go ty pu.

W sy tu a cji ak tu al ne go za gro ¿e nia œro do wi ska na tu ral ne go wiel kie go zna cze nia na bie ra j¹
sy ste my elek tro nicz ne z czuj ni ka mi che micz ny mi do au to ma tycz ne go po mia ru czy sto œci
wo dy, po wie trza itp. Kra je UE zo sta ³y zo bo wi¹ za ne przez tzw. Ra mo w¹ Dy rek ty wê Wod n¹
do dzia ³añ, które przy wróc¹ do 2015 ro ku „do bry stan wód”. Ze spó³ od po wie dzia³ na to
wy zwa nie w³¹ cza j¹c siê w roz wój me tod po mia ro wych i pro jek to wa nia urz¹ dzeñ umo¿ li -
wia j¹ cych po miar on-li ne pa ra me trów wo dy przy wy ko rzy sta niu czuj ni ków in si tu, a tak ¿e
sa te li tar nych œrod ków ob ser wa cji po wierzch ni Zie mi. Wy ra zem te go jest ak tyw ny udzia³
Ze spo ³u w jed nym pro jek cie kra jo wym i dwóch pro jek tach eu ro pej skich SE WING (5. PR UE)
i WAR MER (6. PR UE).

Do do rob ku na u ko we go Ze spo ³u uzy ska ne go w to ku prac nad wy mie nio ny mi pro jek ta -
mi eu ro pej ski mi na le ¿y: opra co wa nie me tod i al go ryt mów fu zji da nych po mia ro wych z ze -
sta wów po ten cjo me trycz nych czuj ni ków za war to œci jo nów w wo dzie, opra co wa nie mo de li
czuj ni ków che micz nych i sta no wi ska po mia ro we go (PW-uLFA) do cha rak te ry za cji czuj ni -
ków oraz opra co wa nie pro ce dur po mia ro wych i opro gra mo wa nia re a li zu j¹ ce go me to dy kê
fu zji da nych po mia ro wych on-li ne w prze no œnych sy ste mach po mia ro wych stê ¿eñ jo nów
w wo dzie. Opra co wa nie (we wspó³ pra cy z part ne ra mi z Wy dzia ³u Che micz ne go Po li tech ni -
ki War szaw skiej i Uni wer sy te tu Ka ta loñ skie go w Bar ce lo nie) ory gi nal nych me tod po mia ru
jo nów w wo dzie za po mo c¹ czuj ni ków po ten cjo me trycz nych i tech ni ki wstrzy ko wej (Se -
qu en tial In jec tion Ana ly sis) oraz wy ko rzy sta nie od po wie dzi cza so wej sen so rów i od po -
wie d nich al go ryt mów prze twa rza nia da nych umo¿ li wi ³o po miar stê ¿eñ wy bra nych jo nów
w obec no œci sil nych za k³óceñ ze stro ny po stron nych jo nów, obe cnych w wo dach na tu ral nych.

Pra ce na u ko we Ze spo ³u do ty czy ³y rów nie¿ ba da nia zja wi ska me ta sta bil no œci, ob ja wia -
j¹ ce go siê m.in. d³u¿ szym cza sem od po wie dzi uk³a dów cy fro wych, wsku tek nie ko rzy st nej
ko in cy den cji sy gna ³ów ste ru j¹ cych. Sta no wi to po wa¿ ny pro ble mem przy kon struk cji i eks -
plo a ta cji asyn chro nicz nych uk³a dów cy fro wych i syn chro ni za to rów. W Ze spo le opra co wa -
no no w¹ me to d¹ mo de lo wa nia zja wi ska me ta sta bil no œci. Zre a li zo wa no po nad to (w ra mach
przy go to wy wa nej pra cy dok tor skiej) sta no wi sko po mia ro we do ba da nia me ta sta bil no œci
prze rzut ni ków.

Pra ce nad te o ri¹, roz wo jem i za sto so wa nia mi sy mu la to rów uk³a dów elek tro nicz nych
ana lo go wych i cy fro wych s¹ pro wa dzo ne w Ze spo le od 30 lat. W ich wy ni ku po wsta ³y dwie
zna cz¹ ce mo no gra fie: Kom pu te ro wa ana li za uk³a dów elek tro nicz nych (PWN) oraz Cir cu it
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Si mu la tion Me thods and Al go ri thms (CRC Press, New York). Opra co wa no po nad to sy mu la tor
uk³a dów elek tro nicz nych OPTI MA z jê zy kiem opi su HDL. W ostat nich la tach opra co wa no
kie ro wa ny zda rze nia mi sy mu la tor uk³a dów cy fro wych SY MU LAK oraz œro do wi sko do kom -
pu te ro we go pro jek to wa nia prze ³¹ cza nych uk³a dów elek tro nicz nych mo cy. Za wie ra ono
m.in. ory gi nal ne pro duk ty Ze spo ³u: sy mu la tor SWITCH i na rzê dzie do opty ma li za cji wie lo -
kry te rial nej SCAD.

W Ze spo le s¹ od wie lu lat roz wi ja ne me to dy i al go ryt my pro jek to wa nia uk³a dów elek tro -
nicz nych pod k¹ tem kry te riów ja ko œci, z za sto so wa niem opty ma li za cji jed no- i wie lo kry te rial -
nej. Do wa¿ niej szych osi¹ gniêæ na le ¿y opro gra mo wa nie GOS SIP (po wsta ³e we wspó³ pra cy
z Te xas A &M Uni ver si ty), prze zna czo ne do pro jek to wa nia sy ste mów elek tro nicz nych pod
k¹ tem sta ty stycz nych kry te riów ja ko œci. W ostat nich la tach Ze spó³ pod j¹³ wy zwa nie opra co -
wa nia al go ryt mu opty ma li za cji wie lo kry te rial nej do wspo ma ga nia pro jek to wa nia sy ste mów
o ma ³ej licz bie zmien nych de cy zyj nych, który ce chu je siê du ¿¹ po cz¹t ko w¹ szyb ko œci¹
zbie¿  no œci w przy pad ku wy ko rzy sty wa nia in ten syw nych obli cze nio wo mo de li pro jek to wa -
ne go sy ste mu o ogra ni czo nej do k³ad no œci. Al go rytm ten zo sta³ wdro ¿o ny w ko mer cyj nym
opro gra mo wa niu do pro jek to wa nia urz¹ dzeñ mi kro fa lo wych (ja ko QW-Opti mi zer Plus).

n Ze spó³ Uk³a dów i Apa ra tu ry Im pul so wej i Cy fro wej

Przedmio tem ak tyw no œci ba daw czej Ze spo ³u s¹ dwa g³ów ne w¹t ki te ma tycz ne. Pierw szym
z nich jest ge ne ra cja i re je stra cja ultra szyb kich im pul sów elek trycz nych. Zród³em naj szyb sze -
go opi sa ne go w li te ra tu rze sy gna ³u elek trycz ne go (o cza sie na ra sta nia oko ³o 0,5 ps) s¹ prze -
³¹cz ni ki optycz ne wy ko rzy stu j¹ ce spe cjal ne in sta la cje la se ro we. In ne wspó³ cze sne tech ni ki
ge ne ra cji ultra szyb kich im pul sów elek trycz nych s¹ opar te m.in. na uk³a dach tran zy sto ro wych
(cza sy na ra sta nia oko ³o 10 ps), tran zy sto rach la wi no wych (100 ps przy am pli tu dzie rzê du
1kV), czy dio dach tu ne lo wych (kil ka ps).

W za kre sie re je stra cji sy gna ³ów opi sa no m.in. oscy lo skop prób ku j¹ cy stro bo sko po wy
o pa œmie za stêp czym 100 GHz, re je stra tor elek tro op tycz ny opar ty na in sta la cji la se ro wej
z pa smem za stêp czym oko ³o 1,7 THz, a tak ¿e la bo ra to ryj ne uk³a dy prób ku j¹ ce z pa smem
za stêp czym oko ³o 700 GHz.

W ze spo le Uk³a dów i Apa ra tu ry Im pul so wej i Cy fro wej po wsta j¹ ta nie, opar te na ³a two
do stêp nych tech no lo giach, uk³a dy i przy rz¹ dy do ge ne ra cji szyb kich im pul sów (m.in. ge ne -
ra to ry z tran zy sto rem la wi no wym 150 ps, 15 V; ge ne ra to ry z dio da mi la wi no wy mi 100 ps,
15 V) oraz uk³a dy i przy rz¹ dy do re je stra cji im pul sów (m.in. oscy lo skop prób ku j¹ cy z pa s -
mem oko ³o 5 GHz, pre cy zyj ne uk³a dy odmie rza nia cza su z roz dziel czo œci¹ sub pi ko se kun -
do w¹ oraz uk³a dy pod sta wy cza su do prób ko wa nia przy pad ko we go). Pra cow ni cy Ze spo ³u
opra co wa li tak ¿e ró¿ ne nie ty po we i ta nie przy rz¹ dy po mia ro we, jak np. mier nik ma ³ych po -
jem no œci (po ni ¿ej 0,1 pF) i in duk cyj no œci (do oko ³o 2 nH), mier nik czê sto tli wo œci gra nicz nej
tran zy sto rów bi po lar nych, bo lo me trycz ny mier nik na piê cia sku tecz ne go TRUE-RMS na pa -
s mo 500 MHz, mier nik ty pu TDR do li nii abo nenc kiej DSL i dwu punk to we ge ne ra to ry LC
z du ¿ym za kre sem stro je nia czê sto tli wo œci. Obe cnie ze spó³ pra cu je nad sy ste mem re je stra -
cji szyb kich nie po wta rzal nych im pul sów elek trycz nych.

Dru gim ob sza rem te ma tycz nym bê d¹ cym przedmio tem in ten syw nych ba dan Ze spo ³u
jest fo to a ku sty ka. Wspó³ cze sne za sto so wa nia fo to a ku sty ki, czy li tech ni ki po mia ro wej, która
wy ko rzy stu je aku stycz n¹ od po wiedŸ sub stan cji na ich po bu dza nie œwia t³em, obej mu j¹ m.in.
ana li zê zja wisk re la ksa cyj nych w ga zach i cia ³ach sta ³ych, re ak cji che micz nych i zja wisk
fo to che micz nych, ba da nia pro ce sów ter micz nych, przejœæ fa zo wych i zja wisk sorp cyj nych,
po mia ry gru bo œci, ana li zy po wierzch ni i warstw pod po wierzch nio wych, czy na wet mi kro -
sko piê i to mo gra fiê. Ze wzglê du na nie ni szcz¹ cy cha rak ter po mia rów, fo to a ku sty ka ma bar dzo
sze ro kie mo¿ li wo œci wy ko rzy sta nia w me dy cy nie i bio lo gii. Przy k³a do wy mi, zwe ry fi ko wa ny -
mi do œwiad czal nie za sto so wa nia mi fo to a ku sty ki w tych dzie dzi nach s¹ ba da nia ma te ria ³ów
ro œlin nych, bak te rii, krwi, tka nek oraz le ków w tkan kach, pro ce sów doj rze wa nia, a na wet so -
cze wek ludz kie go oka. Fo to a ku sty ka wy ko rzy sty wa na jest za rów no do ana liz ilo œcio wych
kon kret nych zwi¹z ków, a zw³a szcza do de tek cji ich œla do wych ilo œci, jak i do ja ko œcio wych
ba dañ sk³a du sub stan cji.

Ze spó³ zaj mu je siê opra co wy wa niem no wych me tod re a li za cji po mia rów fo to a ku stycz -
nych, kon struk cj¹ oraz opty ma li za cj¹ sy ste mów i po je dyn czych ele men tów przy rz¹ dów fo to -
a ku stycz nych, al go ryt mów de tek cji sy gna ³u fo to a ku stycz ne go itp. Zna cz¹ ca czêœæ prac jest

`
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po œwiê co na opra co wy wa niu no wych roz wi¹ zañ fo to a ku stycz nych ko mór po mia ro wych i ich
mo de lo wa niu. Re zul ta tem in ten syw nych ba dañ w dzie dzi nie fo to a ku sty ki by ³a roz pra wa
ha bi li ta cyj na Wy bra ne aspek ty opty ma li za cji przy rz¹ dów fo to a ku stycz nych dr. hab. To ma sza
Sta rec kie go obro nio na w 2010 ro ku.

n Ze spó³ Sy ste mów Cy fro wych i Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna ³ów

Wœród naj wa¿ niej szych ob sza rów ba daw czych bê d¹ cych w po lu za in te re so wa nia cz³on ków
Ze spo ³u w okre sie ostat nich 10 lat na le ¿y wy mie niæ: prze twa rza nie sy gna ³ów lo so wych, ba -
da nie zja wisk lo so wych w uk³a dach i sy ste mach elek tro nicz nych, w tym di the rin gu i zja wisk
ty pu jit te ru i wan de rin gu, roz wi¹ zy wa nie pro ble mów Ÿle po sta wio nych, re flek to me triê cza -
so w¹ oraz pro ble ma ty kê kryp to gra fii, ochro ny in for ma cji i bez pie czeñ stwa da nych.

W ra mach ba dañ di the rin gu i zja wisk jit te ru i wan de rin gu w uk³a dach i sy ste mach elek -
tro nicz nych opra co wa no w Ze spo le sy stem ko rek cji jit te ru i g³o wic prób ku j¹ cych dla sze -
ro ko pa smo wych sy ste mów po mia ro wych z prób ko wa niem, m.in. oscy lo sko pu sze ro ko -
pa smo we go PZ-1079-2. Opra co wa no tak ¿e no we me to dy po pra wy do k³ad no œci sy ste mów
z di the rin giem i za sto so wa no zja wi sko jit te ru i di the rin gu w no wo cze snych za si la czach im -
pul so wych.

Licz ne pra ce Ze spo ³u do ty czy ³y me tod roz wi¹ zy wa nia pro ble mów Ÿle po sta wio nych i za -
sto so wa nia w tym ce lu al go ryt mów re gu la ry za cji. Pro ble ma ty ka ta by ³a przedmio tem ba dañ
w aspek cie za sto so wañ w me tro lo gii i w kom pu te ro wych sy ste mach po mia ro wych, a tak ¿e
w cy fro wym prze twa rza niu sy gna ³ów i prze twa rza niu obra zu.

Pro wa dzo no tak ¿e ba da nia nad re flek to me tri¹ cza so w¹ TDR i iden ty fi ka cj¹ me to da mi
re flek to me trycz ny mi uk³a dów o sta ³ych roz ³o ¿o nych. Za koñ czo ny zo sta³ m.in. pro jekt re a li -
zo wa ny dla fir my ame ry kañ skiej, które go wy ni kiem by³ sy stem TDR do te sto wa nia ka bla
te le fo nicz ne go i sy stem po mia ru pa ra me trów ka bla te le fo nicz ne go.

Przedmio tem in ten syw nych prac Ze spo ³u jest kryp to gra fia i ochro na in for ma cji, w tym
roz wój i za sto so wa nie me tod ma te ma tycz nych w kryp to gra fii, w szcze gól no œci me tod al ge -
bra icz nych, te o rio licz bo wych i pro ba bi li stycz nych. Ba da nia w tym ob sza rze te ma tycz nym
do ty cz¹ w przede wszy st kim sy ste mów kryp to gra ficz nych z klu czem pu blicz nym opar tych
na wy ko rzy sta niu krzy wych elip tycz nych i hi per e lip tycz nych. Kon cen tru j¹ siê one obe cnie
na sy ste mach od por nych na ata ki za po mo c¹ kom pu te rów kwan to wych, ta kich jak sy ste my
opar te na te o rii krat te o rio licz bo wych i ko dów ko rek cyj nych. Po szu ki wa ne s¹ tak ¿e roz wi¹ -
za nia uk³a do we w kryp to gra fii. W ra mach roz pra wy dok tor skiej (mgr Krzy sztof Go ³o fit) pro -
wa dzo ne s¹ pra ce nad roz wi¹ za nia mi uk³a do wy mi w po sta ci szyb kich sie ci sy sto licz nych
od  por nych na ata ki ty pu „po wer at tack”.

Bar dzo dy na micz nie roz wi ja siê ostat nio dzia ³al noœæ edu ka cyj na Ze spo ³u zwi¹ za na z bez -
pie czeñ stwem sy ste mów kom pu te ro wych i po li ty k¹ bez pie czeñ stwa kom pu te ro we go. Pra -
cow ni cy Ze spo ³u pro wa dz¹ m.in. kur sy z za kre su au dy tu in for ma tycz ne go (dr Mag da le na
Sze ¿yñ ska) oraz kur sy dla prze my s³u pro wa dzo ne wspól nie z fir m¹ Ker be ros (prof. To masz
Adam ski).

Ze spó³ pro wa dzi³ rów nie¿ pra ce nad pro jek to wa niem ge ne ra to rów bi tów i liczb lo so -
wych ze szcze gól nym uwzglê dnie niem bez pie czeñ stwa kryp to gra ficz ne go tych ge ne ra to -
rów. Opra co wa no sze reg ge ne ra to rów w³a snych wy ko rzy stu j¹ cych jit ter, cha os i naj now sze
kon cep cje te o re tycz ne z za kre su sto cha stycz nej te o rii uk³a dów dy na micz nych. Czêœæ ba dañ
w tym za kre sie by ³a pro wa dzo na we wspó³ pra cy z In sty tu tem Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Ge ne ra to ry by ³y sta ran nie te sto wa ne i ich ja koœæ nie odbie ga ³a od po zio mu
œwia to we go.

Wspól nie z In sty tu tem Ra dio e lek tro ni ki pro wa dzo ne s¹ ba da nia w dzie dzi nie bez piecz -
nych bez prze wo do wych sie ci sen so ro wych z ogra ni czo n¹ sil nie mo c¹ za si la nia. Uzy ska ne
w tej te ma ty ce wy ni ki by ³y pre zen to wa ne na sze re gu kon fe ren cjach miê dzy na ro do wych,
bu dz¹c po wszech ne za in te re so wa nie.

n Ze spó³ Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej

Ba da nia pro wa dzo ne przez Ze spó³ Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej, kie ro wa ny przez pro fe so -
ra An to nie go Grzan kê, ma j¹ cha rak ter wy bit nie in ter dy scy pli nar ny i kon cen tru j¹ siê na pro -
jek to wa niu i re a li za cji uk³a dów i sy ste mów elek tro nicz nych de dy ko wa nych wy ra Ÿnie za sto -
so wa niom w dzie dzi nie in ¿y nie rii bio me dycz nej. In for ma cje o Ze spo le i je go osi¹ gniê ciach
za mie szcza my za tem w ese ju pt. In ¿y nie ria bio me dycz na i j¹ dro wa.
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Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Ja nusz Do bro wol ski

Za k³ad Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej od nie mal czter dzie stu lat pro wa dzi dzia ³al noœæ
na u ko wo-ba daw cz¹ i dy dak tycz n¹ w za kre sie te o rii i prak tycz nych za sto so wañ tech ni ki mi -
kro fa lo wej.

Od lat sie dem dzie si¹ tych w Za k³a dzie Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej s¹ pro wa dzo ne
pra ce po œwiê co ne me to dom i sy ste mom do po mia ru pa ra me trów szu mo wych oraz pa ra me t -
rów roz pro sze nia mi kro fa lo wych ele men tów ak tyw nych, ta kich jak tran zy sto ry BJT, ME SFET,
HEMT i MO SFET. Obe cnie w Za k³a dzie Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo we jest pro wa dzo ny
pro jekt ba daw czy Sta ty stycz na me to da sze ro ko pa smo wej ka li bra cji we kto ro wych ana li za to -
rów ob wo dów opar ta na pa ra me trycz nym mo de lo wa niu wzor ców. Je go ce lem jest udo sko na -
le nie ka li bra cji we kto ro wych ana li za to rów ob wo dów, zw³a szcza w za kre sie ma ³ych i bar dzo
wiel kich czê sto tli wo œci. Opie ra siê na za sto so wa niu wzor ców im pe dan cji o du ¿ym wspó³ czyn -
ni ku odbi cia. Mo del sy ste mu po mia ro we go uwzglê dnia za rów no zwi¹z ki za cho dz¹ ce miê dzy
wy ni ka mi po mia ru wzor ców na ka¿ dej czê sto tli wo œci, jak i podob ne zwi¹z ki miê dzy po mia -
ra mi na ró¿ nych czê sto tli wo œciach.

Od po cz¹t ku ist nie nia Za k³a du pro wa dzo no pra ce nad bier ny mi ele men ta mi i uk³a da mi
mi kro fa lo wy mi, ze szcze gól nym na ci skiem na fil try mi kro fa lo we. Ju¿ w la tach sie dem dzie -
si¹ tych pro jek to wa no i re a li zo wa no fil try z re zo na to ra mi die lek trycz ny mi, fil try pal cza ste
i grze bie nio we oraz fil try pla nar ne w tech no lo gii MUS na ró¿ nych pod³o ¿ach, w tym Al2O3.
In ten syw nie roz wi ja no rów nie¿ me to dy ana li zy elek tro ma gne tycz nej struk tur re zo nan so -
wych oraz me to dy po mia ru pa ra me trów ma te ria ³ów. W la tach osiem dzie si¹ tych re a li zo wa no
wie le pro jek tów obej mu j¹ cych pro jek to wa nie i wy ko na nie fil trów, re zo na to rów sprzê ga czy
i in nych ele men tów mi kro fa lo wych do apa ra tu ry na u ko wo-ba daw czej i oraz prze my s³o wej.
W ostat nim dzie siê cio le ciu kie run ki ba dañ kon cen tru j¹ siê na mi kro fa lo wych fil trach sze ro -
ko pa smo wych.

Od 2001 ro ku Za k³ad pro wa dzi wspó³ pra cê z In sty tu tem na u ko wo-ba daw czym DE SY
w Ham bur gu. Naj wa¿ niej sze dzie dzi ny wspó³ pra cy obej mu j¹ kon stru o wa nie uk³a dów ana -
lo go wych i mi kro fa lo wych na po trze by sy ste mów ste ro wa nia ak ce le ra to ra mi oraz opra co wy -
wa nie roz wi¹ zañ uk³a do wych tzw. „front-end”, na sty ku no wo cze snych szyb kich uk³a dów
cy fro wych i uk³a dów ana lo go wych.

W Za k³a dzie opra co wy wa ne s¹ tak ¿e no wo cze sne uk³a dy ana lo go we na po trze by wspó³ -
cze snych sy ste mów cy fro wych z wy ko rzy sta niem stan dar du te le ko mu ni ka cyj ne go AT CA ja ko
plat for my do bu do wy sy ste mów ste ru j¹ cych ak ce le ra to ra mi.

Do naj wa¿ niej szych osi¹ gniêæ na u ko wych Za k³a du w ostat nich la tach na le ¿¹:

n Roz pra wa dok tor ska dr. in¿. Krzy szto fa Czu by pt. RF Pha se Re fe ren ce Di stri bu tion Sy stem
for the Te sla Tech no lo gy Ba sed Pro jects (2007).

n Roz pra wa ha bi li ta cyj na dr. hab. Ada ma Abra mo wi cza pt. Fil try mi kro fa lo we w sy ste mach
ra dio ko mu ni ka cyj nych (2008).

n Roz pra wa dok tor ska dr. in¿. Ar ka diu sza Le wan dow skie go pt. Mul ti-fre qu en cy Ap pro ach
to Vec tor-Ne twork-Ana ly zer Scat te ring Pa ra-me ter Me a su re ments (2010).

n Mo no gra fia prof. dr hab. Ja nu sza Do bro wol skie go pt. Mi cro wa ve Ne twork De sign Using
Scat te ring Ma trix (Ar tech Ho u se, Bo ston–Lon don 2010).

n Opra co wa nie i zre a li zo wa nie wspól nie z DE SY pro jek tu sy ste mu ge ne ra to ra wzor co we go
(Ma ster Oscil la tor) i sy ste mu dys try bu cji sy gna ³ów od nie sie nia dla ak ce le ra to ra FLASH.
G³ów na czê sto tli woœæ wy ko rzy sty wa na w ak ce le ra to rze FLASH, 1300 MHz jest uzy ski -
wa na za po mo c¹ ge ne ra to ra sta bi li zo wa ne go re zo na to rem die lek trycz nym ob jê te go pê tl¹
fa zo w¹. Uzy ska no zna ko mi te pa ra me try ge ne ro wa nych sy gna ³ów. Po ziom szu mów fa zo -
wych w sy gna le o czê sto tli wo œci 1,3 GHz wy no si oko ³o –105 dBc dla 100 Hz i –140 dBc
dla 10 kHz od le g³o œci od czê sto tli wo œci no œnej. Ta kie po zio my szu mów za pew nia j¹ jit ter
fa zy rzê du 30 fs, obli czo ny ja ko ca³ ka z szu mów fa zo wych w za kre sie czê sto tli wo œci od
10 Hz do 1 MHz. Tak wy so ka sta ³oœæ krót ko ter mi no wa sy gna ³u jest jed nym z czo ³o wych
wy ni ków w ska li œwia to wej w sy ste mach syn chro ni za cji ak ce le ra to rów.

n Opra co wa nie i zre a li zo wa nie wspól nie z DE SY kart wie lo ka na ³o wych uk³a dów prze mia -
ny czê sto tli wo œci na czê sto tli wo œci 1300 MHz, 3000 MHz oraz 3900 MHz. Bar dzo wy-
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so ka li nio woœæ prze twa rza nia sy gna ³ów, ni skie po zio my szu mów oraz bar dzo ma ³e war -
to œci prze s³u chów miê dzy ka na ³o wych umo¿ li wia j¹ uzy ska nie przez sy stem ste ro wa nia
ak ce le ra to ra FLASH bar dzo wy so kiej pre cy zji ste ro wa nia po lem elek tro ma gne tycz nym
w re zo nan so wych wnê kach przy spie sza j¹ cych cz¹ st ki ele men tar ne.

n Opra co wa nie kart AMC z uk³a da mi pre cy zyj nych ge ne ra to rów sy gna ³ów ze ga ro wych
oraz mo du la to rem we kto ro wym, a tak ¿e opra co wa nie roz wi¹ zañ do roz pro wa dza nia sy g -
na ³ów ana lo go wych i wielkiej czê sto tli wo œci we wn¹trz ka set stan dar du AT CA. Za pro jek -
to wa ne urz¹ dze nia po s³u ¿y ³y do pierw szej w œwie cie de mon stra cji ste ro wa nia po lem
w nad prze wo dz¹ cych wnê kach re zo nan so wych ak ce le ra to ra wy ko na nej wspól nie z na u -
kow ca mi z DE SY, Po li tech ni ki £ódz kiej oraz In sty tu tu Pro ble mów J¹ dro wych w Œwier ku.

Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji
Kie row nik Za k³a du — pro fe sor Jan Mu law ka

Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji sk³a da siê z 3 ze spo ³ów na u ko wo-ba daw czych:

n Ze spo ³u Bio in for ma ty ki, kie ro wa ne go przez pro fe so ra Ja na Mu law kê,

n Ze spo ³u Sta ty stycz nych Uk³a dów Ucz¹ cych siê, kie ro wa ne go przez doktora in¿. Sta ni -
s³a wa Jan kow skie go,

n Ze spo ³u Za sto so wañ Sztucz nej In te li gen cji, kie ro wa ne go przez pro fr so ra Ja ro s³a wa
Ara ba sa.

Za k³ad Sztucz nej In te li gen cji po wsta³ w wy ni ku prze kszta³ ce nia w Za k³ad Sa mo dziel nej
Pra cow ni Sztucz nej In te li gen cji, której po cz¹t ki siê ga j¹ 1992 ro ku. Pra cow nia ta sku pi ³a m³o -
dych ba da czy zaj mu j¹ cych siê ró¿ ny mi za ga dnie nia mi sztucz nej in te li gen cji, g³ów nie in spi -
ro wa ny mi przez na tu rê ro zu mia n¹ w sze ro kim sen sie. Prze s³an k¹ do pod jê cia ba dañ nad t¹
pro ble ma ty k¹ by ³o prze ni ka nie do dzie dzi ny in for ma ty ki i elek tro ni ki w¹t ków ta kich na uk
przy ro dni czych, jak bio lo gia, me dy cy na, che mia, bio che mia, a na wet tak od le g³ej na u ki jak
fi lo zo fia. Œci œlej mówi¹c, ba da nia w tym za kre sie mia ³y na ce lu próbê zbu do wa nia no we go
ro dza ju ma szyn obli cze nio wych, których dzia ³a nie jest opar te na kon cep cjach za czerp niê -
tych z wy mie nio nych na uk.

W po cz¹t ko wym okre sie swe go roz wo ju Pra cow nia zaj mo wa ³a siê sy ste ma mi eks per to -
wy mi i prze twa rza niem sym bo licz nym. Te ma ty ka ta zo sta ³a na stêp nie po sze rzo na o sztucz -
ne sie ci neu ro no we i al go ryt my ge ne tycz ne. Atrak cyj noœæ tej te ma ty ki i ele ment „no wo œci”
przy ci¹ gn¹³ do Pra cow ni licz ne gro no uzdol nio nych dok to ran tów, którzy przy czy ni li siê do
szyb kie go roz wo ju tej dzie dzi ny wie dzy na Wy dzia le, a sze rzej tak ¿e ca ³ej Uczel ni. Du ¿¹
ro lê w in ten sy fi ka cji prac ba daw czych ode gra ³y tu taj licz ne gran ty KBN i gran ty pro mo tor skie
re a li zo wa ne przez pra cow ni ków i dok to ran tów sku pio nych wo kó³ Pra cow ni.

Moc nym ak cen tem za zna czy³ siê kie ru nek po œwiê co ny me to dom ewo lu cyj nym. Opra co -
wa no w tym za kre sie kil ka no wych me tod i al go ryt mów, obro nio no kil ka prac dok tor skich
oraz wpro wa dzo no tê te ma ty kê do dy dak ty ki. Wie le in te re su j¹ cych wy ni ków uzy ska no w za -
kre sie roz wo ju obli czeñ opar tych na sie ciach neu ro no wych. Ba da nia te za o wo co wa ³y kil ko -
ma pra ca mi dok tor ski mi. In ny nurt ba daw czy do ty czy³ al go ryt mów ucze nia siê ma szyn i me -
tod od kry wa nia wie dzy z baz da nych. Pra ce te kon cen tro wa ³y siê g³ów nie na opra co wa niu
no wych al go ryt mów ucze nia siê ze wzmoc nie niem. Tak ¿e i ta te ma ty ka zna la z³a swo je od -
zwier cie dle nie w pro gra mach na u cza nia.

W 1997 ro ku w krê gu za in te re so wa nia Pra cow ni po ja wi³ siê no wy nurt ba daw czy:
obli cze nia na ba zie DNA (tzw. DNA com pu ting). Ide¹ by ³o tu zbu do wa niu kom pu te ra mo -
le ku lar ne go, dzia ³a j¹ ce go w spo sób prze p³y wo wy w roz two rach z cz¹ stecz ka mi kwa su
dez o ksy ry bo nu kle i no we go (DNA). Ta dzie dzi na ba daw cza jest sil nie zwi¹ za na z in ¿y nie ri¹
ge ne tycz n¹, a wiêc dzie dzi n¹ wy bit nie in ter dy scy pli nar n¹ i w spo sób oczy wi sty jest in spi ro -
wa na przez na tu rê. Al go rytm dzia ³a nia ta kiej ma szy ny obli cze nio wej jest ca³ ko wi cie opar ty
na war szta cie la bo ra to ryj nym in ¿y nie rii ge ne tycz nej i w zwi¹z ku z tym ba da nia w tym za -
kre sie wy ma ga j¹ du ¿ej wie dzy z bio che mii i ge ne ty ki mo le ku lar nej. Pra ce ba daw cze w tym
kie run ku kon cen tro wa ³y siê g³ów nie na opra co wa niu al go ryt mów im ple men ta cji (me to da mi
in vi tro) ma szyn wnio sku j¹ cych wy ko rzy sty wa nych w sztucz nej in te li gen cji, a w szcze gól -
no œci w sy ste mach eks per to wych. Ba da nia w tym za kre sie przy nio s³y in te re su j¹ ce wy ni ki
w po sta ci licz nych pu bli ka cji o za siê gu œwia to wym, pa ten tów i dwóch obro nio nych prac dok -
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tor skich. Ba da nia mia ³y g³ów nie cha rak ter te o re tycz ny, choæ podej mo wa no rów nie¿ próby
do œwiad czeñ la bo ra to ryj nych. Nie do pro wa dzi ³y one jed nak do im ple men ta cji tech no lo -
gicz nych i za sto so wañ prak tycz nych. W ostat nich la tach po ja wi ³a siê nadzie ja prze zwy ciê -
¿e nia ist nie j¹ cych trud no œci, a mia no wi cie re a li za cja sy ste mów eks per to wych w for mie prze -
p³y wo wych la bo ra to riów na p³yt ce krze mo wej, tzw. lab-on-a-chip. Urz¹ dze nia te go ty pu
re a li zo wa ne s¹ me to da mi na no tech no lo gii i stwa rza j¹ nadzie jê na re wo lu cjo ni za cjê spo so -
bu pro wa dze nia ba dañ la bo ra to ryj nych w za kre sie che mii, bio che mii, a tak ¿e w me dy cy nie.
Na le ¿y jed nak obiek tyw nie przy znaæ, ¿e pierw sze próby wy ko rzy sta nia lab-on-a-chi pów
na po trze by obli czeñ mo le ku lar nych nie przy nio s³y jak do t¹d za do wa la j¹ cych re zul ta tów
i wdro ¿e nie tej kon cep cji w prak ty ce wy ma ga je szcze wie lu dal szych ba dañ.

Obli cze nia na ba zie DNA po zwo li ³y na po zna nie pro ble mów obli cze nio wych wy stê pu -
j¹ cych przy obrób ce da nych bio lo gicz nych i me dycz nych, na le ¿¹ cych do pro ble mów tzw.
bio in for ma ty ki. W tym za kre sie pro wa dzo no ba da nia do ty cz¹ ce wspo ma ga nia pro jek to wa -
nia se kwen cji DNA ko du j¹ cych re kom bi no wa ne bia³ ka, ba da nia mar ke rów ge ne tycz nych dla
ce lów kry mi na li sty ki, ba da nia roz k³a du ha plo ty pów przy uwzglê dnie niu wy stê po wa nia nie -
mych wa rian tów, jak rów nie¿ ba da nia za le¿ no œci sta ty stycz nych w da nych po cho dz¹ cych
z mi kro ma cie rzy DNA.

In nym z roz wi ja nych te ma tów by ³o od kry wa nie wie dzy z me dycz nych baz da nych. W ra -
mach wspó³ pra cy z Cen trum Zdro wia Dziec ka, a tak ¿e War szaw skim Uni wer sy te tem Me dycz -
nym eks plo ro wa no ró¿ ne kli nicz ne ba zy da nych z ta kich dzie dzin jak neu ro lo gia, ga stro en te -
ro lo gia, oku li sty ka i ne o na to lo gia. W re zul ta cie po wsta ³o wie le ma te ria ³ów do opra co wa nia
no wych stan dar dów me dycz nych. Wy ni ki ba dañ pre zen to wa no na ró¿ nych kon fe ren cjach.

Osob nym za ga dnie niem roz wi ja nym w ostat nim cza sie jest mo de lo wa nie dzia ³a nia móz -
gu ludz kie go. Te ma ty ka ta jest podej mo wa na we wspó³ pra cy z neu ro lo ga mi i psy chia tra mi
i do ty czy au to ma tycz ne go roz po zna wa nia sy gna ³ów elek tro en ce fa lo gra ficz nych (EEG). W ba -
da niach tych sy gna ³ów sto su je siê ró¿ ne ro dza je roz k³a dów sy gna ³ów, ele men ty ana li zy sta tys -
tycz nej i ucze nia siê ma szyn. Pra ce te ma j¹ na ce lu zbu do wa nie do brych in ter fej sów miê dzy
mózgiem ludz kim a kom pu te rem.

Pro wa dzo ne s¹ tak ¿e pra ce z za kre su za sto so wañ sztucz nej in te li gen cji w me ta fi zy ce.
Bli¿ sze za po zna nie siê z t¹ te ma ty k¹ pro wa dzi do wnio sku, ¿e me ta fi zy ka jest na u k¹ o czy s -
tym po zna niu ro zu mo wym, wiêc jest bar dzo bli ska mo de lo wa niu da nych, ba zom da nych,
ba zom wie dzy i ucze niu siê ma szyn. Wpro wa dze nie do niej po szu ki wañ kom pu te ro wych
mo ¿e otwo rzyæ no we ho ry zon ty ba daw cze.

Po prze kszta³ ce niu Sa mo dziel nej Pra cow ni w Za k³ad, co na st¹ pi ³o w 2007 ro ku, wy mie -
nio ne wcze œniej kie run ki ba daw cze s¹ da lej kon ty nu o wa ne. W Ze spo le Bio in for ma ty ki trwa -
j¹ ba da nia nad za ga dnie nia mi ge no mi ki, me ta bo lo mi ki, od kry wa niem wie dzy z me dycz nych
baz da nych, mo de lo wa niem dzia ³a nia mózgu, a tak ¿e za sto so wa nia mi w me ta fi zy ce. S¹ to
ba da nia in ter dy scy pli nar ne, obej mu j¹ ce sze ro ki ho ry zont dzia ³añ i wy ma ga j¹ ce przez to g³êb -
 sze go po zna nia pro ble mów me dy cy ny, bio lo gii, bio che mii oraz me ta fi zy ki. Ze spó³ Za sto -
so wañ Sztucz nej In te li gen cji zaj mu je siê g³ów nie za ga dnie nia mi opty ma li za cji glo bal nej.
Z ko lei w Ze spo le Sta ty stycz nych Sy ste mów Ucz¹ cych siê pro wa dzo ne s¹ przede wszy st kim
ba da nia nad pro ble ma mi kla sy fi ka cji. Ba da nia we wszy st kich trzech ze spo ³ach s¹ pro wa dzo -
ne w œci s³ej wspó³ pra cy z licz ny mi oœrod ka mi ba daw czy mi w kra ju i na œwie cie.

11-e-004:11-e-004.QXD  2011-09-26  18:32  Strona 32



11-e-005:11-e-005.QXD  2011-09-26  18:39  Strona 1



TELEKOMUNIKACJA

131

Ni niej szy tekst jest su ple men tem do te kstu opra co wa ne go w 2001 ro ku z oka zji ju bi le uszu
50-le cia Wy dzia ³u. Opi su do ko nañ In sty tu tu w la tach 2000–2010 do ko na no z podzia ³em na
je go Za k³a dy — jak w tek œcie z 2001 ro ku — na pod sta wie ma te ria ³ów do star czo nych przez
ich kie row ni ków.

W In sty tu cie jest obe cnie za tru dnio nych 13 pro fe so rów i dok to rów ha bi li to wa nych, 3 do -
cen tów, 34 ad iunk tów, 8 star szych wy k³a dow ców, a tak ¿e kil ku asy sten tów oraz ro sn¹ ca gru -
pa m³o dych pra cow ni ków za an ga ¿o wa nych okre so wo do re a li za cji pro jek tów ba daw czych.
Ogól na licz ba pra cow ni ków In sty tu tu w ostat niej de ka dzie nie ule ga ³a istot nym zmia nom.

W la tach 2001–2006 dy rek to rem In sty tu tu by³ An drzej D¹ brow ski, po którym kie row nic -
two ob j¹³ Józef Lu bacz.

W zwi¹z ku z pro wa dzo ny mi pra ca mi ba daw czy mi, w ostat nie de ka dzie po wsta ³o bli sko
50 prac dok tor skich pod kie run kiem pra cow ni ków In sty tu tu. W tym okre sie czte rech pra cow -
ni ków In sty tu tu uzy ska ³o sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go: An drzej Ja ku biak — w 2001 ro ku,
Prze my s³aw Dy mar ski — w 2004 ro ku, Wi told Czar nec ki — w 2010 ro ku, Krzy sztof Per lic ki
— w 2010 ro ku. W naj bli¿ szych kil ku la tach spodzie wa ne jest prze pro wa dze nie kil ku dal -
szych prze wo dów ha bi li ta cyj nych. Ty tu³ pro fe so ra na uk tech nicz nych uzy ska li: Mi cha³ Pió -
ro — w 2002 ro ku, Woj ciech Bu ra kow ski — w 2003 ro ku, Je rzy Siu zdak — w 2004 ro ku,
An drzej Kra œniew ski — w 2006 ro ku, An drzej D¹ brow ski — w 2007 ro ku, Zbi gniew Ko tul ski
— w 2008 ro ku.

Cha rak te ry stycz n¹ ce ch¹ prac ba daw czych pro wa dzo nych w In sty tu cie w ostat niej de ka -
dzie by ³o ich umiê dzy na ro do wie nie, wy ra ¿a j¹ ce siê udzia ³em w licz nych pro jek tach re a li zo -
wa nych w ra mach ini cja tyw eu ro pej skich i w pro jek tach re a li zo wa nych na pod sta wie umów
bi la te ral nych. In sty tut nie w¹t pli wie na le ¿y do naj bar dziej ak tyw nych jed no stek pod tym
wzglê  dem w Po li tech ni ce War szaw skiej. Wi¹ ¿e siê z tym zna cz¹ cy wzrost licz by pu bli ka cji
na u ko wych w re no mo wa nych pe rio dy kach i mo no gra fiach miê dzy na ro do wych. In sty tut mia³
te¿ istot nych wk³ad w do pro wa dze niu do uru cho mie nia i re a li za cji kra jo wych pro jek tów ba -
daw czych o stra te gicz nym zna cze niu dla roz wo ju pol skiej te le ko mu ni ka cji i te le in for ma ty ki.
Na le ¿y jed nak od no to waæ, ¿e sto pieñ wy ko rzy sta nia po ten cja ³u ba daw cze go In sty tu tu przez
kra jo wy prze mys³ jest wci¹¿, nie ste ty, nie za do wa la j¹ cy.

Sto sun ko wo szcze gó³o wy opis prac ba daw czych pro wa dzo nych przez In sty tut w ostat nich
la tach za war to w spe cjal nym nu me rze Prze gl¹ du Te le ko mu ni ka cyj ne go (nr 2/2010), wy da -
nym z oka zji ju bi le uszu 40-le cia In sty tu tu.

Po ni ¿ej sku pio no siê na przed sta wie niu prac ba daw czych. In sty tut jest jed no st k¹ uczel ni,
nie spo sób wiec nie wspo mnieæ, ¿e znacz na czêœæ je go ak tyw no œci po œwiê co na jest kszta³ -
ce niu. Kszta³ ci my w dwóch spe cjal no œciach: Sy ste my i Sie ci Te le ko mu ni ka cyj ne oraz Te le in -
for ma ty ka i Za rz¹ dza nie w Te le ko mu ni ka cji na stu diach pol sko jê zycz nych, a tak ¿e w dwóch
spe cjal no œciach stu diów an giel sko jê zycz nych: Te le com mu ni ca tions oraz Com pu ter Sy s -
tems and Ne tworks. Pra cow ni cy In sty tu tu pro wa dz¹ po nad 70 ró¿ nych przedmio tów na u -
cza nia. Pod ich opie k¹ stu dia I i II stop nia koñ czy rocz nie pra wie 180 osób. War to te¿ pod -

te le ko mu ni ka cja

Józef Lu bacz
prof. dr hab.
Instytut Telekomunikacji
Gmach Elektroniki, p. 339
ul. Nowowiejska 15/19
00−665 Warszawa
tel. +48−22−234−5893
e−mail: jl@tele.pw.edu.pl
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kre œ liæ, ¿e In sty tut od wie lu lat pro wa dzi ró¿ ne go ro dza ju kur sy spe cja li stycz ne (oko ³o 4500
ucze st ni ków z po nad 400 firm w ostat nich 20 la tach), a tak ¿e stu dia po dy plo mo we (oko ³o
300 ab sol wen tów).

Za k³ad Pod staw Te le ko mu ni ka cji (ZPT)
Kie row nik — Ta de usz £u ba

Zróde³ pro fi lu ba daw cze go Za k³a du mo¿ na siê do szu ki waæ w pra cach z dru giej po ³o wy lat
dzie wiêæ dzie si¹ tych XX wie ku, zwi¹ za nych z syn te z¹ i pro jek to wa niem uk³a dów cy fro wych,
w szcze gól no œci w struk tu rach PLD/FP GA oraz kom pu te ro wy mi na rzê dzia mi do pro to ty po -
wa nia i apli ka cji prze my s³o wych. Znacz ne uzna nie na are nie miê dzy na ro do wej uzy ska ³y
pra ce w ob sza rze me tod i al go ryt mów syn te zy lo gicz nej re a li zo wa ne w ra mach gran tów
MNiSW, MEN, Air For ce Offi ce of Scien ti fic Re se arch (USA), NA TO, przy wspó³ pra cy z uni -
wer sy te ta mi w Ein dho ven (Ho lan dia), Wa ter loo (Ka na da), Po rtland (USA). Pra ca mi w tym
ob sza rze kie ru je Ta de usz £u ba; ucze st ni czy w nich tak ¿e ze spó³ pod kie run kiem An drze ja
Kra œniew skie go.

Naj wiêk sze efek ty w tym za kre sie uzy ska no w pra cy ba daw czej No vel Di gi tal Si gnal and
Ima ge Pro ces sing So ftwa re and Har dwa re for In for ma tion Sy stems, re a li zo wa nej w la tach
2006–2009 w ra mach pol sko-sin ga pur skiej wspó³ pra cy na u ko wo-tech nicz nej, zor ga ni zo wa -
nej przez Mi ni ster stwo Na u ki i In for ma ty za cji oraz sin ga pur sk¹ Agen cy for Scien ce, Tech no -
lo gy and Re se arch A*STAR. Pra ca mi kie ro wa³ Ta de usz £u ba.

Do ory gi nal nych osi¹ gniêæ na le ¿y za li czyæ opra co wa nie me to dy syn te zy al go ryt mów DSP
w struk tu rach mie sza nych zbu do wa nych z ko mórek LUT oraz pa miê ci wbu do wa nych ROM,
opie ra j¹ cej siê na ory gi nal nej pro ce du rze de kom po zy cji zrów no wa ¿o nej za im ple men to wa -
nej w pro gra mie DE MA IN. Wy ka za no, ¿e pro ce du ra de kom po zy cji zrów no wa ¿o nej po zwa la
re a li zo waæ ty po we al go ryt my DSP w struk tu rach znacz nie pro st szych od struk tur uzy ski wa -
nych w opro gra mo wa niu ko mer cyj nym.

Pra ce pro wa dzo ne pod kie run kiem An drze ja Kra œniew skie go do ty czy ³y pro jek to wa nia
wia ry god nych sy ste mów cy fro wych za wie ra j¹ cych z³o ¿o ne uk³a dy pro gra mo wal ne FP GA/
/CPLD. Za pro po no wa no m.in. no w¹ me to dê te sto wa nia te go ty pu uk³a dów (te sto wa nie apli -
ka cyj ne), która umo¿ li wia w szcze gól no œci uzy ska nie po ¿¹ da nej ja ko œci wy kry wa nia uszko -
dzeñ opóŸnie nio wych. Opra co wa no ze staw tech nik de tek cji b³ê dów wy stê pu j¹ cych pod czas
pra cy sy ste mów zre a li zo wa nych z wy ko rzy sta niem uk³a dów pro gra mo wal nych. Prze pro wa -
dzo no tak ¿e wie le ba dañ uk³a dów prze twa rza nia i ochro ny in for ma cji w sy ste mach i sie ciach
te le ko mu ni ka cyj nych o wy so kiej wia ry god no œci przy u¿y ciu struk tur pro gra mo wal nych
FP GA/CPLD. Pra ce zwi¹ za ne z pro jek to wa niem wia ry god nych sy ste mów cy fro wych do ty czy -
³y rów nie¿ im ple men ta cji al go ryt mów kryp to gra ficz nych w struk tu rach pro gra mo wal nych.

Opra co wa ne w Za k³a dzie me to dy pro jek to wa nia oraz wy ko na ne eks pe ry men ty wy ka za -
³y, ¿e uk³a dy pro gra mo wal ne umo¿ li wia j¹ stwo rze nie efek tyw nych re a li za cji al go ryt mów
prze twa rza nia sy gna ³ów i in for ma cji, m.in. dziê ki za sto so wa niu zrów no le gle nia obli czeñ
(zw³a szcza w struk tu rach po to ko wych) oraz wy ko rzy sta niu wbu do wa nych blo ków pa miê ci
do stêp nych w uk³a dach FP GA. Dla te go w pra cach ba daw czych do ty cz¹ cych me tod pro jek to -
wa nia uk³a dów cy fro wych du ¿¹ wa gê przy wi¹ zy wa no do za dañ upo wszech nia nia wy ni ków
za rów no w œro do wi sku na u ko wym, jak te¿ wœród po ten cjal nych u¿yt kow ni ków (pu bli ka cje
w ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych oraz ksi¹¿ kach i cza so pi smach). Za da nie to w szcze gól ny
spo sób wy pe³ nia j¹ mo no gra fie: T. £u ba, B. Zbierz chow ski, Kom pu te ro we pro jek to wa nie
uk³a dów cy fro wych (WK£, 2000); T. £u ba (red.), M. Raw ski, P. To ma sze wicz, B. Zbierz -
chow ski, Syn te za uk³a dów cy fro wych (WK£, 2003) oraz Pro gra mo wal ne uk³a dy prze twa rza -
nia sy g na ³ów i in for ma cji (WK£, 2008). W ksi¹¿ kach tych, oprócz pre zen ta cji no wych me tod
pro jek to wa nia uk³a dów cy fro we go prze twa rza nia sy gna ³ów i in for ma cji, omówio no me to dy
pro jek to wa nia uwzglê dnia j¹ ce wspó³ dzia ³a nie sy ste mów ko mer cyj nych z sy ste ma mi opra co -
wa ny mi i wy ko na ny mi w ra mach prac ba daw czych Za k³a du, a tak ¿e opi sy zre a li zo wa nych
w ten spo sób pro jek tów. Ksi¹¿ ki te sku tecz nie przy czy nia j¹ siê do pro pa go wa nia w Pol sce naj -
now szych me tod pro jek to wa nia uk³a dów cy fro wych w struk tu rach pro gra mo wal nych.

Za po cz¹t ko wa ne w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych pra ce Krzy szto fa Ga ja, Ka ro la Gór skie go
i An drze ja Pa szkie wi cza, do ty cz¹ ce szy frów z klu czem pu blicz nym, me tod pod pi su cy fro -
we go, te o rii cha o su oraz pro gra mo wo-sprzê to wych im ple men ta cji szy frów, za o wo co wa ³y
stwo rze niem na rzê dzi do pro jek to wa nia i oce ny szy frów blo ko wych za po mo c¹ me tod kryp -

`

11-e-005:11-e-005.QXD  2011-09-26  18:39  Strona 3



TELEKOMUNIKACJA

133

to a na li zy ró¿ ni co wej i li nio wej. Wy ka za no, ¿e oba ro dza je kryp to a na li zy mo¿ na ³¹ czyæ i im -
ple men to waæ sprzê to wo, co stwa rza no w¹ ja koœæ przy pro jek to wa niu szy frów i da je mo¿ li -
woœæ ana li zy kryp to gra ficz nej szy frów blo ko wych ty pu Mar kow skie go.

Po nad to zo sta ³y roz wi niê te, g³ów nie przez An drze ja Pa szkie wi cza, tech ni ki obli czeñ roz -
pro szo nych z wy ko rzy sta niem lo kal nych sie ci kom pu te ro wych oraz sie ci In ter net. Tech ni ki
te po s³u ¿y ³y do ba dañ i roz wi¹ za nia pew nych za ga dnieñ zwi¹ za nych z obli cze nio w¹ te o ri¹
liczb i po œre dnio kryp to gra fi¹ (m.in. do wy szu ki wa nia ano ma lii w roz k³a dzie sta ty stycz nym
liczb pierw szych o za da nych pier wia st kach pier wot nych, do znaj do wa nia nie przy wie dl nych
nad cia ³a mi skoñ czo ny mi wie lo mia nów se dy men tar nych). Opa no wa no pod wzglê dem te o -
re tycz nym i na po zio mie im ple men ta cyj nym wa¿ ne al go ryt my wy wo dz¹ ce siê z te o rii liczb
i ge o me trii al ge bra icz nej, a wœród nich me to dy MPQS, SN FS, EC FM oraz test pierw szo œci
opar ty na su mach Ja co bie go.

Pra ce w za kre sie pro jek to wa nia i ana li zy sze ro ko pa smo wych sie ci te le ko mu ni ka cyj nych
(za rów no szkie le to wych jak i do stê po wych) gwa ran tu j¹ cych — zgod n¹ z wy ma ga nia mi na
QoS/GoS/SLA — ja koœæ trans fe ru us³ug, by ³y pro wa dzo ne pod kie run kiem Mi ro s³a wa S³o miñ -
skie go, tak ¿e w ra mach wspó³ pra cy z ope ra to ra mi sie ci te le ko mu ni ka cyj nych. W szcze gól -
no œci, dla sy ste mów ra dio we go do stê pu abo nenc kie go ty pu punkt– punkt oraz punkt–wie le
punk tów, opra co wa no wie le na rzê dzi pro gra mi stycz nych wspo ma ga j¹ cych pro jek to wa nie
i ana li zê sie ci, m.in. Win Net De sign — do pla no wa nia za so bów trans mi syj nych war stwy
ATM-BISDN, SY RES — do mo de lo wa nia tra so wa nia po ³¹ czeñ wir tu al nych z trans fe rem us³ug
mul ti me dial nych (2003–2004), Wi re less Self-He a ling Ring Ne twork De si gner — do pro jek -
to wa nia sie ci cy fro wych li nii ra dio wych ty pu punkt– punkt w struk tu rach pier œcie nio wych
(2006), sy mu la tor Al wa ys Best Con nec ted Ne tworks — do mo de lo wa nia pro ce su tra so wa nia
po ³¹ czeñ sie cio wych w œro do wi skach us³ug te le ko mu ni ka cyj nych od wie lu do staw ców
(2008), Wi MAX Pro jekt — do pro jek to wa nia no ma dycz nych sie ci bez prze wo do wych w stan -
dar dzie IE EE 802.16d (2008), sy mu la tor pro ce su ru tin gu w sie ciach ty pu Wi re less Mesh Ne t -
works IE EE 802.11s (2009) i COG MES — sy mu la tor sie ci do stê pu ra dio we go ty pu Co gni ti ve
Mesh (2009).

Pra cow ni cy Za k³a du s¹ tak ¿e za an ga ¿o wa ni w in no wa cyj n¹ dzia ³al noœæ w za kre sie orga -
ni za cji pro ce su kszta³ ce nia na Wy dzia le, na Uczel ni i na po zio mie kra ju. Opra co wa ny i sta -
le do sko na lo ny przez An drze ja Kra œniew skie go, pe³ ni¹ ce go od 1999 ro ku funk cjê kie row ni ka
Stu diów Dok to ranc kich na Wy dzia le, mo del kszta³ ce nia dok to ran tów sta³ siê wzo rem dla roz -
wi¹ zañ przy jê tych w Po li tech ni ce War szaw skiej, a tak ¿e w in nych uczel niach. An drzej Kra œ -
niew ski bra³ udzia³ w re a li za cji licz nych pro jek tów ba daw czo-wdro ¿e nio wych pro wa dzo nych
przez Po li tech ni kê War szaw sk¹, Cen trum Ba dañ Po li ty ki Na u ko wej i Szkol nic twa Wy ¿sze go,
In sty tut Spraw Pu blicz nych, Fun da cjê Rek to rów Pol skich oraz Mi ni ster stwo Na u ki i Szkol nic -
twa Wy ¿sze go. Jest au to rem lub wspó³ au to rem po nad piêæ dzie siê ciu pu bli ka cji po œwiê co nych
pro ble ma ty ce szkol nic twa wy ¿sze go, a tak ¿e jed nym z au to rów opra co wa nia Stra te gia roz -
wo ju szkol nic twa wy ¿sze go: 2010–2020 — pro jekt œro do wi sko wy, przy jê te go ja ko pod sta -
wa do opra co wa nia rz¹ do wej stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go w Pol sce.

Dzia ³al noœæ eks perc ka An drze ja Kra œniew skie go za gra ni c¹ wi¹ ¿e siê g³ów nie z pro jek ta -
mi re a li zo wa ny mi przez Eu ro pe an Uni ver si ty As so cia tion (EUA) — sto wa rzy sze nie bê d¹ ce
g³ów nym part ne rem Ko mi sji Eu ro pej skiej w kszta³ to wa niu po li ty ki w za kre sie szkol nic twa
wy¿ sze go. Jest on obe cnie cz³on kiem Ste e ring Com mit tee pro jek tu Au to no my Sco re card
oraz cz³on kiem Ad vi so ry Bo ard pro jek tu Ac co un ta ble Re se arch Envi ron ments for Do cto ral
Edu ca tion.
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Za k³ad Sy ste mów Te le ko mu ni ka cyj nych (ZST)
Kie row nik — An drzej D¹ brow ski

Na te ma ty kê ba daw cz¹ Za k³a du w po cz¹t ko wych la tach ostat niej de ka dy sk³a da ³y siê na stê -
pu j¹ ce trzy gru py te ma tycz ne:

n sy ste my te le tran smi syj ne, w szcze gól no œci sy ste my SDH i sy ste my do stê po we, w tym ty pu
xDSL; na le ¿y tu od no to waæ opra co wa nie pierw szej w Pol sce mo no gra fii Sy ste my i Sie ci
SDH (WKi£, 1996), pod re dak cj¹ An drze ja D¹ brow skie go i S³a wo mi ra Ku li oraz opu bli -
ko wa nie przez S³a wo mi ra Ku lê mo no gra fii Sy ste my te le tran smi syj ne (WKi£, 2004) oraz
Sy ste my i sie ci do stê po we xDSL (WKi£, 2009),

n sy ste my sa te li tar ne i sy ste my ra dio we WLL (An drzej D¹ brow ski, Krzy sztof W³o stow ski),

n prze twa rza nie sy gna ³u mo wy i prze twa rza nie sy gna ³ów au dio/wi deo w za a wan so wa nych
us³u gach te le ko mu ni ka cyj nych (Prze my s³aw Dy mar ski, S³a wo mir Ku la, Ar tur Ja nic ki).

W ostat nich kil ku la tach te ma ty ka ba daw cza Za k³a du ule g³a roz sze rze niu przede wszy st -
kim o za ga dnie nia warstw po œre dnich (mid dle wa re) dla us³ug mo bil nych i kon te ksto wych, ze
szcze gól nym uwzglê dnie niem mo de li pro gra mi stycz nych, in te li gen cji oto cze nia (per va si ve/
/ubi qu i to us com pu ting), In ter net of Things, bez prze wo do wych sie ci czuj ni ków i ele men tów
wy ko naw czych (Wi re less Sen sor/Ac tu a tor Ne tworks, WSAN). Ze spó³ Apli ka cji Mo bil nych
i Wbu do wa nych, kie ro wa ny przez Ja ro s³a wa Do ma sze wi cza, po wsta³ w 2002 ro ku. Przed -
mio  tem prac ze spo ³u s¹ war stwy po œre dnie u³a twia j¹ ce two rze nie us³ug, przede wszy st kim
w dzie dzi nie in te li gen cji oto cze nia (am bient in tel li gen ce, per va si ve com pu ting, ubi qu i to us
com pu ting, In ter net of Things). Ze spó³ jest szcze gól nie ak tyw ny w za kre sie pro jek tów miê -
dzy na ro do wych.

Obe cnie za kres prac ba daw czych Za k³a du jest stop nio wo roz sze rza ny o te ma ty kê:

n za rz¹ dza nia za so ba mi ra dio wy mi kra to wych sie ci bez prze wo do wych stan dar du IE EE
802.11 oraz za ga dnie nia do ty cz¹ ce ar chi tek tu ry au to no micz nych sie ci MA NET z me cha -
ni zma mi sa mo or ga ni za cji (S³a wo mir Ku kliñ ski),

n za a wan so wa nych us³ug te le ko mu ni ka cyj nych wy ko rzy stu j¹ cych no we funk cje te le fo nów
ko mór ko wych (us³u gi lo ka li za cyj ne, wy ko rzy sta nie czuj ni ków ru chu, zbli ¿e nia i ka mer),
wy ko rzy sta nia onto lo gii w mo de lo wa niu funk cji sy ste mów i in ter fej sów w opro gra mo wa -
niu (Mi cha³ Rój),

n bez prze wo do wych sy ste mów i sie ci ad-hoc o struk tu rze spój nej (MA NET) i nie spój nej
(DTN) (Ra do s³aw Scho e ne ich).

Pra ce ba daw cze Za k³a du ZST pro wa dzo ne by ³y/s¹ miê dzy in ny mi w ra mach na stê pu j¹ -
cych pro jek tów miê dzy na ro do wych:

n TE LE DOC TO RA TE, pro jekt UNE SCO, 2002. In te rak tyw ne, mul ti me dial ne kur sy re a li zo -
wa ne w for mie prze ka zu sa te li tar ne go z za kre su te le ko mu ni ka cji kie ro wa ne do odbior ców
(dok to ran tów) na te re nie Eu ro py. Kie row ni kiem pro jek tu by³ An drzej D¹ brow ski, a naj bar -
dziej za an ga ¿o wa ny mi re a li za to ra mi Mar cin Go lañ ski i Krzy sztof W³o stow ski.

n TWI STER — Ter re strial Wi re less In fra struc tu re In te gra ted with Sa tel li te Te le com mu ni ca tions
for E-Ru ral Ap pli ca tions, pro jekt 6. Pro gra mu Ra mo we go UE, 2004–2007. G³ów ni part -
 ne rzy: Astrium S.A.S., Ara mi ska N.V, Eu tel sat S.A., Cnes, Ce ma gref, Ne ra Bro ad band Sa tel -
li te A.S., Uni ver si ty of Mal ta, Di pu ta cion Pro vin cial De Za ra go za, Ane to S.A.R.L, Forth-ICS,
Pi co po int B.V. Ce lem pro jek tu by ³o wspie ra nie roz wo ju oraz ad ap ta cja sze ro ko pa smo -
wych us³ug te le ko mu ni ka cyj nych prze zna czo nych dla te re nów s³a bo zur ba ni zo wa nych,
re a li zo wa nych z wy ko rzy sta niem sy ste mów sa te li tar nych. Wy ko na no in sta la cje sie ci do s -
tê  po wych o ar chi tek tu rze mie sza nej wy ko rzy stu j¹ cej seg ment sa te li tar ny (stan dard DVB-
-RCS — Di gi tal Vi deo Bro ad ca sting — Re turn Chan nel Sa tel li te) oraz na ziem ny sy stem
trans  mi sji bez prze wo do wej (WLAN). W ra mach pro jek tu roz wi ja no in te li gent ne apli ka cje
sze ro ko pa smo we. Kie row ni kiem pro jek tu by³ An drzej D¹ brow ski, a naj bar dziej za an ga -
¿o wa ny mi re a li za to ra mi Mar cin Go lañ ski i Krzy sztof W³o stow ski.

n SIMS — Se man tic In ter fa ces for Mo bi le Se rvi ces, pro jekt 6. Pro gra mu Ra mo we go UE,
2006–2008. Part ne rzy: SIN TEF (Nor way), Re te vi sión Móvil, S.A. AME NA (Spa in), Ap pe ar
Ne tworks AB (Swe den), Gen tle wa re AG (Ger ma ny), Gin tel AS (Nor way), Nor we gian Uni -
ver si ty of Scien ce and Tech no lo gy, NT NU (Nor way). Ce lem pro jek tu (w za kre sie re a li zo -
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wa nym przez ITPW) by ³o se man tycz ne ad no to wa nie kom po nen tów opro gra mo wa nia
u¿y wa nych do two rze nia us³ug te le ko mu ni ka cyj nych. W ra mach pro jek tu opra co wa no,
mie dzy in ny mi, onto lo giê us³ug i tech no lo gii te le ko mu ni ka cyj nych. Ze spó³ re a li za to rów:
Ja ro s³aw Do ma sze wicz (kie row nik pro jek tu), Mi cha³ Rój, Pa we³ Cie œlak, To masz Ry bic ki
i in ni.

n MI DAS — Mid dle wa re Plat form for De ve lo ping and De plo y ing Ad van ced Mo bi le Se rvi -
ces, pro jekt 6. Pro gra mu Ra mo we go UE, 2006–2008. Part ne rzy: SIN TEF (Nor way), Ap -
pe ar Ne tworks AB (Swe den), Te le fo ni ca (Spa in), Cap ge mi ni BV (Ne ther lands), Pa ris Lo cal
Trans port Au tho ri ty, 51Pe ga si (Fran ce), Uni ver si te tet i Oslo (Nor way). Ce lem pro jek tu
(w za kre sie re a li zo wa nym przez Za k³ad) by ³o opra co wa nie i im ple men ta cja us³u gi mo bil -
nej do star cza nia wia do mo œci z tzw. ad re so wa niem kon te ksto wym. Za pro po no wa no in no -
wa cyj ne podej œcie do ad re so wa nia: pod sta w¹ mo de lu kon te kstu u¿yt kow ni ka jest onto -
lo gia, a ad res jest kon stru o wa ny ja ko no wa kla sa w tej onto lo gii. Ze spó³ re a li za to rów: Ja -
ro s³aw Do ma sze wicz (kie row nik pro jek tu), Mi cha³ Ko ziuk, Ra do s³aw Scho e ne ich, Bar t³o -
miej ¯o³ nier kie wicz i in ni.

n PO BI COS — Plat form for Oppor tu ni stic Be ha vio ur in In com ple te ly Spe ci fied, He te ro ge -
ne o us Ob ject Com mu ni ties, pro jekt 7. Pro gra mu Ra mo we go UE. Part ne rzy: VTT Tech ni -
cal Re se arch Cen tre of Fin land (Fin land), Cen ter for Re se arch and Tech no lo gy Thes sa ly
(Gre e ce), Ac cen tu re Tech no lo gy Labs (Fran ce), SAE Au to ma tion s.r.o. (Slo va kia), Cen ter
for Re ne wa ble Ener gy So ur ces (Gre e ce). Ce lem pro jek tu jest bu do wa roz pro szo nej war stwy
po œre dniej (mid dle wa re) dla apli ka cji za pew nia j¹ cych wspó³ pra cê obiek tów co dzien ne go
u¿yt ku w œro do wi sku do mo wym. Za k³a da siê, ¿e zwy k³e do mo we obiek ty s¹ wy po sa ¿o ne
we wbu do wa ne wê z³y wy po sa ¿o ne w mi kro kon tro ler, sen so ry, ele men ty wy ko naw cze
i ³¹cz noœæ bez prze wo do w¹. Gru pa ta kich obiek tów sta je siê otwar t¹, roz pro szo n¹ plat for -
m¹ dla apli ka cji in te li gen cji oto cze nia. Za k³a da siê, ¿e do ce lo wy ze staw obiek tów (a tym
sa mym do stêp ny ze staw sen so rów i ele men tów wy ko naw czych) nie jest zna na pro gra mi -
œcie. W pro jek cie opra co wa no war stwê po œre dni¹ u³a twia j¹ c¹ pro gra mi œcie ra dze nie so -
bie z tym pro ble mem. Ze spó³ re a li za to rów: Ja ro s³aw Do ma sze wicz (kie row nik pro jek tu),
Ale ksan der Pru szkow ski, To masz Pa cze sny, To masz Taj ma jer, Mi cha³ Rój, Pa we³ Cie œlak.

n EFI PSANS — Expo sing the Fe a tu res in IPv6 Pro to col That Can Be Explo i ted/Exten ded for
the Pur po se of De si gning/Bu il ding Au to no mic Ne tworks and Se rvi ces, FP7 Pro ject (2009–
–2011). Kie row nik pro jek tu — S³a wo mir Ku kliñ ski.

n ELAN — Opra co wa nie syn te za to ra mo wy pol skiej z te kstu na zle ce nie fran cu skiej fir my
ELAN — In for ma ti que z Tu lu zy. Syn te za tor zo sta³ wdro ¿o ny i sko mer cja li zo wa ny w sy ste -
mie syn te zy wie lo jê zycz nej ELAN. Kie row ni kiem pro jek tu by³ S³a wo mir Ku la, wy ko naw -
ca mi Prze my s³aw Dy mar ski i Ar tur Ja nic ki. Za k³ad wspó³ pra co wa³ w tej te ma ty ce z Eco le
Na tio na le Supérieu re des Télécom mu ni ca tions (Pa ry¿) w ra mach gran tu za mówio ne go
przez ARE COM-ENST (Etu de et mi se d’oeu vre d’al go ri th mes de con struc tion et de détec -
tion de si gnaux de ta to u a ge au dio).

Do osi¹ gniêæ pra cow ni ków Za k³a du na le ¿y tak ¿e za li czyæ opra co wa nie na rzê dzi do ba -
da nia ja ko œci Vo IP i VoD (czê œcio wo w ra mach gran tu fi nan so wa ne go przez Roh de — Schwarz
— Oe ster re ich Ge sell scha ft). Na rzê dzia te wy ko rzy sta no do te sto wa nia ja ko œci us³ug te le ko -
mu ni ka cyj nych na zle ce nie ope ra to rów te le fo nii ko mór ko wej.

Za k³ad Te le ko mu ni ka cyj nych Sy ste mów Opto e lek tro nicz nych (ZT SO)
(do 2005 ro ku — Za k³ad Sy ste mów Mi kro fa lo wych i Opto e lek tro nicz nych)
Kie row nik — Je rzy Siu dak

Po cz¹w szy od 2000 ro ku g³ów nym nur tem ba daw czym Za k³a du sta ³y siê optycz ne sie ci lo -
kal ne ba zu j¹ ce na œwia t³o wo dach wie lo mo do wych (J. Siu zdak, £. Ma ksy miuk, G. Stêp niak,
M. Ko wal czyk). Na prze strze ni lat w Za k³a dzie by ³y re a li zo wa ne licz ne pra ce ba daw cze, które
ma j¹ na ce lu zwiêk sze nie prze pu sto wo œci œwia t³o wo dów wie lo mo do wych. W 2005 ro ku na -
wi¹ za no wspó³ pra cê z Fran ce Te le com oraz Po li tech ni k¹ Wro c³aw sk¹, której owo cem by³
pro jekt ba daw czy do ty cz¹ cy sie ci pa syw nych wy ko rzy stu j¹ cych œwia t³o wo dy wie lo mo do we.
Uda ³o siê prze pro wa dziæ se riê in te re su j¹ cych po mia rów oraz opra co waæ kom plet ny mo del
nu me rycz ny sie ci pa syw nej opar tej na œwia t³o wo dzie wie lo mo do wym.
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Pra ce ba daw cze fi nan so wa ne przez MNi SzW do ty czy ³y ta kich za ga dnieñ za sto so wañ
œwia t³o wo dów wie lo do mo wych, jak:

n mul ti ple ksa cja grup mo do wych; uda ³o siê za de mon stro waæ te o re tycz nie i eks pe ry men tal -
nie trans mi sjê nie za le¿ nych stru mie ni da nych mul ti ple kso wa nych na ró¿ nych gru pach
mo do wych w œwia t³o wo dzie wie lo mo do wym,

n mo du la cja pod no œnych (Sub car rier Mul ti ple xing); pra ce ba daw cze za koñ czy ³y siê uda n¹
de mon stra cj¹ trans mi sji czte ro ka na ³o we go sy gna ³u (za rów no cy fro we go, jak i ana lo go we -
go) po za pa smem pod sta wo wym œwia t³o wo du wie lo mo do we go,

n fil tra cja prze strzen na œwia t³a; zbu do wa ny zo sta³ uk³ad do œwiad cza ny, który po zwa la przy
u¿y ciu fa zo wej fil tra cji prze strzen nej œwia t³a na uzy ska nie kil ku krot ne go wzro stu pa sma
prze pu sto we go œwia t³o wo du wie lo mo do we go,

n za sto so wa nie tech ni ki MI MO; zna na z sy ste mów ra dio wych tech ni ka MI MO zo sta ³a za -
a dap to wa na do œwia t³o wo dów wie lo mo do wych, zbu do wa ny zo sta³ uk³ad eks pe ry men tal -
ny de mon stru j¹ cy uda n¹ trans mi sjê i odbiór sy gna ³u prze sy ³a ne go (zmul ti ple kso wa ne go)
za po œre dnic twem ró¿ nych sk³a do wych wie lo to ro wych w œwia t³o wo dzie wie lo mo do wym.

Te ma tem prac ba daw czych pro wa dzo nych przez Krzy szto fa Per lic kie go by ³o m.in. za ga d -
nie nie dys per sji po la ry za cyj nej i zwie lo krot nie nia po la ry za cyj ne go w œwia t³o wo dach jed no -
mo do wych. Ich wy ni kiem by ³y no we me to dy wy zna cza nia ilo œcio we go roz k³a du dys per sji
po la ry za cyj nej w tra kach œwia t³o wo do wych. Opra co wa no me to dê ana li zy œwia t³a czê œcio -
wo spo la ry zo wa ne go i no w¹ me to dê wy zna cza nia war to œci dwój ³om no œci zwi¹ za nej z ko ³o -
w¹ po la ry za cj¹ œwia t³a. Wa¿ nym osi¹ gniê ciem by ³o opra co wa nie no wej me to dy okre œla nia
roz k³a du sta nów po la ry za cji na sfe rze Po in ca re’go, która zo sta ³a opar ta na ana li zie prze bie gu
sfe rycz nej funk cji roz k³a du ra dial ne go. Ko lej ne pra ce K. Per lic kie go do ty czy ³y za ga dnie nia
trans mi sji œwia t³o wo do wej wy ko rzy stu j¹ cej po la ry za cjê œwia t³a: trans mi sji ze zwie lo krot nie -
niem po la ry za cyj nym, me to dy odbio ru sy gna ³ów w sy ste mie z klu czo wa niem sta nów po la ry -
za cji wy ko rzy stu j¹ cej pa ra me try krzy wej prze strzen nej oraz kon struk cji sy mu la to ra zja wisk
po la ry za cyj nych.

Ba da nia nad me to da mi ge ne ra cji za a wan so wa nych for ma tów mo du la cji ty pu QAM na
po trze by te le ko mu ni ka cji optycz nej o bar dzo wy so kich prze p³yw no œciach pro wa dzi³ Ja ro s³aw
Tur kie wicz. Ana li zo wa ne me to dy wy ko rzy stu j¹ czy sto-optycz ne prze twa rza nie sy gna ³ów
te le ko mu ni ka cyj nych. Ich za le t¹ jest mo¿ li woœæ ge ne ra cji sy gna ³ów o prze p³yw no œciach
wiêk szych ni¿ 160 Gbit/s, wy so ka wy daj noœæ ener ge tycz na oraz ma ³y roz miar urz¹ dze nia
w po sta ci fo to nicz ne go uk³a du sca lo ne go. In nym ob sza rem pro wa dzo nych ba dañ jest ko sz -
to wo-efek tyw na trans mi sja na po trze by stan dar du Ether net na stêp nej ge ne ra cji o prze p³yw -
no œciach po wy ¿ej 100 Gbit/s. Prze pro wa dzo ne ba da nia wy ka za ³y du ¿y po ten cja³ okna trans -
 mi syj ne go 1310 nm do re a li za cji trans mi sji o prze p³yw no œci 400 i 1000 Gbit/s. Pra ce te s¹
pro wa dzo ne w ak tyw nej wspó³ pra cy z Tech ni sche Uni ver si te it Ein dho ven.

Krzy sztof Ho lej ko, To masz Czar nec ki i Ro man No wak pro wa dzi li sku tecz ne ba da nia do -
ty cz¹ ce li da rów me te o ro lo gicz nych oraz rze czy wi sto œci roz sze rzo nej.

Dla roz sze rze nia prak tycz nych mo¿ li wo œci ba daw czych po zy ska no œrod ki w ra mach
pro gra mu PO IG, wy ko rzy sta ne m.in. do bu do wy La bo ra to rium-Te st bed Te le ko mu ni ka cyj nej
Sie ci Fo to nicz nej, wy po sa ¿o ne m.in. w za a wan so wa ne ge ne ra to ry i ana li za to ry sy gna ³ów
oraz uni ka to we kom po nen ty optycz ne, opto e lek tro nicz ne i elek tro nicz ne. Ce lem la bo ra to -
rium jest pro wa dze nie ba dañ nad fo to nicz ny mi sy ste ma mi te le ko mu ni ka cyj ny mi w na stê pu -
j¹ cych ob sza rach:

n trans mi sja sy gna ³ów o bar dzo wy so kich po jem no œciach i prze p³yw no œciach,

n prze ciw dzia ³a nie nie po ¿¹ da nym efek tom w trans mi sji œwia t³o wo do wej, ta kim jak dys per sja
czy efek ty nie li nio we,

n czy sto-optycz ne prze twa rza nie sy gna ³ów te le ko mu ni ka cyj nych,

n œwia t³o wo do we sy ste my i sie ci do stê po we,

n trans mi sja sy gna ³ów w sy ste mach opar tych na œwia t³o wo dach wie lo mo do wych na bar dzo
krót kie od le g³o œci,

n roz wój i opty ma li za cja al go ryt mów pro jek to wa nia i kon fi gu ra cji sie ci fo to nicz nych.
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Re zul ta ty ba dañ Za k³a du by ³y pre zen to wa ne w licz nych ar ty ku ³ach i re fe ra tach kon fe ren -
cyj nych. Zg³o szo nych zo sta ³o rów nie¿ wie le pa ten tów. Uka za ³y siê na stê pu j¹ ce mo no gra fie:
K. Per lic ki, Po mia ry optycz ne w sy ste mach te le ko mu ni ka cyj nych (WKi£, 2002), J. Siu zdak,
Sy s te my i sie ci fo to nicz ne (WKi£, 2009), K. Per lic ki, Trans mi sja œwia t³o wo do wa wy ko rzy stu -
j¹ ca po la ry za cjê œwia t³a (Wyd. PW, 2009).

Za k³ad Te le in for ma ty ki i Te le ko mu ta cji (ZTiT)
Kie row nik — Mi cha³ Pióro od 2003 ro ku (do 2002 ro ku — Józef Lu bacz)

Tak jak we wcze œniej szych la tach, pra ce ba daw cze Za k³a du kon cen tro wa ³y siê na ró¿ no rod -
nych aspek tach roz wo ju us³ug i in fra struk tu ry sie ci te le ko mu ni ka cyj nych.

W la tach 2000–2010 pro fe sor Mi cha³ Pióro wraz z Ar tu rem To ma szew skim, Ma riu szem
Myc kiem, Mi cha³em Ja ro ciñ skim, Ma te uszem Dzi d¹ i Mi cha ³em Za go¿ d¿o nem (ostat nio do -
³¹ czy li Fer nan do So la no i Ma te usz ̄ ot kie wicz) two rzy li Ze spó³ Opty ma li za cji Sie ci, w ra mach
które go sku pi li siê na pla no wa niu i pro jek to wa niu ró¿ nych ty pów sie ci te le ko mu ni ka cyj nych
za po mo c¹ za a wan so wa nych me tod ma te ma tycz nych. Ze spó³ pro wa dzi wie le pro jek tów na -
u ko wo-ba daw czych, m.in. w ra mach pro gra mów eu ro pej skich FP6 (Eu ro-NGI), FP7 (Eu ro-NF,
GOLD FISH), Cel tic-Eu re ka (MAN GO), pro jekt Pol sko-Nie miec ki (DFG), dla Fran ce Te le com
R &D, ERA GSM, KBN, MNiSW. W wy ni ku tych ba dañ po wsta ³o wie le in no wa cyj nych mo -
de li i al go ryt mów opty ma li za cji sie ci, które zo sta ³y opi sa ne w wie lu ar ty ku ³ów w wa¿ nych
cza so pi smach i ma te ria ³ach czo ³o wych kon fe ren cji te le ko mu ni ka cyj nych i opty ma li za cyj -
nych. Ze spó³ pro wa dzi o¿y wio n¹ wspó³ pra cê z ró¿ ny mi oœrod ka mi za gra nicz ny mi, ta ki mi
jak Bu da pest Uni ver si ty of Tech no lo gy and Eco no mics (Wê gry), Erics son Re sarch (Szwe cja),
Erics son Traf fic Lab (Wê gry), Fran ce Te le com R &D (Fran cja), Kon rad Zu se In sti tut Ber lin (Niem -
cy), Linköping Uni ver si ty (Szwe cja), Lund Uni ver si ty (Szwe cja), Ro y al In sti tut of Tech no lo gy
(Szwe cja), Te le com Pa ri sTech (Fran cja), Te le com Sud Pa ris (Fran cja), Uni ver si ty of Ave i ro (Po r -
tu ga lia), Uni ver si ty of Car ta ge na (Hi szpa nia), Uni ver si ty of Com pie gne (Fran cja), Uni ver si te
Li bre de Bru xel les (Bel gia), Uni ver si ty of Mis so u ri-Kan sas Ci ty (USA), Uni ver si te de Qu e bec
(Ka na da). Wspó³ pra ca ta wy ra ¿a siê ucze st nic twem we wspól nych pro jek tach, wspól nych
pu bli ka cjach i wza jem ny mi wi zy ta mi.

Mi cha³ Pióro jest au to rem uzna nej mo no gra fii na te mat pro jek to wa nia sie ci Ro u ting, Flow,
and Ca pa ci ty De sign in Com mu ni ca tion and Com pu ter Ne tworks (Mor gan-Kau fmann Pu bli -
sher, USA, 2004).

Utwo rzo ny i kie ro wa ny przez Woj cie cha Bu ra kow skie go ze spó³ ba daw czy (m.in. An drzej
B¹k, An drzej Bê ben, Zbi gniew Ko per tow ski, Ja ro s³aw Œli wiñ ski, Mo ni ka Fu da ³a, Ma rek D¹ -
brow ski i Ha li na Ta ra siuk) ak tyw nie ucze st ni czy³ w miê dzy na ro do wych pro jek tach ba daw -
czych se rii COST (224, 242, 257, 279), w pro jek cie Co per ni cus oraz w pro jek tach eu ro -
pej skich w ra mach ko lej nych Pro gra mów Ra mo wych: 5. PR — AQU I LA, 6. PR — EU QOS
i MO ME, 7. PR — CO MET. Przy re a li za cji tych pro jek tów, ze spó³ wspó³ pra co wa³ z wie lo ma
czo ³o wy mi oœrod ka mi ba daw czy mi z Eu ro py. Pra ce te za o wo co wa ³y zbu do wa niem wie lu
pro to ty po wych sy ste mów, licz ny mi pu bli ka cja mi miê dzy na ro do wy mi i kra jo wy mi oraz miê -
dzy na ro do wy mi ra por ta mi tech nicz ny mi. W. Bu ra kow ski jed no cze œnie kie ro wa³ pra ca mi ba -
daw czy mi i pro jek to wy mi zwi¹ za ny mi z woj sko wy mi sie cia mi ³¹cz no œci no wej ge ne ra cji
(w Woj sko wym In sty tu cie £¹cz no œci), w tym pra ca mi do ty cz¹ cy mi sy ste mu Bluszcz-Te le
prze zna czo ne go dla wojsk obro ny po wie trz nej. W wy ni ku tych prac po wsta³ m.in. sy stem tak -
tycz ny Bluszcz-Te le opar ty na tech ni ce ATM, Sy stem IP QoS opar ty na ar chi tek tu rze Dif fSe rv
oraz Sy stem Eu QoS bê d¹ cy pew n¹ im ple men ta cj¹ sie ci NGN. Ze spó³ jest po nad to au to rem
licz nych prac do ty cz¹ cych ar chi tek tur sie cio wych, ste ro wa nia ru chem w sie ciach, po mia rów
w sie ci, sy mu la cji sy ste mów, al go ryt mów i me cha ni zmów sie cio wych oraz sie ci te sto wych.
Od 2010 ro ku Woj ciech Bu ra kow ski kie ru je wa¿ nym dla kra ju pro jek tem In ¿y nie ria In ter ne -
tu Przy sz³o œci (w ra mach PO IG), w którym ucze st ni czy po nad 120 pra cow ni ków na u ko wych
z dzie wiê ciu czo ³o wych oœrod ków w kra ju.

W 2002 ro ku w Za k³a dzie po wsta ³a Gru pa Bez pie czeñ stwa Sie cio we go (GBS), której jed -
nym z kie run ków dzia ³a nia s¹ ba da nia nad no wo cze sny mi me to da mi ukry wa nia in for ma cji,
w szcze gól no œci ste ga no gra fii sie cio wej, oraz nad spo so ba mi ich de tek cji. W sk³ad ze spo ³u
wcho dz¹ Józef Lu bacz, Woj ciech Ma zur czyk i Krzy sztof Szczy pior ski. Pio nier skie osi¹ gniê -
cia GBS w za kre sie ste ga no gra fii sie cio wej zy ska ³y znacz ny roz g³os miê dzy na ro do wy i za o wo -
co wa ³y udzia ³em w eu ro pej skich pro jek tach ba daw czych (zre a li zo wa no tak ¿e pro jekt dla Si³
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Zbroj nych Sta nów Zjed no czo nych). Z ini cja ty wy GBS w 2009 ro ku zo sta ³a zor ga ni zo wa na
pierw sza w œwie cie kon fe ren cja na u ko wa po œwiê co na ste ga no gra fii sie cio wej (In ter na tio nal
Wor kshop on Ne twork Ste ga no gra phy); do tych cza so we dwie jej edy cje odby ³y siê w la tach
2009 i 2010 w Chi nach. Od 2006 ro ku GBS wspó³ or ga ni zu je miê dzy na ro do w¹ kon fe ren cjê
Se cu re In for ma tion Sy stems w ra mach In ter na tio nal Mul ti con fe ren ce on Com pu ter Scien ce
and In for ma tion Tech no lo gy. Naj now sze pra ce GBS sku pia j¹ siê na opra co wa niu szyb kich
me tod de tek cji za sto so wa nia ste ga no gra fii sie cio wej w sie ciach IP.

W 2003 ro ku pra cê w Za k³a dzie roz po cz¹³ Zbi gniew Ko tul ski, przej mu j¹c od Ry szar da
Kos sow skie go kie ro wa nie pra ca mi Ze spo ³u Ochro ny In for ma cji, w³¹ cza j¹c do pra cy z ze spo -
le kil ku na stu dok to ran tów. Za i ni cjo wa³ ba da nia w za kre sie pro to ko ³ów kryp to gra ficz nych,
bez pie czeñ stwa agen tów mo bil nych, ano ni mo wych sie ci na k³ad ko wych, ochro ny sie ci ano -
ni mi zu j¹ cych przed ana li z¹ ru chu, sy ste mów IDS wy ko rzy stu j¹ cych sie ci neu ro no we, sy ste -
mów nadzo ru sie ci oraz ochro ny sy ste mów przed wpro wa dza niem ukry tych funk cji. Pod jê -
to tak ¿e ba da nia do ty cz¹ ce sy ste mów re pu ta cyj nych i ano ni mo we go ro u tin gu, bez piecz nych
sie ci sen so rycz nych, bez piecz nych sie ci he te ro ge nicz nych oraz bez piecz nych kryp to gra ficz -
nych funk cji skrótu i bez piecz ne go opro gra mo wa nia.

Pod kie run kiem Krzy szto fa Brze ziñ skie go pro wa dzo ne s¹ pra ce nad pro ble mem we ry fi ka -
cji po praw no œci lo gicz nej im ple men ta cji pro to ko ³ów te le ko mu ni ka cyj nych. Pra ce te o re tycz ne
i apli ka cyj ne do pro wa dzi ³y do opra co wa nia no wej me to dy ki for mu ³o wa nia we ry fi ko wal nych
wy ma gañ ope ra tor skich (sy stem wspo ma ga j¹ cy ORB), kon cep cji i pro to ty pu mo du lar ne go
sys te mu mo ni to ru j¹ co-te sto we go (jê zyk opi su pro to ko ³ów JOSP-2, mo ni to ry sy gna li za cji
MONDIS, au to ma tycz ne ge ne ra to ry te stów) oraz do roz wi niê cia te o rii i za sto so wañ for mal -
ne go te sto wa nia bier ne go. Re zul ta ty tych prac by ³y wy ko rzy sty wa ne w pro ce sie pro jek to wa -
nia i bu do wy sie ci pu blicz nej ISDN, a póŸniej — sie ci na stêp nej ge ne ra cji. W szcze gól no -
œci, ope ra to rów i pro du cen tów sprzê tu wspie ra no we wdra ¿a niu prze my s³o wej me to dy ki
zau to ma ty zo wa ne go te sto wa nia, a wy ra ¿o ne w no wa tor ski spo sób Wy ma ga nia Ope ra to ra
dla wie lu pro to ko ³ów sy gna li za cyj nych zo sta ³y przy jê te do sto so wa nia. K. Brze ziñ ski jest au to -
rem dwóch mo no gra fii: Sie ci lo kal ne (OWPW, 1995) oraz Isto ta sie ci ISDN (OWPW, 1999),
wy da nej tak ¿e w Ro sji (2006).
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An drzej B¹k i Piotr Ga jow ni czek w ostat nim okre sie ak tyw nie ucze st ni cz¹ w re a li za cji pro -
jek tów w ra mach 7. Pro gra mu Ra mo we go UE. W la tach 2008–2010 bra li udzia³ w re a li za cji
pro jek tu Na pa-Wi ne po œwiê co ne go za ga dnie niom zwi¹ za nym z two rze niem apli ka cji P2P TV.
Od 2010 ro ku ucze st ni cz¹ w pro jek cie One Lab2 zwi¹ za nym z two rze niem plat for my do te sto -
wa nia i ba da nia apli ka cji roz pro szo nych, a w je go ra mach z za ga dnie niem mo de lo wa nia ru -
chu w sie ciach CDN.

G³ów ny mi ob sza ra mi za in te re so wañ Mar ka Œre dnia wy s¹ aspek ty tech nicz ne, bi zne so we
i pra wne us³ug i sie ci ko mu ni ka cji elek tro nicz nej, In ter net, kon wer gen cja te le ko mu ni ka cji,
in for ma ty ki i me diów oraz pro ble my spo ³e czeñ stwa in for ma cyj ne go. By³ kie row ni kiem ze spo -
³ów i wspó³ wy ko naw c¹ pro jek tów do ty cz¹ cych sie ci NGN i kon wer gen cji us³ug. Ucze st ni -
czy³ w pro jek cie 6. Pro gra mu Ra mo we go UE So ftwa re &Se rvi ces Stra te gy wi thin the Eu ro pe an
Re se arch Area. Pe³ ni ro lê ze wnê trz ne go eks per ta pro gra mu CEL TIC i re cen zen ta pro jek tów
En ter pri se Ire land. Na le ¿y do ze spo ³u „Pro gram Pol ska 2020 — Fo re si ght 2020”. Ma rek Œre d -
nia wa jest wi ce prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji Ter mi no lo gii In for ma tycz nej przy Ra dzie Jê zy ka
Pol skie go.

Pra ce ba daw cze Józe fa Lu ba cza by ³y po œwiê co ne w ostat niej de ka dzie, po za ste ga no gra -
fi¹ sie cio w¹ (w ra mach wspo mnia nej Gru py Bez pie czeñ stwa Sie cio we go), za ga dnie niom me -
cha ni zmów auk cyj nych i gie³ do wych w han dlu za so ba mi te le ko mu ni ka cyj ny mi (w ra mach
Pro jek tu Ba daw cze go Za ma wia ne go Us³u gi i sie ci te le in for ma tycz ne na stêp nej ge ne ra cji —
aspek ty tech nicz ne, apli ka cyj ne i ryn ko we, 2008–2010); w 2011 ro ku pod re dak cj¹ Józe fa
Lu ba cza po wsta ³a mo no gra fia Me cha ni zmy auk cyj ne i gie³ do we w han dlu za so ba mi te le ko -
mu ni ka cyj ny mi (WKi£), pod su mo wu j¹ ca uzy ska ne re zul ta ty pro jek tu. Od po ³o wy ostat niej
de ka dy Józef Lu bacz znacz n¹ czêœæ swej ak tyw no œci po œwie ci³ za ga dnie niom roz wo ju szkol -
nic twa wy ¿sze go, m.in. w wy ni ku swo je go za an ga ¿o wa nia w pra ce Ra dy G³ów nej Szkol nic -
twa Wy ¿sze go (od 2006 ro ku jest jej cz³on kiem, a od 2010 ro ku jej prze wo dni cz¹ cym). Jest
m.in. wspó³ au to rem opra co wañ po œwiê co nych stra te gii roz wo ju szkol nic twa wy ¿sze go w Pol -
sce do 2020 ro ku, kon cep cji wdro ¿e nia Kra jo wych Ram Kwa li fi ka cji dla szkol nic twa wy ¿ sze -
go oraz po wsta ³ej pod au spi cja mi Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji PAN pro gno zy po -
¿¹ da nych kie run ków roz wo ju sfe ry ba daw czej w dzie dzi nie te le ko mu ni ka cji.
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W po prze dnim wy da niu Hi sto rii Wy dzia ³u1 nie by ³o ese ju pod tym ty tu ³em. Te ma ty ka,
któr¹ przed sta wia my, zna la z³a siê g³ów nie w roz dzia le Elek tro ni ka, choæ znacz na czêœæ do -
ko nañ w za kre sie tech nik ra dio wych na le ¿a ³a rów nie¿ do ob sza ru te le ko mu ni ka cji.

Pra ce na u ko wo-ba daw cze i dzia ³al noœæ dy dak tycz na w za kre sie ra dio ko mu ni ka cji i tech -
nik mul ti me dial nych pro wa dzo ne by ³y na Po li tech ni ce War szaw skiej od daw na. W ob sza rze
ra dio ko mu ni ka cji — co naj mniej od lat trzy dzie stych ubie g³e go stu le cia. Tech ni ki mul ti me -
dial ne s¹ znacz nie m³od sze, ale i one sta no wi ³y zna cz¹ c¹ po zy cjê ju¿ u schy³ ku ubie g³e go
wie ku.

Obe cnie mo¿ na œmia ³o na pi saæ, ¿e w ostat nim dzie siê cio le ciu ra dio ko mu ni ka cja i tech -
ni ki mul ti me dial ne wy ra Ÿnie wy kry sta li zo wa ³y siê nie tyl ko ja ko od dziel na, wy ra Ÿnie in ter -
dy scy pli nar na, spe cjal noœæ kszta³ ce nia na stu diach pierw sze go i dru gie go stop nia, ale tak ¿e
ja ko ob szar wspól nych prac na u ko wo-ba daw czych i wdro ¿e nio wych, pro wa dzo nych g³ów -
nie w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej 2.

Wy cho dz¹c od naj pro st szej, s³ow ni ko wej de fi ni cji, ra dio ko mu ni ka cjê mo ¿e my uwa ¿aæ
za dzia³ te le ko mu ni ka cji zaj mu j¹ cy siê za ga dnie nia mi trans mi sji in for ma cji na od le g³oœæ z wy -
ko rzy sta niem fal ra dio wych. W na szej dzia ³al no œci trans mi sjê ra dio w¹ trak tu je my znacz nie
sze rzej — z uwzglê dnie niem m.in. ra dio lo ka cji i ra dio na wi ga cji, a tak ¿e in nych, po za te le -
ko mu ni ka cyj nych, za sto so wañ tech nik wiel kiej czê sto tli wo œci i mi kro fal.

Mul ti me dia s¹ po ³¹ cze niem ró¿ nych spo so bów prze ka zy wa nia in for ma cji (w po sta ci te ks -
tu, dŸwiê ku, gra fi ki, obra zów ru cho mych i nie ru cho mych). Tech ni ki mul ti me dial ne obej mu -
j¹ ce m.in. spo so by ana li zy, kom pre sji, ko do wa nia i prze cho wy wa nia i od twa rza nia prze ka zu
mul ti me dial ne go, s³u ¿¹ wiêc, przede wszy st kim, trans mi sji. W na szej dzia ³al no œci ob szar
tech nik mul ti me dial nych obej mu je za ga dnie nia tech nik obra zo wych i dŸwiê ko wych w sze ro -
kim za kre sie, z uwzglê dnie niem za ga dnieñ per cep cyj nych i stu dyj nych. Sko ro tech ni ki mul ti -
me dial ne s³u ¿¹ przede wszy st kim prze ka zy wa niu in for ma cji, a trans mi sja ra dio wa od gry wa
w tym ob sza rze co raz wiêk sz¹, ju¿ nie mal do mi nu j¹ c¹, ro lê — a za tem zwi¹ zek ra dio ko mu ni -
ka cji i tech nik mul ti me dial nych jest nie tyl ko uza sa dnio ny, sta je siê co raz bar dziej ko niecz ny.

Tak ro zu mia ny ob szar ra dio ko mu ni ka cji i tech nik mul ti me dial nych jest do me n¹ dzia ³añ
za rów no spe cja li stów te le ko mu ni ka cji, elek tro ni ków (przede wszy st kim „uk³a dow ców” i „mi -
kro fa la rzy”), jak i in for ma ty ków (przede wszy st kich tych, którzy zaj mu j¹ siê no wy mi tech ni -
ka mi ko do wa nia i ana li z¹ mu ti me diów). Pra cu j¹ oni w ra mach w³a snych ja sno za ry so wa nych
dys cy plin na u ko wych, ale tak ¿e, co raz czê œciej, mu sz¹ in te gro waæ swe wy si³ ki osi¹ ga j¹c no -
w¹ ja koœæ w wy ni ku po ³¹ cze nia swych kom pe ten cji.

ra dio ko mu ni ka cja
i tech ni ki

mul ti me dial ne

Ja cek Ci choc ki
doc. dr inż.
Instytut Radioelektroniki
Gmach Elektroniki, p. 27 
ul. Nowowiejska 15/19
00−665 Warszawa
tel. +48−22−234−7635
e−mail: j.cichocki@

ire.pw.edu.pl1 R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej, 1951–2001. Zbiór ese jów wy da ny z oka zji Ju bi le uszu Piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u, Ofi cy na Wy -
daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001.

2 Osi¹ gniê cia In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki w la tach 1970–2010 opi sa no w: XL lat In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki,
czy li czter dzie œci lat mi nê ³o jak je den dzieñ... (red. J. Ci choc ki i K. Za rem ba, 2010).
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Ba da nia w za kre sie ra dio e lek tro ni ki i tech nik mul ti me dial nych s¹ w In sty tu cie Ra dio e lek -
tro ni ki do me n¹ czte rech Za k³a dów: Elek tro a ku sty ki, Ra dio ko mu ni ka cji, Tech ni ki Mi kro fa lo wej
i Ra dio lo ka cyj nej oraz Te le wi zji. Wie le pro jek tów na u ko wych i tech nicz nych jest re a li zo wa -
nych w ze spo ³ach miê dzy za k³a do wych. To wie lo let nia tra dy cja In sty tu tu, twór cze siê ga nie do
niej to na sza szan sa i na sza si ³a.

Prze gl¹d ak tyw no œci ba daw czej w ostat nich la tach war to za cz¹æ od pro jek tów miê dzy na -
ro do wych, które w istot nym stop niu wp³y nê ³y na po sze rze nie ob sza rów ak tyw no œci na u ko -
wej, a w dal szej ko lej no œci — pre zen ta cje „bran ¿o we”, omówie nie in nych efek tów na szych
dzia ³añ, cha rak te ry sty kê na szych do ko nañ w tech ni kach ra dio wych, w elek tro a ku sty ce oraz
w te le wi zji i tech ni kach mul ti me dial nych.

PRO JEK TY MIÊ DZY NA RO DO WE
W ostat nich 10 la tach zre a li zo wa no dzie wiêæ pro jek tów miê dzy na ro do wych, przede wszy st -
 kim w ra mach pro gra mów 5. PR i 6. PR Unii Eu ro pej skiej. By ³y to:

n pro jekt zin te gro wa ny SA FE SPOT — Co o pe ra ti ve Sy stems for Ro ad Sa fe ty „Smart Ve hic le
on Smart Ro ad” (2006–2009);

n trzy pro jek ty ba daw czo-ce lo we ty pu STREP:
— COD MU CA — Co re Sub sy stem for De li ve ry of Mul ti Band Da ta in CA TV (2006–2007),
— RE SO LU TION — Re con fi gu ra ble Sy stems for Mo bi le Lo cal Com mu ni ca tion and Po si   -

tio ning (2006–2008),
— WI SE — Wi re less Da ta Col lec ting (2005–2007);

n je den pro jekt w ra mach pro gra mu EU RE KA — Enhan ced Opti mi sa tion of Mi cro wa ve
Th raw ing and He a ting Pro ces ses (2001–2004);

n oraz udzia³ w czte rech sie ciach do sko na ³o œci:
— VI SNET — Ne twor ked Au dio vi su al Me dia Tech no lo gies (2003–2005),
— VI SNET 2  — Ne twor ked Au dio vi su al Me dia Tech no lo gies (2006–2009),
— TAR GET — Top Am pli fier Re se arch Gro ups in a Eu ro pe an Te am (2004–2008),
— ACE2 — An ten na Cen tre of Excel len ce (2006–2008).

Naj wiêk szy pod wzglê dem ska li fi nan so wa nia oraz osi¹ gniêæ na u ko wo-ba daw czych by³
pro gram COD MU CA — CO re tech no lo gy for De li ve ry of MUl ti band da ta in CA tv ne tworks
(Sy stem wie lo pa smo wej trans mi sji w sie ciach ka blo wych) — wspó³ fi nan so wa ny z 6. Pro gra -
mu Ra mo we go Unii Eu ro pej skiej, re a li zo wa ny w la tach 2006–2007.

Pro jekt do ty czy³ tech nik udo stêp nia nia us³ug sze ro ko pa smo wych w sy ste mach szyb kiej
trans mi sji da nych w sie ciach ka blo wych. W kon sor cjum re a li zu j¹ cym pro jekt ucze st ni czy ³y
uczel nie, fir my pro du ku j¹ ce sprzêt oraz przed sta wi cie le ope ra to rów sie ci ka blo wych. Dziê -
ki te mu opra co wy wa ne tech ni ki te sto wa no w rze czy wi stych wa run kach pra cu j¹ cej sie ci. Part -
ne rzy z Pol ski pe³ ni li zna cz¹ c¹ ro lê w pro jek cie (oprócz Po li tech ni ki War szaw skiej ak tyw nie
ucze st ni czy ³a w nim fir ma Vec tor z Gdy ni spe cja li zu j¹ ca siê w pro duk cji sprzê tu do sie ci te -
le wi zji ka blo wej). Ze stro ny Po li tech ni ki War szaw skiej ko or dy na to rem pro jek tu by³ An drzej
Bu cho wicz, a pra ca mi kie ro wa li rów nie¿ pro fe sor Józef Mo del ski oraz pro fe sor W³a dy s³aw
Skar bek.

Pra ce ba daw cze w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki pro wa dzo ne by ³y w dwóch g³ów nych ob sza -
rach te ma tycz nych. Pra cow ni cy Za k³a du Te le wi zji bra li udzia³ w pro jek to wa niu i ad ap ta cji
ze sta wu us³ug in te rak tyw nych oraz w two rze niu zin te gro wa ne go abo nenc kie go urz¹ dze nia
koñ co we go — bra my mul ti me dial nej, in te gru j¹ cej us³u gi w jed nym urz¹ dze niu.

Pra ce pro wa dzo ne w Za k³a dzie Ra dio ko mu ni ka cji (które me ry to rycz nie ko or dy no wa³
dok tor To masz Kel ler) kon cen tro wa ³y siê na me to dach te sto wa nia sy ste mów wy ko rzy stu j¹ -
cych wie lo pa smo w¹ trans mi sjê da nych, a tak ¿e na pro jek to wa niu po szcze gól nych pod sy ste -
mów sta cji czo ³o wej i ter mi na li.

Re a li za cja pro jek tu za koñ czy ³a siê suk ce sem. G³ów nym osi¹ gniê ciem by ³o opra co wa nie
no we go stan dar du trans mi sji w te le wi zji ka blo wej DO CSIS 3.0, który umo¿ li wia wie lo krot -
ne zwiêk sze nie szyb ko œci trans mi sji da nych. Wy ni ki uzy ska ne w trak cie re a li za cji pro jek -
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tu by ³y pre zen to wa ne m.in. na wy sta wie Bro ad band World Fo rum Eu ro pe 2007 w Ber li nie,
apli ka cje mul ti me dial ne spo tka ³y siê z du ¿ym za in te re so wa niem zwie dza j¹ cych. Stan dard
DO CSIS 3.0 zo sta³ wdro ¿o ny przez czo ³o wych ope ra to rów w Eu ro pie (m.in. UPC).

W 2006 ro ku roz po cz¹³ siê nasz udzia³ w pro gra mie eu ro pej skim RE SO LU TION — Re -
con fi gu ra ble Sy stem for Mo bi le Lo cal Com mu ni ca tion and Po si tio ning (Re kon fi gu ro wal ny
sy s tem ru cho mej ³¹cz no œci i lo ka li za cji ). Ce lem pro jek tu by ³o opra co wa nie sy ste mu pre cy -
zyj nej lo ka li za cji ter mi na li w po mie szcze niach (przy pro pa ga cji wie lo dro go wej). W pro jek -
cie ucze st ni czy ³o wie le firm, w tym zna cz¹ cy pro du cen ci podze spo ³ów elek tro nicz nych. Za -
 da niem In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki by ³o opra co wa nie od po wie dnich mo de li pro pa ga cji fal
ra   dio wych i zbu do wa nie an ten dla te go sy ste mu. W ze spo le pro fe so ra Józe fa Mo del skie go
(Eu ge  niusz Ja szczy szyn, Krzy sztof Ku rek, Ra fa³ Szum ny, Se ba stian Ko z³ow ski, Pa we³ Ba jur ko
i in ni) pro wa dzo no ba da nia z za kre su ana li zy i mo de lo wa nia ka na ³u ra dio we go dla wy bra -
 nych ty pów wnêtrz oraz pro jek to wa nia, opty ma li za cji i mi nia tu ry za cji szy ku an te no we go.
W wy ni ku re a li za cji pro jek tu po wsta³ sy stem opar ty na tech ni ce ra da ru z ci¹ g³¹ fa l¹ zmo du -
lo wa n¹ czê sto tli wo œcio wo FMCW. Sy stem za pew nia kil ku na sto cen ty me tro w¹ do k³ad noœæ
w cza sie rze czy wi stym i mo ¿e byæ zin te gro wa ny wspól nie z sy ste ma mi WLAN w jed nym
uk³a dzie sca lo nym. Pro jekt za koñ czy³ siê w 2009 ro ku pe³ nym suk ce sem.

Pro jekt SA FE SPOT — Co o pe ra ti ve Sy stems for Ro ad Sa fe ty „Smart Ve hic le on Smart Ro ad”
(2006–2009) — mia³ na ce lu opra co wa nie no wych tech nik i sy ste mów zwiêk sza j¹ cych bez -
 pie czeñ stwo w ru chu dro go wym. W pro gra mie brało udział kil ku dzie siê ciu ucze st ni ków,
w tym pro du cen ci sa mo cho dów i fir my zwi¹ za ne z in fra struk tu r¹ dro go w¹. W efek cie po wsta³
sy stem pe³ ni¹ cy ro lê „asy sten ta mar gi ne su bez pie czeñ stwa” (Sa fe ty Mar gin As si stant), od po -
wie dnio wcze œnie ostrze ga j¹ cy kie row cê o mo¿ li wo œci wy pad ku. W ra mach pro jek tu opra co -
wa no in no wa cyj ne czuj ni ki dla po ja zdów i in fra struk tu ry dro go wej oraz od po wie dnie sy ste -
my ³¹cz no œci ra dio wej za pew nia j¹ ce wy mia nê da nych miê dzy po ja zda mi i in fra struk tu r¹.
W In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki pro wa dzo no ba da nia do ty cz¹ ce wy ko rzy sta nia tech ni ki ultra -
sze ro ko pa smo wej (UWB) do pre cy zyj nej lo ka li za cji po ja zdów w wa run kach nie do stêp no œci
sy gna ³ów GPS (w tu ne lach, na par kin gach itp.). Zbu do wa no po praw nie dzia ³a j¹ cy mo del
sy s te mu (Je rzy Ko ³a kow ski, To masz Ko si ³o, Ja cek Ci choc ki, Ry szard Mich now ski, Piotr Ma kal).
Przy dat noœæ za pro po no wa ne go roz wi¹ za nia po twier dzi ³y te re no we ba da nia eks pe ry men tal ne.

Pro jekt WI SE — Wi re less Da ta Col lec ting (2005–2007) — do ty czy³ bez prze wo do wych
czuj  ni ków do za sto so wa nia w sa mo lo tach. Ko or dy na to rem pro jek tu by ³a fran cu ska fir ma
Das  sault (zna na z pro duk cji my œliw ców Mi ra ge). W In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki pro wa dzo no
ba da nia ró¿ nych tech nik nie za wod nej trans mi sji ra dio wej in for ma cji po cho dz¹ cych z czuj -
ni ków znaj du j¹ cych siê na ru cho mych czê œciach skrzy de³ sa mo lo tu (pra cu j¹ cych w skraj nych
wa run kach kli ma tycz nych i ru cho wych). Za kres prac, pro wa dzo nych pod kie run kiem pro fe -
so ra Woj cie cha Gwar ka (Pa we³ Ko pyt, Woj ciech Woj ta siak i in ni), obej mo wa³ ba da nia sy mu -
la cyj ne oraz opra co wa nie i ba da nia eks pe ry men tal ne mo du ³ów nadaw czo-odbior czych. Wy -
ni ki pro jek tu znaj d¹ za sto so wa nie w prze my œle lot ni czym.

Re a li za cja pro jek tu WI SE by ³a po prze dzo na udzia ³em w pro gra mie EU RE KA Enhan ced
Opti mi sa tion of Mi cro wa ve Th ra wing and He a ting Pro ces ses (2001–2004). Ce lem pro jek tu
by ³o opra co wa nie opro gra mo wa nia do opty ma li za cji pro ce su mi kro fa lo we go roz mra ¿a nia
i grza nia ¿yw no œci pod k¹ tem po pra wy ja ko œci i bez pie czeñ stwa mi kro bio lo gicz ne go. W In sty -
tu cie Ra dio e lek tro ni ki wy ko na no ba da nia sy mu la cyj ne oraz opra co wa no opro gra mo wa nie
sta no wi¹ ce cel pra cy (Woj ciech Gwa rek, Woj ciech Woj ta siak, Da niel Gry glew ski, Ry szard
Mich now ski, Pa we³ Ko pyt). Re a li za cja te go pro jek tu za i ni cjo wa ³a w In sty tu cie ba da nia do ty -
cz¹ ce efek tyw ne go grza nia mi kro fa lo we go, kon ty nu o wa ne w ko lej nych pra cach (g³ów nie —
za ma wia nych).

Ko lej ny mi du ¿y mi pro jek ta mi ba daw czy mi fi nan so wa ny mi ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej
by ³y sie ci do sko na ³o œci VI SNET i VI SNET2 — Ne twor ked Au dio vi su al Me dia Tech no lo gies
(2003–2005 i 2006–2009) wy ty cza j¹ ce no we kie run ki ba daw cze w dzie dzi nie mul ti me diów.
Pra ce by ³y pro wa dzo ne w 12 wio d¹ cych eu ro pej skich oœrod kach ba daw czych, a ich dzia ³al -
noœæ kon cen tro wa ³a siê na 3 gru pach za ga dnieñ: ko do wa niu in for ma cji wi zyj nych, prze twa -
rza niu in for ma cji au dio wi zyj nych oraz bez pie czeñ stwie trans mi sji au dio wi zyj nych. W In sty -
tu cie Ra dio e lek tro ni ki pro jekt re a li zo wa³ ze spó³ pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka (An drzej
Bu cho wicz, Kry stian Igna siak, Grze gorz Ga liñ ski, Grze gorz Pa stu szak, Krzy sztof Ku char ski,
Ka rol Wnu ko wicz i in ni). Naj wa¿ niej szy mi osi¹ gniê cia mi pro gra mów VI SNET by ³y no we al go -
ryt my roz po zna wa nia, de tek cji i œle dze nia twa rzy oraz no we na rzê dzia do kon tro li prze p³yw-
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 no œci w ko de rach wi zyj nych. Dziê ki po zy tyw nym re zul ta tom pro jek tów VI SNET i VI SNET2
zbu do wa no bar dzo do br¹ ba zê do dal szej sze ro kiej wspó³ pra cy miê dzy na ro do wej.

Ce lem pro jek tu TAR GET — Top Am pli fier Re se arch Gro ups in a Eu ro pe an Te am (2004–
–2008), by ³o stwo rze nie eu ro pej skiej sie ci ba daw czej w za kre sie mi kro fa lo wych wzmac nia -
czy mo cy do sze ro ko pa smo wych sy ste mów do stê po wych. W In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
pro wa dzo no pra ce do ty cz¹ ce m.in. me tod li ne a ry za cji i opty ma li za cji wzmac nia czy mo cy
(Ja cek Jar kow ski, Woj ciech Woj ta siak, Da niel Gry glew ski, Ry szard Mich now ski).

Za sa dni czym ce lem pro jek tu ACE2 — An ten na Cen tre of Excel len ce (2006–2008) — by ³o
po ³¹ cze nie wy si³ ków eu ro pej skich oœrod ków ba daw czych w dzie dzi nie roz wo ju tech ni ki
an te no wej, zw³a szcza w za kre sie an ten ad ap ta cyj nych oraz an ten mi nia tu ro wych mon to wa -
nych w urz¹ dze niach po wszech ne go u¿yt ku, a tak ¿e na cie le i w im plan tach me dycz nych.
Ze spó³ z In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki (Eu ge niusz Ja szczy szyn, Ja cek Jar kow ski, Józef Mo del ski
i in ni) zaj mo wa³ siê opra co wa niem i we ry fi ka cj¹ pre cy zyj nych me tod po mia ru pa ra me trów
an ten w stre fie bli skiej, tak ¿e z wy ko rzy sta niem me tod po mia ru w dzie dzi nie cza su. Dziê ki
re a li za cji pro jek tu In sty tut wzmoc ni³ swo j¹ po zy cjê w eu ro pej skiej spo ³ecz no œci spe cja li stów
tech ni ki an te no wej.

W 2008 ro ku roz po czê ³a siê w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki re a li za cja naj wiêk sze go (nie -
in we sty cyj ne go) pro jek tu fi nan so wa ne go z bu d¿e tu eu ro pej skie go, tym ra zem w ra mach Pro -
gra mu Ope ra cyj ne go „In no wa cyj na Go spo dar ka”. Pro jekt PRO TEUS 3 — Zin te gro wa ny mo bil -
ny sy stem wspo ma ga j¹ cy dzia ³a nia an ty ter ro ry stycz ne i an ty kry zy so we — jest ko or dy no wa ny
przez Prze my s³o wy In sty tut Au to ma ty ki i Po mia rów, a ucze st ni cz¹ w nim, oprócz Po li tech ni -
ki War szaw skiej, m.in. Cen trum Ba dañ Ko smicz nych PAN, Po li tech ni ka Po znañ ska i Woj sko -
wa Aka de mia Tech nicz na. Sy stem jest opra co wy wa ny na po trze by pol skich s³u¿b in ter wen cyj -
nych: Stra ¿y Po ¿ar nej, Po li cji, Stra ¿y Gra nicz nej i re gio nal nych oœrod ków an ty kry zy so wych.
Re a li za cjê pro jek tu za pla no wa no na la ta 2008–2013. Ma ona do pro wa dziæ do po wsta nia de -
mon stra to ra zin te gro wa ne go sy ste mu wspo ma ga j¹ ce go dzia ³a nia an ty ter ro ry stycz ne, wy ko -
rzy stu j¹ ce go m.in. ro bo ty mo bil ne (o du ¿ym stop niu au to no micz no œci i ró¿ nych za sto so wa -
niach) oraz bez za ³o go wy sa mo lot. Do ste ro wa nia ope ra cja mi an ty kry zy so wy mi jest bu do wa ne
mo bil ne cen trum do wo dze nia i mo bil ne sta no wi ska ope ra to rów ro bo tów. W ra mach pro jek tu
zo sta n¹ opra co wa ne i wy ko rzy sta ne naj no wo cze œniej sze sy ste my mo ni to ro wa nia, lo ka li za cji
i zdal ne go ste ro wa nia.

W wy ko na niu za dañ po wie rzo nych Wy dzia ³o wi wspó³ dzia ³a j¹ Za k³a dy Ra dio ko mu ni ka -
cji i Te le wi zji In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki. Ca ³o œci¹ kie ru je pro fe sor Józef Mo del ski.

Udzia³ Za k³a du Te le wi zji obej mu je wa¿ ny i roz le g³y ob szar za ga dnieñ kom pre sji i ko do -
wa nia oraz roz po zna wa nia obra zów na po trze by sy ste mów wi zyj nych pro jek to wa nych ro -
bo tów. Opra co wy wa ne s¹ m.in. efek tyw ne sprzê to we im ple men ta cje ko de rów Ÿród³o wych
i me cha ni zmów mul ti ple ksa cji da nych (Ja cek Na ru niec, Grze gorz Pa stu szak, An drzej Abra -
mow ski, Grze gorz Brzu chal ski, Ma riusz Ja ku bow ski, Mar cin Mor goœ, Mi ko ³aj Ro szkow ski,
Ra do s³aw Si ko ra, Mi cha³ Wie czo rek i in ni).

Za k³ad Ra dio ko mu ni ka cji jest od po wie dzial ny za opra co wa nie szcze gó³o wej ar chi tek tu ry,
im ple men ta cjê i wa li da cjê sy ste mu ³¹cz no œci (te pra ce ko or dy nu je Krzy sztof Ku rek, a ucze st -
ni cz¹: Eu ge niusz Ja szczy szyn, Ma rek Bu ry, Krzy sztof De rza kow ski, To masz Kel ler, Mar cin
Pia sec ki, Pa we³ Ba jur ko, Ka mil Bry³ ka, Se ba stian Ko z³ow ski, Bar tosz Ma jew ski, Ar ka diusz
Ku rek, Adam Ru dziñ ski, Ra fa³ Szum ny i in ni). Pod sta wo wym za da niem sy ste mu jest za pew -
nie nie spraw ne go sy ste mu ko mu ni ka cji miê dzy ope ra to rem ro bo ta a ro bo tem i ko mu ni ka cja
ope ra to ra z mo bil nym cen trum do wo dze nia, a tak ¿e za pew nie nie efek tyw ne go sy ste mu ³¹cz -
no œci ze wnê trz nej.

Pod sy stem ³¹cz no œci miê dzy ro bo ta mi a ich ope ra to ra mi mu si za pew niæ mo¿ li woœæ trans -
 mi sji da nych mul ti me dial nych (obra zu, dŸwiê ku, da nych te le me trycz nych) w ró¿ nych wa run -
kach kli ma tycz nych i trans mi syj nych (rów nie¿ wte dy, gdy fa le nada wa ne i odbie ra ne przez
ro bo ty na po ty ka j¹ na skraj nie nie ko rzy st ne wa run ki pro pa ga cyj ne). Wy ma ga ne s¹ po nad to
ma ³e opóŸnie nia trans mi sji (na ty le ma ³e, by by ³o mo¿ li we efek tyw ne zdal ne ste ro wa nie ro -
bo tem na pod sta wie obra zu re je stro wa ne go przez je go ka me rê) i znacz ne za siê gi trans mi sji:
do 1 km (do ro bo tów) i do 10 km (do sa mo lo tu). Ko niecz ne jest tak ¿e stwo rze nie do dat ko -
wych ³¹ czy miê dzy cen trum do wo dze nia i mo bil ny mi sta no wi ska mi ope ra to rów ro bo tów
(w tym ³¹cz no œci g³o so wej).

3 www.pro jekt pro teus.pl
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Ró¿ no rod ne wy ma ga nia spo wo do wa ³y ko niecz noœæ utwo rze nia kil ku nie za le¿ nych sy -
ste mów ³¹cz no œci re a li zu j¹ cych po szcze gól ne funk cje. Za koñ czo no ju¿ eta py kon cep cyj ne
i pro jek to we, koñ czy siê rów nie¿ etap wstêp nej we ry fi ka cji eks pe ry men tal nej.

RA DIO KO MU NI KA CJA
(I IN NE ZA STO SO WA NIA SY GNA £ÓW
O CZÊ STO TLI WO ŒCIACH RA DIO WYCH)
Spoj rze nie „bran ¿o we” na trzy g³ów ne ob sza ry ra dio ko mu ni ka cji i tech ni ki mul ti me dial nych
za czy na my od ra dia.

Ra dio wkro czy ³o ju¿ w dru gie stu le cie, a wci¹¿ od kry wa no we mo¿ li wo œci, ogar nia no we
ob sza ry ¿y cia co dzien ne go. Dziê ki trans mi sji bez prze wo do wej (z wy ko rzy sta niem fal elek -
tro ma gne tycz nych) jest nam bli ¿ej do sie bie i wy go dniej...

Za ga dnie nia ³¹cz no œci ra dio wej to wa rzy szy ³y roz wo jo wi na sze go Wy dzia ³u od naj daw -
niej szych lat. Ka te dra Ra dio tech ni ki za ³o ¿o na przez pro fe so ra Ja nu sza Gro szkow skie go ist -
 nia ³a ju¿ w 1929 ro ku. Wœród ka tedr kon sty tu u j¹ cych Wy dzia³ 60 lat te mu by ³y rów nie¿
Ka te dra Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych kie ro wa na przez pro fe so ra Sta ni s³a wa Ry¿ kê i Ka te -
dra Ra dio lo ka cji pro fe so ra Paw ³a Szul ki na.

Roz wój dzia ³al no œci w za kre sie tech nik ra dio wych w okre sie bez po œre dnio po wo jen nym
(a¿ do lat sie dem dzie si¹ tych ubie g³o wie ku) by³ nie w¹t pli wie za s³u g¹ przede wszy st kim pro -
fe so ra Sta ni s³a wa Ry¿ ki, który ju¿ w la tach trzy dzie stych XX w. ja ko je dy ny, obok swe go mi s -
t rza — pro fe so ra Ja nu sza Gro szkow skie go, pu bli ko wa³ fun da men tal ne pra ce w naj wa¿ niej -
szym œwia to wym pe rio dy ku te go okre su Pro ce e dings of the In sti tu te of Ra dio En gi ni ne ers.

Pro fe sor Sta ni s³aw Ry¿ ko — wie lo let ni kie row nik Ka te dry Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych
i pierw szy dy rek tor In sty tut Ra dio e lek tro ni ki — by³ twór c¹ szko ³y na u ko wej, z której wy sz³o
16 dok to rów (by ³o by ich z pew no œci¹ znacz nie wiê cej, gdy by pro fe sor nie zmar³ na gle, w pe³ -
ni si³ twór czych, w 1974 ro ku). Sied miu z nich zo sta ³o pro fe so ra mi, a wy pro mo wa ni przez
nich dok to rzy, by li z ko lei pro mo to ra mi... i tak da lej. Dziœ ro dzi na na u ko wych „dzie ci”, „wnu -
cz¹t” i dal szych po tom ków pro fe so ra Sta ni s³a wa Ry¿ ki li czy ju¿ po nad 120 osób. Pro fe sor by³
po nad to ani ma to rem dzia ³al no œci tech nicz nej na rzecz go spo dar ki na ro do wej, kie ro wa³
wie lo ma pra ca mi kon struk cyj ny mi i wdro ¿e nio wy mi, z je go ini cja ty wy po wsta³ m.in. Za k³ad
Do œwiad czal ny Apa ra tu ry Ra dio e lek tro nicz nej (ZDAR).

Od 1970 ro ku zde cy do wa na wiêk szoœæ prac zwi¹ za nych z ra dio ko mu ni ka cj¹ i znacz na
czêœæ ak tyw no œci Wy dzia ³u w ob sza rze tech ni ki mi kro fa lo wej kon cen tro wa ³y siê w In sty tu cie
Ra dio e lek tro ni ki, przede wszy st kim w Za k³a dzie Ra dio ko mu ni ka cji, w Za k³a dzie Urz¹ dzeñ
Ra dio tech nicz nych oraz w Za k³a dzie Tech ni ki Mi kro fa lo wej (obe cnie Tech ni ki Mi kro fa lo wej
i Ra dio lo ka cyj nej).

Za k³a dem Ra dio ko mu ni ka cji kie ro wa li: prof. Ste fan Hahn (1970–1991), doc. Wal de mar
Kie ³ek (1991–1994), dr Ja cek Jar kow ski (1995–1997), prof. Ja cek Woj cie chow ski (1997–2000),
dr To masz Ko si ³o (2001–2002) i prof. Józef Mo del ski (2003–2009), od 2009 ro ku kie row ni -
kiem jest prof. Eu ge niusz Ja szczy szyn (Ye vhen Ya sh chy shyn). Za k³a dem Urz¹ dzeñ Ra dio tech -
nicz nych kie ro wa li: prof. Jan Ebert (1970–1974 i 1978–1999), dr Ro mu ald No wak (1975–
–1978), prof. Ro man Z. Mo raw ski (2000–2002) i prof. Wie s³aw Wi niec ki (2002–2004).
Kie row nic two Za k³a du Tech ni ki Mi kro fa lo wej i Ra dio lo ka cyj nej pe³ ni li ko lej no: prof. Sta ni s³aw
Ry¿ ko (1970–1971, dr Krzy sztof Ko wal ski (1972–1981), prof. Ta de usz Mo raw ski (1982–2006)
i prof. Woj ciech Gwa rek (od 2006 ro ku).

Okres pierw szych czter dzie stu lat ist nie nia Wy dzia ³u (do 1991 ro ku) to czas, w którym
pro wa dzo na by ³a przede wszy st kich dzia ³al noœæ zwi¹ za na z ba da nia mi te o re tycz ny mi oraz
pra ca mi kon cep cyj ny mi i wdro ¿e nio wy mi do ty cz¹ cy mi no wych tech nik sta bi li za cji czê sto -
tli wo œci, mo du la cji i trans mi sji cy fro wych w ka na le ra dio wym, a tak ¿e no wych podze spo ³ów,
urz¹ dzeñ i sy ste mów (w tym po mia ro wych) sto so wa nych w tech ni ce nada wa nia i odbio ru
ra dio we go. Wie le tych prac koñ czy ³o siê wy ko na niem pro to ty pów lub ma ³ych se rii pro duk -
cyj nych (wy twa rza nych ca³ ko wi cie lub czê œcio wo w In sty tu cie).

Do wa¿ nych osi¹ gniêæ na u ko wo-tech nicz nych mo¿ na za li czyæ m.in. Ÿród³o kra jo wej
czê sto tli wo œci wzor co wej 227 kHz, sy ste my odbio ru sy gna ³ów sa te li tar nych (w la tach 60.),
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czê sto œcio mie rze mi kro fa lo we, mo del ato mo we go wzor ca czê sto tli wo œci z wi¹z k¹ sre bra,
urz¹ dze nia do po mia ru od le g³o œci do sa te li tów (przez po miar cza su z nie pew no œcia mi rzê -
du 30 ps), sy ste my do pro duk cyj nych po mia rów re zo na to rów kwar co wych, no we me to dy
pro jek to wa nia wzmac nia czy wy so ko spraw nych wiel kiej czê sto tli wo œci, sy stem ³¹cz no œci
i mo ni to ro wa nia gór ni ków w ko pal niach, me to dy pro jek to wa nia mo du la to rów i prze suw ni -
ków fa zy z dio da mi pó³ prze wo dni ko wy mi, me to dy pro jek to wa nia re zo na to rów die lek trycz -
nych i fer ry to wych, sy ste my po mia ru ra dio te le fo nów i mo ni to ro wa nia emi sji ra dio wych,
no we me to dy sy mu la cji elek tro ma gne tycz nych i pro jek to wa nia szy ków an te no wych. Wie -
le z tych osi¹ gniêæ mia ³o rów nie¿ (a w nie których przy pad kach nadal ma) du ¿e zna cze nie
prak tycz ne.

Z koñ cem ubie g³e go wie ku wy ra Ÿne go zna cze nia na bra ³y pra ce w za kre sie sy ste mów
ra dio ko mu ni ka cyj nych, an ten i za a wan so wa nej te o rii sy gna ³ów. W tej ostat niej dzie dzi nie
szcze gól ne osi¹ gniê cia mia³ pro fe sor Ste fan Hahn, roz wi ja j¹ cy za a wan so wa n¹ te o riê sy gna -
³ów wie lo wy mia ro wych, au tor m.in. mo no gra fii Hil bert Trans forms in Si gnal Pro ces sing,
Ar tech 1996.

*     *     *

Ostat nie 10 lat to okres z jed nej stro ny kon ty nu a cji wcze œniej pod jê tych prac ba daw czych
(m.in. w za kre sie sy mu la cji elek tro ma gne tycz nych oraz me to dy ki pro jek to wa nia urz¹ dzeñ
ra dio wych i mi kro fa lo wych), a z dru giej przede wszy st kim — no we ob sza ry ba dañ i wdro ¿eñ.
Skon cen tro wa no siê na ra dio wych sie ciach lo kal nych i per so nal nych, sy ste mach sa te li tar -
nych i ultra sze ro ko pa smo wych, tech ni kach: mi kro fa lo wych, an te no wych i ra da ro wych.

Pod ko niec lat 90. z ini cja ty wy pro fe so ra Józe fa Mo del skie go w In sty tu cie Ra dio e lek tro -
ni ki za czê ³a po wsta waæ gru pa zaj mu j¹ ca siê no wo cze sny mi an te na mi ra dio ko mu ni ka cyj ny -
mi, przede wszy st kim ró¿ ny mi roz wi¹ za nia mi an ten o cha rak te ry sty kach re kon fi gu ro wal nych
elek tro nicz nie. Jest to te ma ty ka bar dzo wa¿ na — istot na z punk tu wi dze nia no wych sy ste mów
trans mi sji ra dio wej, w których mo g¹ byæ sto so wa ne: wie lo do stêp prze strzen ny i trans mi sja
wie lo an te no wa (MI MO — Mul ti ple In put Mul ti ple Out put).

No we opra co wa nia s¹ szyb ko we ry fi ko wa ne eks pe ry men tal nie dziê ki mo¿ li wo œci ko rzy -
sta nia z ko mo ry bez od bi cio wej (w sen sie elek tro ma gne tycz nym), która znaj du je siê w La bo -
ra to rium An te no wym. Ko mo ra jest prze zna czo na do do k³ad nych ba dañ cha rak te ry styk an ten
w dzie dzi nie czê sto tli wo œci i cza su w stre fie da le kiej oraz bli skiej. La bo ra to rium jest wy po sa -
¿o ne w no wo cze sny sprzêt umo¿ li wia j¹ cy ba da nia an ten w za kre sie czê sto tli wo œci do 50 GHz.

Pra ce o te ma ty ce an te no wej do ty cz¹ no wych podze spo ³ów i ma te ria ³ów, które mo¿ na
wy ko rzy sty waæ do bu do wy an ten re kon fi gu ro wal nych, no wych kon struk cji (w tym uk³a dów
po bu dza nia), a tak ¿e al go ryt mów ste ro wa nia (m.in. z wy ko rzy sta niem al go ryt mów ge ne tycz -
nych). Wiêk szoœæ prac wy ko ny wa no w ra mach gran tów KBN i MNi SzW.

W la tach 2000–2004 pro wa dzo no no wa tor skie ba da nia an ten pa sko wych na pod³o ¿u
fer ro e lek trycz nym (Józef Mo del ski, Eu ge niusz Ja szczy szyn) — pa ra me try fer ro e lek try ka mo¿ -
na zmie niaæ, przy k³a da j¹c do nie go re gu lo wa ne na piê cie sta ³e, co po wo du je zmia ny cha rak -
te ry styk an te ny. Wy ko na no pro to ty py ta kich an ten i prze pro wa dzo no ba da nia. Pra cê re a li zo -
wa no wspól nie z Wy dzia ³em Che mii Po li tech ni ki War szaw skiej (wy two rzo no no we ma te ria ³y
fer ro e lek trycz ne).

Od 2005 ro ku pro wa dzo no ba da nia no we go ro dza ju an ten, w których do ste ro wa nia wy -
ko rzy sta no spe cjal ny uk³ad z po wierzch nio wy mi dio da mi PIN. Opra co wa no al go rytm po -
zwa la j¹ cy opty ma li zo waæ cha rak te ry sty kê an te ny (Józef Mo del ski, Eu ge niusz Ja szczy szyn,
Krzy sztof De rza kow ski, Krzy sztof Ku rek, Hen ryk Cha ciñ ski, Pa we³ Ba jur ko i in ni). W uzna -
niu in no wa cyj ne go cha rak te ru za pre zen to wa ne go sy ste mu an te no we go (z kom plet n¹ ana li z¹
po twier dzo n¹ po mia ra mi i z uwzglê dnie niem mo¿ li wo œci prak tycz ne go za sto so wa nia) Józef
Mo del ski, Eu ge niusz Ja szczy szyn oraz Krzy sztof De rza kow ski zo sta li wy ró¿ nie ni w 2008 ro ku
g³ów n¹ na gro d¹ Eu ro pej skie go Sto wa rzy sze nia Mi kro fa lo we go Eu MA.

W la tach 2007–2009 re a li zo wa no grant roz wo jo wy Wie lo an te no we sze ro ko pa smo we
sy s te my ra dio ko mu ni ka cyj ne i ra dio lo ka cyj ne, które go ce lem by ³o ba da nie sy ste mów an -
te no wych do roz wi ja j¹ cych siê sy ste mów MI MO (Józef Mo del ski, Eu ge niusz Ja szczy szyn,
Krzy sz tof Ku rek, Da niel Gry glew ski, Woj ciech Woj ta siak, Se ba stian Ko z³ow ski, Ma rek Bu ry,
Paweł Ba jur ko, Da niel Ro so ³ow ski). Efek tem prac z za kre su tech ni ki an te no wej pro wa dzo nych
w ostat nich la tach by ³y: pra ca ha bi li ta cyj na Eu ge niu sza Ja szczy szy na (2006) oraz dok to ra ty:
Mar ci na Pia sec kie go (2005), Ra fa ³a Szum ne go (2008), Mar ka Bu re go (2009) i Se ba stia na
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Ko z³ow skie go (2010). W 2010 ro ku roz po czê to dwa no we pro jek ty fi nan so wa ne przez
MNi SzW No we ro dza je in te li gent nych an ten z cy fro wym kszta³ to wa niem wi¹z ki o re kon fi -
gu ro wa nej elek tro nicz nie aper tu rze oraz No wa ge ne ra cja an ten fo to nicz nych dla sie ci trans -
 mi sji ra dio wo-œwia t³o wo do wej. Uru cho mie nie ba dañ w tak no wo cze snych dzie dzi nach w du -
¿ej mie rze opie ra siê na wspó³ pra cy z In sty tu tem Tech no lo gii Elek tro no wej w War sza wie oraz
z Bia ³o ru sk¹ Aka de mi¹ Na uk.

Tech ni k¹ an te no w¹ zaj mu je siê rów nie¿ pro fe sor Sta ni s³aw Ro s³o niec (z Za k³a du Tech ni ki
Mi kro fa lo wej i Ra dio lo ka cyj nej). Œci œle wspó³ pra cu j¹c z Prze my s³o wym In sty tu tem Te le ko mu -
ni ka cji (PIT) w War sza wie opra co wu je wie lo e le men to we, syn fa zo we an te ny ra dio lo ka cyj ne.
Kil ka z za pro jek to wa nych przez nie go an ten za sto so wa no w urz¹ dze niach ra dio lo ka cyj nych
wy ko rzy sty wa nych przez Woj sko Pol skie i kon tra hen tów za gra nicz nych.

Roz wo jo wi m³o dych na u kow ców i dok to ran tów s³u ¿y³ grant Sy ste my ra dio ko mu ni ka cyj -
ne przy sz³ych ge ne ra cji (2005–2008), fi nan so wa ny przez Fun da cjê na rzecz Na u ki Pol skiej,
a kie ro wa ny przez pro fe so ra Józe fa Mo del skie go. Ba da nia wspó³ fi nan so wa ne z te go gran tu
do ty czy ³y g³ów nie no wych tech nik an te no wych, sy ste mów MI MO, sy ste mów ultra sze ro ko -
pa smo wych (UWB) i sie ci bez prze wo do wych (WLAN).

W 2010 ro ku na Wy dzia le zo sta³ uru cho mio ny w ra mach Pro gra mu Ope ra cyj ne go „In no -
wa cyj na Go spo dar ka” (PO IG) pro jekt Fo to ni ka i Tech ni ki Te ra her co we. Ce lem pro jek tu jest
po d nie sie nie w istot ny spo sób po ten cja ³u na u ko wo-ba daw cze go ze spo ³ów Wy dzia ³u, dzia -
³a j¹ cych w ob sza rach uzna wa nych za klu czo we z punk tu wi dze nia roz wo ju spo ³e czeñ stwa
in for ma cyj ne go, a do ty cz¹ cych ele men tów, uk³a dów i sy ste mów sze ro ko ro zu mia nej fo to ni -
ki oraz tech no lo gii te ra her co wych. Jed nym z za dañ pro jek tu jest mo der ni za cja La bo ra to rium
An te no we go In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki (kie row nik — pro fe sor Eu ge niusz Ja szczy szyn). Za kup
sprzê tu umo¿ li wi roz sze rze nie dzia ³al no œci ba daw czej na pa smo fal te ra her co wych. Prze ³o -
¿y siê to bez po œre dnio na po wsta nie mo¿ li wo œci uzy ska nia no wych ja ko œcio wo re zul ta tów,
g³ów nie przez ba da nia an ten fo to nicz nych, cha rak te ry styk die lek trycz nych ma te ria ³ów izo -
tro po wych i ani zo tro po wych (w tym nie li nio wych), a tak ¿e przez ba da nia sy ste mów obra zu -
j¹ cych i ra da ro wych. Roz sze rze nie za kre su czê sto tli wo œci do pa sma te ra her co we go oraz
mo¿ li woœæ wy ko rzy sta nia no wych urz¹ dzeñ po mia ro wych otwo rzy przed ze spo ³em ba da czy,
w tym tak ¿e przed dok to ran ta mi, mo¿ li wo œci pro wa dze nia ba dañ na po zio mie œwia to wym.
Bio r¹c pod uwa gê wie lo let nie do œwiad cze nie ze spo ³u oraz do tych cza so we re zul ta ty, m.in.
opra co wa ne ju¿ al go ryt my oraz sy ste my, na le ¿y spodzie waæ siê du ¿e go za in te re so wa nia no -
wy mi wy ni ka mi ze stro ny ró¿ nych jed no stek na u ko wo-ba daw czych i prze my s³o wych za rów -
no w kra ju, jak i za gra ni c¹.

Pra ce z za kre su za a wan so wa nej te o rii sy gna ³ów wie lo wy mia ro wych pro wa dzo ne s¹ od
lat w ze spo le pro fe so ra Ste fa na Hah na, wspól nie z Ka je ta n¹ Sno pek. W ostat nich la tach do ty -
czy ³y one podwój nie wy mia ro wych roz k³a dów kla sy Co he na oraz pro ble mów tzw. zna ko wa -
nia sy gna ³ów (co np. w ra dio fo nii po zwa la au to ma tycz nie iden ty fi ko waæ nada wa ne pro gra my);
w ra mach ko lej nej pra cy ba da no cza so wo-czê sto tli wo œcio we w³a œci wo œci sze ro ko pa smo wych
sy gna ³ów te le ko mu ni ka cyj nych i ich wy ko rzy sta nie w zna ko wa niu wod nym i ste ga no gra fii.

Od koñ ca lat 90. ak tyw niej upra wia ne s¹ za ga dnie nia ra dio wych sy ste mów ru cho mych
i sie ci bez prze wo do wych. Opra co wa no i zwe ry fi ko wa no te o re tycz ne me to dy pro gno zo wa -
nia pro pa ga cji ra dio wej w bu dyn kach (z uwzglê dnie niem ma te ria ³ów kon struk cyj nych). Pra cê
kon ty nu o wa no w za kre sie mo de lo wa nia sze ro ko pa smo wych ka na ³ów ra dio wych oraz wspó³ -
 i st nie nia sy ste mów WLAN 802.11 i Blu e to oth (w tym tech nik trans mi sji za pew nia j¹ cych kom -
pa ty bil noœæ obu sy ste mów). Zaj mo wa no siê tak ¿e me to da mi pro jek to wa nia sie ci do stê po -
wych z mo du la cj¹ OFDM (To masz Ko si ³o, Krzy sztof Ku rek, To masz Kel ler). Te ma ty ce sie ci
bez prze wo do wych swe pra ce dok tor skie (wy ko ny wa ne pod kie run kiem pro fe so ra Józe fa Mo -
del skie go) po œwiê ci li m.in.: Krzy sztof Ku rek (2002), To masz Kel ler (2004) i Ngu y en Ngu y en
Minh (2004).

Dzia ³al noœæ na u ko w¹ zwi¹ za n¹ z sie cia mi ra dio ko mu ni ka cyj ny mi pro wa dzi rów nie¿
pro fe sor Ja cek Woj cie chow ski (ich te ma ty ka do ty czy me tod ana li zy sie ci, pro ble mów opty -
ma li za cji, dia gno sty ki i ste ro wa nia). W ze spo le pro fe so ra Jac ka Woj cie chow skie go po wsta -
³y pra ce dok tor skie do ty cz¹ ce m.in.: me tod roz wi¹ zy wa nia kon flik tów w pa kie to wych sie ciach
ra dio wych (Zbi gniew Wal czak), pro to kó³ów p³at no œci w he te ro ge nicz nych sie ciach bez prze -
wo do wych (Grze gorz Ra dzi kow ski), pro gnoz za ni ków w ka na ³ach ra dio wych (Ar ka diusz
Tro ja now ski), a tak ¿e dia gno sty ki sy ste mów ana lo go wych z wy ko rzy sta niem lo gi ki roz my tej
(Piotr Bil ski) i no wych me tod kla sy fi ka cji gra fów (An drzej Do mi nik).
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W ostat nich 10 la tach s¹ roz wi ja ne ba da nia do ty cz¹ ce wy ko rzy sta nia sy gna ³ów ultra sze -
ro ko pa smo wych (UWB), przede wszy st kich — w za sto so wa niach lo ka li za cyj nych i obra zo -
wych. Sy ste my ultra sze ro ko pa smo we sta no wi ³y przedmiot pra cy umow nej dla Te le ko mu -
ni ka cji Pol skiej S.A. (2006 rok — Je rzy Ko ³a kow ski, Ja cek Ci choc ki, Sta ni s³aw Ma szczyk)
i pro jek tu eu ro pej skie go SA FE SPOT (omówio ne go wcze œniej). Te ma ty ka ta roz wi ja na jest
rów nie¿ w ra mach prac sta tu to wych — za in te re so wa nia ba daw cze do ty cz¹ g³ów nie lo ka li -
za cyj nych i obra zo wych za sto so wañ tech ni ki UWB (Je rzy Ko ³a kow ski, Ma rek Bu ry).

Od wie lu lat pra cow ni cy In sty tut Ra dio e lek tro ni ki wspó³ dzia ³a j¹ z In sty tu tem Bio cy ber -
ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej PAN, opra co wu j¹c ra dio we sy ste my wspo ma ga nia osób nie -
wi do mych. W la tach 2000–2004 kon ty nu o wa no pra ce nad elek tro nicz nym sy stem ESOT,
wspo ma ga j¹ cym orien ta cjê te re no w¹ w œro do wi sku miej skim (Ka rol Ra dec ki, To masz Bucz -
 kow ski, Woj ciech Ka zub ski i Krzy sztof Czer wiñ ski). Sy stem ESOT wy ko rzy stu je mi kro na daj -
ni ki pra cu j¹ ce na czê sto tli wo œci 433,92 MHz, s³u ¿¹ ce do ozna ko wa nia te re nu, a nie wi do mi
s¹ wy po sa ¿a ni w od po wie dnie odbior ni ki. Zbu do wa ny sy stem zo sta³ prze ba da ny w oœrod ku
dla nie wi do mych w La skach ko ³o War sza wy. Nie wi do mi, po od po wie dnim tre nin gu, po tra fi¹
efek tyw nie omi jaæ nie bez piecz ne miej sca na swo jej dro dze.

D³u ga jest tra dy cja wspó³ pra cy In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej z Urzê -
dem Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej (i urzê da mi, które go po prze dza ³y: Pañ stwo w¹ Agen cj¹ Ra -
dio ko mu ni ka cyj n¹, Urzê dem Re gu la cji Te le ko mu ni ka cji oraz Urzê dem Re gu la cji Te le ko mu -
ni ka cji i Po czty). Przez wie le lat bra li œmy udzia³ w pra cach stu dial nych, eks perc kich, a tak ¿e
opra co wu j¹c na zle ce nie Urzê dów spe cja li zo wa ne sy ste my po mia ro we i sy ste my mo ni to -
ro wa nia wid ma elek tro ma gne tycz ne go. Po ni ¿ej przed sta wio na jest krót ka cha rak te ry sty ka
ostat nich efek tów tej wspó³ pra cy.

W 2003 ro ku opra co wa no i wdro ¿o no mo del sy ste mu na mie rza nia Ÿróde³ emi sji ra dio -
wych na te re nie War sza wy. Sy stem sk³a da³ siê z dwóch sta cji na mie rza i jed nej sta cji cen -
tral nej i umo¿ li wia³ ob ser wa cje emi sji w pa œmie od 80 do 1300 MHz (Ja cek Ci choc ki, Je rzy
Ko ³a kow ski, Sta ni s³aw Ma szczyk).

Ten sam ze spó³ opra co wa³ w 2004 ro ku no w¹ we rsjê opro gra mo wa nia sy ste mu do po mia -
rów urz¹ dzeñ ra dio ko mu ni ka cyj nych FM Ra MeS-6 (sy stem, wraz z po prze dni¹ we rsj¹ opro -
gra mo wa nia, po wsta³ w In sty tu cie w po ³o wie lat 90. ubie g³e go wie ku). Opra co wa nie no we go
opro gra mo wa nia sfi nan so wa no z fun du szy PHA RE

Rów nie¿ w 2004 ro ku wy ko na no dla Urzê du Re gu la cji Te le ko mu ni ka cji i Po czty (URTiP)
ana li zy do ty cz¹ ce wpro wa dze nia w Pol sce ra dio fo nii cy fro wej DAB i DRM (Ja cek Jar kow ski,
To masz Ko si ³o, Hen ryk Cha ciñ ski, Woj ciech Ka zub ski, To masz Kel ler i Krzy sztof Ku rek). Te -
ma ty ka by ³a kon ty nu o wa no od 2008 ro ku — z udzia ³em In sty tu tu £¹cz no œci roz po czê to re a li -
za cjê pro jek tu do ty cz¹ ce go kra jo wej ra dio fo nii cy fro wej DRM w za kre sie fal œre dnich i krót -
kich. Pra ca obej mo wa ³a ana li zy pro pa ga cyj ne oraz wy ko na nie nadaj ni ka nie wiel kiej mo cy
(osie dlo we go) do emi sji te sto wych, które re a li zo wa no w 2010 i 2011 ro ku. Za pro jek to wa no
mo du la tor, od po wie dni¹ an te nê i wzmac niacz mo cy o od po wie dnio du ¿ym za kre sie li nio wo -
œci (Ja cek Jar kow ski, To masz Kel ler, Krzy sztof Ku rek, Hen ryk Cha ciñ ski, Woj ciech Ka zub ski,
Ju liusz Mo dze lew ski).

Od po nad 20 lat pro fe sor Woj ciech Gwa rek (z Za k³a du Tech ni ki Mi kro fa lo wej i Ra dio lo -
ka cyj nej) zaj mu je siê pro ble ma mi kom pu te ro wych sy mu la cji po lo wych w dzie dzi nie cza su
(za rów no te o ri¹ al go ryt mów ana li zy elek tro ma gne tycz nej, jak i two rze niem, wraz ze spo ³em,
u¿yt ko wych pro gra mów kom pu te ro wych). Opro gra mo wa nie Qu ick Wa ve, roz wi ja ne w dal -
szym ci¹ gu przez cz³on ków ze spo ³u (Ma³ go rza ta Ce luch, Prze my s³aw Mia zga, Ma ciej Syp -
niew ski, An drzej Wiêc kow ski), jest zna ne i u¿y wa ne w po nad dwu dzie stu kra jach œwia ta (m.in.
w la bo ra to riach NA SA), a tak ¿e na na szym Wy dzia le do re a li za cji pro jek tów eu ro pej skich.

W la tach 2001–2004 ze spó³ pro fe so ra Woj cie cha Gwar ka zre a li zo wa³ w ra mach pro gra -
mu EU RE KA pierw szy pro jekt do ty cz¹ cy pro ble mów opty ma li za cji grza nia mi kro fa lo we go.
Ko lej ne pro jek ty by ³y owo cem wspó³ pra cy z part ne ra mi prze my s³o wy mi, m.in. ze Szwe cji
i Sta nów Zjed no czo nych. W la tach 2003–2004 wy ko na no pra cê Opra co wa nie no we go ty pu
urz¹ dze nia mi kro fa lo we go ste ro wa ne go mi kro pro ce so wo (Woj ciech Gwa rek, Woj ciech Woj -
ta siak, Ry szard Mich now ski, Da niel Gry glew ski, Pa we³ Ko pyt) oraz prze pro wa dzo no ba da nia
na te mat Pro blem wie lo krot ne go re zo nan su w cza sie grza nia mi kro fa lo we go ma ³ych pa kie tów
¿yw no œci (Ma³ go rza ta Ce luch z ze spo ³em).

W ostat nim okre sie (oprócz opi sa ne go pro jek tu WI SE) pro wa dzo ne by ³y pra ce w ra mach
pro gra mu eu ro pej skie go Ma rie Cu rie (wspól nie z Mid-Swe den Uni wer si ty), do ty cz¹ ce za sto -
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so wañ su per kom pu te rów w sy mu la cjach mi kro fa lo wych, a tak ¿e (wspól nie z Uni wer sy te tem
Stel len bosh, RPA) w no wa tor skiej dzie dzi nie wy ko rzy sta nia im pul sów mi kro fa lo wych do
wzbo ga ca nia rud mie dzi.

Obe cnie Woj ciech Gwa rek i Pa we³ Ko pyt ak tyw nie ucze st ni cz¹ w pro jek tach do ty cz¹ -
cych za sto so wa nia z³¹ czy pó³ prze wo dni ko wych ja ko de tek to rów fal te ra hert zo wych. S¹ to:
pro jekt roz wo jo wy Za pro jek to wa nie i wy ko na nie de tek to ra pro mie nio wa nia sub-THz dzia -
³a j¹ ce go w opar ciu o krze mo wy tran zy stor MOS, ko or dy no wa ny przez In sty tut Tech no lo gii
Elek tro no wej, oraz pro jekt Tran zy sto ry po lo we wy ko na ne na ba zie stu dni kwan to wych Cd Te/
/CdMg Te z dwu wy mia ro w¹ pla zm¹ elek tro no w¹ o eks tre mal nie wy so kiej ru chli wo œci ja ko
de tek to ry pro mie nio wa nia, ko or dy no wa ny przez Uni wer sy tet War szaw ski.

W 2009 ro ku roz po czê to pra ce w ra mach Zin te gro wa ne go Pro jek tu Eu ro pej skie go IN Tech -
Fun In no wa cyj ne tech no lo gie wie lo funk cyj nych ma te ria ³ów i struk tur dla na no tech ni ki, fo -
to ni ki, spi no tro ni ki i tech nik sen so ro wych. Istotą pro jek tu jest in te gra cja ró¿ nych ro dza jów
pó³ prze wo dni ków i tech no lo gii pó³ prze wo dni ko wych w ce lu uzy ska nia mo¿ li wo œci wy twa -
rza nia przy rz¹ dów o eks tre mal nie sze ro kich za kre sach czê sto tli wo œci pra cy. W re a li za cji pro -
jek tu ucze st ni cz¹ m.in. In sty tut Tech no lo gii Elek tro no wej, In sty tut Fi zy ki PAN, Woj sko wa
Aka de mia Tech nicz na oraz Po li tech ni ki: War szaw ska, Œl¹ ska i £ódz ka. Ze spo ³em pra cu j¹ cym
w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki kie ru je pro fe sor Woj ciech Gwa rek, a g³ów nym wy ko naw c¹ jest
Pa we³ Ko pyt.

W ostat nim okre sie Ma³ go rza ta Ce luch pod jê ³a bar dzo wy so ko ce nio n¹ w œwia to wym œro -
do wi sku mi kro fa lo wym ini cja ty wê w³¹ cze nia do za kre su za in te re so wañ sto wa rzy sze nia IE EE
pro ble mów prze my s³o we go grza nia mi kro fa lo we go. Wy ni kiem te go by ³y m.in. orga ni zo wa -
ne po raz pierw szy w ra mach œwia to wej kon fe ren cji IE EE IMS (w 2009 ro ku) war szta ty po -
œwiê co ne tej te ma ty ce. Zo sta ³y one wy ró¿ nio ne na gro d¹ „Best Wor kshop Award”. Wy ra zem
uzna nia dla osi¹ gniêæ pro fe so ra Woj cie cha Gwar ka i je go ze spo ³u by ³o przy zna nie mu na
la ta 2003–2005 funk cji Di stin gu i shed Mi cro wa ve Lec tu rer IE EE. W 2011 ro ku pro fe sor Woj -
ciech Gwa rek otrzy ma³ pre sti ¿o w¹ na gro dê „IE E EE Mi cro wa ve Pio ne er Award”, za pu bli ka cje
oce nia ne ja ko wa¿ ne dla roz wo ju da nej dzie dzi ny z per spek ty wy po nad 20 lat. Na gro da do ty -
czy ³a pu bli ka cji na te mat pod staw mo de lo wa nia elek tro ma gne tycz ne go me to d¹ FD-TD, które
uka za ³y siê w IE EE Trans ac tions on Mi cro wa ve The o ry and Tech ni qu es w la tach 1985–1988.

W kie run ku za sto so wañ ra dio ko mu ni ka cyj nych zmie rza j¹ ostat nie pra ce ze spo ³u utwo -
rzo ne go przez pro fe so ra Ta de usza Mo raw skie go, obe cnie kie ro wa ne go przez Woj cie cha
Woj ta sia ka. Ze spó³ wy spe cja li zo wa³ siê w pro jek to wa niu i prak tycz nej re a li za cji ak tyw nych
uk³a dów mi kro fa lo wych, w szcze gól no œci wzmac nia czy tran zy sto ro wych bar dzo du ¿ej mo -
cy, wzmac nia czy ni sko szum nych, wy so ko sta bil nych Ÿróde³ mo cy mi kro fa lo wej i sze ro ko -
pa s mo wych prze suw ni ków fa zy. W ostat nich la tach ze spó³ ucze st ni czy³ w sie ci do sko na ³o œci
TAR GET i pro jek cie roz wo jo wym do ty cz¹ cym sy ste mów wie lo an te no wych (za pre zen to wa -
nych wcze œniej) oraz zre a li zo wa³ wie le za ma wia nych prac ba daw czo-wdro ¿e nio wych, m.in.:
Wy ko na nie 5 szt. di ple kse rów 3,5 GHz dla sy ste mu IRT, Wy ko na nie kon wer te rów sy gna ³u
2,4 GHz/4,4 GHz, Wy ko na nie kon wer sji sy ste mu IRT 2000 z pa sma 2,4 GHz do pa sma
3,5 GHz, Wdro ¿e nie trans fer te ra 2,45–1,25 GHz do sy ste mu WLAN oraz Wie lo pa smo wy
trans wer ter dla sie ci mesh 802.11 s (odbior ca mi by li m.in. woj sko, Erics son, ME DIA COM
i NE TIA S.A).

Obe cnie re a li zo wa ne s¹ gran ty roz wo jo we Pro jek to wa nie mi kro fa lo wych urz¹ dzeñ z ele -
men ta mi SiC i GaN i Wie lo pa smo wy tra swer ter dla sie ci mesh 802.11s (Woj ciech Woj ta siak,
Da niel Gry glew ski) oraz grant za ma wia ny Opra co wa nie pro jek tu pó³ prze wo dni ko we go mo -
du ³u nadaw czo-odbior cze go w pa œmie X (Ta de usz Mo raw ski, Da niel Gry glew ski, Woj ciech
Woj ta siak).

Pra ce uk³a do we i kon struk cyj ne pro wa dzo ne s¹ rów nie¿ w ze spo le za ³o ¿o nym przez
pro fe so ra Ja na Eber ta (Ju liusz Mo dze lew ski, Mi ro s³aw Mi ko ³a jew ski). Do ty cz¹ one m.in. wy -
so ko spraw nych prze twor nic re zo nan so wych DC-DC i DC-AC oraz ana li zy i opty ma li za cji
wzmac nia czy kla sy D. Oprócz ba dañ te o re tycz nych, wy ko na no rów nie¿ dzia ³a j¹ ce mo de le
wzmac nia czy i prze twor nic. Zaj mo wa no siê tak ¿e pro ble ma mi nadaj ni ków ra dio fo nicz nych.
W la tach 2007–2008 wy ko na no ana li zê no wo cze snych me tod mo du la cji am pli tu dy w na -
daj  ni kach du ¿ej mo cy przez za sto so wa nie ste ro wa ne go za si la cza im pul so we go. Pra ce s¹
kon ty nu o wa ne.

Po 2000 ro ku w Za k³a dzie Ra dio ko mu ni ka cji po wróco no do te ma ty ki sa te li tar nej — tym
ra zem obiek tem ba dañ i re a li za cji sta ³y siê mi ni sa te li ty. S¹ to sto sun ko wo pro ste, ma ³e i lek -
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kie sa te li ty, umie szcza ne na ni skich orbi tach, prze zna czo ne do wy bra ne go ro dza ju ob ser wa cji
Zie mi i do prac ba daw czych. Ta kie sy ste my sa te li tar ne s¹ bu do wa ne i utrzy my wa ne przez in sty -
tu cje zwi¹ za ne z uczel nia mi, a tak ¿e orga ni za cje ko mer cyj ne. W la tach 2003–2004, wy ko -
na no ana li zê i pro jekt sy ste mu trans mi sji i prze twa rza nia da nych z mi ni sa te li ty (Józef Mo del -
ski, To masz Ko si ³o, Krzy sztof Ku rek). Pra ca obej mo wa ³a ana li zê ³¹ cza ra dio we go, wy bór
efek tyw ne go spo so bu trans mi sji, pro po zy cjê roz wi¹ za nia sy ste mu an te no we go i podze spo -
³ów mi kro fa lo wych. W 2004 ro ku opra co wa no za ³o ¿e nia tech nicz ne sa te li tar ne go sy ste mu
mo ni to ro wa nia œro do wi ska i ka ta strof (EDMSS). Ko lej n¹ pra c¹ by³ pro jekt sy ste mu lo ka li za cji
ka psu ³y sa te li tar nej YES-2 (YES — Yo ung En gi ne ers Sa tel li te 2), re a li zo wa ny we wspó³ pra cy
z Cen trum Ba dañ Ko smicz nych PAN. Obej mo wa³ on opra co wa nie sy ste mu lo ka li za cji za sob -
ni ka zrzu ca ne go na Zie miê z ni sko or bi tal ne go sa te li ty. Pra cê wy ko ny wa³ ze spó³ stu den tów
In sty tu tu pod kie run kiem Krzy szto fa Kur ka (opie ku na Ko ³a Na u ko we go). Pra ce nad sa te li t¹
stu denc kim kon ty nu o wa no w la tach 2006–2009. W wy ni ku tych prac po wsta³ stu denc ki
mo del pi ko sa te li ty. Jed nak do umie szcze nia go na orbi cie dro ga je szcze da le ka.

War ta wspo mnie nia jest rów nie¿ dzia ³al noœæ eks perc ka pra cow ni ków i ze spo ³ów zaj mu -
j¹ cych siê tech ni ka mi ra dio wy mi, w tym opra co wa nia przy go to wy wa ne na zle ce nie Urzê du
Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej i je go po prze dni ków. Choæ s¹ to pra ce o sto sun ko wo nie wiel -
kich bu d¿e tach, ma j¹ istot ny wp³yw na kszta³ to wa nie po zy cji In sty tu tu (i Wy dzia ³u) w opi nii
œro do wi sko wej.

Wy mieñ my tu (oprócz wcze œniej wspo mnia ne go opra co wa nia do ty cz¹ ce go ra dio fo nii
cy fro wej) m.in. prace o następujących tytułach:

n Opra co wa nie ana li zy tech nicz no-eko no micz nej do ty cz¹ cej wdro ¿e nia sy ste mu GSM-R
na li nii ko le jo wej E-20 — na za mówie nie Te le ko mu ni ka cji Ko le jo wej — To masz Ko si ³o,
Józef Mo del ski (2003);

n Kon cep cja za go spo da ro wa nia pol skich za so bów orbi tal nych — ra port przy go to wa ny na
zle ce nie Urzê du Re gu la cji Te le ko mu ni ka cji i Po czty przez ze spó³ pod kier. prof. Józe fa
Mo del skie go (2004);

n Kon cep cja wdro ¿e nia te le wi zji cy fro wej w Pol sce — ra port przy go to wa ny na zle ce nie
Pol skiej Izby Ko mu ni ka cji Elek tro nicz nej przez ze spó³ pod kier. prof. Józe fa Mo del skie go
(2010);

n Opra co wa nie me to dy ki ba da nia kom pa ty bil no œci sta cji sy ste mu CD MA 2000 i GSM 900
— na zle ce nie Urzê du Re gu la cji Te le ko mu ni ka cji i Po czty — Ja cek Ci choc ki (2005);

n Eks per ty za sie ci ra dio wej dla po trzeb sy ste mu mo ni to rin gu wi zyj ne go — wy ko na na na
zle ce nie Urzê du Mia sta War sza wy — To masz Ko si ³o, Woj ciech Ka zub ski, Hen ryk Cha -
ciñ ski (2005);

n Roz po zna nie roz wo ju s³u¿b ra dio ko mu ni ka cji i ra dio dy fu zji sa te li tar nej na orbi cie ge o sta -
cjo nar nej (GEO) oraz opis mo¿ li wych dzia ³añ w go spo dar ce wid mem — na za mówie nie
In sty tu tu £¹cz no œci — Józef Mo del ski, Krzy sztof Ku rek, To masz Kel ler (2006);

n Przy sz³oœæ tech nik sa te li tar nych w Pol sce — opra co wa nie wy ko na ne w ra mach pro jek tu
FO RE SI GHT fi nan so wa ne go przez Biu ro ds. Prze strze ni Ko smicz nej — Józef Mo del ski
(2006–2008)

oraz eks per ty zy do ty cz¹ ce in sta la cji no we go sprzê tu na lot ni skach w War sza wie, Po zna niu,
Wro c³a wiu, Rze szo wie i Gdañ sku, za mówio ne przez Pol sk¹ Agen cjê ¯e glu gi Po wie trz nej
i po szcze gól ne po rty lot ni cze — Woj ciech Gwa rek, Woj ciech Woj ta siak, Da niel Gry glew ski,
Pa we³ Ko pyt (2009–2010).
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TECH NI KI MUL TI ME DIAL NE
— ELEK TRO A KU STY KA
DŸwiêk — no œnik in for ma cji. Ale tak ¿e — dŸwiê ki ja ko Ÿród³o wra ¿e nia este tycz ne go, a nie -
rzad ko — ar ty stycz ne go. Po stêp w tech ni kach prze twa rza nia, za pa miê ty wa nia i od twa rza nia
dŸwiê ku jest ogrom ny. Rów nie¿ w ostat nich la tach...

Elek tro a ku sty ka w Po li tech ni ce War szaw skiej ma tra dy cje po nad 60-let nie (pierw sze wy -
k³a dy do ty cz¹ ce tech nik dŸwiê ko wej pro wa dzo no ju¿ w okre sie miê dzy wo jen nym). W 1950
ro ku utwo rzo no Ka te drê Elek tro a ku sty ki, od 1970 ro ku dzia ³a, w ra mach In sty tu tu Ra dio e lek -
tro ni ki, Za k³ad Elek tro a ku sty ki. Z hi sto ri¹ Za k³a du s¹ zwi¹ za ne dwie wy bit ne po sta cie pol skiej
aku sty ki. Pierw sz¹ z nich by³ pro fe sor Igna cy Ma lec ki (1912–2004), wspó³ twór ca wspó³ cze s -
nej aku sty ki pol skiej, au tor kil ku fun da men tal nych dzie³ z dzie dzi ny aku sty ki, cz³o nek rze czy -
wi sty PAN, na u czy ciel i wy cho waw ca kil ku po ko leñ in ¿y nie rów i na u kow ców. Dru g¹ by³
do cent Wi told Stra sze wicz (1919–1998), spe cja li zu j¹ cy siê w aku sty ce ar chi tek to nicz nej
i bu dow la nej, twór ca sal kon cer to wych i te a tral nych w Pol sce o do sko na ³ej aku sty ce, w tym
Stu dia Kon cer to we go Pol skie go Ra dia (daw ne S1) im. W. Lu to s³aw skie go, uwa ¿a ne go za jed -
no z naj lep szych w Eu ro pie. Do cent Wi told Stra sze wicz by³ kie row ni kiem Za k³a du Elek tro -
a ku sty ki w la tach 1970–1975 i 1982–1989, funk cje kie row ni ków pe³ ni li rów nie¿: dr An drzej
Le szczyñ ski (1975–1978 i 1989–1998) oraz pro fe sor Adam Fiok (1978–1982). Od 1998 ro ku
kie row ni kiem jest pro fe sor Zbi gniew Kul ka.

Dzia ³al noœæ na u ko wa pro wa dzo na by ³a w Za k³a dzie Elek tro a ku sty ki we wszy st kich g³ów -
nych dzie dzi nach aku sty ki (pod sta wy fi zycz ne aku sty ki i elek tro a ku sty ki, tech ni ka dŸwiê -
ko wa, cy fro wa tech ni ka fo nicz na, aku sty ka ar chi tek to nicz na, aku sty ka mu zycz na, ochro na
prze ciw dŸwiê ko wa i tech ni ka ultra dŸwiê ko wa), w ró¿ nym cza sie i z ró¿ n¹ in ten syw no œci¹.
Efek ty tej dzia ³al no œci to nie tyl ko licz ne pu bli ka cje i roz pra wy dok tor skie, ale tak ¿e pro jek -
ty wie lu sal kon cer to wych i te a tral nych, mier ni ki po zio mu dŸwiê ku, de fek to sko py ultra dŸwiê -
ko we, de flek to ry aku sto op tycz ne, dzia ³al noœæ nor ma li za cyj na w ska li miê dzy na ro do wej,
eks per ty zy do ty cz¹ ce me tod zwal cza nia ha ³a su oraz wie le in nych do ko nañ wdro ¿o nych
w ró¿ nych ob sza rach go spo dar ki i kul tu ry.

*     *     *

W sk³ad Za k³a du Elek tro a ku sty ki wcho dz¹ obe cnie dwa ze spo ³y: Ze spó³ Elek tro a ku sty ki,
którym kie ru je pro fe sor Zbi gniew Kul ka (jed no cze œnie kie row nik Za k³a du Elek tro a ku sty ki)
i Ze spó³ Kom pu te ro wych Tech nik Po mia ro wych (od 2004 ro ku) kie ro wa ny przez pro fe so ra
Wie s³a wa Wi niec kie go. Dzia ³al noœæ Ze spo ³u Kom pu te ro wych Tech nik Po mia ro wych oma -
wia na jest w ese ju do ty cz¹ cym me tro lo gii.

W okre sie ostat nich dzie siê ciu lat te ma ty ka dy dak tycz na i na u ko wo-ba daw cza Ze spo ³u
Elek tro a ku sty ki (ZEA) zo sta ³a ukie run ko wa na g³ów nie na dzie dzi ny cy fro wej tech ni ki fo nicz -
nej, w tym tech ni ki stu dyj nej. Za in te re so wa nia na u ko we po szcze gól nych pra cow ni ków Za -
k³a du kon cen tru j¹ siê na ta kich za ga dnie niach, jak:

n fi zycz ne pod sta wy aku sty ki, aku stycz ne i elek tro a ku stycz ne sy ste my po mia ro we, prze -
twor ni ki elek tro a ku stycz ne (Piotr Bo biñ ski, An drzej Le szczyñ ski, Jan ¯e ra),

n aku sty ka ar chi tek to nicz na, odbiór i kszta³ to wa nie dŸwiê ku, su biek tyw ne i obiek tyw ne
me to dy po mia ru ja ko œci dŸwiê ku (Ma ria Taj chert),

n cy fro we prze twa rza nie sy gna ³ów fo nicz nych, dŸwiê ko wa tech ni ka stu dyj na (Zbi g niew
Kul ka, Piotr Ny kiel, Mar cin Le wan dow ski), za sto so wa nie pro ce so rów sy gna ³o wych w cy f -
ro wych sy ste mach fo nicz nych, me to dy i al go ryt my syn te zy dŸwiê ku (Piotr Bo biñ ski, Piotr
Ny kiel),

n ochro na œro do wi ska na tu ral ne go przed ha ³a sem, ochron ni ki s³u chu, me to dy pa syw nej
re duk cji ha ³a su (Ewa Ko tar biñ ska, Jan ¯e ra),

n aku sty ka mu zycz na, psy cho a ku sty ka, me to dy ka te stów s³u cho wych (Jan ¯e ra).

W tym ob sza rze s¹ pro wa dzo ne pra ce ba daw cze, po mia ro we i apli ka cyj ne. Bio r¹ w nich
ak tyw ny udzia³ dok to ran ci i dy plo man ci Za k³a du. W re a li za cji za dañ na u ko wych i dy dak tycz -
nych s¹ bar dzo po moc ne dwa uni ka to we po mie szcze nia spe cja li stycz ne, sta no wi¹ ce pod sta -
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wo w¹ in fra struk tu rê Za k³a du: ko mo ra be ze cho wa i stu dio na grañ dŸwiê ko wych. La bo ra to ria
wy ko rzy stu j¹ ce te po mie szcze nia s¹ wy po sa ¿o ne w ana lo go wy i cy fro wy sprzêt po mia ro wy
oraz spe cja li stycz ne pro gra my kom pu te ro we, m. in. urz¹ dze nia po mia ro we re no mo wa nych
firm Brüel &Kja er i Au dio Pre ci sion (AP). Kom pu te ro we sy ste my po mia ro we fir my AP s¹ szcze -
gól nie przy dat ne w re a li za cji prac na u ko wo-ba daw czych i stu denc kich prac dy plo mo wych
z dzie dzi ny cy fro wej tech ni ki fo nicz nej.

Ko mo ra be ze cho wa o ob jê to œci oko ³o 350 m3 cha rak te ry zu je siê czê sto tli wo œci¹ od ciê -
cia oko ³o 80 Hz i po zio mem za k³óceñ nie prze kra cza j¹ cym 20 dB(A). Ja ko ustro je dŸwiê ko -
ch³on ne za sto so wa no kli ny o d³u go œci 65 cm, wy pe³ nio ne wa t¹ szkla n¹ w otu li nie z p³ót na
szkla ne go. W po lu swo bod nym w ko mo rze be ze cho wej mo¿ na mie rzyæ pa ra me try prze twor -
ni ków elek tro a ku stycz nych (np. cha rak te ry sty ki czê sto tli wo œcio we, cha rak te ry sty ki kie run ko -
wo œci), Ÿróde³ dŸwiê ku (przede wszy st kim moc) oraz prze pro wa dzaæ ba da nia psy cho a ku -
stycz ne w pre cy zyj nie zde fi nio wa nym po lu aku stycz nym (odbi cia o okre œlo nym po zio mie,
wid mie, cza sie doj œcia, kie run ku). Do po mia rów w ko mo rze be ze cho wej wy ko rzy stu je siê
g³ów nie kla sycz ny sprzêt po mia ro wy fir my Brüel &Kja er (ge ne ra to ry, ana li za to ry, wzmac nia -
cze po mia ro we, re je stra to ry, sto lik obro to wy, mi kro fo ny po mia ro we), jed no dzie dzi no wy kom -
pu te ro wy sy stem po mia ro wy Sy stem One fir my Au dio Pre ci sion oraz skom pu te ry zo wa ny
sy stem Clio fir my Au dio ma ti ca do wszech stron nych po mia rów elek tro a ku stycz nych.

Stu dio na grañ obej mu je sa lê na grañ o ob jê to œci oko ³o 330 m3 i cza sie po g³o su krót szym
od 1 se kun dy (o prze bie gu wy rów na nym w funk cji czê sto tli wo œci) oraz dwie re ¿y ser nie (dy -
dak tycz n¹ na po zio mie sa li na grañ i pro fe sjo nal n¹ — kon dy gna cjê wy ¿ej) z ko mu ni ka cj¹
wi zu al n¹ z sa l¹ na grañ oraz elek tro nicz n¹ ³¹cz no œci¹ we wnê trz n¹. Sa la ma od po wie dnie
w³a œci wo œci aku stycz ne do re a li za cji na grañ lek tor skich, au dy cji s³ow no-mu zycz nych oraz
ma ³ych ze spo ³ów mu zycz nych. Stu dio jest wy po sa ¿o ne w sy ste my do re je stra cji, obrób ki,
mi kso wa nia i edy cji dŸwiê ku. DŸwiêk mo ¿e byæ re je stro wa ny za rów no w po sta ci ana lo go -
wej (na ta œmie ma gne to fo nu stu dyj ne go), jak i cy fro wej (na ta œmie ma gne to fo nu cy fro we go
lub dys ku twar dym kom pu te ra). Sa la na grañ mo ¿e byæ rów nie¿ wy ko rzy sty wa na ja ko po mie -
szcze nie od s³u cho we przy prze pro wa dza niu s³u cho wych ocen ja ko œci dŸwiê ku.

Wy po sa ¿e nie sprzê to we Za k³a du Elek tro a ku sty ki i je go stu dia na grañ zo sta ³o w ubie g³ych
la tach wzbo ga co ne o pro fe sjo nal ne urz¹ dze nia po mia ro we i stu dyj ne wy so kiej kla sy, m.in.
dwu dzie dzi no wy kom pu te ro wy sy stem po mia ro wy Sy stem Two Ca sca de fir my Au dio Pre ci -
sion, ze sta wy g³o œni ko we ty pu SPA CE 3.1 (2 sztu ki) fir my Ny kiel Au dio oraz dwu ka na ³o we
prze twor ni ki ana lo go wo-cy fro we i cy fro wo-ana lo go we fir my dCS. Czêœæ sprzê tu za ku pio -
no dziê ki do fi nan so wa niu uzy ska ne mu od Fun da cji Wspie ra nia Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji
i Tech nik Mul ti me dial nych.

Wœród prac na u ko wo-ba daw czych i tech nicz nych pro wa dzo nych w ob sza rze elek tro -
a ku sty ki mo¿ na wy mie niæ ta kie, jak:
n mo de lo wa nie, kon struk cja i ba da nia mi kro fo nów oraz urz¹ dzeñ g³o œni ko wych,
n mo de lo wa nie po la aku stycz ne go,
n re a li za cja i ba da nia aku stycz nych sy ste mów po mia ro wych,
n re je stra cja i obrób ka dŸwiê ku, re a li za cja na grañ,
n pro jek to wa nie i ba da nia ochron ni ków s³u chu,
n te sty au dio lo gicz ne i ba da nia apa ra tów s³u cho wych,
n oce na s³u cho wa ja ko œci dŸwiê ku w sy ste mach fo nicz nych, ba da nia ko re la cji miê dzy

pa ra me tra mi obiek tyw ny mi i pa ra me tra mi oce ny s³u cho wej,
n kon struk cja i ba da nia fo nicz nych prze twor ni ków a/c i c/a, pro jek to wa nie, ba da nia sy mu -

la cyj ne mo du la to rów sig ma-del ta oraz im ple men ta cja uk³a dów fo nicz nych w struk tu -
rach FP GA,

n pro jek to wa nie, ba da nia sy mu la cyj ne oraz im ple men ta cja na pro ce so rach sy gna ³o wych
ró¿ ne go ro dza ju fo nicz nych fil trów cy fro wych, kon wer te rów szyb ko œci prób ko wa nia,
cy f ro wych zwrot nic g³o œni ko wych oraz uk³a dów syn te zy dŸwiê ku.

Od kil ku lat trwa wspó³ pra ca na u ko wo-ba daw cza ZEA z Za k³a dem Ochro ny Drew na
Szko ³y G³ów nej Go spo dar stwa Wiej skie go (SGGW) obej mu j¹ ca m.in. za sto so wa nie me tod
elek tro a ku stycz nych i emi sji aku stycz nej do wy kry wa nia, re je stra cji i obrób ki ni sko po zio mo -
wych sy gna ³ów dŸwiê ko wych wy twa rza nych przez ni szcz¹ ce drew no lar wy owa dów (Zbi g -
niew Kul ka, Piotr Bo biñ ski i in ni). D³u go let nia wspó³ pra ca wi¹ ¿e Za k³ad Elek tro a ku sty ki rów -

11-e-006:11-e-006.QXD  2011-09-26  18:41  Strona 13



RADIOKOMUNIKACJA I TECHNIKI MULTIMEDIALNE

153

nie¿ z Pol skim Ra diem (w za kre sie ba dañ aku stycz nych) oraz fir ma mi pro du ku j¹ cy mi apa ra ty
s³u cho we: Oti con, Ge ers, Sie mens i Au dio Se rvi ce (An drzej Le szczyñ ski).

War to rów nie¿ zwróciæ uwa gê na in ne osi¹ gniê cia na u ko wo-ba daw cze w ostat nim dzie -
siê cio le ciu:

n An drzej Le szczyñ ski uzy ska³ na gro dê 1. stop nia JM Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
w 2002 ro ku za opra co wa nie 3 p³yt te sto wych CD (we wspó³ pra cy z Za k³a dem Sur do pe -
da go gi ki Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej w War sza wie) do ba da nia nie do s³u chu u ma ³ych
dzie ci; płyty oka za ³y siê rów nie¿ nie zwy kle przy dat nym na rzê dziem re ha bi li ta cyj nym.

n W la tach 1999–2002 ZEA by³ orga ni za to rem co rocz nych Sym po zjów „No wo œci w Tech -
ni ce Au dio i Wi deo” (New Trends in Au dio and Vi deo) pod pa tro na tem Pol skiej Sek cji
Au dio En gi ne e ring So cie ty. Po cz¹w szy od 2002 ro ku kolej ne sym po zja NTA iW s¹ orga ni -
zo wa ne w od stê pach dwu let nich na zmia nê z „Miê dzy na ro do wym Sym po zjum In ¿y nie rii
i Re ¿y se rii DŸwiê ku” (IS SET).

n W ra mach stu denc kich prac dy plo mo wych pro wa dzo nych przez Ewê Ko tar biñ sk¹ w la -
tach 2000–2003 za a dap to wa no me to dê SIL (Spe ech In ter fe ren ce Le vel ) do oce ny zro zu -
mia ³o œci mo wy pod czas sto so wa nia ochron ni ków s³u chu. Wspo mnia na me to da zo sta ³a
wpro wa dzo na do za ³¹cz ni ka (An nex G, Me thod for As ses sing the Spe ech In tel li gi bil li ty
for Con stant So unds — Spe ech In ter fe ren ce Le vel SIL — Me thod) no we li zo wa nej obe cnie
nor my EN 458 He a ring Pro tec tors — Re com men da tion for Se lec tion, Use, Ma in tan ce —
Gu i dan ce Do ku ment. Ewa Ko tar biñ ska jest cz³on kiem Gru py Ro bo czej Eu ro pej skie go
Nor ma li za cyj ne go Ko mi te tu Tech nicz ne go CEN TC 159/WG 5, która opra co wu je wy ¿ej
wy mie nio ny do ku ment.

n W 2007 ro ku Ewa Ko tar biñ ska, ja ko cz³o nek Ko mi te tu Orga ni za cyj ne go The First Eu ro -
pe an Fo rum on Exi sting So lu tions for Ma na ging Occu pa tio nal No i se (Lil le, 3–5 li piec 2007
ro ku) zor ga ni zo wa ³a se sjê do ty cz¹ c¹ in dy wi du al nych ochron s³u chu, a na stêp nie by ³a re -
dak to rem go œcin nym spe cjal ne go nu me ru cza so pi sma na u ko we go In ter na tio nal Jo ur nal
of Occu pa tio nal Sa fe ty and Er go no mics — He a ring Pro tec tors (Vol. 15, No 2, 2009) po œwiê -
co ne go w ca ³o œci ochron ni kom s³u chu.

n Od 2009 ro ku Jan ¯e ra jest cz³on kiem Ko mi te tu Tech nicz ne go 105 ds. elek tro a ku sty ki
oraz re je stra cji dŸwiê ku i obra zu Pol skie go Ko mi te tu Nor ma li za cyj ne go, a w la tach 1997–
–2002 by³ eks per tem gru py ro bo czej ISO/TC 159/SC 5/WG 3 oraz CEN/TC 122/WG 8
Dan ger Si gnals and Spe ech Com mu ni ca tion in No i sy Envi ron ments, bio r¹c udzia³ w opra -
co wa niu norm ISO 7731 i ISO 9921.

Wœród osi¹ gniêæ na u ko wych pra cow ni ków ZEA w ostat nim dzie siê cio le ciu na le ¿y tak ¿e
wy mie niæ 2 uzy ska ne ty tu ³y dok to ra ha bi li to wa ne go (Wie s³aw Wi niec ki, Jan ¯e ra), ty tu³ pro -
fe sor ski (Wie s³aw Wi niec ki), wy da ne ksi¹¿ ki tech nicz ne, skryp ty aka de mic kie, a tak ¿e kil -
ka dzie si¹t pu bli ka cji w cza so pi smach kra jo wych i za gra nicz nych oraz re fe ra tów na kon -
fe ren cjach kra jo wych i za gra nicz nych oraz re a li za cjê kil ku gran tów MNi SZW, rek tor skich
i dzie kañ skich.

Oprócz dzia ³al no œci na u ko wo-dy dak tycz nej ZEA pro wa dzi³ w ostat niej de ka dzie ró¿ no -
rod n¹ dzia ³al noœæ po pu la ry za tor sk¹, m.in. przez: re a li za cjê na grañ stu dyj nych na po trze by
ze wnê trz ne, m.in. dla Pañ stwo wej Ko mi sji Eg za mi na cyj nej, Chóru Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz ze spo ³ów mu zycz nych, a tak ¿e re a li za cjê na grañ kil ku o so bo wych ze spo ³ów mu zycz -
nych i so li stów oraz orga ni za cjê w sa li na grañ kon cer tów mu zy ki kla sycz nej.
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TECH NI KI MUL TI ME DIAL NE — TE LE WI ZJA
Obraz — schwy ta ny, za pa miê ta ny, prze s³a ny, od two rzo ny... Ma gia ki na, ma gia ru cho me go
obra zu z dŸwiê kiem. Dziœ to ju¿ nie tyl ko roz ryw ka... Ale za czy na j¹c od te le wi zji...

Hi sto ria te le wi zji na na szym Wy dzia le siê ga swy mi ko rze nia mi je go po cz¹t ków, kie dy to
sta ra niem pro fe so ra Le s³a wa Kê dzier skie go zo sta ³a utwo rzo na Ka te dra Te le wi zji. W wy ni ku
prac z za kre su te le wi zyj nych urz¹ dzeñ stu dyj nych i odbior czych, ju¿ w 1953 ro ku mo¿ li we
by ³o wzno wie nie w Pol sce prób nych emi sji obra zów czar no-bia ³ych (pierw sze próby w tym
za kre sie, jed ne z pierw szych w œwie cie, by ³y podej mo wa ne ju¿ w koñ cu lat trzy dzie stych
ubie g³e go wie ku), a w 1955 ro ku roz po czê cie re gu lar nej emi sji pro gra mu te le wi zyj ne go, po -
cz¹t ko wo w War sza wie, po tem w mia stach wo je wódz kich. Ten etap hi sto rii te le wi zji na Po -
li tech ni ce War szaw skiej zo sta³ prze rwa ny w 1963 ro ku odej œciem do In sty tu tu £¹cz no œci
kie row ni ka Ka te dry wraz z czê œci¹ pra cow ni ków.

Ko lej ne eta py roz wo ju tej te ma ty ki na Wy dzia le to dzia ³al noœæ Ka te dry Urz¹ dzeñ Ra dio -
tech nicz nych i Te le wi zyj nych pod kie row nic twem pro fe so ra Sta ni s³a wa Ry¿ ki (do 1970 ro ku)
i pra ce Za k³a du Te le wi zji In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki, pod kie row nic twem: pro fe so ra Wi lhel -
ma Rot kie wi cza (1970–1976), dok to ra Zdzi s³a wa Ko z³ow skie go (1976–1981 i 1987–1988),
do cen ta Ale ksan dra Ma ca (1981–1987) i pro fe so ra Józe fa Mo del skie go (1988–1999). G³ów -
ny mi osi¹ gniê cia mi w la tach 1970–2000 by ³y przede wszy st kim pro to ty py ró¿ nych urz¹ dzeñ
te le wi zji prze wo do wej (wdra ¿a nych w War szaw skich Za k³a dach Te le wi zyj nych), pierw sze
trans ko de ry PAL-SE CAM i pierw szy w kra ju syn te zer na pi sów te le wi zyj nych (wdro ¿o ny do
pro duk cji w Cen trum Na u ko wo-Ba daw czym Tech ni ki Ra dia i Te le wi zji CEN RiT, a wy ko rzy -
sty wa ny w Te le wi zji Pol skiej i te le wi zjach kil ku kra jów s¹ siednich). Wy cho wan ko wie Za -
k³a du Te le wi zji two rzy li pod sta wo w¹ ka drê tech nicz n¹ Te le wi zji Pol skiej (po cz¹w szy od lat
sie dem dzie si¹ tych). Ab sol wen ci z lat 90. ode gra li de cy du j¹ c¹ ro le w burz li wym roz wo ju te -
le wi zji ka blo wej w owych la tach.

*     *     *

O¿y wie nie dzia ³al no œci na u ko wej Za k³a du Te le wi zji oraz zde cy do wa ny zwrot w kie run -
ku tech nik mul ti me dial nych wi¹ ¿e siê z po wo ³a niem w 1997 ro ku Pra cow ni Tech nik Mul -
ti me dial nych pod kie row nic twem pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka (uprze dnio pra cow ni ka
In sty tu tu Pod staw In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk). Nie spe³ na trzy la ta póŸniej, w 2000
ro ku pro fe sor W³a dy s³aw Skar bek ob j¹³ funk cjê kie row ni ka Za k³a du Te le wi zji, któr¹ pe³ ni do
dzi siaj. Dzia ³al noœæ Za k³a du Te le wi zji, po prze dnio na le ¿¹ ca do dys cy pli ny Elek tro ni ka, sta ³a
siê wy ra Ÿnie in ter dy scy pli nar na z co raz wiêk szym udzia ³em za ga dnieñ in for ma tycz nych.

Od 1997 ro ku sy ste ma tycz nie po wiêk sza siê ze spó³ na u ko wy. Ko lej ni na u czy cie le aka de -
mic cy za tru dnia ni w ze spo le pro fe so ra Skarb ka to je go dok to ran ci z In sty tu tu: Grze gorz Ga -
liñ ski (2002), Grze gorz Pa stu szak (2006) i Ja cek Na ru niec (2010). Wraz z Mar kiem Ru si nem,
An drze jem Bu cho wi czem, Kry stia nem Igna sia kiem, To ma szem Krzy mie niem i To ma szem
Sma ku szew skim sta no wi¹ obe cnie trzon Pra cow ni Me diów Cy fro wych Za k³a du Te le wi zji.
W ostat nich la tach (2009 i 2010) sk³ad Pra cow ni znacz nie siê po sze rzy³, co wy ni ka przede
wszy st kim z re a li za cji pro gra mu PRO TEUS.

Do istot ne go po wiêk sze nia po ten cja ³u ba daw cze go Za k³a du w ostat nich piê ciu la tach do -
sz³o rów nie¿ w wy ni ku z przy ³¹ cze nia dwóch pra cow ni ist nie j¹ cych ju¿ wcze œniej w In sty -
tu cie. Od 2007 ro ku w sk³ad Za k³a du Te le wi zji we sz³a Pra cow nia Cy fro we go Prze twa rza nia
Sy gna ³ów Po mia ro wych kie ro wa na przez pro fe so ra Ro ma na Z. Mo raw skie go (jej dzia ³a nia
i osi¹ gniê cia przed sta wio no w ese ju do ty cz¹ cym Sy ste mów Po mia ro wych). W 2008 ro ku do
Za k³a du do ³¹ czy³ tak ¿e pro fe sor Ar tur Prze la skow ski kie ru j¹ cy Pra cow ni¹ Te le me dy cy ny (ob -
szar dzia ³al no œci pra cow ni znaj du je siê na po gra ni czu tech nik mul ti me dial nych i za sto so wañ
elek tro ni ki i in for ma ty ki w me dy cy nie, omówie nie tej dzia ³al no œci za mie szczo no w ese ju do -
ty cz¹ cym In ¿y nie rii Bio me dycz nej).

Pod opie k¹ pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka ukoñ czo no dzie wiêæ prac dok tor skich. Dwie
z prac dok tor skich do ty czy ³y za ga dnieñ kom pre sji wi deo, dwie in ne in de kso wa nia mul ti me -
diów na pod sta wie cech sy gna ³o wych i a¿ piêæ — ana li zy i roz po zna wa nia obra zu cy fro we -
go (te ma ty ka prac dok tor skich do brze odzwier cie dla ob szar dzia ³al no œci na u ko wej ze spo ³u
pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka). Wiêk szoœæ prac dok tor skich by ³a wspie ra na gran ta mi kra -
jo wy mi i eu ro pej ski mi, a czêœæ po wsta wa ³a w ra mach pro jek tów za ma wia nych przez du ¿e
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fir my kra jo we i za gra nicz ne. W³a dy s³aw Skar bek uzy ska³ w 2003 ro ku ty tu³ pro fe so ra na uk
tech nicz nych w dzie dzi nie in for ma ty ki w spe cjal no œci mul ti me dia, od 2006 ro ku pra cu je na
sta no wi sku pro fe so ra zwy czaj ne go.

Bar dzo wa¿ nym ob sza rem dzia ³al no œci Za k³a du Te le wi zji w ostat niej de ka dzie by ³y pra -
ce ba daw czo-wdro ¿e nio we. Pra cow ni cy Za k³a du wy ko na li miê dzy in ny mi: opro gra mo wa -
nie ko de ra MPEG-2 i trans ko de ra z MPEG-2 na MPEG 4 dla fir my ALVS z Izra e la oraz opro -
gra mo wa nie ele men tów do mo wej plat for my mul ti me dial nej opar tej na trans  mi sji Blu e to oth
dla fir my Ar ris In te rac ti ve z USA (2000–2001, 2008–2009). W ra mach wspó³ pra cy z Mit su -
bi shi Vi su al In for ma tion La bo ra to ry opra co wa no dwa pa ten ty miê dzy na ro do we do ty cz¹ ce
roz po zna wa nia obra zów twa rzy.

Osi¹ gniê cia Za k³a du Te le wi zji zo sta ³y wie lo krot nie za u wa ¿o ne i uzna ne przez pol skie
œro do wi sko na u ko wo-tech nicz ne, o czym œwiad czy ze spo ³o wa na gro da Mi ni stra Edu ka cji
przy zna na w 2000 ro ku za mo no gra fie Mul ti me dia. Al go ryt my i stan dar dy kom pre sji oraz
Mul ti me dia. Sprzêt i opro gra mo wa nie, wy da ne przez Aka de mic ka Ofi cy nê Wy daw ni cz¹ PLJ
w la tach 1998–1999.

Dzia ³al noœæ Za k³a du znaj du je rów nie¿ uzna nie po za gra ni ca mi Pol ski, o czym œwiad cz¹
licz ne za pro sze nia pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka do pro wa dze nia se mi na riów i se rii wy k³a -
dów w na u ko wych in sty tu cjach za gra nicz nych, ta kich jak re no mo wa ne uni wer sy te ty w Sur rey
(An glia), Ki lo nii (Niem cy), Sa lo ni kach (Gre cja) czy la bo ra to rium ba daw cze fir my Mit su bi shi
w Gu ild ford (An glia). Pra cow ni cy Za k³a du s¹ za pra sza ni do wspó³ pra cy na u ko wej w du ¿ych
pro jek tach ba daw czych fi nan so wa nych ze œrod ków Unii Eu ro pej skiej, by ³y to m.in. pro jek ty
VI SNET i VI SNET2 oraz COD MU CA (omówio ne wcze œniej)

Pro fe sor W³a dy s³aw Skar bek jest cz³on kiem wie lu ko mi te tów kon fe ren cji kra jo wych i miê -
dzy na ro do wych, w tym „Com pu ter Ana ly sis of Ima ges and Pat terns”, CA IP’93-05 (od 1993 ro -
ku), REC PAD’94-’02, ICIAR’02-06, KKR RiT (od ro ku 2001) i MIS SI (od 2002 ro ku); prze wo d -
ni cz¹ cym Ze spo ³u Mul ti me diów przy Pol skim Ko mi te cie Nor ma li za cyj nym (od 1999 ro ku);
prze wo dni cz¹ cym de le ga cji pol skiej na spo tka nia gru py ro bo czej ISO-SC29WG11 MPEG
(od 2000 ro ku).

Za k³ad Te le wi zji jest ak tyw nym ucze st ni kiem prac nad stan dar dem MPEG-7 (po nad 10
kon try bu cji w la tach 2000–2005, w tym przy jê ty do stan dar du de skryp tor do mi nu j¹ cych tem -
pe ra tur bar wo wych), a pro fe sor Skar bek by³ prze wo dni cz¹ cym gru py ko or dy na cyj nej w za -
kre sie prze twa rza nia mul ti me diów w ob sza rze pro jek tów NA VSHP 6. Ra mo we go pro gra mu
Unii Eu ro pej skiej (the Co nve nor of Me dia Pro ces sing Co or di na tion Gro up for Ne twor ked
Au dio vi su al Sy stems and Ho me Plat forms) w la tach 2004–2005.

Bo ga ty do ro bek pu bli ka cyj ny Za k³a du Te le wi zji obej mu je m.in. trzy mo no gra fie, piêæ
skryp  tów aka de mic kich i kil ka na œcie roz dzia ³ów w ksi¹¿ kach i mo no gra fiach oraz po nad
10 ra por tów dla gru py ISO/IEC MPEG).

Za ga dnie nia, na których obe cnie kon cen tru je siê ak tyw noœæ ba daw cza ze spo ³u pro fe so ra
Władysława Skarb ka to przede wszy st kim:
n de tek cja i œle dze nie cha rak te ry stycz nych punk tów twa rzy,
n ka li bra cja i kom pen sa cja znie kszta³ ceñ w urz¹ dze niach akwi zy cji obra zu,
n ana li za ru chu obiek tów 3D,
n sprzê to wa ad ap ta cyj na esty ma cja ru chu,
n im ple men ta cja sprzê to wa ko de ków wi zji stan dar du H.264/AVC,
n wy szu ki wa nie obra zów na pod sta wie do mi nu j¹ cych tem pe ra tur bar wo wych.

War to do daæ, ¿e od kwiet nia 2011 ro ku dzia ³a pod opie k¹ pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka
Ko ³o Na u ko we Mul ti me diów w Grach Edu ka cyj nych (Mu GEd). Dzia ³al noœæ Ko ³a ma kon -
cen tro waæ siê na wy ko rzy sta niu mul ti me diów w pro ce sach edu ka cyj nych, przede wszy st kim
z zastosowaniem urz¹ dzeñ mo bil nych. No we wi zja gier edu ka cyj nych, two rze nie opro gra -
mo wa nia na sy ste my mo bil ne i olbrzy mia in ter dy scy pli nar noœæ pro wa dzo nych prac sta no -
wi¹ znak roz po znaw czy na sze go Ko ³a — tak pi sz¹ m³o dzi adep ci mul ti me diów. ¯y czy my im
suk ce sów.
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POD SU MO WA NIE
Ostat nie 10 lat hi sto rii na sze go Wy dzia ³u to w ob sza rze ra dio ko mu ni ka cji i tech nik mul ti -
me dial nych wa¿ ny okres w kszta³ ce niu i roz wo ju ka dry: w tym cza sie 6 osób uzy ska ³o ty tu -
³y pro fe sor skie, 3 oso by — stop nie dok to ra ha bi li to wa ne go, a 37 — stop nie dok to ra na uk
tech nicz nych (w tym 17 osób w dys cy pli nie Te le ko mu ni ka cja, 14 osób w dys cy pli nie Elek tro -
ni ka i 6 w dys cy pli nie In for ma ty ka). Ty tu ³y in ¿y nie rów i ma gi strów in ¿y nie rów uzy ska ³o po nad
1500 osób, po nad 3000 ucze st ni ków z czo ³o wych firm kra jo wych pol skie go ryn ku te le ko mu -
ni ka cyj ne go i me dial ne go wziê ³o udzia³ w ró¿ ne go ro dza ju kur sach spe cja li stycz nych.

Ostat nie 10 lat to tak ¿e re a li za cja 9 pro jek tów w ra mach Pro gra mów Eu ro pej skich, jest
to licz ba zna cz¹ ca w ska li Wy dzia ³u, a na wet ca ³ej Uczel ni. Rów no cze œnie pro wa dzo no ba -
da nia w ra mach gran tów (Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych, Mi ni ster stwa Na u ki i Szkol nic twa
Wy ¿ sze go, uczel nia nych i wy dzia ³o wych).

Te ma ty ka ra dio ko mu ni ka cyj na i mul ti me dial na upra wia na jest przede wszy st kim w In sty -
tu cie Ra dio e lek tro ni ki, zaj mu je siê ni¹ wiêk szoœæ pra cow ni ków In sty tu tu, w tym 12 pro fe so -
rów i dok to rów ha bi li to wa nych, a wœród nich dwóch cz³on ków Pol skiej Aka de mii Na uk
(pro fe sor Ste fan Hahn — cz³o nek rze czy wi sty, pro fe sor Józef Mo del ski — cz³o nek ko re spon -
dent). Dwóch pro fe so rów na le ¿y do nie licz nej gru py pol skich na u kow ców uho no ro wa nych
stop niem Fel low of the In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (Woj ciech Gwa rek
i Józef Mo del ski).

Dy rek tor In sty tu tu, pro fe sor Józef Mo del ski, osi¹ gn¹³ bar dzo wy so k¹ po zy cjê na fo rum
œwia to wym — przede wszy st kim w IE EE (In sti tu te of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers):
w 2008 ro ku pe³ ni³ funk cjê pre zy den ta Mi cro wa ve The o ry and Tech ni qu es So cie ty, a w la -
tach 2009–2010 — dy rek to ra Re gio nu 8. IE EE (Re gion 8 obej mu je, Eu ro pê, Afry kê i Bli ski
Wschód), by³ pierw szym Po la kiem na tak pre sti ¿o wych sta no wi skach.

Obok zna nych wcze œniej szkó³ na u ko wych (dzia ³a j¹ cych do dziœ): pro fe so ra Ste fa na
Hah na (23 wy pro mo wa nych dok to rów) i pro fe so ra Ta de usza Mo raw skie go (21 wy pro mo wa -
nych dok to rów), w ostat niej de ka dzie wy kry sta li zo wa ³y siê 4 no we szko ³y: pro fe so ra Józe fa
Mo del skie go w dzie dzi nie ra dio ko mu ni ka cji (19 dok to rów), pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka
w dzie dzi nie in te li gent nych sy ste mów mul ti me dial nych (9 dok to rów), pro fe so ra Woj cie cha
Gwar ka w dzie dzi nie mo de lo wa nia elek tro ma gne tycz ne go (7 dok to rów) i pro fe so ra Jac ka
Woj cie chow skie go w dzie dzi nie sie ci ra dio wych i me tod heu ry stycz nych (8 dok to rów).

Wie le ze spo ³ów dzia ³a j¹ cych na na szym Wy dzia le w ob sza rze ra dio ko mu ni ka cji i tech -
nik mul ti me dial nych uzy ska ³o zna cz¹ ce po zy cje na œwie cie. S¹ to przede wszy st kim ze spo ³y:
pro fe so ra Woj cie cha Gwar ka — w dzie dzi nie sy mu la to rów elek tro ma gne tycz nych, pro fe so ra
Ste fa na Hah na — w za kre sie te o rii sy gna ³ów wie lo wy mia ro wych, pro fe so ra Józe fa Mo del skie -
go — w dzie dzi nie an ten in te li gent nych i pro fe so ra W³a dy s³a wa Skarb ka — w dzie dzi nie
in te li gent nych sy ste mów mul ti me dial nych.

Na sze osi¹ gniê cia to nie tyl ko set ki pu bli ka cji w cza so pi smach miê dzy na ro do wych i wie -
le wy st¹ pieñ kon fe ren cyj nych, ale tak ¿e licz ne wdro ¿e nia — przy po mnij my przy k³a do wo:
udzia³ w opra co wa niu stan dar du szyb kiej trans mi sji da nych w sie ciach te le wi zji ka blo wej
DO CSIS 3.0 (w ra mach pro jek tu COD MU CA), sy stem po mia ro wy i sta no wi sko na mie rza nia
emi sji (wy ko na ne na po trze by Urzê du Re gu la cji Te le ko mu ni ka cji i Po czty) oraz ro dzi nê
kon wer te rów ra dio wych wdro ¿o nych przez ope ra to rów sie ci ko mer cyj nych i u¿yt kow ni ków
woj sko wych.

Wnie œli œmy rów nie¿ istot ny wk³ad w roz wój kil ku wa¿ nych kon fe ren cji kra jo wych i miê -
dzy na ro do wych. Na le ¿y tu wy mie niæ przede wszy st kim MI KON — In ter na tio nal Con fe ren ce
on Mi cro wa ves, Ra dar and Wi re less Com mu ni ca tions, która uzna wa na jest za naj wa¿ niej sz¹
kon fe ren cjê mi kro fa lo w¹ w re gio nie Eu ro py Œrod ko wej i Wscho dniej, oraz KKR RiT — Kra -
jo w¹ Kon fe ren cjê Ra dio ko mu ni ka cji, Ra dio fo nii i Te le wi zji, która sta ³a siê naj wa¿ niej sz¹
kon fe ren cj¹ na u ko wo-tech nicz n¹ w tej dzie dzi nie. Wœród in nych, cy klicz nych kon fe ren cji,
w których orga ni za cjê w³¹ czy li siê pra cow ni cy Wy dzia ³u, mo¿ na wy mie niæ np. Sym po zja
„No wo œci w Tech ni ce Au dio i Wi deo”.

Do br¹ ba zê do kszta³ ce nia spe cja li stów oraz do re a li za cji zna cz¹ cych pro jek tów kra jo -
wych i miê dzy na ro do wych sta no wi po nad 20 la bo ra to riów, z których du ¿a czêœæ jest wy -
po sa ¿o na w no wo cze sn¹ apa ra tu rê. Do uni ka to wych w ska li kra ju mo¿ na za li czyæ m.in.
aku s tycz n¹ ko mo rê be ze cho w¹ (jed n¹ z naj wiêk szych w Pol sce), an te no w¹ ko mo rê bez od -
bi cio w¹ (umo¿ li wia j¹ c¹ po mia ry w dzie dzi nie cza su i czê sto tli wo œci w za kre sie do 50 GHz),
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stu dio na grañ dŸwiê ko wych, la bo ra to ria ra dio ko mu ni ka cyj ne. Na wy ró¿ nie nie za s³u gu j¹
rów nie¿ la bo ra to ria: sy ste mów po mia ro wych, tech ni ki mi kro fa lo wej, an ten, te le wi zji oraz
tech nik mul ti me dial nych. Zu pe³ nie no we mo¿ li wo œci ba daw cze stwo rzy, ju¿ wkrót ce, no wo
po wsta j¹ ce la bo ra to rium tech nik terahercowych.

Wy da rze niem istot nym dla na szych dzie dzin by ³o po wo ³a nie w 1999 ro ku z ini cja ty wy
pro fe so ra Józe fa Mo del skie go Fun da cji Wspie ra nia Roz wo ju Ra dio ko mu ni ka cji i Tech nik
Mul ti me dial nych4. Fun da cja zrze sza obe cnie po nad 20 zna nych firm, dzia ³a j¹ cych na ryn ku
us³ug te le ko mu ni ka cyj nych i mul ti me diów 5. Spo nso ru j¹ one sta tu to w¹ dzia ³al noœæ fun da cji,
skon cen tro wa n¹ na wspo ma ga niu roz wo ju m³o dej ka dry na u ko wej i szcze gól nie uzdol nio -
nych stu den tów, a tak ¿e na wspie ra niu uno wo cze œnia nia ba zy la bo ra to ryj nej. W ci¹ gu pra -
wie je de na stu lat dzia ³a nia Fun da cja przy zna ³a po nad 190 sty pen diów (ha bi li ta cyj nych,
dok to ranc kich, stu denc kich, na wspo mo ¿e nie udzia ³u w miê dzy na ro do wych pro jek tach ba -
daw czych oraz na opra co wa nie podrêcz ni ków), z cze go po nad po ³o wa tra fi ³a do dok to ran -
tów i m³o dych pra cow ni ków In sty tu tu. Znacz ne su my prze zna cza ne s¹ na za kup apa ra tu ry
ba daw czej. In sty tut Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej ja ko je den z g³ów nych be ne -
fi cjen tów dzia ³al no œci Fun da cji zmo der ni zo wa³ lub zbu do wa³ od pod staw sie dem la bo ra to -
riów na u ko wych i dy dak tycz nych.

Dzie dzi ny, który mi siê zaj mu je my, s¹ nadal w okre sie burz li we go roz wo ju, nie spo sób
prze ce niæ ich ro li w kszta³ to wa niu wspó³ cze snych spo ³e czeñstw opar tych na wie dzy, ko rzy -
sta j¹ cych z po wszech ne go do stê pu do in for ma cji i roz ryw ki.

To do brze ro ku je nam i na szym na stêp com. Na sza spe cjal noœæ cie szy siê co raz wiêk szym
za in te re so wa niem stu den tów, nie brak chêt nych na stu dia III stop nia. Znacz na czêœæ no wo
pro mo wa nych dok to rów podej mu je pra cê na Wy dzia le, roz wi ja j¹c swe za in te re so wa nia i ta -
len ty, twór czo ko rzy sta j¹c z osi¹ gniêæ star szych, do œwiad czo nych ko le gów.

Ma my nadzie jê, ¿e za 10 lat — na 70-le cie Wy dzia ³u — na pi sz¹ je szcze bar dziej en tu -
zja stycz ny esej.

4 www.ire.pw.edu.pl/fun da cja
5 Ra dê Fun da cji two rz¹ pre ze si za rz¹ dów wszy st kich firm. W ostat nich la tach Pre ze sa mi Ra dy Fun da cji by li:

Ma ciej Wi tuc ki (Te le ko mu ni ka cja Pol ska S.A.), An drzej Dul ka (Al ca tel-Lu cent Pol ska), Ra do mir Gru cha (No -
kia-Sie mens Ne tworks) i Ro bert Czar nec ki (Erics son), obe cnie Ra dzie prze wo dzi Ma rek Hu za re wicz (Phi lips
Pol ska).
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WSTÊP
W ni niej szym tek œcie skon cen tru je my siê g³ów nie na dzia ³al no œci In sty tu tu In for ma ty ki
w la tach 2001–2011. Ta k¹ kon wen cjê su ge ru je orga ni za cyj ny podzia³ Wy dzia ³u Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych. Jed nak in for ma ty ka, ro zu mia na ja ko dys cy pli na na u ko wa, po le
dzia ³al no œci ba daw czej, pro jek to wej i dy dak tycz nej, jest od lat obe cna w co dzien nej prak ty -
ce wszy st kich in sty tu tów Wy dzia ³u: od In sty tu tu Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej, przez
In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki, Ra dio e lek tro ni ki, Sy ste mów Elek tro nicz nych, do
In sty tu tu Te le ko mu ni ka cji. Wszy st kie te ze spo ³y nie tyl ko od lat wy ko rzy stu j¹ w ba da niach
i dy dak ty ce œrod ki in for ma ty ki: kom pu te ry, spe cja li stycz ne opro gra mo wa nie itd., ale rów nie¿
opra co wu j¹ i wy ko nu j¹ za a wan so wa ne urz¹ dze nia cy fro we i ory gi nal ne opro gra mo wa nie,
znaj du j¹ ce no wa tor skie za sto so wa nie w upra wia nych przez nie dzie dzi nach.

Po twier dze nie tych s³ów i licz ne przy k³a dy na nie roz er wal ne zwi¹z ki upra wia nych na Wy -
dzia le ba dañ i na u cza nia z in for ma ty k¹ znaj dzie Czy tel nik z pew no œci¹ w podob nych opra -
co wa niach in nych In sty tu tów. My zaœ po zo sta nie my przy dzia ³al no œci In sty tu tu In for ma ty ki.

O bie ¿¹ cym sta nie In sty tu tu i o je go dzia ³al no œci w ostat nim dzie siê cio le ciu trud no mówiæ
w zu pe³ nym ode rwa niu od te go, co by ³o wa¿ ne w je go wcze œniej szych dzie jach. Dla te go
uzna li œmy za ce lo we po prze dziæ re fle ksjê o dzia ³al no œci In sty tu tu w ostat nich dzie siê ciu la -
tach — przy to cze niem pod sta wo wych fak tów z je go wcze œniej szej hi sto rii. War to przy po -
mnieæ, ¿e pierw sze pó³ wie cze In sty tu tu, a wiêc je go lo sy w la tach 1951–2001, do cze ka ³o
siê doœæ do k³ad ne go opi su1 przy oka zji ob cho dów piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych. Do te go opra co wa nia od sy ³a my Czy tel ni ka za in te re so wa ne go do -
k³a dniej szy mi szcze gó³a mi hi sto rii In sty tu tu w tam tych la tach, a tak ¿e na u ko wym, po li tycz -
nym, a zw³a szcza per so nal nym kon te kstem tam tych wy da rzeñ.

RZUT OKA NA LA TA 1951–2001
Pa trz¹c z dzi siej szej per spek ty wy, pierw sze piêæ dzie siê cio le cie In sty tu tu In for ma ty ki (choæ
pod t¹ na zw¹ dzia ³a do pie ro od 1975 ro ku) mo¿ na umow nie podzie liæ na na stê pu j¹ ce trzy
okre sy:

n la ta 1951–1981, które mo¿ na na zwaæ trzy dzie sto le ciem po wsta wa nia i kszta³ to wa nia siê
obli cza In sty tu tu w ów cze snej rze czy wi sto œci go spo dar czej, po li tycz nej i tech nicz nej,

in for ma ty ka
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1 R.Z. Mo raw ski (red.), Wczo raj, dziœ i ju tro Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej, 1951–2001. Zbiór ese jów wy da ny z oka zji Ju bi le uszu Piêæ dzie siê cio le cia Wy dzia ³u, Ofi cy na Wy -
daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2001.
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n la ta 1982–1989, które sta no wi¹ naj tru dniej szy, wrêcz kry zy so wy okres w hi sto rii In sty tu -
tu. Nie przy pad ko wo za czy na siê on w dra ma tycz nym dla Pol ski okre sie sta nu wo jen ne go,
a koñ czy wraz z po cz¹t kiem zmia na mi ustro jo wy mi w Pol sce,

n la ta 1990–2001, w których pod jê to trud zde fi nio wa nia od no wa te ma ty ki ba dañ oraz
dzia ³al no œci dy dak tycz nej In sty tu tu w no wej sy tu a cji spo ³ecz nej i go spo dar czej, a tak ¿e
zbu do wa nia no we go mo de lu orga ni za cyj ne go In sty tu tu.

LATA 1951–1981
Pierw szy okres wi¹ ¿e siê wy ra Ÿnie z oso b¹ pro fe so ra An to nie go Ki liñ skie go. Zo sta³ on w 1951
ro ku kie row ni kiem Ka te dry Ra dio fo nii w no wo utwo rzo nym wów czas Wy dzia le £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej. An to ni Ki liñ ski bê dzie po tem przez na stêp ne 27 lat (a wiêc przez
pra wie po ³o wê ca ³e go cza su ist nie nia In sty tu tu) kie ro wa³ Ka te dr¹ i ko lej ny mi jed no st ka mi,
w ja kie siê prze kszta³ ca ³a. Wy wrze wy ra Ÿny, zna cz¹ cy wp³yw na kszta³t i orga ni za cyj ny roz -
wój nie tyl ko In sty tu tu, ale rów nie¿ na stan tech ni ki kom pu te ro wej w Pol sce i pro ces aka de -
mic kie go na u cza nia w tej dzie dzi nie.

War to przy po mnieæ, ¿e w uzna niu za s³ug An to ni Ki liñ ski zo sta³ (nie ste ty ju¿ po œmiert nie,
zmar³ bo wiem w 1989 ro ku) uho no ro wa ny w 1997 ro ku pre sti ¿o wym me da lem Pio nie ra In -
for ma ty ki (Com pu ter Pio ne er), nada nym mu przez IE EE Com pu ter So cie ty, naj wiêk sze miê dzy -
na ro do we sto wa rzy sze nie in for ma ty ków.

Kie ro wa na przez An to nie go Ki liñ skie go Ka te dra Ra dio fo nii prze kszta³ ca siê w 1953 ro ku
w Ka te drê Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra dio fo nii. Po tem, w 1963 ro ku Ka te dra zmie -
nia na zwê na Ka te drê i Za k³ad Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych (KBMM i ZBMM). W 1970
ro ku sta nie siê In sty tu tem Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych, a w 1975 ro ku — In sty tu tem
In for ma ty ki. Pod t¹ na zw¹ funk cjo nu je do dziœ.

Przez ca ³y oma wia ny okres (a na wet d³u ¿ej, do 1991 ro ku) cha rak te ry stycz n¹ ce ch¹ In sty -
tu tu by ³o po sia da nie du ¿e go Za k³a du Do œwiad czal ne go, ukie run ko wa ne go na kon stru o wa nie
pro to ty pów, a na wet na ma ³o se ryj n¹ pro duk cjê za a wan so wa nej apa ra tu ry cy fro wej. Ist nie nie
Za k³a du Do œwiad czal ne go de ter mi no wa ³o w znacz nym stop niu za rów no pro ces dy dak tycz -
ny, jak te ma ty kê prac ba daw czych. Pro fe sor Ki liñ ski k³ad³ wiel ki na cisk na prak tycz ny, in ¿y -
nier ski cha rak ter pro wa dzo nych w In sty tu cie prac. Na u czy cie le aka de mic cy ucze st ni czy li
w pro jek tach B+R na rów nych pra wach z ko le ga mi z Za k³a du Do œwiad czal ne go, a in ¿y nie -
ro wie z Za k³a du pro wa dzi li nie które za jê cia dy dak tycz ne. Re a li zo wa ne w ten spo sób kon -
struk cje (za rów no sprzê to we, jak i pro gra mo we) by ³y przez wie le lat Ÿród³em pre sti ¿u i po zy -
cji In sty tu tu w na szej Uczel ni i w ca ³ej pol skiej in for ma ty ce.

Ze spó³ pro fe so ra Ki liñ skie go roz po cz¹³ w³a sny pro jekt bu do wy kom pu te ra rów no le gle
i nie za le¿ nie od spe cja li stów z PAN, którzy w owym cza sie rów nie¿ pra co wa li nad pierw szy -
mi pro jek ta mi ma szyn cy fro wych (EMAL, XYZ, po tem ZAM). W re zul ta cie, w dru giej po ³o -
wie lat piêæ dzie si¹ tych w Ka te drze i Za k³a dzie KTiR po wsta³ naj pierw mo del la bo ra to ryj ny
EMC (po pro stu: Elek tro nicz na Ma szy na Cy fro wa), a na stêp nie pro to typ (1960) i piêæ eg zem -
pla rzy ma szy ny UMC 1 (Uni wer sal na Ma szy na Cy fro wa). By³ to kom pu ter lam po wy, z pa miê -
ci¹ ope ra cyj n¹ o po jem no œci 4K s³ów (36-bi to wych), zre a li zo wa n¹ w po sta ci bêb na ma gne -
tycz ne go. UMC 1 pro gra mo wa no w ory gi nal nym (ni sko po zio mo wym) jê zy ku pro gra mo wa nia
o na zwie W-20. Pro jekt orga ni za cji ma szy ny by³ au tor stwa Zdzi s³a wa Paw la ka. Wszy st kie
pod ze spo ³y ma szy ny, po cz¹w szy od kil ku set pa kie tów za wie ra j¹ cych uk³a dy lo gicz ne, przez
g³o wi ce ma gne tycz ne, me cha ni kê i po kry cie sa me go bêb na, a¿ do kon struk cji me cha nicz nej
ca ³o œci, uk³a du za si la nia i ch³o dze nia — wy ko na no w war szta tach Za k³a du Do œwiad czal ne go.

Ma szy na UMC 1 oka za ³a siê urz¹ dze niem na ty le uda nym i nie za wod nym, ¿e w³a dze
pol skie go prze my s³u elek tro nicz ne go zde cy do wa ³y o pod jê ciu prze my s³o wej pro duk cji tych
ma szyn we wro c³aw skich za k³a dach ELW RO. W re zul ta cie, w la tach 1962–1964, w ELW RO
wy pro du ko wa no se riê (a¿!) 25 sztuk ma szyn UMC 1. By³ to wiêc pierw szy kom pu ter wy twa -
rza ny w Pol sce na (ów cze sn¹) ska lê prze my s³o w¹.

Po UMC 1 przy sz³y pro jek ty in nych uni wer sal nych ma szyn cy fro wych, jak UMC 10 oraz
AMC 1, i póŸniej, ju¿ w la tach sie dem dzie si¹ tych — mi ni kom pu ter UMC 20 (KRTM). Pierw -
 sza z nich by ³a udo sko na lo n¹ we rsj¹ UMC 1, ju¿ z pa miê ci¹ fer ry to w¹. Wy ko rzy sty wa no j¹
(po wie lo n¹ w trzech eg zem pla rzach) na po trze by obli czeñ w pol skiej ge o de zji. Ma szy nê
AMC 1 zre a li zo wa no w prze sta rza ³ej tech ni ce lam po wej i pro jekt nie mia³ kon ty nu a cji.
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Bu do wê sy ste mu UMC 20 roz po czê to w 1972 ro ku. Ma szy na UMC 20 by ³a uni wer sal -
nym sy ste mem mi ni kom pu te ro wym, wy po sa ¿o nym w 16 ter mi na li (z kla wia tu r¹ i mo ni to -
rem ekra no wym), po sia da j¹ cym sy stem ope ra cyj ny wzo ro wa ny na UNI Xie. Za rów no za sa -
dy orga ni za cji, jak i ca ³y har dwa re i ca ³y so ftwa re sy ste mu by ³y ory gi nal ny mi pro jek ta mi
In sty tu tu. Ca³ ko wi cie ukoñ czo ny, spraw ny pro to typ sy ste mu po wsta³ w ro ku aka de mic kim
1974/1975.

Opro gra mo wa nie apli ka cyj ne przy sto so wy wa ³o sy stem do je go pod sta wo wej prze wi dy -
wa nej funk cji — wstêp nej edy cji da nych w oœrod kach obli cze nio wych. Prze wi dy wa no
znacz ne za po trze bo wa nie na sy ste my te go ty pu i za k³a da no prze ka za nie UMC 20 do se ryj -
nej pro duk cji w war szaw skich za k³a dach ME RA MAT.

Nie ste ty, prze wi dy wa ny pro du cent ze rwa³ po ro zu mie nie i za ku pi³ li cen cjê na funk cjo nal -
nie podob ny sy stem bry tyj ski. Wów czas dla UMC 20 wy ko na no kom pi la tor pe³ ne go AN SI
FOR TRAN IV oraz bi blio te kê funk cji do obli czeñ ge o de zyj nych, a na stêp nie zbu do wa no
w Za k³a dzie Do œwiad czal nym In sty tu tu w su mie sie dem eg zem pla rzy sy ste mu. Za in sta lo wa -
ne w la tach 1979–1983 (pod na zw¹ GEO 20) w sied miu (wszy st kich sied miu) okrê go wych
przed  siê bior stwach ge o de zyj nych i kar to gra ficz nych w Pol sce sta no wi ³y a¿ do koñ ca lat
osiem dzie si¹ tych pod sta wo we kom pu te ry obli cze nio we dla tej dzie dzi ny w na szym kra ju.

Znacz nie wiêk szy prak tycz ny suk ces od nio s³y bu do wa ne w ZBMM spe cja li zo wa ne kon -
struk cje urz¹ dzeñ cy fro wych. Wiêk szoœæ z nich na zwa li by œmy dziœ sy ste ma mi wbu do wa ny -
mi. Na pierw szym miej scu na le ¿y wy mie niæ urz¹ dze nia ANOPS, s³u ¿¹ ce do ana li zy prze bie -
gów EEG. Za pro jek to wa ne we wspó³ pra cy z war szaw sk¹ Aka de mi¹ Me dycz n¹, sta ³y siê one
wy po sa ¿e niem wie lu kli nik i od dzia ³ów neu ro lo gicz nych Pol sce i za gra ni c¹. Pierw sze we rsja
urz¹ dze nia (ANOPS 1) wy ko na na w la tach 1967–1970, otrzy ma ³a I na gro dê w pre sti ¿o wym
wów czas ogól no pol skim kon kur sie „Mistrz Tech ni ki”. Po tem pro du ko wa no ANOPS 10 (we r -
sja tran zy sto ro wa), wre szcie ANOPS 100 i 101, z co raz wiêk szym udzia ³em uk³a dów sca -
lo nych i o co raz bar dziej roz bu do wa nych funk cjach. W su mie, przez dwu dzie sto le cie wy -
pro du ko wa no po nad 150 sztuk ró¿ nych urz¹ dzeñ ty pu ANOPS, z cze go po nad 80 sztuk na
eks port.

W oma wia nym okre sie zre a li zo wa no tak ¿e pro to ty py lub ma ³e se rie wie lu in nych spe cja -
li stycz nych urz¹ dzeñ, jak KAR DIO 78 (do nie in wa zyj ne go ba da nia uk³a du prze wo dz¹ ce go
ser ca), GEO 1 i GEO 2 (do obli czeñ nu me rycz nych w ge o de zji), UMB 1 i UMB 10 (Uni wer -
sal ny Mo du³ Bio me dycz ny, do re je stra cji i prze twa rza nia sy gna ³ów bio e lek trycz nych), WE GA
(prze twa rza nia sy gna ³ów ge o fi zycz nych w to ku po szu ki wañ z³ó¿ ro py) i in ne.

Oczy wi œcie, Ka te dra Kon struk cji Te le ko mu ni ka cyj nych i Ra dio fo nii od po cz¹t ku by ³a jed -
no st k¹ Uczel ni, zo bo wi¹ za n¹ tak ¿e do pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych. Ju¿ rów no le gle
z kon stru o wa niem UMC 1, spe cja li œci z Ka te dry i Za k³a du KTiR podej mu j¹ na u cza nie stu den -
tów w dzie dzi nie pro gra mo wa nia, pro jek to wa nia uk³a dów lo gicz nych, aryt me ty ki dwój ko wej
itp. Na Wy dzia le £¹cz no œci zo sta je utwo rzo na spe cjal noœæ Au to ma ty ka i Ma szy ny Ma te ma -
tycz ne. Pierw si ab sol wen ci tej spe cjal no œci uzy sku j¹ dy plo my w 1962 ro ku.

W dru giej po ³o wie lat 60., pierw si pra cow ni cy Ka te dry uzy sku j¹ stop nie dok to ra i dok to -
ra ha bi li to wa ne go, a Ka te dra za czy na przy po mi naæ sw¹ struk tu r¹ per so nal n¹ ty po w¹ aka -
de mic k¹ „pi ra mi dê”, z pro fe so rem, do cen ta mi, ad iunk ta mi, asy sten ta mi... Te ma ty ka owych
dok to ra tów i ha bi li ta cji do ty czy wów czas przede wszy st kim za ga dnieñ nie za wod no œci sy -
ste mów cy fro wych, ich pro jek to wa nia z uwzglê dnie niem roz rzu tu pa ra me trów, te sto wa nia,
dia gno sty ki itd., a tak ¿e in nych za ga dnieñ wa¿ nych dla tam te go eta pu roz wo ju in for ma ty ki
— aryt me ty ki dwój ko wej i mi kro pro gra mo wa nia.

Stop nio we mu wzbo ga ce niu o no we wy k³a dy i la bo ra to ria pod le ga tak ¿e ofer ta dy dak tycz -
na In sty tu tu. Wre szcie, w 1975 ro ku, gdy In sty tut prze kszta³ ci³ siê w In sty tut In for ma ty ki — zo -
sta³ uru cho mio ny od dziel ny kie ru nek stu diów — In for ma ty ka, trze ci w ra mach Wy dzia ³u,
obok Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji. Je go zor ga ni zo wa nie jest za s³u g¹ An to nie go Ki liñ skie go,
ale rów nie¿ Ja na Za brodz kie go, który by³ g³ów nym au to rem cur ri cu lum dla te go kie run ku.

W la tach sie dem dzie si¹ tych te ma ty ka ba daw cza upra wia na w In sty tu cie wzbo ga ci ³a siê
o no we za ga dnie nia o cha rak te rze bar dziej te o re tycz nym, do ty cz¹ ce mo de lo wa nia wspó³ -
bie¿ nych pro ce sów, mo de lo wa nia wy daj no œci sy ste mów, pro jek to wa nia sy ste mów ope ra -
cyj nych i spe cy fi ka cji oraz we ry fi ka cji mi kro pro gra mów. Po wsta ³y licz ne pra ce dok tor skie,
na stêp ne dwie ha bi li ta cje, war to œcio we podrêcz ni ki i pu bli ka cje.

W koñ cu lat sie dem dzie si¹ tych wy da wa ³o siê wiêc, ¿e In sty tut ma ju¿ do brze spre cy zo -
wa n¹ te ma ty kê ba daw cz¹, kon struk cyj n¹ i dy dak tycz n¹, opie ku je siê w³a snym kie run kiem
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stu diów, a pro ces roz wo ju na u ko we go ka dry In sty tu tu na bra³ na tu ral ne go tem pa. W tej sy tu -
a cji, pro fe sor An to ni Ki liñ ski od szed³ na eme ry tu rê (1978), zo sta wia j¹c In sty tut In for ma ty ki
w rê kach wy pro mo wa nych przez sie bie wspó³ pra cow ni ków, którzy kon ty nu o wa li w za sa dzie
wy pra co wa ny kie ru nek dzia ³al no œci do 1981 ro ku.

LA TA 1982–1989
Jed nak od pa ru lat w Pol sce i w po zo sta ³ych kra jach obo zu ko mu ni stycz ne go na ra sta ³y ob ja -
wy kry zy su. Wie my, do cze go to do pro wa dzi ³o: do wiel kie go straj ku w 1980 ro ku, po wsta nia
NSZZ So li dar noœæ, mie siê cy zma gañ z „w³a dz¹” — wre szcie do og³o sze nia sta nu wo jen ne go
w gru dniu 1981 ro ku.

Po z³a go dze niu re stryk cji sta nu wo jen ne go, wie le osób zde cy do wa ³o siê na emi gra cjê.
W pierw szej po ³o wie lat 80 z In sty tu tu, które go ka dra dy dak tycz na li czy ³a oko ³o 30 osób —
od cho dzi kil ka na œcie osób, w tym oko ³o dzie siê cio ro ze stop niem dok tor skim. Ozna cza to
nie tyl ko wiel k¹ stra tê po ten cja ³u in te lek tu al ne go, ale rów nie¿ ob ci¹ ¿e nie po nad mia rê tych,
którzy po zo sta li, obo wi¹z ka mi dy dak tycz ny mi i orga ni za cyj ny mi.

Mi mo tych trud no œci, In sty tut kon ty nu u je sw¹ mi sjê. Te ma ty ka ba dañ roz sze rza siê o pro -
gra mo wa nie wspó³ bie¿ ne, pro jek to wa nie sy ste mów ope ra cyj nych, mo de le wspó³ bie¿ no œci,
gra fi kê kom pu te ro w¹. Po wsta je mo du ³o wy sy stem mi kro pro ce so ro wy (MSM), który sta nie siê
pod sta w¹ la bo ra to rium dy dak tycz ne go oraz kil ku pro jek tów B+ R. Ru sza j¹ pra ce nad ma szy -
n¹ GEO 3, no w¹ we rsj¹ urz¹ dze nia WE GA, bu do w¹ kil ku na stu kon cen tra to rów da nych dla
ko pal ni siar ki w Tar no brze gu...

Jed nak oto cze nie go spo dar cze i po li tycz ne nadal po gar sza siê. Na ra sta in fla cja, która szyb -
ko po ¿e ra œrod ki na pro jek ty ba daw cze i kon struk cyj ne. Zród³a za mówieñ wy sy cha j¹. Po -
nad to, w po ³o wie lat osiem dzie si¹ tych do Pol ski do cie ra fa la sprzê tu kom pu te ro we go im -
por to wa ne go g³ów nie z Da le kie go Wscho du. Ory gi nal ne kon struk cje nie mo g¹ spro staæ tej
kon ku ren cji. Jed no cze œnie, pol skie przed siê bior stwa szyb ko kom pu te ry zu j¹ siê, wzra sta za -
po trze bo wa nie na spe cja li stów z tej dzie dzi ny. Z In sty tu tu znów od cho dzi wie le zna cz¹ cych
osób.

W koñ cu lat osiem dzie si¹ tych In sty tut In for ma ty ki w³a œci wie sta je na kra wê dzi ist nie nia.
Po sia da za le dwie dwóch sa mo dziel nych pra cow ni ków na u ko wych, la bo ra to ria s¹ wy po sa -
¿o ne w bo le œnie prze sta rza ³¹ apa ra tu rê, ze spó³ Za k³a du Do œwiad czal ne go po zba wio ny jest
za mówieñ, które po zwa la ³y by pod trzy maæ je go ist nie nie. Sta je siê oczy wi ste, ¿e do tych cza -
so wy mo del dzia ³a nia mu si ulec zmia nie.

W tej sy tu a cji, w 1989 ro ku kie row nic two In sty tu tu obej mu je pro fe sor Zdzi s³aw Paw lak.
Trzy dzie œci lat wcze œniej by³ g³ów nym au to rem kon cep cji UMC 1, te raz wróci³ do In sty tu tu
ju¿ ja ko pro fe sor o wiel kim do rob ku na u ko wym i au to ry te cie w œro do wi sku in for ma ty ków.

LA TA 1990–2001
Po cz¹ tek lat dzie wiêæ dzie si¹ tych — to okres wy pra co wy wa nia no we go mo de lu orga ni za cyj -
ne go, po szu ki wa nia wspó³ cze snej te ma ty ki na u ko wej i dy dak tycz nej, sta rañ o lep sze wy po -
sa ¿e nie in sty tu to wych la bo ra to riów. W In sty tu cie po wo ³a no je den za k³ad (Gra fi ki Kom pu te -
ro wej) oraz szeœæ pra cow ni. Jed na z nich pod jê ³a ba da nia w te ma ty ce dla In sty tu tu no wej,
któr¹ przy niós³ ze so b¹ pro fe sor Paw lak: te o rii zbio rów przy bli ¿o nych (ro ugh sets, której pro -
fe sor Paw lak by³ au to rem) i me to dom wnio sko wa nia w wa run kach nie pe³ nej in for ma cji.

W 1991 ro ku, po wie lu próbach zna le zie nia no we go pro fi lu pro duk cyj ne go dla Za k³a du
Do œwiad czal ne go Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych, pod jê to de cy zjê o zli kwi do wa niu tej jed -
no st ki. Du ¿a gru pa do œwiad czo nych in ¿y nie rów, tech ni ków i ro bot ni ków od cho dzi z Uczel -
ni lub prze cho dzi na wcze œniej sze eme ry tu ry. By ³a to de cy zja dla wszy st kich trud na i bo le sna,
ale w tam tych wa run kach nie u nik nio na.

Jed no cze œnie, za czê to mo der ni zo waæ i roz bu do wy waæ la bo ra to ria In sty tu tu. In sty tut wzbo -
ga ca siê o dwa sy ste my kom pu te ro we (Bull oraz IBM) oraz 32 sta cje ro bo cze Sun Sparc. Wzra -
sta licz ba kom pu te rów PC, w 1991 ro ku zo sta j¹ one po ³¹ czo ne sieæ (No vell), a w 1992 ro ku
po wsta je in sty tu to wa sieæ LAN. Za k³ad Gra fi ki Kom pu te ro wej in sta lu je w swym La bo ra to rium
dwie sta cje ro bo cze fir my Si li con Gra phics z bo ga tym opro gra mo wa niem, a tak ¿e in ny spe -
cja li stycz ny sprzêt.

`
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Pra cow nie wy pra co wu j¹ so bie te ma ty kê ba daw cz¹ i podej mu j¹ uda ne sta ra nia o gran ty
Stop nio wo, ule ga po pra wie sy tu a cja per so nal na In sty tu tu. Jed na oso ba (Ja nusz So snow ski)
uzy sku je ha bi li ta cjê, na gro dzo n¹ przez Wy dzia³ IV Na uk Tech nicz nych PAN. Dwóch pro fe -
so rów (Hen ryk Ry biñ ski, Mie czy s³aw Mu ra szkie wicz) prze no si siê do In sty tu tu na sta ³e.

Te wszy st kie dzia ³a nia przy no sz¹ wy ra Ÿne efek ty. Wre szcie, w 1994 ro ku w In sty tu cie
zo sta j¹ po wo ³a ne (w miej sce do tych cza so wych pra cow ni) dwa no we za k³a dy: Sy ste mów
In for ma cyj nych oraz Opro gra mo wa nia i Ar chi tek tu ry Kom pu te rów. Wraz z ist nie j¹ cym ju¿
Za k³a dem Gra fi ki Kom pu te ro wej sta no wi¹ one do dziœ pod sta wo we jed no st ki, orga ni zu j¹ ce
za rów no ba da nia na u ko we, jak i pro wa dzo n¹ w In sty tu cie dy dak ty kê.

Zmia nom pod le ga ³a tak ¿e ofer ta dy dak tycz na In sty tu tu. Ju¿ w 1989 ro ku In sty tut wspó³ -
or ga ni zu je stu dium po dy plo mo we te le in for ma ty ki i za rz¹ dza nia CIT COM. W 1994 ro ku zo -
sta j¹ uru cho mio ne stu dia wie czo ro we na kie run ku In for ma ty ka, naj pierw in ¿y nier skie, po tem
rów nie¿ ma gi ster skie.

Bar dziej skom pli ko wa ne ko le je lo su prze cho dzi na to miast na u cza nie na stu diach dzien -
nych. Wraz z re for m¹ ca ³e go wy dzia ³u, ist nie j¹ cy od 1975 ro ku kie ru nek In for ma ty ka prze -
sta je ist nieæ w 1993 ro ku ja ko sa mo dziel ny byt i wta pia siê w no w¹ for mê orga ni za cyj n¹ —
ma kro kie ru nek. In sty tut In for ma ty ki pro wa dzi przez kil ka lat sta ra nia o wzno wie nie na u cza nia
na od dziel nym kie run ku In for ma ty ka, uza sa dnia j¹c to za rów no wzglê da mi me ry to rycz ny mi,
jak i zro zu mia ³o œci¹ i atrak cyj no œci¹ (dla po ten cjal nych stu den tów) ter mi nu „in for ma ty ka” na
dy plo mie. Sta ra nia te przy no sz¹ w koñ cu suk ces i na u cza nie na kie run ku In for ma ty ka na stu -
diach dzien nych ru sza po now nie w 2001 ro ku.

Po tych kil ku la tach sta rañ i pra cy, nad szed³ te¿ czas na ob ja wy uzna nia dla do ko nañ
In sty tu tu w je go no wej for mie te ma tycz nej i orga ni za cyj nej. Obok in dy wi du al nych rek tor skich
i mi ni ste rial nych na gród za dzia ³al noœæ na u ko w¹ i dy dak tycz n¹, na le ¿y do nich I Na gro da
w kon kur sie Sie men sa (w 1996 ro ku, za zre a li zo wa ny wspól nie z In sty tu tem Tech ni ki Cie pl nej
Po li tech ni ki War szaw skiej sy stem nadzo ru blo ków ener ge tycz nych, wdro ¿o ny w piê ciu pol -
skich elek trow niach). Po twier dze niem na u ko wej po zy cji In sty tu tu mo ¿e byæ tak ¿e fakt, ¿e ze
znacz nym udzia ³em je go pra cow ni ków i pod kie row nic twem je go pro fe so rów zor ga ni zo wa -
no na Wy dzia le dwie du ¿e na u ko we kon fe ren cje o za siê gu miê dzy na ro do wym: RSCTC-98
(orga ni zo wa n¹ wspól nie z Uni wer sy te tem War szaw skim) oraz EU RO MI CRO 2001 (wspól nie
z In sty tu tem Te le ko mu ni ka cji). Wspo mnia ne na wstê pie uho no ro wa nie przez IE EE za ³o ¿y cie la
In sty tu tu, pro fe so ra Ki liñ skie go, Me da lem Pio nie ra In for ma ty ki — za mknê ³o pierw sze piêæ -
dzie siê cio le cie ist nie nia In sty tu tu In for ma ty ki piêk n¹, bar dzo sym bo licz n¹ klam r¹.

OSTAT NIA DE KA DA: LA TA 2001–2011

PER SO NA LIA
Mo del orga ni za cyj ny i te ma tycz ny pro fil ba dañ, ja ki zo sta³ wy pra co wa ny w ci¹ gu po prze dniej
de ka dy, spraw dzi³ siê i by³ z po wo dze niem kon ty nu o wa ny w In sty tu cie.

Po przej œciu pro fe so ra Zdzi s³a wa Paw la ka na eme ry tu rê w 1996 ro ku dy rek to rem In sty tu -
tu zo sta³ pro fe sor Ja nusz So snow ski i kie ro wa³ nim przez 4 ko lej ne ka den cje (do 2008 ro ku),
na stêp nie zaœ sta no wi sko to ob j¹³ pro fe sor Hen ryk Ry biñ ski. Jed nym z prio ry te tów, kon se -
kwent nie re a li zo wa ne przez w³a dze In sty tu tu, by ³o po pra wie nie sta nu ka dry, przez zwiêk sze -
nie licz by pra cow ni ków sa mo dziel nych i uak tyw nie nie dzia ³al no œci na u ko wej pra cow ni ków
(w tym w szcze gól no œci pro mo wa nie no wych dok to rów), co po za oczy wi sty mi skut ka mi
w dzie dzi nie ba dañ na u ko wych, za o wo co wa ³o tak ¿e zna cz¹ cym po pra wie niem sta nu fi nan -
sów In sty tu tu. Za tru dnio no no wych pra cow ni ków sa mo dziel nych (prof. Krzy sztof Wal czak,
prof. Mie czy s³aw Mu ra szkie wicz oraz prof. Bog dan But kie wicz), po nad to czte rech pra cow -
ni ków In sty tu tu ha bi li to wa ³o siê (Prze my s³aw Ro ki ta w 2000 ro ku, Ma rze na Kry szkie wicz
w 2003 ro ku oraz Pa we³ Kern topf w 2006 i Piotr Gaw ry siak w 2010 ro ku). Dwóch pra cow -
ni ków uzy ska ³o ty tu ³y pro fe so ra zwy czaj ne go (Hen ryk Ry biñ ski w 2000 ro ku i Ja nusz So snow -
ski w 2006 ro ku), a wie lu pra cow ni ków dok to ry zo wa ³o siê.

Nie ste ty, w oma wia nym okre sie pra cow ni kom In sty tu tu przy sz³o tak ¿e po ¿e gnaæ dwóch
zna mie ni tych cz³on ków ze spo ³u — ciê¿ ka cho ro ba za bra ³a 25 gru dnia 2001 ro ku dok to ra
J. Bie lec kie go, zaœ 7 kwiet nia 2006 ro ku zmar³ pro fe sor Z. Paw lak.
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DZIA £AL NOŒÆ BA DAW CZA ZA K£A DÓW IN STY TU TU
Te ma ty ka ba dañ pro wa dzo nych przez trzy za k³a dy In sty tu tu roz wi ja na by ³a w spo sób ewo -
lu cyj ny, sta no wi¹c w du ¿ej mie rze kon ty nu a cjê prac roz po czê tych w la tach ubie g³ych.

Za k³a dem Opro gra mo wa nia i Ar chi tek tu ry Kom pu te rów kie ro wa³ pro fe sor Ja nusz So s -
now ski. Ba da nia pro wa dzo ne przez je go ze spó³, w za kre sie sze ro ko ro zu mia nej wia ry god no -
œci sy ste mów kom pu te ro wych, do pro wa dzi ³y do po wsta nia uzna nej nie tyl ko w kra ju szko ³y
na u ko wej. Za o wo co wa ³y one nie ty ko licz ny mi pro jek ta mi, war to œcio wy mi pu bli ka cja mi,
ale rów nie¿ stwo rze niem uni ka to we go w kra ju i li cz¹ ce go siê w œro do wi sku œwia to wym sta -
no wi ska do sy mu la cji b³ê dów (z udzia ³em m.in. dr. in¿. Pio tra Gaw kow skie go). Sy stem ten,
po za wy ko rzy sta niem w pro jek tach prze my s³o wych, jest tak ¿e u¿y wa ny w dy dak ty ce. Ze spó³
pro fe so ra So snow skie go kon ty nu u je tak ¿e, roz po czê te je szcze w la tach dzie wiêæ dzie si¹ tych,
ba da nia z za kre su za a wan so wa nej in ¿y nie rii pro gra mo wa nia, a w tym mo de lo wa nia i te sto -
wa nia pro gra mów, w tym tych, które sto so wa ne s¹ w tzw. sy ste mach wbu do wa nych, a za tem
ste row ni kach mi kro pro ce so ro wych oraz urz¹ dze niach mo bil nych, ta kich jak no wo cze sne te -
le fo ny ko mór ko we.

Po krew ne ba da nia re a li zo wa ne by ³y tak ¿e przez ze spó³ Je rze go Mie œcic kie go. W ich wy -
ni ku zbu do wa no m.in. sy stem mo de lo wa nia i we ry fi ka cji opro gra mo wa nia CO SMA, opar ty
na ory gi nal nym mo de lu te o re tycz nym zwa nym CSM (Con cur rent Sta te Ma chi nes). Re zul ta -
tem tych ba dañ by ³y m.in. pra ce dok tor skie Wik to ra Da szczu ka (2003) i Ar tu ra Kry sto si ka
(2008). Ten sam ze spó³ by³ (i jest nadal) za an ga ¿o wa ny w ba da nia i pra ce ba daw czo-roz wo -
jo we z dzie dzi ny in ¿y nie rii sy ste mo wej (Sy stem En gi ne e ring). Te ma ty ka ta by ³a przedmio tem
pro jek tów re a li zo wa nych na zle ce nie b¹dŸ te¿ we wspó³ pra cy z podmio ta mi ze wnê trz ny mi.
Wy mie niæ tu w szcze gól no œci war to wspó³ pra cê z In sty tu tem Tech nicz nym Wojsk Lot ni -
czych (m.in. w 2008 ro ku pro jekt po œwiê co ny me to do lo gii pro jek to wa nia sy ste mów awio -
ni ki w œwie tle wspó³ cze snej in ¿y nie rii sy ste mo wej) czy te¿ udzia³ pra cow ni ków Za k³a du
w pro jek cie pro gra mu ra mo we go Ko mi sji Eu ro pej skiej zwi¹ za nym z sie cia mi trans por to wy -
mi PRT (Per so nal Ra pid Trans it ), ko or dy no wa nym przez In sty tut Trans por tu Po li tech ni ki War -
szaw skiej (od 2009 ro ku).

Za k³a dem Gra fi ki Kom pu te ro wej kie ro wa³ pro fe sor Jan Za brodz ki. Te ma ty ka ba dañ, które
by ³y pro wa dzo ne przez ze spó³ pra cow ni ków Za k³a du, odzwier cie dla w du ¿ej mie rze ewo -
lu cjê sy ste mów gra fi ki kom pu te ro wej, ja ka do ko na ³a siê w ci¹ gu ostat niej. Wspó³ cze sne na -
rzê dzia gra ficz ne osi¹ gnê ³y ju¿ bo wiem sto pieñ roz wo ju po zwa la j¹ cy na syn te ty zo wa nie
obra zów w³a œci wie do wol nie wier nie od po wia da j¹ cym obra zom rze czy wi stym. Wy zwa niem
sta je siê obe cnie za tem nie ty le two rze nie — to jest ry so wa nie — obra zu, co je go ana li za i ³¹ -
cze nie obra zów sztucz nych z ty mi na tu ral ny mi. Pro ble ma ty ka ta, szcze gól nie w od nie sie niu
do sy ste mów rze czy wi sto œci wir tu al nej i rze czy wi sto œci roz sze rzo nej, jest przedmio tem ba -
dañ ze spo ³u pod kie run kiem P. Ro ki ty. Podob nie istot n¹ kwe sti¹ jest au to ma ty za cja two rze nia
ele men tów tak kon stru o wa nych wir tu al nych œwia tów. W tym za kre sie w za k³a dzie pro wa dzo -
no ba da nia do ty cz¹ ce w szcze gól no œci sy mu la cji zja wisk bio lo gicz nych, ta kich jak wzrost
ro œlin, które pro wa dzo ne by ³y m.in. przez C. Stêp nia.

No wym ob sza rem ba dañ, ja ki roz wi ja ny jest w Za k³a dzie (m.in. pro jekt dla fir my Sam sung
Elec tro nics, od 2010 ro ku re a li zo wa ny przez ze spó³ P. Ro ki ty) jest au to ma tycz na ana li za wy -
ni ków dzia ³a nia sy ste mów two rze nia do ku men tów, w tym w szcze gól no œci oce na ja ko œci
dzia ³a nia prze gl¹ da rek in ter ne to wych pra cu j¹ cych w œro do wi skach mo bil nych.

W ci¹ gu ostat nich la ta za k³ad sta³ siê jed nym z naj bar dziej li cz¹ cych siê kra jo wych oœrod -
ków pro wa dz¹ cych ba da nia na u ko we w dzie dzi nie gra fi ki kom pu te ro wej, nie tyl ko dziê ki
dzia ³al no œci stric te ba daw czej, lecz tak ¿e m.in. orga ni za cji cie sz¹ ce go siê du ¿¹ po pu lar no -
œci¹ ogól no kra jo we go se mi na rium „Gra fi ka kom pu te ro wa, prze twa rza nie i roz po zna wa nie
obra zów” orga ni zo wa ne go we wspó³ pra cy z ko mi te tem In for ma ty ki Pol skiej Aka de mii Na uk,
które pro wa dzo ne jest od 1993 ro ku.

Za k³a dem Sy ste mów In for ma cyj nych kie ro wa³ do 2008 ro ku pro fe sor Hen ryk Ry biñ ski,
zaœ po ob jê ciu przez nie go sta no wi ska Dy rek to ra In sty tu tu, kie row nic two za k³a du prze jê ³a
Ma rze na Kry szkie wicz. Za k³ad kon ty nu o wa³ ba da nia zwi¹ za ne z — sze ro ko ro zu mia nym —
prze twa rza niem da nych i sy ste ma mi in for ma cyj ny mi. Ba da nia te zwi¹ za ne by ³y po cz¹t ko wo
przede wszy st kim z wy ko rzy sta niem me tod au to ma tycz nej ana li zy du ¿ych zbio rów da nych,
które by ³y przedmio tem szcze gól ne go za in te re so wa nia Z. Paw la ka. Stwo rzo na prze zeñ te o ria
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zbio rów przy bli ¿o nych (ro ugh sets) na le ¿y wspó³ cze œnie do ze sta wu stan dar do wych me tod
eks plo ra cji da nych. Kon cep cje opra co wa ne przez Z. Paw la ka roz wi ja ne by ³y z suk ce sem
m.in. przez M. Kry szkie wicz i H. Ry biñ skie go, cze go efek tem sta ³o siê stwo rze nie uzna nej
w œwie cie szko ³y na u ko wej eks plo ra cji da nych, w tym w szcze gól no œci z za sto so wa niem re -
gu³ aso cja cyj nych. Po nad to za ga dnie nia te wi¹ za ³y siê bez po œre dnio z pra ca mi do ty cz¹ cy mi
sy ste mów baz da nych (m.in. in de ksy hur tow ni da nych, opty ma li za cja wy szu ki wa nia) pro wa -
dzo ny mi pod kie run kiem H. Ry biñ skie go.

Pro wa dzo ne pra ce te o re tycz ne zna la z³y tak ¿e za sto so wa nie w pro jek tach prze my s³o wych.
W na tu ral ny spo sób te ma ty ka tych pro jek tów odzwier cie dla ³a roz wój prze my s³u ICT, za rów -
no w Pol sce, jak i w œwie cie. Nie jest za tem rze cz¹ za ska ku j¹ c¹, i¿ wie le z naj bar dziej in te -
re su j¹ cych pro jek tów ba daw czych pro wa dzo nych w In sty tu cie w ci¹ gu ostat niej de ka dy
zwi¹ za nych jest przede wszy st kim z te le ko mu ni ka cj¹. Po cz¹t ków tej wspó³ pra cy upa try waæ
mo¿ na w roz po czê tych na prze ³o mie wie ków pro jek tach ba daw czych dla Pol skiej Te le fo nii
Cy fro wej (od 2000 ro ku), póŸniej zaœ dla Po lkom tel S.A. (w 2003 ro ku) i Fran ce Te le com
(od 2009 ro ku).

O ile jed nak kla sycz na eks plo ra cja da nych sto so wa na by wa zwy kle w od nie sie niu do da -
nych o cha rak te rze ja ko œcio wym (w prak ty ce naj czê œciej do baz da nych sprze da ¿o wych czy
te¿ za wie ra j¹ cych da ne eko no micz ne), to w pro jek tach re a li zo wa nych przez In sty tut dla prze -
my s³u te le ko mu ni ka cyj ne go na cisk po ³o ¿o no na da ne nu me rycz ne, w tym w szcze gól no œci
da ne bez po œre dnio zbie ra ne w spo sób au to ma tycz ny z in fra struk tu ry sie ci ko mór ko wej. Dziê -
ki te mu mo¿ li we by ³o stwo rze nie pio nier skich roz wi¹ zañ, wy ko rzy stu j¹ cych m.in. me to dy
opar te na re gu ³ach aso cja cyj nych i wzor ce do pre dyk cji za cho wa nia sie ci te le ko mu ni ka cyj -
nej czy te¿ opty ma li za cji jej pa ra me trów.

Nie ozna cza to oczy wi œcie, i¿ za nied by wa na by ³a „kla sycz na” ga ³¹Ÿ ba dañ nad eks -
plo ra cj¹ da nych, cze go do wo dem mo ¿e byæ choæ by zor ga ni zo wa nie przez In sty tut (we
wspó³ pra cy z Uni wer sy te tem War szaw skim) miê dzy na ro do wych kon fe ren cji na u ko wych po -
œwiê co nych pro ble ma ty ce eks plo ra cji da nych i sztucz nej in te li gen cji (patrz tak ¿e po ni ¿ej).

Wspo mnia ny pro jekt dla Pol skiej Te le fo nii Cy fro wej oka za³ siê pierw szym z se rii kon ty -
nu o wa nych do dziœ pro jek tów ba daw czych dla prze my s³u, zwi¹ za nych z sze ro ko ro zu mia -
n¹ eks plo ra cj¹ da nych tech nicz nych. Wspó³ pra ca zaœ z PTC, zwi¹ za na po cz¹t ko wo je dy nie
z ana li z¹ da nych te le ko mu ni ka cyj nych za o wo co wa ³a wie lo ma pro jek ta mi ba daw czy mi oraz
utwo rze niem w 2006 ro ku (ze spó³ pod kie run kiem P. Gaw ry sia ka) wy dzia ³o we go la bo ra to -
rium ba da nia apli ka cji i sy ste mów mo bil nych BRA MA. La bo ra to rium to dzia ³a obe cnie ju¿
ja ko nie za le¿ na jed no st ka na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych, jed nak w dal -
szym ci¹ gu bar dzo bli sko wspó³ pra cu je z In sty tu tem. La bo ra to rium to po my œla ne jest ja ko
swe go ro dza ju in ku ba tor tech no lo gicz ny, spo nso ro wa ny przez fir mê te le ko mu ni ka cyj n¹, jed -
nak pro wa dz¹ cy pra ce tak ¿e dla in nych podmio tów, ta kich jak fir my ze wnê trz ne oraz in ne
uczel nie oraz pro jek ty stric te ba daw cze — wszy st kie zaœ bez po œre dnio zwi¹ za ne z tech no -
lo gia mi mo bil ny mi. Przy k³a dem mo ¿e byæ tu choæ by se ria pro jek tów ba daw czych dla fir my
Sam sung Elec tro nics, zwi¹ za nych za rów no z opra co wa niem no wych in ter fej sów u¿yt kow -
ni ka urz¹ dzeñ mo bil nych, jak i no wych me tod au to ma tycz ne go te sto wa nia sy ste mów wbu -
do wa nych.

Ostat nim istot nym ob sza rem ba dañ pro wa dzo nych w Za k³a dzie jest pro ble ma ty ka prze -
twa rza nia jê zy ka na tu ral ne go, prze cho wy wa nia i przede wszy st kim prze szu ki wa nia baz
pe³ no te ksto wych. By ³a ona przedmio tem prac pro wa dzo nych przez cz³on ków ze spo ³u In sty -
tu tu je szcze w la tach osiem dzie si¹ tych ubie g³e go wie ku. Mo¿ na tu w szcze gól no œci wy mie niæ
opro gra mo wa nie au tor stwa ze spo ³u kie ro wa ne go przez H. Ry biñ skie go i M. Mu ra szkie wi cza,
ta kie jak te zau rus MTM4 czy te¿ pe³ no te ksto wa ba za da nych WWW/ISIS wy ko rzy sty wa ne
do dziœ przez wie le in sty tu cji miê dzy na ro do wych, w tym przez agen dy Orga ni za cji Na ro dów
Zjed no czo nych m.in. UNE SCO i FAO. Sy ste my te by ³y wie lo krot nie udo sko na la ne oraz sta -
no wi ³y punkt wyj œcia do opra co wa nia no wych roz wi¹ zañ wy szu ki wa nia i orga ni za cji tre œci
w sie ci In ter net. Wœród nich w szcze gól no œci war to wy mie niæ wspo mi na ny ju¿ sy stem bu do -
wa nia sie ci se man tycz nych Te xt-Onto-Mi ner oraz na rzê dzia wy szu ki waw cze i ana li tycz ne
two rzo ne w ra mach pro jek tów miê dzy na ro do wych w pro gra mach ra mo wych Unii Eu ro pej -
skiej (m.in. pro jek ty AMI-SME w ra mach 6. Pro gra mu Ra mo we go w la tach 2006–2007 oraz
KNOW-IT w 7. Pro gra mie Ra mo wym w 2008 ro ku).

Te ma ty ka bu do wa nia re po zy to riów wie dzy i ar chi wi za cji wy ni ków ba dañ na u ko wych
oraz dóbr kul tu ry sta no wi w ostat nich la tach co raz istot niej szy ele ment ba dañ pro wa dzo nych
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w In sty tu cie, co bez po œre dnio zwi¹ za ne jest ze wzro stem zna cze nia tej pro ble ma ty ki, wspo -
mi na nym po wy ¿ej. In sty tut wspó³ pra cu je tu z wie lo ma in sty tu cja mi, m.in. z Bi blio te k¹ Na -
ro do w¹. W 2010 ro ku In sty tut roz po cz¹³ kil ku let ni pro jekt ba daw czy SY NAT/PAS SIM (re -
a li zo wa ny przez kon sor cjum pol skich uczel ni wy ¿szych i firm z sek to ra ICT, In sty tut pe³ ni
w pro jek cie ro lê ko or dy na to ra czê œci za dañ ba daw czych), które go ce lem jest zbu do wa nie
ogól no pol skiej plat for my re po zy to ryj nej i ho stin go wej dla za so bów cy fro wych, w tym w szcze -
gól no œci wy ni ków ba dañ na u ko wych. W efek cie ugrun to wa na zo sta ³a po zy cja In sty tu tu, ja ko
jed ne go z g³ów nych oœrod ków w kra ju pro wa dz¹ cych ba da nia na u ko we w dzie dzi nie orga -
ni za cji i prze szu ki wa nia za so bów pe³ no te ksto wych.

W ostat nich la tach In sty tut orga ni zo wa³ tak ¿e kon fe ren cje miê dzy na ro do we, po œwiê co ne
in for ma ty ce. W 2007 ro ku, we wspó³ pra cy z Wy dzia ³em Ma te ma ty ki, In for ma ty ki i Me cha -
ni ki Sto so wa nej Uni wer sy te tu War szaw skie go zor ga ni zo wa no kon fe ren cjê RSE ISP 2007 —
Ro ugh Sets and Emer ging In tel li gent Sy stems Pa ra digms, po œwiê co n¹ pa miê ci pro fe so ra Zdzi -
s³a wa Paw la ka, zaœ w 2011 In sty tut by³ go spo da rzem 19. edy cji pre sti ¿o wej kon fe ren cji ISMIS
2011 — In ter na tio nal Sym po sium on Me tho do lo gies for In tel li gent Sy stems.

OFER TA DY DAK TYCZ NA IN STY TU TU
Ofer ta dy dak tycz na In sty tu tu usta bi li zo wa ³a siê. Po wzno wie niu kie run ku In for ma ty ka (w 2001)
In sty tut pro wa dzi za jê cia na stu diach in ¿y nier skich i ma gi ster skich dzien nych i wie czo ro wych
oraz an glo jê zycz nych i po dy plo mo wych (dla na u czy cie li in for ma ty ki oraz CIT COM). W su -
mie, na wszy st kich tych ro dza jach stu diów pra cow ni cy In sty tu tu pro wa dz¹ co rocz nie oko ³o
120 przedmio tów. Dy plo my in ¿y nier skie uzy sku je oko ³o 80 osób rocz nie i ty le¿ co rocz nie
otrzy mu je dy plo my ma gi ster skie.

Po ziom i spo sób pro wa dze nia za jêæ dy dak tycz nych s¹ bar dzo do brze oce nia ne przez stu -
den tów. Pra cow ni cy In sty tu tu wie lo krot nie otrzy my wa li pre sti ¿o w¹ na gro dê „Z³o tej Kre dy”,
m.in. J. Mie œcic ki (2 ra zy), P. Ro ki ta (2 ra zy) i M. Mu ra szkie wicz, przy zna wa n¹ przez Wy -
dzia ³o w¹ Ra dê Sa mo rz¹ du stu denc kie go na Wy dzia le Ei TI. Po twier dze niem wy so kiej ja ko œci
kszta³ ce nia s¹ tak ¿e na gro dy i wy so kie miej sca osi¹ ga ne przez stu den tów In sty tu tu w kon kur -
sach na pra ce dy plo mo we (m.in. orga ni zo wa nych przez Pol skie To wa rzy stwo In for ma tycz -
ne) oraz kon kur sach pro gra mi stycz nych firm pry wat nych (m.in. Ernst &Yo ung — 2-gie miej sce
w 2008 ro ku) oraz orga ni za cji na u ko wych (ACM).

POD SU MO WA NIE
Pod su mo wu j¹c, na le ¿y uznaæ okres ostat nich dzie siê ciu lat za czas dy na micz ne go wzro stu
In sty tu tu. Struk tu ra ka dry znacz nie siê po lep szy ³a, a ze wnê trz ne Ÿród³a fi nan so wa nia po pra -
wi ³y istot nie kon dy cjê fi nan so w¹ In sty tu tu. Na ko niec ostat niej ka den cji za cho wa no na wet
znacz ne œrod ki fi nan so we ja ko oszczêd no œci. Po pra wa sy tu a cji fi nan so wej po zwo li ³a na uno -
wo cze œnie nie wy po sa ¿e nia la bo ra to ryj ne go oraz prze pro wa dze nia sze re gu re mon tów w tym
sal la bo ra to ryj nych i no wej bi blio te ki wraz z czy tel ni¹. War to nadmie niæ, ¿e zbio ry bi blio te ki
In sty tu tu w za kre sie wy daw nictw ksi¹¿ ko wych z dzie dzi ny in for ma ty ki s¹ uzna wa ne za jed ne
z naj lep szych w kra ju. Ko rzy sta j¹c ze wspar cia fi nan so we go mo¿ li we go do osi¹ gniê cia w ra -
mach fun du szy eu ro pej skich, przy st¹ pio no tak ¿e do mo der ni za cji ba zy sprzê to wej in sty tu tu
(sprzêt sie cio wy i ser we ry w ra mach pro jek tu FO TEH, sta cje ro bo cze dla pra cow ni ków i dok -
to ran tów w ra mach wspo mnia ne go po wy ¿ej pro jek tu SY NAT/PAS SIM).
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PRÓBA SPOJ RZE NIA W PRZY SZ£OŒÆ
Trud no wy ro ko waæ, jak bê dzie wy gl¹ daæ roz wój in for ma ty ki w ci¹ gu naj bli¿ sze go dzie siê cio -
le cia. Tech no lo gia zmie nia siê bo wiem nie zwy kle dy na micz nie, zaœ za pew ne naj lep sz¹ ma -
ksy m¹ ja k¹ mo¿ na by siê tu po s³u ¿yæ, by ³o by ame ry kañ skie expect the une xpec ted...

WSZECH O BEC NOŒÆ, SIE CIO WOŒÆ I MO BIL NOŒÆ
Je œli ju¿ jed nak próbo waæ po ku siæ siê o wy bra nie jed ne go, g³ów ne go tren du, ja ki do mi no waæ
za pew ne bê dzie w in for ma ty ce w nad cho dz¹ cych la tach, to naj bar dziej praw do po dob nym
wy da je siê byæ po stê pu j¹ ca „sie cio woœæ” i wszel kie go ro dza ju roz wi¹ za nia okre œla ne mia nem
clo ud com pu ting, które na do da tek bê d¹ wy ko rzy sty waæ tech no lo gie mo bil ne, by za pew niæ
nie u stan ny do stêp do za so bów glo bal nej sie ci, nie za le¿ nie od miej sca, w którym znaj du je
siê u¿yt kow nik.

Ostat nie dzie siê cio le cie to okres, w którym spo ³e czeñ stwa, do tych czas uzna wa ne za przy -
wi¹ za ne do tra dy cji i miej sca — ta kie jak spo ³e czeñ stwa Sta rej Eu ro py — sta j¹ siê mo bil ne.
Prze mie szcza nie siê, mo bi li ty, za czy na byæ po strze ga ne ja ko istot ny ele ment kul tu ry i zja wi -
sko, bez które go trud no mówiæ o bu do wa niu jed no li te go, eu ro pej skie go spo ³e czeñ stwa.

Wspo mnia na mo bil noœæ tak na praw dê jest okre œle niem dwóch odmien nych zja wisk. Jed -
no z nich to ³a twoœæ zmia ny miej sca za mie szka nia i pra cy, bê d¹ ca wy ni kiem bra ku przy wi¹ -
za nia do okre œlo ne go re jo nu. Te go ro dza ju czê ste prze pro wadz ki s¹ ty po we dla spo ³e czeñ stwa
Sta nów Zjed no czo nych, gdzie zmia na miej sca za mie szka nia co kil ka na œcie lat nie jest ni czym
za ska ku j¹ cym. Mo¿ na przy pu szczaæ, i¿ jest to je den z czyn ni ków dy na mi zu j¹ cych go spo dar -
kê ame ry kañ sk¹, który w œro do wi sku eu ro pej skim na bie ra je szcze do dat ko we go zna cze nia,
przy czy nia j¹c siê do zwiêk sze nia ten den cji in te gra cyj nych.

Mo bi li ty to jed nak tak ¿e dru gi ro dzaj mo bil no œci, do ty cz¹ cy co dzien ne go prze mie szcza -
nia siê lu dzi. Od cza sów re wo lu cji prze my s³o wej co dzien ne do ja zdy do miej sca pra cy sta ³y
siê tak in te gral n¹ i oczy wi st¹ czê œci¹ ¿y cia wiêk szo œci lu dzi, i¿ w nie których jê zy kach ist nie -
je na wet od dziel ne s³o wo na ich okre œle nie — w jê zy ku an giel skim to com mu te. Jest to nie
tyl ko ele ment co dzien ne go ¿y cia, ale tak ¿e czyn noœæ, która zaj mu je nie ba ga tel n¹ czêœæ dnia
wiêk szo œci lu dzi. W du ¿ych aglo me ra cjach ju¿ od bar dzo daw na nie jest rze cz¹ nie spo ty ka -
n¹ spê dza nie w podró¿y do pra cy przy naj mniej go dzi ny. Jest to czas w wiêk szo œci wy pad ków
uzna wa ny za stra co ny, a jed no cze œnie do nie daw na je szcze trak to wa ny ja ko ko niecz noœæ.
Ostat nie dzie siê cio le cie przy nio s³o tu jed nak dra stycz ne zmia ny, zwi¹ za ne z roz po wszech -
nie niem tech no lo gii in for ma tycz nych po zwa la j¹ cych na zdal n¹ ko mu ni ka cjê i zdal n¹ —
a wrêcz mo bil n¹ pra cê. Mo wa tu za rów no o nie zwy k³ym wrêcz wzro œcie po pu lar no œci sie ci
In ter net, a tym sa mym prak tycz na re a li za cjê idei zdal nej pra cy (te le wor king), jak i o — kto
wie czy nie je szcze bar dziej spek ta ku lar nym — upo wszech nie niu siê te le fo nii ko mór ko wej
i tym sa mym umo¿ li wie niu wy ko ny wa nia pra cy ju¿ nie tyl ko z do mu, ale wrêcz w podró¿y,
w ru chu.

FUNK CJO NAL NA KON WER GEN CJA URZ¥ DZEÑ
Te le fon ko mór ko wy sta je siê bo wiem dziœ praw dzi wym kom pu te rem oso bi stym — za wsze
to wa rzy sz¹ cym swo je mu u¿yt kow ni ko wi i za wsze mo g¹ cym wspie raæ je go pra cê. Jest to
urz¹ dze nie tak po wszech ne, ¿e trud no so bie wy o bra ziæ, i¿ mo¿ na go nie po sia daæ — ³a twiej
bo wiem obe cnie zna leŸæ oso bê nie no sz¹ c¹ ze gar ka na rêcz ne go ni¿ nie dy spo nu j¹ c¹ te le fo -
nem ko mór ko wym — rzecz nie mal ¿e nie do po my œle nia je szcze kil ka na œcie lat te mu. Na
po cz¹t ku lat osiem dzie si¹ tych XX wie ku, gdy po wsta wa ³a tech no lo gia sie ci ko mór ko wych,
pro gno zo wa no bo wiem, i¿ bê dzie to tech no lo gia ni szo wa. Owszem, za pew ne wy ko rzy sty -
wa na przez czê sto podró¿u j¹ cych pro fe sjo na li stów — le ka rzy czy dzien ni ka rzy — lecz nie -
znaj du j¹ ca odbior ców wœród „zwy k³ych” u¿yt kow ni ków te le fo nów sta cjo nar nych. Tym cza sem
obe cnie, jak oce nia IDC, licz ba te le fo nów ko mór ko wych prze kro czy ³a ju¿ licz bê ist nie j¹ cych
na œwie cie kom pu te rów oso bi stych, osi¹ ga j¹c ju¿ pod ko niec 2007 ro ku wiel koœæ dwóch mi -
liar dów eg zem pla rzy.

Fakt, i¿ te le fon ko mór ko wy jest ju¿ nie od³¹cz nym to wa rzy szem ¿y cia wiêk szo œci lu dzi,
trud no prze ce niæ. W wiêk szo œci sy tu a cji, w których nie zbêd ne jest wspo mo ¿e nie ludz kie go
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umy s³u przez kom pu ter, znacz nie ³a twiej siê gn¹æ po te le fon ni¿ uru cho miæ kom pu ter — sta -
cjo nar ny czy te¿ na wet prze no œny. Co raz wiê cej funk cji spe³ nia nych do tej po ry przez kla -
sycz ne kom pu te ry przej mu j¹ te le fo ny ko mór ko we — które zre szt¹ trud no ju¿ d³u ¿ej okre œlaæ
tym mia nem, sko ro sta j¹ siê na rzê dzia mi s³u ¿¹ cy mi nie tyl ko (a na wet nie przede wszy st kim)
do ko mu ni ka cji g³o so wej. Ma my tu bo wiem do czy nie nia z kon wer gen cj¹ funk cjo nal no œci,
która jest wy ni kiem po trzeb u¿yt kow ni ków pra gn¹ cych no siæ przy so bie jak naj mniej sz¹ licz -
bê urz¹ dzeñ.

Jed nym z pierw szych ob sza rów nie zwi¹ za nych bez po œre dnio z ko mu ni ka cj¹, w których
za cz¹³ byæ wy ko rzy sty wa ny te le fon ko mór ko wy, jest roz ryw ka. Wspó³ cze sny te le fon jest bo -
wiem co raz czê œciej tak ¿e prze no œn¹ kon so l¹ do gier kom pu te ro wych. Oczy wi œcie ogra ni -
cze nia zwi¹ za ne z wiel ko œci¹ (g³ow nie wy œwie tla cza) po wo du j¹, i¿ za pew ne przez d³u gi czas
nie wy prze on kla sycz nych kon sol z sa lo nów na szych do mów, nie mniej jed nak ju¿ obe cnie
sta no wi on zna cz¹ ce ich uzu pe³ nie nie, cze go do wo dem mo ¿e byæ szyb ki wzrost ryn ku gier
prze zna czo nych w³a œnie dla te le fo nów ko mór ko wych.

Dru gi ob szar kon wer gen cji sta no wi dys try bu cja tre œci (con tent), w tym przede wszy st kim
tre œci mul ti me dial nej, roz ryw ko wej. Mo¿ li woœæ prze cho wy wa nia i prze ka zy wa nia tre œci,
ta kich jak mu zy ka, wi deo czy te¿ choæ by i sam ma te ria³ te ksto wy (czy li po pro stu ksi¹¿ ki)
w for mie cy fro wej — czy li przy ze ro wym ko szcie ich po wie la nia — po wo du je, i¿ urz¹ dze -
nie mo g¹ ce od twa rzaæ te go ro dza ju da ne jest nie zbêd ne, i to nie tyl ko oso bom po szu ku j¹ -
cym roz ryw ki, choæ — jak to czê sto ma miej sce w przy pad ku no wych tech no lo gii — to
w³a œ nie roz ryw ka oka za ³a siê tu taj si ³¹ na pê do w¹ no we go prze my s³u. Po nie wa¿ zaœ no sze -
nie jed no cze œnie od twa rza cza pli ków MP3 (choæ by tak mod ne go jak Ap ple iPod), czyt ni ka
ksi¹ ¿ek elek tro nicz nych i te le fo nu ko mór ko we go jest co kol wiek uci¹¿ li we, to co raz czê œciej
mu zy ki s³u chaæ bê dzie my dziê ki od twa rza czom wbu do wa nym w nasz te le fon ko mór ko wy
— czy ta j¹c jed no cze œnie ksi¹¿ ki na je go ekra nie. War to tu zwróciæ uwa gê na fakt, ¿e bê d¹c
urz¹ dze niem mo bil nym, mo ¿e byæ rów nie¿ do sko na ³ym na rzê dziem s³u ¿¹ cym nie tyl ko do
„kon sump cji” tre œci, ale tak ¿e do jej two rze nia. Có¿ bo wiem pro st sze go ni¿ wy ko rzy sta nie
apa ra tu fo to gra ficz ne go wbu do wa ne go w wiêk szoœæ wspó³ cze snych te le fo nów (to zre szt¹ ko -
lej ne urz¹ dze nie — które sta je siê nie ja ko „ofia r¹” kon wer gen cji) do two rze nia fo to blo gu?

WIR TU AL NE ¯Y CIE W SIE CI
In for ma cja, któr¹ otrzy mu je u¿yt kow nik sie ci WWW, po cho dzi oczy wi œcie z in dy wi du al nych
ser we rów — po je dyn czych kom pu te rów. Co raz czê œciej jed nak ko rzy sta my z te go sy ste mu,
trak tu j¹c go ja ko funk cjo nal n¹ ca ³oœæ, nie dba j¹c o to, i¿ tak na praw dê jest on zbio rem wie -
lu po je dyn czych jed no stek. In ny mi s³o wy, trak tu je my sieæ WWW jak nie za le¿ ny byt, choæ jest
on w du ¿ej mie rze by tem wir tu al nym. Zu pe³ nie in a czej wy o bra ¿a li so bie glo bal n¹ sieæ in for -
ma cyj n¹ au to rzy po wie œci fan ta stycz no nau ko wych, szcze gól nie tych wpi su j¹ cych siê w nurt
cy ber punk, ta cy jak Wil liam Gib son. Gib so now ska cy ber prze strzeñ jest miej scem, do które go
mo¿ na siê prze nieœæ, choæ wy ma ga to za sto so wa nia skom pli ko wa nych urz¹ dzeñ tech nicz -
nych. World Wi de Web na po zór ta kim miej scem nie jest. Wie le jed nak z czyn no œci, które
wy da waæ by siê mo g³o, wy ma ga j¹ fi zycz nej lo ka li za cji, po czy na byæ re a li zo wa nych w³a œnie
w prze strze ni WWW. Nie cho dzi tu na wet o roz mo wê miê dzy ludŸ mi, obe cnie re a li zo wa n¹
po wszech nie w wir tu al nej prze strze ni fo rów in ter ne to wych i sie ci spo ³ecz no œcio wych, ta kich
jak Fa ce bo ok — choæ dla mie szkañ ca grec kie go po lis dys ku sja pu blicz na by ³a prze cie¿ czyn -
no œci¹ nie roz er wal nie zwi¹ za n¹ z fi zycz n¹ lo ka li za cj¹ ago ry — ale o czyn no œci zwi¹ za ne
z ma ni pu la cj¹ zu pe³ nie nie wir tu al ny mi obiek ta mi, co ma choæ by miej sce w han dlu. Mo ¿e
to przyj mo waæ po staæ skle pu in ter ne to we go, ale tak ¿e i wir tu al ne go ryn ku, prze strze ni spo tkañ
ku pu j¹ cych i sprze da j¹ cych — a ta k¹ prze strze ni¹ s¹ ser wi sy auk cyj ne, jak Ebay czy te¿ pol -
skie Al le gro.

Wre szcie nie mal ¿e wier n¹ sy mu la cjê rze czy wi ste go ¿y cia, ty le ¿e pro wa dzo n¹ w œro do -
wi sku sie cio wym, sta no wi¹ tak zwa ne gry on-li ne, ³¹ cz¹ ce ze so b¹ tra dy cyj n¹ roz gryw kê
kom pu te ro w¹, w ro dza ju gra ficz nej gry przy go do wej, gry RPG (Ro le Pla y ing Ga me) czy te¿
zrêcz no œcio wej gry FPS (First Per son Sho o ter), z in te rak cj¹ w cza sie rze czy wi stym z in ny mi
u¿yt kow ni ka mi In ter ne tu w œwie cie gry. W przy pad ku gier po zwa la j¹ cych na jed no cze sny
udzia³ se tek lub na wet ty siê cy u¿yt kow ni ków — co ma miej sce w sy ste mach mas si ve mul ti -
pla y er — ów œwiat gry na bie ra po zo rów by tu rze czy wi ste go, sta j¹c siê ni czym in nym jak rze -
czy wi sto œci¹ wir tu al n¹.
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Okre œla nie bo wiem mia nem gry kom pu te ro wej wspó³ cze snych sy ste mów MMORPG
by ³o by ju¿ chy ba nie w³a œci we. Ser wi sy te, w tym szcze gól nie ser wis Se cond Li fe, to ju¿
coœ znacz nie wiê cej ni¿ tyl ko gry. S¹ to bo wiem wir tu al ne œwia ty, z w³a sn¹ go spo dar k¹,
pra wa mi i struk tu r¹ spo ³ecz n¹, w której za ob ser wo waæ mo¿ na skom pli ko wa ne zja wi ska
spo ³ecz ne. Co wiê cej, nie s¹ to œwia ty ca³ ko wi cie odrêb ne od rze czy wi sto œci nie wir tu al -
nej. Choæ nie ru cho mo œci, ja kie po sia daæ mo g¹ mie szkañ cy œwia ta Se cond Li fe, nie s¹ ni czym
wiê cej ni¿ tyl ko za pi sem w pa miê ci ser we rów sy ste mu, to mi mo to ma j¹ wy mier n¹ war toœæ
w œwie cie rze czy wi stym.

CZY¯ BY ZJA WI SKA SA MO I ST NE?
In ter net trak to wa ny w po wy¿ szy spo sób ja wi siê ja ko je den skom pli ko wa ny, glo bal ny kom -
pu ter — o za so bach znacz nie prze kra cza j¹ cych za so by ka¿ de go po je dyn cze go kom pu te ra,
ja ki do tej po ry zo sta³ skon stru o wa ny. Po nie wa¿ zaœ jest to sy stem o du ¿ym stop niu z³o ¿o -
no œci i co wiê cej — pod le ga j¹ cy szyb kie mu wzro sto wi i ewo lu cyj nym zmia nom — to za daæ
mo¿ na py ta nie o to, czy w sy ste mie ta kim wy stê po waæ mo g¹ zja wi ska emer gent ne. Od po -
wiedŸ na to py ta nie, bio r¹c pod uwa gê ak tu al ny stan wie dzy do ty cz¹ cej sztucz nej in te li gen -
cji, mo ¿e byæ je dy nie do me n¹ au to rów po wie œci fan ta stycz no nau ko wych. Jak na ra zie nie
mo¿ na jed nak ca³ ko wi cie wy klu czyæ, i¿ jed nym z ko lej nych — za pew ne bar dzo od le g³ych
w cza sie — eta pów roz wo ju glo bal nej sie ci kom pu te ro wej bê dzie spo nta nicz ne po wsta nie
sztucz nej in te li gen cji. To naj pew niej nie na st¹ pi na prze strze ni naj bli¿ szej de ka dy, ale za pew -
ne war to siê do te go ju¿ te raz przy go to waæ, ba da j¹c zja wi ska wy stê pu j¹ ce w sy ste mach wie -
lo a gen to wych i ana li zu j¹c fe no men emer gen cji, co zre szt¹ jest przedmio tem ba dañ, które
In sty tut obe cnie pro wa dzi (m.in. ze spó³ pod kie row nic twem D. Ry¿ ko).

IN ̄ Y NIE RIA SY STE MO WA
Próbu j¹c od gad n¹æ naj wa¿ niej sze ten den cje roz wo jo we trze ba pa miê taæ, ¿e w in for ma ty ce
ist nie j¹ tak ¿e te re ny ba dañ bar dziej tra dy cyj ne, a jed nak wci¹¿ ¿y we, po trzeb ne i bu dz¹ ce
za in te re so wa nie, mi mo ¿e ich po cz¹t ki mia ³y miej sce kil ka dzie si¹t lat te mu. Na le ¿¹ do nich
miê dzy in ny mi ba da nia nad in ¿y nie ri¹ opro gra mo wa nia (So ftwa re En gi ne e ring) oraz in ¿y nie -
ri¹ sy ste mo w¹ (Sy stems En gi ne e ring). W obu przy pad kach cho dzi o do sko na le nie me tod re -
a li za cji du ¿ych pro jek tów in for ma tycz nych oraz na rzê dzi wspo ma ga j¹ cych te me to dy.

W przy pad ku in ¿y nie rii opro gra mo wa nia za da nie po le ga g³ów nie na stwo rze niu w³a œnie
opro gra mo wa nia, które bê dzie dzia ³aæ na za zwy czaj stan dar do wym, uni wer sal nym sprzê cie
(ser we ry, sta cje ro bo cze, ³¹ cza i urz¹ dze nia te le ko mu ni ka cyj ne itd.). O in ¿y nie rii sy ste mo wej
mówi siê na to miast wów czas, gdy fi zycz na sk³a do wa pro jek to wa ne go sy ste mu ma obej mo -
waæ nie tyl ko sprzêt kom pu te ro wy, ale tak ¿e in ne, zwy kle funk cjo nal nie z³o ¿o ne urz¹ dze nia:
ro bo ty prze my s³o we, ste ro wa ne cy fro wo obra biar ki, po ja zdy, sprzêt woj sko wy itd.

Rów nie¿ i w tym ostat nim przy pad ku trend w kie run ku zwiêk sza nia sie cio we go cha rak -
te ru sy ste mów jest bar dzo wy ra Ÿny. S¹ to jed nak in ne sie ci, ni¿ zwy k³y In ter net. Obo wi¹ zu -
j¹ w nich w szcze gól no œci in ne stan dar dy spe cy fi ka cji wy ma gañ, in ne pro to ko ³y ko mu ni ka -
cyj ne itp., a wy ma ga nia co do cza su od po wie dzi i stan dar dy nie za wod no œcio we s¹ znacz nie
ostrzej sze. Za przy k³ad mo g¹ s³u ¿yæ woj sko we sy ste my do wo dze nia i ste ro wa nia (w cza sie
rze czy wi stym) ope ra cja mi mi li tar ny mi, które ju¿ obe cnie s¹ bu do wa ne i wdra ¿a ne w wie lu
kra jach (np. NA TO). Choæ szcze gó³y ich im ple men ta cji nie s¹ z oczy wi stych po wo dów pu b -
li ko wa ne, to jed nak sa ma me to dy ka ich pro jek to wa nia jest zna na i pu blicz nie dys ku to wa na,
miê dzy in ny mi po to, by w ta kich pro jek tach mo g³y ucze st ni czyæ fir my cy wil ne, które za sto -
su j¹ siê do wspól nych stan dar dów spe cy fi ka cji, do ku men ta cji i za rz¹ dza nia pro jek tem.

Nie ule ga w¹t pli wo œci, ¿e — podob nie, jak to ju¿ wie lo krot nie w prze sz³o œci by wa ³o —
ko rzy sta j¹ na tym ju¿ obe cnie pro jek ty cy wil ne: skom pu te ry zo wa ne sy ste my pro duk cyj ne,
trans por to we, lo gi stycz ne itp. Wy da je siê, ¿e tak ¿e w przy sz³o œci ba da nia i pra ce B+ R w tej
dzie dzi nie bê d¹ mia ³y ogrom ne zna cze nie.
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WSPÓ£ BIE¯ NOŒÆ I WIE LO PRO CE SO RO WOŒÆ
In nym przy k³a dem pro ble mu, który zo sta³ roz po zna ny ju¿ daw no, lecz obe cnie wra ca znów
ja ko wa¿ ny, a na wet pa l¹ cy, jest pro gra mo wa nie wspó³ bie¿ ne. Z jed nej stro ny — sie cio woœæ
sy ste mów nie u chron nie wi¹ ¿e siê ze wspó³ bie¿ no œci¹, a wiêc rów nie¿ ze wszy st ki mi pro ble -
ma mi za rz¹ dza nia za so ba mi we wspó³ bie¿ nym œro do wi sku (wza je mnie wy klu cza nie, ko or -
dy na cja pro ce sów, pro blem za kle szczeñ itp.). Z dru giej stro ny, wszy st ko wska zu je na to, ¿e
zna cze nie roz wi¹ zañ wspó³ bie¿ nych wzro œnie rów nie¿ z po wo dów czy sto tech no lo gicz nych.

Przez ostat nich kil ka dzie si¹t lat mie li œmy mia no wi cie do czy nie nia z nie zwy k³ym roz wo -
jem tech no lo gii wy twa rza nia sprzê tu kom pu te ro we go. Tak zwa ne pra wo Mo o re’a mówi
wrêcz, ¿e od lat sie dem dzie si¹ tych XX wie ku licz ba tran zy sto rów upa ko wa nych w uk³a dzie
sca lo nym podwa ja siê co dwa la ta. Podob ny wy k³a dni czy wzrost stwier dzi my, ob ser wu j¹c po -
jem noœæ pa miê ci dys ko wej i wie le in nych wska Ÿni ków cha rak te ry zu j¹ cych wy daj noœæ sy ste -
mów. To em pi rycz nie ob ser wo wal ne zja wi sko do pro wa dzi ³o do ogrom ne go wzro stu mo cy
obli cze nio wej wspó³ cze snych kom pu te rów, ale osi¹ gniê to to g³ów nie dziê ki mi nia tu ry za cji
uk³a dów i po wiêk sze niu czê sto tli wo œci ze ga ra o kil ka rzê dów wiel ko œci: od kil ku dzie siê ciu
kHz w la tach 60 — do kil ku GHz obe cnie.

Wszy st ko wska zu je jed nak na to, ¿e ta dro ga roz wo ju tech no lo gii uk³a dów sca lo nych zbli -
¿a siê w³a œnie do pew nych nie u chron nych i trud no prze kra czal nych gra nic na tu ry fi zycz nej,
przede wszy st kim zwi¹ za nych z pro ble ma mi od pro wa dza nia ener gii cie pl nej z tak mi nia tu -
ro wych struk tur pó³ prze wo dni ko wych. W tej sy tu a cji na tu ral nym spo so bem za pew nie nia
dal sze go wzro stu mo cy obli cze nio wej sy ste mów jest wy ko rzy sta nie wie lu pro ce so rów pra -
cu j¹ cych rów no le gle.

Po mys³ nie jest oczy wi œcie no wy, a sy ste my wie lo pro ce so ro we by ³y od lat wy ko rzy sty -
wa ne w za a wan so wa nych za sto so wa niach, np. przy sy mu la cji i mo de lo wa niu zja wisk fi zycz -
nych, me te o ro lo gicz nych itp. Obe cnie jed nak ten sam roz wój tech no lo gii uk³a dów sca lo nych
po zwo li³ na wpro wa dze nie sy ste mów wie lo pro ce so ro wych „pod strze chy”, pod po sta ci¹ pro -
ce so rów wie lor dze nio wych. S¹ one w isto cie lo kal ny mi sy ste ma mi wie lo pro ce so ro wy mi, ju¿
obe cnie ma my je w swo ich do mo wych kom pu te rach, jed nak je œli wy ko nu j¹ one zwy k³e, se k -
wen cyj ne pro gra my, do tych czas opra co wy wa ne dla tra dy cyj nych, jed no pro ce so ro wych sy ste -
mów — to ich mo¿ li wo œci rów no le g³e go prze twa rza nia po zo sta j¹ nie wy ko rzy sta ne. Mo¿ na
wiêc prze wi dy waæ, ¿e no wa ge ne ra cja opro gra mo wa nia bê dzie po wsta waæ ju¿ przy za ³o ¿e -
niu sze ro kie go za sto so wa nia tech nik pro gra mo wa nia wspó³ bie¿ ne go.
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IN TER DY SCY PLI NAR NA RO LA IN FOR MA TY KI
Na ko niec, po do ko na niu choæ by tak po bie¿ ne go prze gl¹ du szeœæ dzie siê cio let nich lo sów In -
sty tu tu In for ma ty ki, nie spo sób oprzeæ siê je szcze jed nej re fle ksji. Na po cz¹t ku, za ga dnie nia
uk³a dów cy fro wych, pro jek to wa nia sie ci lo gicz nych czy pro gra mo wa nie — by ³y do me n¹ sto -
sun ko wo w¹ skiej gru py spe cja li stów, zgru po wa nych (mo wa o Wy dzia le Elek tro ni ki) w³a œnie
w ów cze snej Ka te drze Bu do wy Ma szyn Ma te ma tycz nych, czy póŸniej — In sty tu cie In for ma -
ty ki. Ju¿ jed nak w koñ cu lat szeœæ dzie si¹ tych XX wie ku kr¹g osób i in sty tu cji zaj mu j¹ cych siê
ró¿ ny mi aspek ta mi in for ma ty ki za cz¹³ siê roz sze rzaæ. W prak tycz nie wszy st kich ka te drach,
a póŸniej in sty tu tach Wy dzia ³u Elek tro ni ki za czê ³y po wsta waæ spe cja li stycz ne la bo ra to ria,
a na wet lo kal ne oœrod ki obli cze nio we, wy po sa ¿o ne w kom pu te ry i in ny sprzêt cy fro wy. Z bie -
giem cza su w ka¿ dym z in sty tu tów Wy dzia ³u, od (al fa be tycz nie) In sty tu tu Au to ma ty ki i In for -
ma ty ki Sto so wa nej do Te le ko mu ni ka cji, wy kszta³ ci ³y siê kom pe tent ne ze spo ³y, wy ko rzy stu -
j¹ ce me to dy i na rzê dzia in for ma ty ki za rów no w swych pra cach ba daw czych i pro jek tach,
jak w pro wa dzo nych przez nie za jê ciach dy dak tycz nych, pra cach dy plo mo wych i dok tor -
skich. Wre szcie, ca ³y Wy dzia³, który w po cz¹t ku swe go ist nie nia by³ Wy dzia ³em £¹cz no œci,
a po tem Wy dzia ³em Elek tro ni ki, sta³ siê Wy dzia ³em Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych.

To jest oczy wi œcie ten den cja ogól na, znacz nie wy kra cza j¹ ca po za gra ni ce Wy dzia ³u i po -
za ra my cza so we, ja kie na rzu ca na szym roz wa ¿a niom okr¹ g³a rocz ni ca je go ist nie nia. In for -
ma ty ka ofe ru je bo wiem apa rat po jê cio wy, me to do lo gie i na rzê dzia do sko na le nada j¹ ce siê do
ba dañ in ter dy scy pli nar nych.

W wie lu kie run kach ba dañ, w wie lu pro jek tach z³o ¿o nych sy ste mów mo¿ na mówiæ g³ów -
nie o za sto so wa niach in for ma ty ki, jed nak in for ma ty ka — ja ko dzie dzi na wie dzy i dzia ³al no -
œci prak tycz nej — nie tyl ko da je owe me to do lo gie i na rzê dzia, ale rów nie¿ sa ma na tym ko -
rzy sta. To ro dzaj szcze gól ne go sprzê ¿e nia zwrot ne go: no we wy zwa nia, sta wia ne przez in ne
dzie dzi ny ba dañ sta no wi¹ in spi ra cjê dla no wych po my s³ów te o re tycz nych, no wych al go ryt -
mów, no wych na rzê dzi pro gra mo wych i no wych roz wi¹ zañ tech no lo gicz nych w in for ma ty ce.

Mo¿ na prze wi dy waæ, ¿e tak ro zu mia ne in ter dy scy pli nar ne ba da nia bê d¹ rów nie¿ w przy -
sz³o œci na le ¿a ³y do naj wa¿ niej szych mo to rów po stê pu, za rów no w sa mej in for ma ty ce, jak
i in nych dzie dzi nach ludz kiej dzia ³al no œci.
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AU TO MA TY KA I RO BO TY KA
Au to ma ty ka sta no wi ob szar ba dañ na u ko wych i dzia ³al no œci in ¿y nier skiej, które go za kres
i gra ni ce trud no wy ty czyæ. Wy ni ka to przede wszy st kim st¹d, ¿e przy stê pu j¹c do opra co wa -
nia uk³a du ste ro wa nia b¹dŸ wspo ma ga nia de cy zji — stwo rze nie ta kie go uk³a du re a li zu j¹ ce go
wy ma ga ne ce le sta no wi isto tê dzia ³añ w za kre sie au to ma ty ki — dla da ne go obiek tu lub ze -
spo ³u obiek tów, mo ¿e my, czê sto kroæ mu si my, wni kaæ w isto tê dzia ³a nia te go obiek tu, w me -
cha ni zmy i dy na mi kê wy stê pu j¹ cych w nim pro ce sów, w spo so by i urz¹ dze nia do po zy ski -
wa nia in for ma cji o tych pro ce sach. Podob nie, mo ¿e my wy ko rzy sty waæ, ale tak ¿e i roz wi jaæ,
me to dy ma te ma tycz ne po trzeb ne do wy ko na nia od po wie dnich obli czeñ oraz two rzyæ mniej
lub bar dziej spe cja li zo wa ne sy ste my in for ma tycz ne s³u ¿¹ ce do re a li za cji uk³a dów i me cha -
ni zmów ste ro wa nia, a tak ¿e do ba da nia, przez pro wa dze nie eks pe ry men tów kom pu te ro wych,
tych uk³a dów. Mo ¿e my wre szcie wni kaæ w kon struk cjê sprzê tu re a li zu j¹ ce go ró¿ no ra kie funk -
cje. Przy go to wa ne pod re dak cj¹ W. Fin de i se na i wy da ne w 2001 ro ku na k³a dem Ofi cy ny
Wy daw ni czej Po li tech ni ki War szaw skiej opra co wa nie pt. Au to ma ty ka i sy ste my in for ma cyj -
no-de cy zyj ne; kie run ki ba dañ i roz wo ju, uj mu j¹ ce po gl¹ dy wie lu osób re pre zen tu j¹ cych œro -
do wi sko au to ma ty ków pol skich, wy ró¿ nia na stê pu j¹ ce po la za in te re so wañ ba daw czych te go
œro do wi ska:
n te o ria i tech ni ka ste ro wa nia,
n opty ma li za cja i ba da nia ope ra cyj ne,
n wspo ma ga nie de cy zji,
n sztucz na in te li gen cja, in ¿y nie ria wie dzy i roz po zna wa nie obra zów,
n mo de lo wa nie i sy mu la cja,
n ste ro wa nie i pro gra mo wa nie ro bo tów,
n sprzêt i urz¹ dze nia; w tym apa ra tu ra i sy ste my au to ma ty ki oraz sy ste my in for ma tycz ne.

War to za u wa ¿yæ, ¿e za ry so wa ny w ten spo sób nie zmier nie sze ro ki za kres ba dañ prze ni -
ka i obej mu je za ga dnie nia obe cne w in for ma ty ce, ma te ma ty ce, fi zy ce oraz w pro jek to wa niu
sprzê tu elek tro nicz ne go i me cha nicz ne go. Ka¿ de z wy mie nio nych pól za in te re so wañ mo¿ -
 na da lej dzie liæ na nadal sze ro kie ob sza ry ba daw cze, zaœ ob sza ry te wy stê pu j¹ w znacz nej
mie rze tak ¿e w in nych wspo mnia nych dys cy pli nach. Szcze gól ne zwi¹z ki i co raz wiêk sza
wspól no ta sto so wa nych œrod ków i me tod wy stê pu j¹ po miê dzy au to ma ty k¹ i in for ma ty k¹.
Tech ni ka cy fro wa i kom pu te ro wa sta no wi¹ pod sta wê obe cnych sy ste mów au to ma ty ki, uk³a -
dów ste ro wa nia i wspo ma ga nia de cy zji. Upra wia na na Wy dzia le w trak cie ostat nie go szeœæ -

au to ma ty ka,
ro bo ty ka
i me tro lo gia
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 dzie siê cio le cia dzia ³al noœæ ba daw cza w za kre sie au to ma ty ki sta no wi odbi cie i ilu stra cjê wp³y -
wu, ja ki wy wie ra roz wój tech nik po zy ski wa nia in for ma cji — w tym po mia rów — prze sy ³a nia,
prze cho wy wa nia, a zw³a szcza prze twa rza nia in for ma cji — przy szyb ko i sta le ma le j¹ cej ce nie
urz¹ dzeñ w prze li cze niu na jed no st kê pa miê ci, jed no st kê pa sma trans mi sji oraz jed no st kê
mo cy obli cze nio wej.

Au to ma ty ka, co raz sil niej zwi¹ za na z in for ma ty k¹, ³¹ czy siê tak ¿e z ro bo ty k¹. Po ³¹ cze -
nie to uzy ska ³o ran gê for mal n¹, po po wo ³a niu dys cy pli ny na u ko wej au to ma ty ka i ro bo ty ka,
w uzna niu szcze gól nej ro li, ja k¹ w pro jek to wa niu i eks plo a ta cji ro bo tów oraz wy po sa ¿o nych
w ro bo ty sy ste mów od gry wa j¹ al go ryt my ste ro wa nia, roz po zna wa nia œro do wi ska oraz po dej -
 mo wa nia de cy zji przez au to no micz nie dzia ³a j¹ ce urz¹ dze nia.

PO CZ¥ TEK I ROZ WÓJ AU TO MA TY KI NA WY DZIA LE
Po cz¹t ki kszta³ ce nia i ba dañ na u ko wych w dzie dzi nie au to ma ty ki w Po li tech ni ce War szaw -
skiej siê ga j¹ 1951 ro ku. Wów czas to z ini cja ty wy gru py stu den tów (Kon stan te go Kur ma na,
Le o pol da Mar ga siñ skie go, Ja na Si wi ka, An drze ja Stemp nia i in nych) wpro wa dzo no na Wy -
dzia le £¹cz no œci pierw sze wy k³a dy z za kre su au to ma ty ki.

Je sie ni¹ 1955 ro ku utwo rzo no na Wy dzia le £¹cz no œci Ka te drê Au to ma ty ki i Te le me cha -
ni ki, po wie rza j¹c jej pro wa dze nie W³a dy s³a wo wi Fin de i se no wi.

Atrak cyj noœæ dzie dzi ny, która przy ci¹ ga ³a stu den tów oraz za pa³ i za an ga ¿o wa nie m³o dych
pra cow ni ków z³o ¿y ³y siê na szyb ki roz wój.

W pierw szych 10 la tach, czy li do 1965 ro ku, wy kszta³ co no 145 ab sol wen tów (122 oso by
w piê cio le ciu 1961–1965); dzie wiê ciu pra cow ni ków Ka te dry uzy ska ³o sto pieñ dok to ra. Licz -
ba pra cow ni ków na u ko wo-dy dak tycz nych na ko niec 1965 ro ku wy no si ³a 20 osób, w tym
2 pro fe so rów i 2 do cen tów. By ³a te¿ pierw sza ha bi li ta cja (A. Go siew ski, 1964).

Po 1965 ro ku roz wój ilo œcio wy Ka te dry, prze kszta³ co nej w 1970 ro ku w In sty tut Au to ma -
ty ki, by³ ju¿ bar dziej po wol ny, na stê po wa³ na to miast roz wój ja ko œcio wy: pro wa dzo no pra ce
ba daw cze, pu bli ko wa no ar ty ku ³y, mo no gra fie i ory gi nal ne podrêcz ni ki, roz wi ja no kon tak ty
i wspó³ pra cê z in ny mi oœrod ka mi w kra ju i za gra ni c¹, uzy ski wa no stop nie i ty tu ³y na u ko we
(³¹cz nie 15 ha bi li ta cji i 8 ty tu ³ów pro fe so ra). W 1994 ro ku na zwê in sty tu tu zmie nio no na In sty -
tut Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej, aby daæ wy raz g³ê bo kim prze mia nom, ja kie za sz³y
w kie run ku pro wa dzo nych ba dañ i tre œciach kszta³ ce nia. Do 1996 ro ku dzia ³al noœæ na u ko -
wa i dy dak tycz na pro wa dzo na by ³a w ze spo ³ach, których licz ba i sk³ad do sto so wy wa ny by³
do ak tu al nych po trzeb i za in te re so wañ ba daw czych. W 1996 ro ku utwo rzo ne zo sta ³y za k³a dy,
tym nie mniej struk tu ra ze spo ³o wa nadal sta no wi pod sta wê we wnê trz nej orga ni za cji In sty tu tu.

Do 1981 ro ku po wsta ³ym z Ka te dry Au to ma ty ki i Te le me cha ni ki In sty tu tem Au to ma ty ki
(od 1994 ro ku In sty tu tem Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej) kie ro wa³ W³a dy s³aw Fin de i sen
(od 1971 ro ku cz³o nek PAN). Ko lej ni dy rek to rzy — Wie s³aw Tra czyk (la ta 1981–1984), Krzysz -
tof Ma li now ski (la ta 1984–1996, cz³o nek PAN od 1998 ro ku), Piotr Ta tjew ski (la ta 1996–2008)
i Ce za ry Zie liñ ski (od 2008 ro ku) — sta ra li siê o kon ty nu a cjê spo so bu dzia ³a nia i pie lê gno wa -
nie ogól nej do brej at mo sfe ry w In sty tu cie.

Kil ko ro pra cow ni ków Ka te dry i In sty tu tu ode sz³o na za wsze, po zo sta wia j¹c po so bie ¿al
i do tkli we lu ki. By li to Le o pold Mar ga siñ ski (1963), Fran ci szka Chi li ko wa (1966), Sta ni s³aw
Kur cy usz (1978), Jo lan ta Ta cik (1993), An drzej Olbrot (1999), Krzy sztof No wo sad (2000),
Ana tol Go siew ski (2005), An drzej Ry dzew ski (2008) i Kon stan ty Kur man (2009).
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BADANIA NAUKOWE
Pra ce na u ko wo-ba daw cze by ³y pro wa dzo ne w Ka te drze Au to ma ty ki i Te le me cha ni ki od po -
cz¹t ku jej ist nie nia, od po cz¹t ku tak ¿e licz ne by ³y pra ce fi nan so wa ne przez prze mys³.

Na tle tych prac, a tak ¿e w wy ni ku za in te re so wañ w³a snych ukszta³ to wa ³y siê g³ów ne kie -
run ki ba daw cze In sty tu tu Au to ma ty ki w la tach 1970–2000. By ³y to, w szcze gól no œci:
n ste ro wa nie hie rar chicz ne i je go za sto so wa nia, w tym uk³a dy wie lo po zio mo we i wie lo -

war stwo we, ste ro wa nie hie rar chicz ne dla uk³a dów dy na micz nych,
n mo de le ma te ma tycz ne pro ce sów, za sa dy ich two rze nia, iden ty fi ka cji i sy mu la cji,
n te o ria ste ro wa nia opty mal ne go,
n te o ria i me to dy obli cze nio we opty ma li za cji, w tym bi blio te ki me tod opty ma li za cji, me to -

dy opty ma li za cji wie lo kry te rial nej, har mo no gra mo wa nie pro ce sów dys kret nych,
n sy ste my cy fro we i sy ste my ope ra cyj ne cza su rze czy wi ste go, w tym: te o ria au to ma tów

i syn te za uk³a dów cy fro wych, syn te za blo ko wa, pro jek to wa nie au to ma tycz ne, au to ma ty
bez piecz ne, spe cy fi ka sy ste mów ope ra cyj nych, sy ste my wie lo pro ce so ro we,

n in ¿y nie ria wie dzy,
n me to dy ste ro wa nia i pro gra mo wa nia ro bo tów.

War to za u wa ¿yæ, ¿e du ¿¹ ro lê in te gra cyj n¹ w ska li Uczel ni i ca ³e go kra ju ode gra ³y w la -
tach sie dem dzie si¹ tych i osiem dzie si¹ tych pra ce ba daw cze ró¿ nych oœrod ków, gru po wa ne
w ra mach cen tral nie fi nan so wa nych, kom ple kso wych pro ble mów. Ko or dy na to rzy by li wów -
czas wrêcz zo bo wi¹ za ni do two rze nia ze spo ³ów ogól no kra jo wych i za pew nie nia spój no œci
ich prac. Ro la In sty tu tu by ³a w tych dzia ³a niach wio d¹ ca.

Pro wa dzo ne na Wy dzia le, po cz¹t ko wo w Ka te drze, a po tem — po 1970 ro ku — w In sty -
tu cie, pra ce ba daw cze owo co wa ³y licz ny mi pu bli ka cja mi w cza so pi smach, re fe ra ta mi na
kon fe ren cjach, mo no gra fia mi na u ko wy mi oraz roz pra wa mi dok tor ski mi i ha bi li ta cyj ny mi.
Ogó ³em, w la tach 1955–2000 pra cow ni cy i dok to ran ci opu bli ko wa li 1724 pra ce, a w la tach
2001–2010 — 1071 prac, ³¹cz nie 2795 prac.

W la tach 1955–2000 obro nio no 121 prac dok tor skich i uzy ska no 16 stop ni dok to ra ha bi -
li to wa ne go. Oœmiu pra cow ni ków Ka te dry b¹dŸ In sty tu tu uzy ska ³o w la tach 1955–2000 ty tu³
na u ko wy pro fe so ra. W la tach 2001–2010 prze pro wa dzo no ko lej ne 41 prze wo dy dok tor skie
oraz dwa prze wo dy ha bi li ta cyj ne.

W 1996 ro ku zo sta ³y utwo rzo ne w In sty tu cie trzy za k³a dy, które — po wpro wa dze niu
pew nych zmian i prze kszta³ ceñ w la tach na stêp nych — dzia ³a j¹ w In sty tu cie Au to ma ty ki
i In for ma ty ki Sto so wa nej. W la tach 2000–2010 ukszta³ to wa ³a siê obe cna te ma ty ka ba dañ
pro wa dzo nych przez ze spo ³y wcho dz¹ ce w sk³ad tych za k³a dów.

Za k³ad Au to ma ty ki i In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia, kie ro wa ny przez Pio tra Ta tjew skie go,
obej mu je dwa ze spo ³y: Ze spó³ Tech nik Ste ro wa nia oraz Ze spó³ In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia.

Ba da nia Ze spo ³u Tech nik Ste ro wa nia (do 2005 ro ku Ze spo ³u Ste ro wa nia Pro ce sów), kie -
ro wa ne go przez Pio tra Ta tjew skie go, do ty cz¹ sze ro ko ro zu mia nych za ga dnieñ mo de lo wa nia,
re gu la cji, ste ro wa nia i opty ma li za cji pro ce sów dy na micz nych, przede wszy st kim pro ce sów
tech nicz nych (pro cess con trol ) w struk tu rze ste ro wa nia war stwo we go (mul ti la y er con trol struc -
 tu re). G³ów ne kie run ki ba dañ to, opar te na mo de lach, al go ryt my re gu la cji za a wan so wa nej
oraz al go ryt my bie ¿¹ cej opty ma li za cji punk tów pra cy, w sy tu a cji zmien no œci za k³óceñ i wy -
ma gañ tech no lo gicz nych oraz b³ê dów mo de lo wa nia.

Al go ryt my re gu la cji za a wan so wa nej to przede wszy st kim al go ryt my pre dyk cyj ne (MPC —
Mo del Pre dic ti ve Con trol ), ale rów nie¿ nie li nio we al go ryt my opar te na lo gi ce roz my tej (fuz zy
al go ri thms). Po trze ba re gu la cji nie li nio wej w war stwie re gu la cji bez po œre dniej oraz za a wan -
so wa nej, wie lo wy mia ro wej re gu la cji nadrzêd nej wy ni ka z wy ma gañ i ko niecz no œci bie ¿¹ cej
opty ma li za cji pra cy obiek tów w wa run kach zmian oto cze nia i wy ma gañ, mo¿ li wej przy za -
sto so wa niu wspó³ cze snych kom pu te ro wych sy ste mów ste ro wa nia i opty ma li za cji. Nie li nio wa
re gu la cja roz my ta to pro ste i sku tecz ne nie li nio we roz sze rze nie spraw dzo nych kla sycz nych
re gu la to rów ty pu PID, umo¿ li wia j¹ ce ich dzia ³a nie w sze ro kim za kre sie zmian punk tów pra cy.
Z ko lei nadrzêd na, za a wan so wa na re gu la cja pre dyk cyj na to je dy na tech ni ka umo¿ li wia j¹ -
ca opty mal ne uwzglê dnia nie ogra ni czeñ i in te rak cji, sku tecz na dla obiek tów o sil niej szych
in te rak cjach, trud nej dy na mi ce, pra cu j¹ cych na ogra ni cze niach — st¹d jej olbrzy mi suk ces
ko mer cyj ny w ostat nich la tach. W Ze spo le pro wa dzo ne s¹ ba da nia nad kon struk cj¹ i ana li z¹
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al go ryt mów pre dyk cyj nych za rów no dla li nio wych, jak i przede wszy st kim nie li nio wych mo -
de li obiek tów. W pra cach istot n¹ ro lê od gry wa wy ko rzy sty wa nie tech nik obli czeñ in te li gent -
 nych (so ft com pu ting), jak lo gi ka roz my ta, sie ci neu ro no we i roz my to-neu ro no we.

Pro wa dzo ne s¹ rów nie¿ pra ce do ty cz¹ ce al go ryt mów bie ¿¹ cej opty ma li za cji punk tów
pra cy obiek tów ste ro wa nych, za rów no li nio wych i nie li nio wych al go ryt mów ko rek cyj nych
pra cu j¹ cych w bez po œre dnim sprzê ¿e niu z nadrzêd n¹ re gu la cj¹ pre dyk cyj n¹, jak i al go ryt -
mów dla wy ¿szej war stwy opty ma li za cji opar tych na z³o ¿o nych mo de lach nie li nio wych.
Wy ko rzy sty wa ny mi tech ni ka mi s¹ ana li za te o re tycz na i sy mu la cja kom pu te ro wa. Ze spó³
pro wa dzi te¿ pra ce nad opro gra mo wa niem, po cz¹t ko wo nad w³a snym pa kie tem Reg Za (dla
ana li zy da nych, mo de lo wa nia i pro jek to wa nia za a wan so wa nych al go ryt mów re gu la cji, w ra -
mach pro gra mu PA TIA), a w la tach 2007–2009 w sk³a dzie du ¿e go kon sor cjum (ze spo ³y z 4 po -
li tech nik) opra co wu j¹ ce go w ra mach gran tu roz wo jo we go pa kiet al go ryt mów nadrzêd nej
dia g no sty ki i ste ro wa nia za a wan so wa ne go Dia Ster, two rz¹c dla pa kie tu mo du ³y pro ce dur
opty ma li za cji i mo du ³y/blo ki re gu la to rów pre dyk cyj nych. Sy stem (wraz z przed sta wie niem
pod staw te o re tycz nych al go ryt mów) zo sta³ opi sa ny w wy da nej w 2009 ro ku przez WNT ksi¹¿ -
 ce Mo de lo wa nie, dia gno sty ka i ste ro wa nie nadrzêd ne pro ce sa mi, Im ple men ta cja w sy ste mie
Dia Ster, opu bli ko wa nej w jê zy ku an giel skim w 2010 ro ku przez Sprin ger Ver lag.

Z licz nych pu bli ka cji cz³on ków Ze spo ³u war to wy mie niæ po zy cje ksi¹¿ ko we: opu bli ko -
wa n¹ w 2002 ro ku (w se rii mo no gra fii Ko mi te tu Au to ma ty ki i Ro bo ty ki PAN) mo no gra fiê
P. Ta tjew skie go Ste ro wa nie za a wan so wa ne pro ce sów prze my s³o wych. Struk tu ry i al go ryt my,
w we rsji zmie nio nej i roz sze rzo nej wy da n¹ w 2007 ro ku przez Sprin ger Ver lag, oraz mo no -
gra fiê M. Bry sia i P. Ta tjew skie go Ite ra ti ve Al go ri thms for Mul ti la y er Opti mi zing Con trol, wy -
da n¹ w 2005 ro ku przez Im pe rial Col le ge Press/World Scien ti fic.

Ze spó³ pro wa dzi no wo cze sne La bo ra to rium Pod staw Au to ma ty ki oraz La bo ra to rium Kom -
pu te ro wych Sy ste mów Ste ro wa nia, wy po sa ¿o ne w prze my s³o we ste row ni ki pro gra mo wal ne
i re gu la to ry (g³ów nie fir my SIE MENS) oraz sta cje ro bo cze pod sy ste mem Win dows z pro fe sjo -
nal nym opro gra mo wa niem (Ma tlab, sy ste my SCA DA).

Przedmio tem ba dañ Ze spo ³u In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia, kie ro wa ne go przez Krzy szto fa
Sa chê, s¹ me to dy wy twa rza nia opro gra mo wa nia oraz pla no wa nia, oce nia nia i za pew nia nia
je go ja ko œci. Za kres ba dañ obej mu je mo de lo wa nie wy ma gañ, pro jek to wa nie i do ku men to wa -
nie de cy zji ar chi tek to nicz nych, ma kie to wa nie i oce nê ja ko œci ar chi tek tur us³u go wych (SOA),
me to dy oce ny ja ko œci oraz za rz¹ dza nie za u fa niem w roz le g³ych sy ste mach in ter ne to wych.

Za pew nie nie ja ko œci i bez pie czeñ stwa sy ste mów in for ma tycz nych wy ma ga opar cia pro -
wa dzo nych prac na ma te ma tycz nym for ma li zmie, umo¿ li wia j¹ cym do wo dze nie de kla ro wa -
nych cech opro gra mo wa nia. Dla te go znacz na czêœæ prac wy ko rzy stu je ma te ma tycz ne me -
to dy al ge bry ab strak cyj nej, te o rii zbio rów i te o rii gra fów. Naj wa¿ niej sze wy ni ki uzy ska ne
w mi nio nym okre sie obej mu j¹ opra co wa nie me to dy ba da nia i oce nia nia ocze ki wa nej ja ko -
œci opro gra mo wa nia pod czas trwa nia pro jek tu in for ma tycz ne go, opra co wa nie ory gi nal nej
me to dy do ku men to wa nia de cy zji ar chi tek to nicz nych oraz roz sze rze nie mo¿ li wo œci za rz¹ -
dza nia za u fa niem w roz pro szo nych sy ste mach in ter ne to wych. W ostat nim cza sie kie ru nek
pro wa dzo nych ba dañ prze su wa siê w stro nê me tod pro jek to wa nia i roz wo ju sy ste mów o ar -
chi tek tu rze us³u go wej.

Wa¿ nym wy da rze niem i po twier dze niem miê dzy na ro do wej po zy cji Ze spo ³u sta ³a siê miê -
dzy na ro do wa kon fe ren cja SET 2006, której efek tem by ³a mo no gra fia So ftwa re En gi ne e ring
Tech ni qu es: De sign for Qu a li ty, wy da na przez wy daw nic two Sprin ger.

Oprócz prac ba daw czych Ze spó³ In ¿y nie rii Opro gra mo wa nia funk cjo no wa³ w ryn ko wym
sek to rze IT, œwiad cz¹c us³u gi do rad cze przy re a li za cji i oce nie pro jek tów. Opra co wa na me -
to dy ka oce ny ja ko œci opro gra mo wa nia zo sta ³a wy ko rzy sta na w naj wiêk szych pro jek tach in for -
ma tycz nych pro wa dzo nych przez ad mi ni stra cjê pu blicz n¹, ta kich jak bu do wa Zin te gro wa -
ne go Sy ste mu Za rz¹ dza nia i Kon tro li (IACS) przez Agen cjê Re struk tu ry za cji i Mo der ni za cji
Rol nic twa lub wdro ¿e nie Zin te gro wa ne go Sy ste mu Te le in for ma tycz ne go wspie ra j¹ ce go pro -
ce sy bi zne so we w obie gu po czto wym. Ob ser wa cje do ty cz¹ ce me tod i tech no lo gii sto so wa -
nych pod czas re a li za cji wiel kich pro jek tów in for ma tycz nych zo sta ³y wy ko rzy sta ne w mo no -
gra fii opi su j¹ cej stan i kie run ki roz wo ju in ¿y nie rii opro gra mo wa nia (Sa cha K., In ¿y nie ria
opro gra mo wa nia, PWN, se ria „Fun da men ty in for ma ty ki”, War sza wa 2010).
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Za k³ad Ba dañ Ope ra cyj nych i Sy ste mo wych, kie ro wa ny przez Eu ge niu sza To czy ³ow skie -
go, dzia ³a w struk tu rze dwu ze spo ³ów: Ze spó³ Opty ma li za cji i Wspo ma ga nia De cy zji i Ze spó³
Ba dañ Ope ra cyj nych i Sy ste mów Za rz¹ dza nia.

Ba da nia Ze spo ³u Opty ma li za cji i Wspo ma ga nia De cy zji, kie ro wa ne go przez W³o dzi mie -
rza Ogry cza ka, do ty cz¹ zró¿ ni co wa nych za ga dnieñ in for ma ty ki obej mu j¹ cych wspo ma ga nie
de cy zji, me to dy opty ma li za cji, mo de lo wa nie, me to dy eks trak cji da nych, in ¿y nie riê wie dzy
oraz sie ci te le ko mu ni ka cyj ne i kom pu te ro we. G³ów ny kie ru nek ba dañ do ty czy roz wo ju tech -
nik opty ma li za cji wie lo kry te rial nej i de cy zji w wa run kach nie pew no œci dla two rze nia sy ste -
mów wspo ma ga nia de cy zji. Za ga dnie nie wy bo ru w wa run kach ry zy ka mo¿ na trak to waæ ja ko
szcze gól ny przy pa dek za ga dnie nia wie lo kry te rial ne go, gdzie po szcze gól ne funk cje oce ny
wy ra ¿a j¹ w jed no li tej ska li wy ni ki dzia ³a nia sy ste mu przy ró¿ nych sce na riu szach i po szu ku je
siê roz wi¹ za nia mo¿ li wie naj lep sze go ze wzglê du na wszy st kie sce na riu sze. Kon cep cje awer -
sji do ry zy ka wy ma ga j¹ do dat ko wo d¹ ¿e nia do mi ni ma li za cji roz bie¿ no œci (nie rów no œci) ocen.
Zo sta ³a roz wi niê ta for mal na te o ria wy rów nu j¹ co efek tyw nych roz wi¹ zañ za ga dnieñ wie lo -
kry te rial nych opar ta na mo de lu pre fe ren cji. Roz wi¹ za nia te mo g¹ byæ wy zna cza ne za po mo -
c¹ upo rz¹d ko wa nych i sku mu lo wa nych ocen, które mo g¹ byæ wy ra ¿o ne pro sty mi nie rów -
no œcia mi li nio wy mi. We wspó³ cze snych sie ciach te le ko mu ni ka cyj nych po ja wia j¹ siê istot ne
pro ble my pro jek to wa nia for mu ³o wa ne w jê zy ku spra wie dli we go roz dzia ³u za so bów. Z punk -
tu wi dze nia in dy wi du al ne go za po trze bo wa nia jest ko rzy st ne przy dzie le nie jak naj wiêk szej
prze p³yw no œci, a z punk tu wi dze nia ope ra to ra ko rzy st ne jest osi¹ gniê cie jak naj wiêk szej su -
ma rycz nej prze p³yw no œci ca ³ej sie ci. Pro wa dzo ne ba da nia do pro wa dzi ³y do wie lo kry te rial -
ne go mo de lu spra wie dli we go roz dzia ³u za so bów i wy ka za ³y pew n¹ sku tecz noœæ podejœæ
opar tych na opty ma li za cji po rz¹d ko wej œre dniej wa ¿o nej. Kon ty nu a cja ba dañ pro wa dzi do
wy ko rzy sta nia me to dy ki punk tu re fe ren cyj ne go do wy zna cza nia spra wie dli wych i efek tyw -
nych sche ma tów roz dzia ³u za so bów.

Me to dy opty ma li za cji s¹ te¿ wy ko rzy sty wa ne miê dzy in ny mi do ana li zy i pro jek to wa nia
kon struk cji. Ostat nie pra ce umo¿ li wi ³y mo de lo wa nie zja wisk za cho dz¹ cych w struk tu rach
wie ¿o wych (np. ko mi nach prze my s³o wych) pod wp³y wem dzia ³a nia si³ skrê ca j¹ cych i dzia -
³a j¹ cych z bo ku wie ¿y. Mo del po zwa la in ¿y nie ro wi prak ty ko wi ana li zo waæ za cho wa nie siê
wie ¿y pod da nej ob ci¹ ¿e niu.

W Ze spo le Ba dañ Ope ra cyj nych i Sy ste mów Za rz¹ dza nia, kie ro wa nym przez Eu ge niu sza
To czy ³ow skie go, s¹ roz wi ja ne ele men ty me to do lo gii ba dañ ope ra cyj nych, w tym zw³a szcza
mo de le opty ma li za cyj ne dla ró¿ no rod nych klas pro ble mów de cy zyj nych oraz al go ryt my i me -
to dy wspo ma ga nia de cy zji zwi¹ za ne z podej mo wa niem de cy zji w ró¿ no rod nych sy tu a cjach
ope ra cyj nych, zwi¹ za ne z pla no wa niem, har mo no gra mo wa niem ró¿ no rod nych klas pro ce -
sów i sy ste mów dys kret nych oraz za rz¹ dza niem ty mi pro ce sa mi. S¹ te¿ pro wa dzo ne pra ce
apli ka cyj ne, umo¿ li wia j¹ ce za sto so wa nie i we ry fi ka cjê ba da nych mo de li przy pro jek to wa niu
in for ma tycz nych sy ste mów za rz¹ dza nia. Opra co wy wa ne mo de le opty ma li za cyj ne i al go ryt -
my har mo no gra mo wa nia i pla no wa nia do ty cz¹ za rów no scen tra li zo wa nych struk tur sy ste -
mów za rz¹ dza nia, jak i sy ste mów roz pro szo nych, funk cjo nu j¹ cych w wa run kach ryn ko wej
kon ku ren cji. W ostat nich la tach zre a li zo wa no wie le prac zwi¹ za nych z roz wo jem auk cyj nych
me cha ni zmów kon ku ren cyj ne go ryn ku dzia ³a j¹ ce go w wa run kach ogra ni czeñ, w tym dla
ryn ku ener gii elek trycz nej w Pol sce oraz dla za rz¹ dza nia za so ba mi w sie ci In ter net. Czêœæ
z uzy ska nych wy ni ków przed sta wio no w mo no gra fii E. To czy ³ow skie go Opty ma li za cja pro -
ce sów ryn ko wych przy ogra ni cze niach, wy da nej przez Aka de mic k¹ Ofi cy nê Wy daw ni cz¹
EXIT. W mo no gra fii opi sa no mo de le obro tu wie lo to wa ro we go przy ogra ni cze niach, ma j¹ ce
sze ro kie per spek ty wy za sto so wañ w ró¿ no rod nych dzie dzi nach, np. w kon tek œcie za sto so -
wañ w wie lo a gen to wych, roz pro szo nych sy ste mach za rz¹ dza nia. Opra co wa na me to dy ka jest
ogól na i mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa na w wie lu ró¿ nych ob sza rach, ta kich jak han del elek tro -
nicz ny, te le ko mu ni ka cja i te le in for ma ty ka, ochro na œro do wi ska czy ryn ki kom ple kso wych
us³ug ofe ro wa nych w pa kie tach. Po nad to w Za k³a dzie opra co wy wa no wie le efek tyw nych
al go ryt mów har mo no gra mo wa nia pro duk cji w ró¿ no rod nych kla sach sy ste mów pro duk cyj -
nych i sie ciach te le in for ma tycz nych, w tym al go ryt my wy ko rzy stu j¹ ce tech ni ki ge ne ra cji ko -
lumn do roz wi¹ zy wa nia trud nych za dañ wspo ma ga nia de cy zji roz dzia ³u za so bów. W ra mach
roz wo ju me to dy ki i tech nik dla in for ma tycz nych sy ste mów za rz¹ dza nia roz wi ja no wy ko rzy -
sta nie jê zy ków XML, XSL oraz tech no lo gie in for ma cyj ne dla kil ku wa¿ nych za sto so wañ (prze -
my s³o wych, ob s³u gi ela stycz ne go sy ste mu stu diów oraz sy ste mów bi blio tecz nych). Roz wi -
ja no te¿ mo¿ li wo œci wy ko rzy sta nia obiek to wych baz da nych oraz obiek tów jê zy ka XML do
two rze nia sy ste mów wspo ma ga j¹ cych za rz¹ dza nie.
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Za k³ad Ste ro wa nia Sy ste mów, kie ro wa ny przez Krzy szto fa Ma li now skie go, obej mu je trzy
ze spo ³y: Ze spó³ Z³o ¿o nych Sy ste mów, Ze spó³ Bio me trii i Ucze nia Ma szy no we go oraz Ze spó³
Pro gra mo wa nia Ro bo tów i Sy ste mów Roz po zna j¹ cych.

Ze spó³ Z³o ¿o nych Sy ste mów po wsta³ je szcze w la tach sie dem dzie si¹ tych i ukszta³ to wa³
siê pod kie run kiem pro fe so ra W³a dy s³a wa Fin de i se na, pro wa dz¹c ba da nia w za kre sie te o rii
i za sto so wañ hie rar chicz nych me tod opty ma li za cji i ste ro wa nia. Ba da nia w tym ob sza rze za -
o wo co wa ³y w szcze gól no œci pro po zy cja mi hie rar chicz nych struk tur ste ro wa nia opty ma li zu -
j¹ ce go dla sy ste mów pra cu j¹ cych w sta nie usta lo nym z uwzglê dnie niem sprzê ¿eñ od obiek -
tu rze czy wi ste go. Zo sta ³a prze pro wa dzo na ob szer na ana li za w³a sno œci tych struk tur. Dru gi
kie ru nek ba dañ, roz wi ja ny in ten syw nie w póŸniej szych la tach, sta no wi ³y struk tu ry hie rar chicz -
ne do ste ro wa nia z³o ¿o nych sy ste mów dy na micz nych z ko or dy na cj¹ pe rio dycz n¹. Pierw szy
etap ba dañ nad bu do w¹ i w³a œci wo œcia mi me tod i struk tur ste ro wa nia hie rar chicz ne go z me -
to da mi ko or dy na cji zo sta³ pod su mo wa ny mo no gra fi¹ Con trol and Co or di na tion in Hie rar chi -
cal Sy stems, wy da n¹ na k³a dem wy daw nic twa Wi ley w 1980 ro ku. W na stêp nych la tach pra -
ce ze spo ³u kie ro wa ne go nadal przez W³a dy s³a wa Fin de i se na, póŸniej, po 1990 ro ku, przez
Krzy szto fa Ma li now skie go, a od 2006 ro ku przez Ewê Nie wia dom sk¹-Szyn kie wicz, kon cen -
tro wa ³y siê na ba da niu w³a œci wo œci i za sto so wa niach hie rar chicz nych struk tur ste ro wa nia,
w ró¿ nych ob sza rach za sto so wañ. Jed nym z tych ob sza rów by ³y sy ste my wod ne, a zw³a szcza
sy ste my ste ro wa nia zbior ni ka mi re ten cyj ny mi pod czas po wo dzi. Zo sta ³a opra co wa na, wraz
z od po wie dnim opro gra mo wa niem, dwu po zio mo wa struk tu ra ste ro wa nia zbior ni ka mi wy po -
sa ¿o na, w kil ku wa rian tach, w sze reg me cha ni zmów de cy zyj nych i pro gra mów sy mu la cyj -
nych dzia ³a j¹ cych na oby dwu po zio mach. Struk tu ra ta przed sta wia jed no cze œnie roz wi¹ za -
nie, które mo ¿e byæ wy ko rzy sty wa ne w in nych ob sza rach za sto so wañ. W szcze gól no œci by ³y
pro wa dzo ne ba da nia zwi¹ za ne z za sto so wa niem podob nej struk tu ry do ste ro wa nia obro n¹
prze ciw ra kie to w¹ w wie lo sek to ro wym sy ste mie obro ny, w to ku s¹ tak ¿e, pro wa dzo ne we
wspó³ pra cy z Na u ko w¹ i Aka de mic k¹ Sie ci¹ Kom pu te ro w¹ (NASK) ba da nia do ty cz¹ ce bu do -
wy struk tur, z ró¿ ny mi roz pro szo ny mi me cha ni zma mi de cy zyj ny mi, do ste ro wa nia z³o ¿o ny mi
sie cia mi trans mi sji da nych. Wa¿ ny kie ru nek prac Ze spo ³u obej mu je roz wój me tod i pro gra -
mo wa nia do sy mu la cji z³o ¿o nych pro ce sów. War to w tym miej scu zwróciæ uwa gê na opra -
co wa niu kil ku we rsji pa kie tów opro gra mo wa nia do roz pro szo nej sy mu la cji z³o ¿o nych sy ste -
mów dy na micz nych i sy ste mów ste ro wa nia oraz, we wspó³ pra cy z NASK, opro gra mo wa nie
do sy mu la cji dzia ³a nia sie ci kom pu te ro wych. W ostat nich la tach roz po czê to pra ce po œwiê -
co ne ba da niu w³a sno œci sie ci ad-hoc oraz za rz¹ dza niu ty mi sie cia mi. Wa¿ ny kie ru nek ba dañ
sta no wi¹ pra ce po œwiê co ne ana li zie i pro jek to wa niu me cha ni zmów de cy zyj nych w sy tu a cji
gry miê dzy wie lo ma oœrod ka mi de cy zyj ny mi, ma j¹ cy mi wp³yw na dzia ³a nie z³o ¿o ne go sy ste -
mu. Przedmio tem tych ba dañ, na wi¹ zu j¹ cych do wy ni ków z za kre su te o rii de cy zji i me cha -
ni zmów, jest kon stru o wa nie al go ryt mów umo¿ li wia j¹ cych efek tyw n¹ wspó³ pra cê po szcze -
gól nych de cy den tów. Ja ko przy k³a do we mo¿ na wy mie niæ me cha ni zmy s³u ¿¹ ce do ope ra cyj -
ne go roz dzia ³u za so bów w sie ci da nych sk³a da j¹ cej siê z wie lu sy ste mów au to no micz nych.
Roz wój sprzê tu kom pu te ro we go oraz me tod obli cze nio wych po zwa la obe cnie na roz wi¹ zy -
wa nie za dañ o wiel kiej wy mia ro wo œci. Dziê ki te mu podej mo wa ne s¹ ba da nia do ty cz¹ ce ste -
ro wa nia z po wta rza n¹ opty ma li za cj¹ z³o ¿o nych sy ste mów za o pa trze nia w wo dê dla aglo me -
ra cji miej skich, z uwzglê dnie niem nie li nio wych mo de li sie ci o wiel kiej wy mia ro wo œci. Obli -
cze nia roz pro szo ne i rów no le g³e sta no wi¹ ko lej ny w¹ tek ba dañ obe cny w pra cach Ze spo ³u;
ich wy ni ki zo sta ³y in ten syw nie wy ko rzy sta ne przy two rze niu opro gra mo wa nia do ste ro wa nia
i sy mu la cji, a tak ¿e w dy dak ty ce. War to w tym miej scu wspo mnieæ o mo no gra fii zbio ro wej
Obli cze nia rów no le g³e i roz pro szo ne, przy go to wa nej pod re dak cj¹ An drze ja Kar bow skie go
i Ewy Nie wia dom skiej-Szyn kie wicz, a tak ¿e o podrêcz ni ku Pro gra mo wa nie rów no le g³e i roz -
pro szo ne, który uka za³ siê w 2009 ro ku. Cie ka wy i wa¿ ny kie ru nek ba dañ sta no wi ³y pra ce
zwi¹ za ne z sze ro ko po jê t¹ iden ty fi ka cj¹, w tym pra ce do ty cz¹ ce sie ci neu ro no wych i me tod
bio me trycz nych, pro wa dzo ne na stêp nie od 2005 ro ku w ra mach wy o drêb nio ne go ze spo ³u.
Ogra ni czo ne miej sce nie po zwa la na pre zen ta cjê wie lu in nych prac pro wa dzo nych przez
Ze spó³ Ste ro wa nia i Opty ma li za cji Z³o ¿o nych Sy ste mów, a tym bar dziej na omówie nie ich
wy ni ków. War to na to miast pod kre œliæ, ¿e od utwo rze nia Ze spo ³u po wsta ³o sie dem roz praw
ha bi li ta cyj nych przy go to wa nych przez cz³on ków Ze spo ³u oraz kil ka roz praw ha bi li ta cyj nych
na pi sa nych przez oso by wspó³ pra cu j¹ ce z Ze spo ³em, za tru dnio ne w in nych oœrod kach. War to
tak ¿e za u wa ¿yæ, ¿e w ra mach Ze spo ³u kszta³ to wa ³y siê ko lej ne gru py ba daw cze, które po dej -
mo wa ³y dzia ³al noœæ ja ko sa mo dziel ne ze spo ³y.
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Ob sza rem za in te re so wa nia Ze spo ³u Bio me trii i Ucze nia Ma szy no we go, kie ro wa ne go
przez An drze ja Pa cu ta, s¹ za ga dnie nia ste ro wa nia i in for ma ty ki in spi ro wa ne bio lo gi¹. Ze spó³
ten zo sta³ utwo rzo ny w 2005 ro ku ja ko ko lej ny, który roz wi n¹³ siê w ra mach Ze spo ³u Ste ro -
wa nia i Opty ma li za cji Z³o ¿o nych Sy ste mów, a na stêp nie uzy ska³ sa mo dziel noœæ. G³ów ny nurt
ba dañ pro wa dzo nych przez Ze spó³ Bio me trii i Ucze nia Ma szy no we go obej mu je bio me triê,
w szcze gól no œci me to dy i al go ryt my s³u ¿¹ ce do we ry fi ka cji to¿ sa mo œci, ucze nie i ad ap ta cjê
sy ste mów, tak ¿e iden ty fi ka cjê i mo de lo wa nie nie pew no œci. Bio me tria po le ga na wy ko rzy sta -
niu cech oso bo wych do roz po zna wa nia b¹dŸ uwie rzy tel nia nia to¿ sa mo œci. Pra ce pro wa dzo -
ne w ze spo le we wspó³ pra cy z Na u ko w¹ i Aka de mic k¹ Sie ci¹ Kom pu te ro w¹ (NASK) obej -
mu j¹ roz wój mo dal no œci bio me trycz nych, w tym ba da nia tê czów ki, pod pi su odrêcz ne go,
cech d³o ni, sy gna ³u EEG. Do naj wa¿ niej szych wy ni ków prac ze spo ³u w tej dzie dzi nie na le ¿y
opra co wa nie no wej me to dy uwie rzy tel nia nia wy ko rzy stu j¹ cej tê czów kê, od por nej na fa³ szer -
stwa wzor ców bio me trycz nych i umo¿ li wia j¹ cej ³a tw¹ obro nê przed skut ka mi prze chwy ce -
nia ko du w cza sie trans mi sji w sie ci. Ba da ne s¹ tak ¿e za ga dnie nia i kon struk cja sy ste mów
do stê pu opar tych na bio me trii, jak bio me trycz ne kar ty iden ty fi ka cyj ne, pro ble my zdal ne go
uwie rzy tel nia nia przy do stê pie do za so bów sie cio wych, za ga dnie nia bez pie czeñ stwa bio -
me trycz nych baz da nych, pro ble ma ty ka kryp to gra fii bio me trycz nej. Do naj wa¿ niej szych osi¹g -
niêæ na le ¿y tu opra co wa nie kom plet nej me to dy zdal ne go uwie rzy tel nia nia bio me trycz ne go
z u¿y ciem bio me trycz nej kar ty in te li gent nej lub cen tral nej ba zy da nych bio me trycz nych.
G³ów nym mo ty wem ba dañ jest bez pie czeñ stwo sy ste mów bio me trycz nych, w tym ba da nie
tzw. ¿y wot no œci ba da nych wzor ców bio me trycz nych, ma j¹ ce na ce lu wy e li mi no wa nie fa³ -
szerstw mie rzo nych cech bio me trycz nych. Za ga dnie nia ucze nia i ad ap ta cji obej mu j¹ przede
wszy st kim ucze nie przez wzmac nia nie (dla nie zna nych obiek tów lub nie zna ne go œro do wi -
ska), al go ryt my mrów ko we oraz sy ste my wie lo a gen to we w za sto so wa niu do ad ap ta cyj ne go
prze sy ³u pa kie tów w sie ciach te le ko mu ni ka cyj nych. Jed nym z osi¹ gniêæ ze spo ³u w tej dzie -
dzi nie jest stwo rze nie al go ryt mu ty pu ak tor-kry tyk, który roz wi¹ zu je za ga dnie nia ste ro wa nia
ca³ ko wi cie nie zna ne go obiek tu w cza sie kil ka na œcie ra zy krót szym ni¿ do tych cza so we al go -
ryt my. Pro ble ma ty ka iden ty fi ka cji i mo de lo wa nia nie pew no œci obej mu je mo de lo wa nie i pre -
dyk cjê dla mo de li NA RMA, sie ci neu ro no we, pro ble ma ty kê do bo ru mo de li, mo de le cza so -
wo-czê sto tli wo œcio we, mo de lo wa nie pro ce sów kwan to wa nia (we wspó³ pra cy z Ze spo ³em
Sy ste mów Po mia ro wych In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych) i pro ble my oce ny sta ty stycz nej
mo de li. Ba da ne s¹ tak ¿e ró¿ ne kon cep cje nie pew no œci: praw do po do bieñ stwo i je go uo gól -
nie nia, sie ci ba y e sow skie, zbio ry przy bli ¿o ne, zbio ry roz my te, mo de le Dem pste ra-Sha fe ra itp.
Ostat ni¹ gru p¹ za ga dnieñ jest mo de lo wa nie neu ro no we. Ba da ne za ga dnie nia do ty cz¹ mo de -
li im pul so wych i dy fu zyj nych neu ro nu, mo de li odru chów wa run ko wych i mo de lo wa nia ro li
mó¿d¿ ku ja ko sy ste mu ad ap ta cyj ne go.

Ba da nia Ze spo ³u Pro gra mo wa nia Ro bo tów i Sy ste mów Roz po zna j¹ cych (daw niej Ze -
spo ³u Ste ro wa nia i Pro gra mo wa nia Ro bo tów), kie ro wa ne go przez Ce za re go Zie liñ skie go, kon -
cen tru j¹ siê na stwo rze niu me to dy ki pro jek to wa nia uk³a dów ste ro wa nia ro bo ta mi us³u go wy -
mi i te re no wy mi, czy li ro bo ta mi ope ru j¹ cy mi w œro do wi sku nie w pe³ ni struk tu ral nym, a wiêc
w po mie szcze niach biu ro wych, mie szka niach lub w wa run kach po lo wych. Tak ogól nie po -
sta wio ne za da nie ba daw cze wy ma ga roz wi¹ za nia wie lu szcze gó³o wych pro ble mów, ta kich
jak: ma ni pu la cja dwu rêcz na, iden ty fi ka cja ru cho mych przedmio tów dziê ki wy ko rzy sta niu
wi zji, ste ro wa nie po zy cyj no-si ³o we ma ni pu la to ra mi, fu zja in for ma cji uzy ska nej z wie lu ró¿ -
 no rod nych czuj ni ków, roz po zna wa nie i syn te za mo wy oraz za ga dnie nia zwi¹ za ne z pla no -
wa niem dzia ³añ i szyb ki mi re ak cja mi na bodŸ ce. W ra mach pro wa dzo nych prac Ze spó³ opra -
co wa³ for mal n¹ me to dê spe cy fi ka cji struk tur uk³a dów ste ro wa nia sy ste mów wie lo o bro to wych,
wy ko rzy stu j¹ c¹ kon cep cje agen ta oraz funk cji przej œcia. Sto su j¹c to podej œcie stwo rzo no ste -
row ni ki dla kil ku ro bo tów pro to ty po wych (IRp-6, IRp6 na to rze je zd nym, IRp-6 zmo dy fi ko wa -
ny, RNT, Po ly crank, PKM), re a li zu j¹ cych wie le przy k³a do wych za dañ. Za da nia mi te sto wy mi
by ³y miê dzy in ny mi: uk³a da nie ko st ki Ru bi ka po da nej przez cz³o wie ka ro bo to wi dwu rêcz -
ne mu wy po sa ¿o ne mu w ka me ry i czuj ni ki si³, ste ro wa nie ze spo ³em ro bo tów mo bil nych oraz
sy stem hap tycz ny. W trak cie pro wa dze nia tych ba dañ opra co wa no pro gra mo we struk tu ry ra -
mo we: MR ROC++ (s³u ¿¹ c¹ do two rze nia opro gra mo wa nia ste ru j¹ ce go sy ste ma mi wie lo o bro -
to wy mi) oraz Fra DIA i Di sCO DE do prze twa rza nia obra zów.

Pra ce z za kre su sy ste mów roz po zna j¹ cych po le ga j¹ na roz wi ja niu te o rii i me tod roz po -
zna wa nia wzor ców i ich za sto so wañ w sy ste mach roz po zna wa nia sy gna ³ów mo wy i obra zów.
Przy k³a do wy mi ob sza ra mi za sto so wañ s¹: se pa ra cja dŸwiê ków i obra zów z ich mie sza nin,
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sy ste my wi zyj ne w au to no micz nej na wi ga cji, ana li za obra zów ru chu dro go we go, struk tu ra
ra mo wa sy ste mów z ba z¹ wie dzy dla per cep cji agen ta w ro zu mie niu sztucz nej in te li gen cji,
in te li gent ne czuj ni ki wi zji (in ter pre ta cja ge stów rê ki i g³o wy) i s³u chu (roz po zna wa nie ko mend
i zdañ) dla ro bo tów us³u go wych.

War to za u wa ¿yæ, ¿e te ma ty ka ba dañ i prac sto so wa nych pro wa dzo nych w tych za k³a dach
do ty czy prze ni ka j¹ cych siê za ga dnieñ z za kre su au to ma ty ki i in for ma ty ki; w wie lu przy pad -
kach za li cza nie uzy ska nych wy ni ków do jed nej lub dru giej dys cy pli ny ro dzi trud no œci i ma
cha rak ter umow ny.

WSPÓ£ PRA CA Z ZA GRA NI C¥
Od po cz¹t ku swe go ist nie nia Ka te dra Au to ma ty ki i Te le me cha ni ki, póŸniej In sty tut Au to ma -
ty ki, mia ³y do bre re la cje z wie lo ma in sty tu cja mi na u ko wy mi w Pol sce i za gra ni c¹, w tym
z pla ców ka mi na u ko wy mi w USA i ZSRR. Jest wie le oœrod ków w Eu ro pie, z który mi na wi¹ -
za ne zo sta ³y kon tak ty na u ko we. Wy ra zem uzna nia tej wspó³ pra cy by ³o m.in. nada nie W. Fin -
de i se no wi ty tu ³ów dok to ra ho no ris cau sa Ci ty Uni ver si ty w Lon dy nie oraz Te chi sche Uni ve r -
sitat w Il me nau.

Po 1989 ro ku, kie dy otwo rzy ³y siê no we mo¿ li wo œci eu ro pej skie, pla ców ki z Pol ski mo -
g³y za cz¹æ ucze st ni czyæ w pro gra mach Wspól no ty Eu ro pej skiej, póŸniej — po jej utwo rze -
niu — w pro gra mach Unii Eu ro pej skiej. In sty tut Au to ma ty ki i In for ma ty ki Sto so wa nej wzi¹³
ak tyw ny udzia³ w trzech pro jek tach w Pro gra mach TEM PUS i TEM PUS II.

Po 2000 ro ku wcze œniej sza wspó³ pra ca z De ci sion Tech no lo gies Gro up w UMIST oraz
z wy wo dz¹ c¹ siê z UMIST fir m¹ Know led ge Sup port Sy stems ltd. (KSS) za o wo co wa ³a udzia -
³em IA i IS w re a li zo wa nym do 2002 ro ku pro jek cie QO SIPS w 5. Pro gra mie Ra mo wym Unii
Eu ro pej skiej, a tak ¿e pod jê ciem prac na zle ce nie KSS. Kon ty nu o wa na wspó³ pra ca z gru p¹ pro -
fe so ra Fran co Da vo li i pro fe so ra Raf fa e le Bol la z Uni wer sy te tu w Ge nui po zwo li ³a na udzia³
w uru cho mio nym w 2010 ro ku pro jek cie zin te gro wa nym ECO NET w 7. Pro gra mie Ra mo -
wym UE. W ostat nich la tach wy ra Ÿne mu o¿y wie niu ule g³y kon tak ty i ba da nia miê dzy na ro -
do we w za kre sie ro bo ty ki. W la tach 2002–2008 IA i IS ucze st ni czy³ w sie ci do sko na ³o œci stwo -
rzo nej w ra mach 5. i 6. Pro gra mu Ra mo we go — Eu ro pe an Ro bo tics Ne twork EU RON. W tej
sie ci ucze st ni czy ³o pra wie dwie œcie eu ro pej skich in sty tu cji na u ko wych zaj mu j¹ cych siê ro -
bo ty k¹. W 2005 ro ku zor ga ni zo wa³ w War sza wie do rocz ne spo tka nie EU RON-u. W czerw -
cu 2006 ro ku ze spo ³y ro bo ty ki IA IS, In sty tu tu Tech ni ki Lot ni czej i Me cha ni ki Sto so wa nej
oraz In sty tu tu Au to ma ty ki i Ro bo ty ki zor ga ni zo wa ³y wspól nie miê dzy na ro do w¹ kon fe ren cjê
XVI Ro Man Sy — Ro bot De sign, Dy na mics and Con trol. Jest to dru ga naj star sza miê dzy na ro -
do wa kon fe ren cja ro bo ty ki z tra dy cja mi siê ga j¹ cy mi wcze snych lat sie dem dzie si¹ tych XX wie -
ku. Od paŸ dzier ni ka 2008 ro ku Ze spó³ re a li zu je grant w ra mach 7. Pro gra mu Ra mo we go Self
Re con fi gu ra ble In tel li gent Swarm Fi xtu res — Swar mIt FIX wspól nie z part ne ra mi z W³och (Uni -
wer sy tet w Ge nui, Piag go, CR Fiat), Szwe cji (Exe chon) oraz S³o wa cji (ZTS-VVU). Pro jekt ma
na ce lu stwo rze nie sy ste mu „in te li gent nych” re kon fi gu ro wal nych ro bo tów mo cu j¹ cych obra -
bia ne w pro ce sie pro duk cyj nym ma te ria ³y o du ¿ych roz mia rach.

Mo¿ na mieæ nadzie jê, ¿e tak ¿e in ne roz licz ne kon tak ty za gra nicz ne i do œwiad cze nia
wy ni ka j¹ ce z pro wa dze nia wspól nych ba dañ w oœrod kach eu ro pej skich i po za eu ro pej skich
po zwo l¹ na pod jê cie ko lej nych pro jek tów na u ko wych.
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DZIA £AL NOŒÆ DY DAK TYCZ NA
Jest rze cz¹ zro zu mia ³¹, ¿e w po cz¹t ko wych la tach pro wa dze nia kszta³ ce nia w dzie dzi nie
au to ma ty ki bra ko wa ³o podrêcz ni ków. Do 1970 ro ku pra cow ni cy Ka te dry Au to ma ty ki i Te le -
me cha ni ki na pi sa li 19 skryp tów i ksi¹ ¿ek bez po œre dnio przy dat nych w dy dak ty ce, oraz prze -
t³u ma czy li z ro syj skie go b¹dŸ an giel skie go 9 ta kich po zy cji. W na stêp nych piê ciu la tach
przy by ³o dal sze 26 skryp tów i ksi¹ ¿ek oraz 7 t³u ma czeñ. W la tach póŸniej szych uka zy wa ³y
siê ko lej ne podrêcz ni ki i skryp ty.

W la tach 2001–2010 uka za ³y siê sze ro ko wy ko rzy sty wa ne tak ¿e w dy dak ty ce mo no gra -
fie i podrêcz ni ki, w tym:

n A. Kar bow ski i E. Nie wia dom ska-Szyn kie wicz (red.), Pro gra mo wa nie rów no le g³e i roz -
pro szo ne, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech ni ki War szaw skiej, War sza wa 2009;

n E. To czy ³ow ski, Opty ma li za cja pro ce sów ryn ko wych przy ogra ni cze niach, wy da na przez
Aka de mic k¹ Ofi cy nê Wy daw ni cz¹ EXIT w 2003 ro ku;

n P. Ta tjew ski, Ste ro wa nie za a wan so wa ne pro ce sów prze my s³o wych. Struk tu ry i al go ryt my,
wy da na w se rii mo no gra fii Ko mi te tu Au to ma ty ki i Ro bo ty ki PAN przez Aka de mic k¹ Ofi -
cy nê Wy daw ni cz¹ EXIT, War sza wa 2002; w we rsji zmie nio nej i roz sze rzo nej wy da na
w 2007 ro ku przez Sprin ger Ver lag;

n K. Sa cha, In ¿y nie ria opro gra mo wa nia, PWN (se ria „Fun da men ty in for ma ty ki”), War sza -
wa 2010;

n W. Ka sprzak, Roz po zna wa nie obra zów i sy gna ³ów mo wy, Ofi cy na Wy daw ni cza Po li tech -
ni ki War szaw skiej, War sza wa 2009.

Wspo mnia ne ju¿ zo sta ³y wa¿ ne, re a li zo wa ne w la tach 1991–2000 zwi¹ za ne z roz wo jem
dy dak ty ki pro jek ty miê dzy na ro do we w pro gra mach TEM PUS i TEM PUS II. Od 2007 ro ku
pra cow ni cy In sty tu tu wspól nie z ko le ga mi z Wy dzia ³u Me cha nicz ne go Ener ge ty ki i Lot nic twa
we szli w sk³ad kon sor cjum re a li zu j¹ ce go miê dzy na ro do we stu dia dru gie go stop nia z za kre -
su ro bo ty ki — Eu ro pe an Ma ster in Ro bo tics, EMA RO. Part ne ra mi te go kon sor cjum s¹ Uni -
wer sy tet w Ge nui oraz Eco le Cen tra le de Na ntes, a przed siê wziê cie jest wspó³ fi nan so wa ne
przez Ko mi sjê Unii Eu ro pej skiej w ra mach pro gra mu Era smus Mun dus Pro gram me.

Na ko niec 2010 ro ku ze spó³ In sty tu tu li czy³ 46 pra cow ni ków na u ko wych i dy dak tycz nych,
w tym 9 pro fe so rów i 29 dok to rów. Wspó³ pra cu j¹, w ró¿ nych for mach, czte rej pro fe so ro wie
eme ry to wa ni.
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ME TRO LO GIA I SY STE MY PO MIA RO WE
10 LAT PÓZNIEJ
Hi sto riê roz wo ju Me tro lo gii i Sy ste mów Po mia ro wych na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for -
ma cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej od po cz¹t ku ist nie nia Wy dzia ³u do koñ ca XX wie ku,
opi sa n¹ w opra co wa niu z oka zji 50-le cia Wy dzia ³u, za koñ czo no prób¹ pro gno zy na no we
stu le cie. Zda wa no so bie spra wê z trud no œci sfor mu ³o wa nia ta kiej pro gno zy ze wzglê du na nie -
zwy kle szyb ki po stêp w roz wo ju elek tro ni ki, a zw³a szcza mi kro pro ce so rów, pa miê ci elek tro -
nicz nych i ge ne ral nie tech nik kom pu te ro wych.

Ten szyb ki roz wój, a w³a œci wie szyb szy ni¿ siê spodzie wa no, mo¿ na by ³o rów nie¿ za ob -
ser wo waæ pod czas ko lej nych 10 lat. Mia³ on kon se kwen cje w ewo lu cji te ma ty ki na u ko wej
i tyl ko w nie co mniej szym stop niu dy dak ty ki.

Przy po mnij my, pra ce na u ko we w dzie dzi nie me tro lo gii i sy ste mów po mia ro wych s¹ upra -
wia ne na Wy dzia le za rów no w Za k³a dzie Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych w In sty -
tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych (ISE), jak i w Pra cow ni Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna ³ów
Po mia ro wych w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki (IR) oraz w Pra cow ni Kom pu te ro wej Tech ni ki
Po mia ro wej (IR). Po ten cja³ ba daw czy w obu in sty tu tach jest bar dzo zró¿ ni co wa ny na ko rzyœæ
te go pierw sze go, a te ma ty ka ba daw cza w tych in sty tu tach w dzie dzi nie me tro lo gii ró¿ ni siê
rów nie¿ bar dzo, cho cia¿ ma te¿ ele men ty wspól ne. To co ³¹ czy wy mie nio ne in sty tu ty w dzie -
dzi nie me tro lo gii to sze ro ko sto so wa na tech ni ka kom pu te ro wa do ste ro wa nia pro ce sa mi po -
mia ro wy mi, prze twa rza nia sy gna ³ów po mia ro wych, two rze nia baz da nych po mia ro wych i do
wi zu a li za cji wy ni ków po mia rów.

Za k³ad Mi kro sy ste mów
i Sy ste mów Po mia ro wych w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych
Pro to pla st¹ te go Za k³a du by³ Za k³ad Mier nic twa Te le e lek trycz ne go po wo ³a ny na Wy dzia le
w 1954 ro ku. Za k³ad prze szed³ na prze strze ni oko ³o szeœæ dzie siê ciu lat wie le ewo lu cji za rów -
no w za kre sie te ma ty ki ba daw czej, jak i form orga ni za cyj nych Za k³a du. Zmia ny te po dyk to -
wa ne, jak ju¿ wcze œniej wspo mnia no, gwa³ tow nym roz wo jem elek tro ni ki, a w szcze gól no -
œci tech nik kom pu te ro wych, wi docz ne by ³y tak ¿e w zmia nach na zwy Za k³a du. Ko lej ne na zwy
w ostat nim dzie siê cio le ciu przed sta wia ³y siê na stê pu j¹ co: do 2001 ro ku by³ to Za k³ad Mier -
nic twa Elek tro nicz ne go i Opto e lek tro ni ki, w 2003 ro ku — Za k³ad Sy ste mów Po mia ro wych
i Opto e lek tro ni ki i osta tecz nie od 2006 ro ku — Za k³ad Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia -
ro wych. Kie row ni kiem Za k³a du pod czas opi sy wa nych 10 lat by³ i jest prof. dr hab. Ry szard
Ja cho wicz.

Za k³ad pro wa dzi³ sze reg za jêæ dy dak tycz nych za rów no na po zio mie pod sta wo wym, jak
i spe cja li stycz nym. Przedmio ty pod sta wo we to: Pod sta wy po mia rów i prze twor ni ki A/C i C/A
oraz w ra mach stu diów an glo jê zycz nych — ECE La bo ra to ry. Przedmio ty spe cja li stycz ne,
zwi¹ za ne z dzia ³al no œci¹ ze spo ³ów na u ko wych, sta no wi¹ znacz nie d³u¿ sza li stê: Sy ste my
po mia ro we, Opro gra mo wa nie sy ste mów po mia ro wych, Pod sta wy czuj ni ków po mia ro wych,
Czuj ni ki pó³ prze wo dni ko we, Sie ci czuj ni ko we, Pod sta wy tech ni ki œwia t³o wo do wej, Opto -
e lek tro nicz ne sy ste my po mia ro we, In ter ne to we sy ste my po mia ro we, Me to dy odzy ski wa nia
sy gna ³u ukry te go w szu mie.

Pra ce na u ko wo-ba daw cze w Za k³a dzie by ³y pro wa dzo ne w piê ciu ze spo ³ach na u ko wych
o na stê pu j¹ cych na zwach:

n Ze spó³ In ter ne to wych Sy ste mów Po mia ro wych — od 27.12.2005 ro ku (pod kie row nic -
twem pro fe so ra Ry szar da Ro ma niu ka),

n Ze spó³ Kom pu te ro wych Sy ste mów Po mia ro wych (pod kie row nic twem pro fe so ra Kon ra -
da Hej na),

n Ze spó³ Mi kro sy ste mów i Czuj ni ków Po mia ro wych (pod kie row nic twem pro fe so ra Ry szar -
da Ja cho wi cza),

n Ze spó³ Prze my s³o wych Sy ste mów Kon trol no-Po mia ro wych (pod kie row nic twem dok to ra
habilitowanego Grze go rza Pan ka ni na),

n Ze spó³ Œwia t³o wo do wych Czuj ni ków i Sy ste mów Po mia ro wych (pod kie row nic twem do -
cen ta Ka zi mie rza Jê drze jew skie go),

`
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n Ze spó³ Sie ci Neu ro no wych — do 2004 ro ku (pod kie row nic twem dok to ra Sta ni s³a wa
Jan kow skie go).

Wa¿ nym wy da rze niem na u ko wym i wy zwa niem orga ni za cyj nym dla Za k³a du by ³a orga -
ni za cja w Po li tech ni ce War szaw skiej we wrze œniu 2001 ro ku II Kra jo we go Kon gre su Me tro -
lo gii. Prze bieg Kon gre su by³ bar dzo uda ny, wziê ³o w nim udzia³ oko ³o 250 na u kow ców, a nie -
w¹t pli w¹ atrak cj¹ Kon gre su by³ re fe rat za pro szo ny (ke y no te lec tu re) pro fe sor Lo fti Za de ha,
Uni ver si ty of Ca li for nia, Ber ke ley, USA — twór cy te o rii „lo gi ki roz my tej”. Prze wo dni cz¹ cym
Kon gre su by³ pro fe sor Ry szard Ja cho wicz a prze wo dni cz¹ cym Ko mi te tu Orga ni za cyj ne go
dok tor Grze gorz Pan ka nin.

Do nie w¹t pli wych, rów nie wa¿ nych osi¹ gniêæ Za k³a du w ostat nim dzie siê cio le ciu jest
roz wój ka dry na u ko wej, a w tym je go sa mo dziel nych pra cow ni ków na u ko wych. Wy mie nia -
j¹c awan se na u ko we chro no lo gicz nie, przed sta wia j¹ siê one na stê pu j¹ co: w 2000 ro ku prof.
dr. hab. R. Ja cho wicz zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem zwy czaj nym, a doktor K. Hejn uzy ska³
sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go, w 2002 ro ku doktor R. Ro ma niuk uzy ska³ sto pieñ dok to ra
ha bi li to wa ne go, a w 2005 ro ku zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym Po li tech ni ki
War szaw skiej, w 2006 ro ku doktor habilitowany K. Hejn zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem nad -
 zwy czaj nym Po li tech ni ki War szaw skiej, w 2007 ro ku doktor K. Jê drze jew ski otrzy ma³ awans
na do cen ta, a w 2009 ro ku dr G. Pan ka nin uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha bi li to wa ne go.

W 2010 ro ku Za k³ad Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych za tru dnia³ 23 oso by w tym
1 pro fe so ra zwy czaj ne go, 2 pro fe so rów nad zwy czaj nych (PW), 1 do cen ta, 9 ad iunk tów, w tym
1 ze stop niem dr ha bi li to wa ne go, 5 star szych wy k³a dow ców, w tym 3 ze stop niem dok to ra
oraz 3 pra cow ni ków in ¿y nie ryj no-tech nicz nych, 1 tech ni ka i 1 pra cow ni ka ad mi ni stra cyj ne -
go. W ca ³ym mi nio nym dzie siê cio le ciu stan ka dro wy Za k³a du nie co fluk tu o wa³, ale nig dy nie
prze kra cza³ 30 osób.

Ka¿ dy z wy mie nio nych wcze œniej ze spo ³ów na u ko wo-ba daw czych mia³ swo j¹ da le ko
id¹ ca spe cy fi kê ba daw cz¹, której nie da siê cha rak te ry zo waæ wspól nie. Dla te go te¿ hi sto ria
roz wo ju ka¿ de go z nich przed sta wia na jest osob no.

n Ze spó³ In ter ne to wych Sy ste mów Po mia ro wych
(do 2005 ro ku — gru pa PERG-Pho to nics and Web En gi ne e ring Re se arch Gro up)

Te ma ty ka prac ba daw czych Ze spo ³u obej mo wa ³a dwa wy ra Ÿne kie run ki — je den do ty -
czy³ œwia t³o wo dów, dru gi zaœ roz pro szo nych sy ste mów po mia ro wych oraz fi zy ki wiel kich
ener gii.

W ci¹ gu ostat nich lat te ma ty ka zo sta ³a po sze rzo na o pra ce z za kre su te ma ty ki sie ci neu -
ro no wych i me tod ad ap ta cyj nych w me tro lo gii. Ze spó³ wspó³ pra co wa³ z wie lo ma oœrod ka -
mi za gra nicz ny mi, m.in. z CERN — Eu ro pe an In sti tu te of Nuc le ar Re se arch w Ge ne wie oraz
DE SY — Deut sches Elek tro nem Syn chro tron w Ham bur gu.

W dzie dzi nie œwia t³o wo dów pro wa dzo no pra ce do ty cz¹ ce œwia t³o wo dów pier œcie nio -
wych ze szkie³ wie lo sk³a dni ko wych prze zna czo nych dla fo to ni ki po mia ro wej, tech no lo gii
œwia t³o wo dów ka pi lar nych, œwia t³o wo do wych czuj ni ków che micz nych (do wie lo pa ra me -
tro wych po mia ro wych w œro do wi sku wod nym). Zre a li zo wa no elek tro nicz ne sy ste my kon -
trol no-po mia ro we dla eu ro pej skie go la se ra rent ge now skie go na elek tro nach swo bod nych
i h-li nio we go ak ce le ra to ra nad prze wo dz¹ ce go TE SLA.

G³ów nym osi¹ gniê ciem Ze spo ³u by³ fo to nicz no/elek tro nicz ny sy stem re gu la cji do ak ce -
le ra to ra dla CERN, szyb ka fo to ni ka i elek tro ni ka cy fro wa dla de tek to ra CMS (Com pact Mu on
So le no id), a tak ¿e by ³o kie row nic two pro jek tu ELAN (Eu ro pej ska Sieæ Ba daw cza Ak ce le ra -
to rów Li nio wych).

Te ma ty zwi¹ za ne z sie cia mi neu ro no wy mi i me to da mi ad ap ta cyj ny mi obej mo wa ³y ana -
li zê wie lo ka na ³o wych za pi sów hol te row skich w za kre sie ba dañ ryt mu pra cy ser ca i mor fo -
lo gii kszta³ tu cy kli (wspó³ pra ca z II Kli ni k¹ Cho rób We wnê trz nych i Kar dio lo gii Aka de mii
Me dycz nej w War sza wie) oraz ana li zê po sta wy i cho du cz³o wie ka na pod sta wie sy gna ³ów
i obra zów uzy ska nych w La bo ra to rium Za k³a du In ¿y nie rii Elek tro nicz nej Wy dzia ³u Fi zy ki
Uni wer sy te tu w Wa len cji (Hi szpa nia).
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Ze spó³ re a li zo wa³ na stê pu j¹ ce pro jek ty ba daw cze w ostat nim dzie siê cio le ciu:

n Sy stem po mia ro wo-kon trol ny nad prze wo dz¹ cy mi wnê ka mi re zo nan so wy mi TE SLA dla
ak ce le ra to ra li nio we go VUV-FEL i X-FEL (2001–2007) — wspó³ pra ca z oœrod kiem ba daw-
 czym DE SY (Ham burg) w ra mach pro gra mu UE FP6 Eu ro pe an Pro ject Co or di na ted ja ko
wy ko naw cy te ma tu pt.: Ac ce le ra tor Re se arch in Eu ro pe (CA RE), De sign of New Ge ne ra -
tion of LLRF Sy stem for Su per con duc ting Li ner Ac ce le ra tor,

n Tech no lo gia œwia t³o wo dów ka pi lar nych (2004–2007) — pro jekt ba daw czy fi nan so wa ny
przez MNiSW,

n Œwia t³o wo do we czuj ni ki che micz ne (2004–2007) — pro jekt ba daw czy fi nan so wa ny
przez MNiSW we wspó³ pra cy z Wy dzia ³em Che mii Po li tech ni ki War szaw skiej,

n Œwia t³o wo dy o spi ral nym rdze niu (2007–2009) — pro jekt ba daw czy fi nan so wa ny przez
MNiSW nr R 08 022 02 we wspó³ pra cy z Po li tech ni k¹ Bia ³o stoc k¹,

n Sy stem try ge ra mio no we go RPC dla de tek to ra CMS w pro jek cie ba daw czym LHC (od
1995 ro ku) — wspó³ pra ca z Uni wer sy te tem War szaw skim i Miê dzy na ro do wym Oœrod -
kiem Ba dañ J¹ dro wych CERN (Ge ne wa) w ra mach przy na le¿ no œci In sty tu tu do The CMS
As so cia ted La bo ra to ry,

n Po mia ro wy sy stem ka me ro wy do ob ser wa cji b³y sków gam ma (od 2002 ro ku) w miê dzy -
na ro do wym astro fi zycz nym pro gra mie ba daw czym Pi of the Sky w ra mach ucze st nic twa
Po li tech ni ki War szaw skiej w Pol skiej Sie ci Astro fi zy ki Cz¹ stek (de cy zja nr 621/E-78/BWSN-
-0068/2008) — pra ce fi nan so wa ne ze œrod ków KBN i MNiSW (grant KBN Nr 2 P03B
038 25, umo wy kon trak to we z IPJ),

n WP2 — Dis se mi na tion, Com mu ni ca tion and Ou tre ach (DCO) and WP10 — Su per con -
duc  ting Ra dio Fre qu en cy (SRF), Low Le vel RF Sy stem (LLRF) for FLASH Ac ce le ra tor in
DE SY (2009–2013) — pro jekt re a li zo wa ny w ra mach Eu CARD — Eu ro pe an Co or di na tion
of Ac ce le ra tor R &D in Eu ro pe, fi nan so wa nych z pro gra mu ra mo we go UE — FP7.

n Ze spó³ Kom pu te ro wych Sy ste mów Po mia ro wych

Przedmio tem prac ba daw czych Ze spo ³u by³ po most miê dzy te o ri¹ cy fro we go prze twa rza -
nia sy gna ³u DSP (Di gi tal Si gnal Pro ces sing) a fi zycz nym mo de lem uk³a dów elek tro nicz nych.
Te ma ty ka prac ba daw czych Ze spo ³u obej mo wa la: mo du la to ry del ta-sig ma, al go ryt my cy fro -
we go prze twa rza nia sy gna ³u, tech no lo giê VXI/SC PI, SC PI, LXI, mo de lo wa nie i sy mu la cja
VHDL (Ve ry High Spe ed In te gra ted Cir cu its Har dwa re De scrip tion Lan gu a ge). Ogni wem
po œre dnim miê dzy ana lo go wym œwia tem wiel ko œci fi zycz nych a cy fro wym œwia tem prze -
twa rza nia sy gna ³ów s¹ prze twor ni ki ana lo go wo-cy fro we i cy fro wo-ana lo go we. Prze twa rza -
nie ana lo go wo-cy fro we by ³o cen trum za in te re so wa nia Ze spo ³u od po cz¹t ku je go ist nie nia.
Po cz¹t ko wo pra ce do ty czy ³y me tod mo de lo wa nia sta ty stycz ne go, opty mal nych pod wzglê -
dem od por no œci na za k³óce nia al go ryt mów prze twa rza nia ana lo go wo-cy fro we go. Pra ce kon -
ty nu o wa no, ba da j¹c efek tyw n¹ roz dziel czoœæ prze twor ni ków ana lo go wo-cy fro wych. Kon ty nu -
o wa ne by ³y pra ce w za kre sie kon struk cji, te sto wa nia i opro gra mo wa nia ele men tów sy ste mów
po mia ro wych, m.in. prze twor ni ków del ta-sig ma z nad prób ko wa niem i ich uk³a do wej w po -
sta ci ma try cy ana lo go wej.

Za kres prac Ze spo ³u obej mo wa³ tak ¿e im ple men ta cjê przy rz¹ dów wir tu al nych w œro -
do wi sku sprzê to wym VXI i pro gra mo wym zbio ru SC PI oraz mo de lo wa nie sy ste mów elek -
tro nicz nych z wy ko rzy sta niem jê zy ka VHDL. W efek cie opra co wa no pro to typ na rzê dzia
wspo ma ga j¹ ce go pro jek to wa nie re je stro wych urz¹ dzeñ VXI.

Wy mie nio ne pra ce by ³y pro wa dzo ne w ra mach trzech pro jek tów ba daw czych fi nan so -
wa nych przez KBN i Mi ni ster stwo Na u ki Szkol nic twa Wy ¿sze go:

n Wspó³ cze sne na rzê dzia pro gra mo we w uk³a do wej im ple men ta cji Del ta-Sig ma mo du la cji
(VHDL-AMS Dri ven Im ple men ta tion of Del ta-Sig ma Mo du la tion) (2000–2002),

n Pro to typ na rzê dzia wspo ma ga j¹ ce go pro jek to wa nie re je stro wych urz¹ dzeñ VXI (VXI Re -
gi ster-ba sed De vi ce De ve lop ment To ol ) (2005–2006),

n Uni wer sal ne na rzê dzie elek tro nicz ne wspo ma ga j¹ ce pro jek to wa nie przy rz¹ dów ko mu ni -
ka to wych VXI (A Fle xi ble Elec tro nic To ol for De ve lop ment of VXI Mes sa ge-ba sed De vi ces)
(2007–2008).
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n Ze spó³ Mi kro sy ste mów i Czuj ni ków Po mia ro wych
(do 2004 ro ku — Ze spó³ Mier nic twa Wiel ko œci Nie e lek trycz nych)

G³ów n¹ te ma ty k¹ prac ba daw czych Ze spo ³u jest pro jek to wa nie, mo de lo wa nie i ba da nie
czuj ni ków po mia ro wych, zw³a szcza pó³ prze wo dni ko wych mi nia tu ro wych czuj ni ków, czuj -
ni ków in te li gent nych oraz ostat nie go na eta pie roz wo ju ro dza ju czuj ni ków, czy li mi kro sy ste -
mów. Do dat ko wo Ze spó³ pro wa dzi³ pra ce roz wo jo we w dzie dzi nie in ter fej sów cy fro wych
dla czuj ni ków i mi kro sy ste mów do wspó³ pra cy z kom pu te ro wy mi sy ste ma mi po mia ro wy mi,
a w tym in ter fej sów bez prze wo do wych (wi re less in ter fa ces). Na tej ba zie roz wi ja ne by ³y sie -
ci czuj ni ko we za rów no w czê œci sprzê to wej, jak i pro gra mo wej (opra co wy wa ne by ³y al go -
ryt my za rz¹ dza j¹ ce sa mo or ga ni za cj¹ sie ci oraz opty ma li za cj¹ orga ni za cji sie ci ze wzglê du
na mi ni ma li za cjê zu ¿y cia ener gii i/lub nie za wod no œci funk cjo no wa nia sie ci). W ra mach tych
prac spe cjal no œci¹ Ze spo ³u by ³y po mia ry wil got no œci ga zów ze szcze gól nym na ci skiem na
hi gro me try punk tu ro sy, opar te na opra co wa nym w Ze spo le de tek to rze pó³ prze wo dni ko wym
w po sta ci mi kro sy ste mu.

Opra co wa ne w Ze spo le hi gro me try osi¹ ga j¹ nad zwy czaj ne pa ra me try dy na micz ne, nie -
o si¹ gal ne w in nych la bo ra to riach na œwie cie (I na gro da na Kon fe ren cji Mi kro Na no’2008
w Hong Kon gu w 2008 ro ku).

W ostat nich la tach przedmio tem za in te re so wa nia Ze spo ³u by ³y mi kro sy ste my g³ów nie do
za sto so wañ me dycz nych, np. do po mia ru wy bra nych pa ra me trów fi zjo lo gicz nych cz³o wie ka
ta kich, jak pa ra me try fi zjo lo gicz ne skóry, tem pe ra tu ra i wil got noœæ w no sie i gar dle cz³o wie -
ka pod czas od dy cha nia (po miar wil got no œci w wa run kach dy na micz nych w za sto so wa niach
ry no lo gicz nych).

W sfe rze za in te re so wañ Ze spo ³u by ³y rów nie¿ po mia ry pa ra me trów die lek trycz nych
ele men tów ro œlin w funk cji ich pa ra me trów bio lo gicz nych oraz me to dy i al go ryt my roz po -
zna wa nia zia ren py³ ku ro œlin opar te na szyb kiej kom pu te ro wej ana li zie obra zu.

Ze spó³ ko or dy no wa³ i/lub wspó³ pra co wa³ w kil ku miê dzy na ro do wych te ma tach ba daw -
czych w ra mach wspó³ pra cy z Uni¹ Eu ro pej sk¹ i z Sin ga pu rem.

W 2002 ro ku po wsta ³o Cen trum Do sko na ³o œci Mi kro sy ste mów — Pro jek to wa nia i Tech -
no lo gii COM BAT (Cen tre of Mi cro sy stems De sign and Tech no lo gy) fi nan so wa ne w ra mach
5. PR UE (3-let ni pro jekt). W ra mach Cen trum 56 dok to ran tów i pra cow ni ków na u ko wych
Po li tech ni ki War szaw skiej odby ³o wi zy ty na u ko we w kra jach UE oraz 54 pra cow ni ków
na u ko wych z kra jów UE (g³ów nie pro fe so rów) odwie dzi ³o Cen trum i na je go se mi na riach
wy g³o si ³o re fe ra ty na u ko we i wy k³a dy dla stu den tów i dok to ran tów. Ce lem te go pro jek tu by ³o
ini cjo wa nie miê dzy na ro do wych te ma tów ba daw czych w dzie dzi nie mi kro czuj ni ków i mi -
kro sy ste mów. W ra mach pro jek tu COM BAT pro wa dzo no pra ce nad Bez prze wo do wym in ter -
fej sem do in te li gent nych czuj ni ków i mi kro sy ste mów. Pra ce te, w póŸniej szym okre sie (2006–
–2009), pro wa dzo ne by ³y we wspó³ pra cy z Sin ga po re In sti tu te of Ma nu fac tu ring Tech no lo gy
— SIM Tech. W ra mach te go pro jek tu dr G. Ta ra pa ta odby³ rocz ny sta¿ na u ko wy w Sin ga po re
In sti tu te of Ma nu fac tu ring Tech no lo gy i w Na tio nal Uni ver si ty of Sin ga po re.

Zdo by te tam do œwiad cze nie za o wo co wa ³o bu do w¹ cle an ro om-u (2009/2010) i uru cho -
mie niem La bo ra to rium Ink-jet prin ting tech no lo gy (2010). W 2009 ro ku zbu do wa no i uru -
cho mio no tak ¿e La bo ra to rium Po mia rów Wil got no œci o Wy so kiej Do k³ad no œci. La bo ra to rium
to wy po sa ¿o no w zbu do wa ny w Ze spo le ge ne ra tor wil got no œci (dwu-stru mie nio wy), pra cu -
j¹ cy w za kre sie od tem pe ra tu ry punk tu szro nu (–60°C) do tem pe ra tu ry po ko jo wej i o nie pew -
no œci po mia ru po ni ¿ej –0,05°C.

Po za wy mie nio ny mi pro jek ta mi ba daw czy mi, Ze spó³ pro wa dzi³ je szcze in ne pro jek ty
kra jo we i je den pro jekt UE:

n Pro jekt UE FP5 Sy stem for Eu ro pe an Wa ter Mo ni to ring — SE WING (2002–2004),

n Pro jekt ba daw czy MNiI pt. Me to dy i al go ryt my roz po zna wa nia zia ren py³ ku ro œlin opar te
na szyb kiej kom pu te ro wej ana li zie obra zów (2005–2007),

n Pro jekt ba daw czy struk tu ral ny PO IG pt. Mi kro- i na no- sy ste my w che mii i dia gno sty ce
bio me dycz nej MNS DIAG — umo wa 4-let nia na la ta 2009–2013,

n Pro jekt roz wo jo wy NCBR pt.: Roz wój no wej tech no lo gii Ink-jet prin ting dla po trzeb mi kro -
czuj ni ków i mi kro sy ste mów po mia ro wych — opra co wa nie me tod pro jek to wa nia i pro ce -
sów tech no lo gicz nych (2010–2013).
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Cz³on ko wie Ze spo ³u uzy ska li za osi¹ gniê cia w pra cy na u ko wej i dy dak tycz nej wie le
wy ró¿ nieñ:

n Na gro dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej: I stop nia dy dak tycz na (R. Ja cho wicz, J. We rem czuk
— 2006 rok), I stop nia na u ko wa (R. Ja cho wicz, J. We rem czuk, J. So choñ — 2005 rok);
II stop nia na u ko wa (G. Ta ra pa ta — 2009 rok),

n Na gro da „Si lver Le af” za re fe rat na kon fe ren cji PRI ME 2005, Lau san ne, Szwaj ca ria, 2005
(D. Pa cze sny, J. We rem czuk, R. Ja cho wicz, P. Ra piej ko),

n Pierw sza na gro da za re fe rat na kon fe ren cji Mi cro Na no’2008, Hong Kong, 2008 (R. Ja cho -
wicz, J. We rem czuk, D. Pa cze sny, G. Ta ra pa ta),

n Me dal Edu ka cji Na ro do wej — prof. dr hab. Ry szard Ja cho wicz (2009 rok).

n Ze spó³ Prze my s³o wych Sy ste mów Kon trol no-Po mia ro wych

Dzia ³al noœæ Ze spo ³u do ty czy g³ów nie ba da nia zja wisk fi zycz nych wy stê pu j¹ cych w prze -
p³y wo mie rzu wi ro wym. Do ana li zy tych zja wisk wy ko rzy sty wa ne by ³y ró¿ ne me to dy ba daw -
cze, ta kie jak: mo de lo wa nie nu me rycz ne, wzor co wa nie na sta no wi sku po mia ro wym, wi zu -
a li za cja prze p³y wu z cy fro wym prze twa rza niem obra zów, ter mo a ne mo me trycz ne ba da nia
po la prêd ko œci. W wy ni ku tych prac opra co wa no sze reg kon struk cji prze p³y wo mie rzy wy -
ko rzy stu j¹ cych tzw. „œcie¿ kê wi ro w¹ von Kar ma na”. W kon struk cji wy mie nio nej apa ra tu ry
i sy ste mów po mia ro wych wy ko rzy sty wa no czê sto ³¹cz noœæ bez prze wo do w¹.

Pra ce w za kre sie ba da nia prze p³y wów zo sta ³y uwieñ czo ne mo no gra fi¹ ha bi li ta cyj n¹ Grze -
go rza Pan ka ni na Prze p³y wo mierz wi ro wy — ana li za zja wi ska ge ne ra cji wi rów. Wspó³ cze sne
me to dy ba dañ i wi zu a li za cji œcie¿ ki wi ro wej von Kar ma na (paŸ dzier nik 2009; na gro da na u -
ko wa I-go stop nia Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej).

Pra ce Ze spo ³u do ty czy ³y rów nie¿ ba da nia war to œci po la elek trycz ne go w at mo sfe rze. Prze -
pro wa dzo no ba da nie wie lo krot nych do ziem nych wy ³a do wañ at mo sfe rycz nych, me cha ni zmu
ich roz wo ju, w³a œci wo œci oraz wp³y wu na za gro ¿e nie lu dzi i obiek tów. Opra co wa no sy stem
an ten do po mia ru na tê ¿e nia po la w po bli ¿u wy ³a do wañ at mo sfe rycz nych oraz sy ste mu fo to -
gra ficz nej re je stra cji wy ³a do wañ.

Ba da nie na tê ¿e nia po la elek trycz ne go pod k¹ tem pro gno zo wa ni trzê sieñ zie mi by ³y pro -
wa dzo ne we wspó³ pra cy z Uni ve si tad Na cio nal Au to no mia de Me xi co, In sti tu to de Ge o fi si -
ca Me xi co w la tach 2000–2007 i na zle ce nie te go In sty tu tu wy ko na no pro jekt ba daw czy pt.
De sign, Te sts and Cu stom-ma de 7 pie ces of DC Elec tric Field Me ter (2004–2007).

Ze spó³ pro wa dzi³ po nad to na stê pu j¹ ce pro jek ty ba daw cze fi nan so wa ne przez KBN:

n Pro jekt pt. Pa ra me try za cja œcie¿ ki wi ro wej Kar ma na z wy ko rzy sta niem wi zu a li za cji prze -
p³y wu i cy fro we go prze twa rza nia obra zów (2004–2007),

n Pro jekt pt. Ba da nia wie lo krot nych do ziem nych wy ³a do wañ at mo sfe rycz nych, me cha ni z -
mu ich roz wo ju, w³a œci wo œci oraz wp³y wu na za gro ¿e nie lu dzi i obiek tów — re a li za cja
2 pod te ma tów (2007–2008),

n Pro jekt pt. Opty ma li za cja kon fi gu ra cji czuj ni ka prze p³y wo mie rza wi ro we go z wy ko rzy -
sta niem wi zu a li za cji prze p³y wu i cy fro we go prze twa rza nia obra zów (2009–2011),

oraz je den pro jekt zle co ny przez In sty tut Ge o fi zy ki Pol skiej Aka de mii Na uk pt. Opra co wa nie
i wy ko na nie 2 sztuk mier ni ków po la elek trycz ne go (2007–2008).

n Ze spó³ Œwia t³o wo do wych Czuj ni ków i Sy ste mów Po mia ro wych

Te ma ty ka prac ba daw czych Ze spo ³u obej mu je mier nic two opto e lek tro nicz ne w na u ce
i prze my œle, tech no lo giê œwia t³o wo dów, podze spo ³y œwia t³o wo do we, czuj ni ki œwia t³o wo do -
we, prze twa rza nie obra zu. W 2001 ro ku uru cho mio no uni kal ne la bo ra to rium opto e lek tro -
nicz ne, które umo¿ li wi ³o dal szy roz wój prac ba daw czych. Opra co wa no tech no lo giê sia tek
Brag ga re a li zo wa nych na rdze niach w³ókien optycz nych. Do tych ce lów za ku pio no spe cjal -
ny la ser ar go no wy, pra cu j¹ cy na dru giej har mo nicz nej w za kre sie ultra fio le tu (244 nm) i mo -
cy 100 mW. Do dat ko wo zbu do wa no sy stem do wy so ko ci œnie nio we go wo do ro wa nia w³ókien
te le ko mu ni ka cyj nych, co zwiêk sza czu ³oœæ w³ókien na na œwie tla nie UV. W po mia rach wy ko -
ny wa nych podze spo ³ów wy ko rzy stu je siê ana li za to ry wid ma optycz ne go o du ¿ej roz dziel -
czo œci i la ser prze stra ja ny (za le¿ nie od pasm spek tral nych).
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Obe cnie g³ów ne za in te re so wa nia ze spo ³u do ty cz¹ sto so wa nia sia tek Brag ga ja ko mul ti -
ple kso wa nych czuj ni ków (np. na prê ¿eñ i tem pe ra tu ry zin te gro wa nych z ba da ny mi obiek ta mi).

Ze spó³ pro wa dzi³ sze reg pro jek tów ba daw czych:

n Opra co wa nie sprzê ga czy o kszta³ to wa nych cha rak te ry sty kach spek tral nych wy ko ny wa -
nych tech ni k¹ ter micz ne go prze wê ¿a nia œwia t³o wo dów (2000–2001) — Pro gram Prio ry -
te to wy „In ¿y nie ria Fo to nicz na”,

n Ba da nie œwia t³o wo dów siarcz ko wych do mie szko wa nych ger ma nem dla szyb kich za sto -
so wañ nie li nio wych (1999–2000), Uni ver si ty of Le eds, Uni ted King dom (we wspó³ pra cy
z IT ME),

n Siat ki dy frak cyj ne na rdze niu œwia t³o wo du (2001–2003) — pro jekt KBN,

n Po li me ro we ma te ria ³y dla opto e lek tro ni ki (2001–2003) — wspó³ pra ca z Po li tech ni k¹
Wro c³aw sk¹,

n Opra co wa nie tech no lo gii i kon struk cji oraz wy ko na nie œwia t³o wo do wych sia tek Brag ga
(2004–2007) — pro jekt za ma wia ny PBZ-MIN,

n Sy stem mul ti ple kso wa nych brag gow skich czuj ni ków œwia t³o wo do wych (2005–2007) —
pro jekt Ba daw czy MNiI.

Pra cow nia Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna ³ów Po mia ro wych
w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki

n Hi sto ria

W la tach 1974–2004 dzia ³a³ Ze spó³ Kom pu te ro wej Tech ni ki Po mia ro wej (Ze spó³ KTP),
który by³ gru p¹ pra cow ni ków Za k³a du Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych zin te gro wa n¹ wo kó³
pro ble ma ty ki po mia rów wspo ma ga nych kom pu te rem. Za da tê za mkniê cia dzia ³al no œci Ze -
spo ³u uznaæ na le ¿y da tê roz wi¹ za nia Za k³a du Urz¹ dzeñ Ra dio tech nicz nych w 2004 ro ku,
które by ³o na stêp stwem ne ga tyw ne go za o pi nio wa nia przez Ko mi sjê Ra dy Wy dzia ³u wnio sku
o zmia nê na zwy Za k³a du na Za k³ad Kom pu te ro wej Tech ni ki Po mia ro wej. Wnio sku o ty le za -
sad ne go, ¿e w 2002 ro ku Za k³ad ten sk³a da³ siê ju¿ wy ³¹cz nie z cz³on ków Ze spo ³u KTP. Spo -
wo do wa ³o to w³¹ cze nie czê œci Ze spo ³u — pod na zw¹ Pra cow ni Kom pu te ro wej Tech ni ki Po -
mia ro wej i kie row nic twem Wie s³a wa Wi niec kie go — do Za k³a du Elek tro a ku sty ki (2004), zaœ
dru giej czê œci — pod na zw¹ Pra cow ni Cy fro we go Prze twa rza nia Sy gna ³ów Po mia ro wych
(CPSP) i kie row nic twem Ro ma na Z. Mo raw skie go — do Za k³a du Te le wi zji (2006), z za cho -
wa niem do tych czas upra wia nej te ma ty ki ba daw czej. Obe cnie cz³on ka mi Pra cow ni CPSP s¹:
prof. dr hab. Ro man Z. Mo raw ski (który ty tu³ pro fe so ra uzy ska³ w 2001 ro ku), dr in¿. An drzej
Miê ki na i dr in¿. An drzej Pod gór ski.

n Dzia ³al noœæ ba daw cza

W la tach 2001–2010 dzia ³al noœæ ba daw cza Pra cow ni CPSP kon cen tro wa ³a siê na me to -
dach i al go ryt mach prze twa rza nia da nych po mia ro wych w ana li za to rach spek tro fo to me trycz -
nych i elek tro a ku stycz nych, a w szcze gól no œci w:
— mo ni to rach optycz nych ka na ³ów te le ko mu ni ka cyj nych (w za kre sie d³u go œci fa li 1200–

–1600 nm),
— spek tro fo to me trycz nych ana li za to rach ¿yw no œci (w za kre sie d³u go œci fa li 1200–1600 nm),
— ana li za to rach dŸwiê ku i wi bra cji (w za kre sie czê sto tli wo œci 0–25 kHz).

Ce lem ba dañ by ³o opra co wa nie spój nej me to dy ki prze twa rza nia da nych po mia ro wych,
obej mu j¹ cej me to dy esty ma cji wid ma, je go pa ra me trów lub wiel ko œci zwi¹ za ny z wid mem
oraz me to dy wzor co wa nia ana li za to rów. G³ów nym Ÿród³em fi nan so wa nia tych ba dañ by ³y
gran ty KBN i MNiSW:

n Me to dy i al go ryt my in ter pre ta cji wid ma sy gna ³ów dla za sto so wañ w mo ni to rin gu pro ce -
sów tech nicz nych i eko lo gicz nych (2003–2006),

n Me to dy i al go ryt my obrób ki da nych po mia ro wych dla za sto so wañ w ana li za to rach spek -
 tro fo to me trycz nych (2006–2009),

n Me to dy i al go ryt my obrób ki prze twa rza nia da nych po mia ro wych w spek tro fo to me trycz -
nych ana li za to rach ¿yw no œci (2010–2013).
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Efek ty dzia ³al no œci ba daw czej Pra cow ni opi sa ne zo sta ³y w licz nych pu bli ka cjach, pa ten -
tach i ra por tach tech nicz nych. Wœród 16 przy zna nych pa ten tów, 13 ma cha rak ter miê dzy -
na ro do wy:

n A. Bar wicz, R.Z. Mo raw ski, A. Miê ki na, S. Le su eur, T. Ole szczak, „Flash Opti cal Per for -
man ce Mo ni tor” (USA 2008),

n A. Bar wicz, R.Z. Mo raw ski, M. Wi œniew ski, „Nu me ri cal Da ta Pro ces sing De di ca ted to an
In te gra ted Mi cro spec tro me ter” (USA 2005),

n A. Bar wicz, R.Z. Mo raw ski, M. Ben Sli ma, A. Miê ki na, M. Wi œniew ski, „Me thod for Extrac -
ting Spec tral Pa ra me ters of Chan nels from Non-Chan ne li sed Li ght” (USA 2004),

n A. Bar wicz, R.Z. Mo raw ski, M. Ben Sli ma, „Ap pa ra tus and Me thod for Li ght Spec trum
Me a su re ment” (USA 1999, Ger ma ny–Fran ce–UK–Ire land–Ne ther lands 2002, USA 2006,
Ca na da 2006),

n R.Z. Mo raw ski, A. Bar wicz, M. Ben Sli ma, and A. Miê ki na, „Me thod of In ter pre ting Spec -
tro me tric Da ta” (USA 1999, Ca na da 2008).

Pra cow nia Kom pu te ro wej Tech ni ki Po mia ro wej
w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki
Pra cow nia KTP li czy czte rech cz³on ków: prof. dr hab. in¿. Wie s³aw Wi niec ki (kie row nik Pra -
cow ni), dr in¿. Piotr Bil ski, dr in¿. Ro bert £u ka szew ski, dr in¿. Krzy sztof Mro czek. Z pra cow -
nia œci œle wspó³ pra cu je w za kre sie sy ste mów po mia ro wych dr Piotr Bo biñ ski z Za k³a du
Elek tro a ku sty ki.

W la tach 2001–2006 Pra cow nia KTP roz wi ja ³a pra ce ba daw cze do ty cz¹ ce wy ko rzy sta nia
no wo cze snych tech no lo gii ko mu ni ka cyj nych i pro gra mo wych w pro jek to wa niu prze wo do -
wych i bez prze wo do wych roz pro szo nych sy ste mów po mia ro wych. Po 2007 ro ku pra ce ba -
daw cze kon cen tro wa ³y siê na na stê pu j¹ cych za ga dnie niach:
n me to dy pro jek to wa nia przy rz¹ dów wir tu al nych z wy ko rzy sta niem pro ce so rów wie lor -

dze nio wych,
n ana li za, mo de lo wa nie i opty ma li za cja sy ste mów po mia ro wych z wy ko rzy sta niem ta kich

me tod for mal nych, jak sie ci Pe trie go i ko lo ro we sie ci Pe trie go,
n pro jek to wa nie urz¹ dzeñ po mia ro wych z wy ko rzy sta niem uk³a dów lo gi ki pro gra mo wal -

nej i sy ste mów wbu do wa nych,
n bez pie czeñ stwo roz pro szo nych sy ste mów po mia ro wo-ste ru j¹ cych, a w szcze gól no œci

sy ste mów o asy me trycz nych za so bach obli cze nio wych i ener ge tycz nych.
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To ostat nie za ga dnie nie jest szcze gól nie istot ne, po nie wa¿ sy ste my ta kie wy ko rzy stu j¹
tech no lo gie te le ko mu ni ka cji prze wo do wej i bez prze wo do wej i ko mu ni ku j¹ siê z po wszech -
nie do stêp ny mi sie cia mi kom pu te ro wy mi, m.in. z In ter ne tem, a w kon se kwen cji na ra ¿o ne s¹
na nie bez piecz ne ata ki wi ru sów i w³a my wa czy; w sy tu a cji, gdy sy ste my te ste ru j¹ ko sztow -
ny mi obiek ta mi, ata ki te mo g¹ po wo do waæ du ¿e stra ty. W za i ni cjo wa nych w Pra cow ni KTP
ba da niach nad bez pie czeñ stwem roz pro szo nych sy ste mów po mia ro wo-ste ru j¹ cych wy ko rzy -
sty wa ne s¹ me to dy kryp to gra ficz ne i szy fro wa ne pro to ko ³y wy mia ny in for ma cji.

G³ów nym Ÿród³em fi nan so wa nia po wy¿ szych ba dañ by ³a na stê pu j¹ ce gran ty KBN i MNiSW:

n Wy ko rzy sta nie no wo cze snych tech no lo gii ko mu ni ka cyj nych i pro gra mo wych w pro jek -
to wa niu prze wo do wych i bez prze wo do wych roz pro szo nych sy ste mów po mia ro wych
(2004–2006),

n Wy ko rzy sta nie me tod for mal nych w pro jek to wa niu sy ste mów po mia ro wych (2006–2007),

oraz gran ty dzie kañ skie:

n Za sto so wa nie me tod kryp to gra ficz nych do podwy¿ sze nia bez pie czeñ stwa sie ci ty pu RSPS
(2007),

n Bez pie czeñ stwo sie ci ty pu RSPS o asy me trycz nych za so bach obli cze nio wych (2008).

Do nie w¹t pli wych osi¹ gniêæ Pra cow ni KTP w ostat nim dzie siê cio le ciu na le ¿y za li czyæ
roz wój ka dry na u ko wej. W 2003 ro ku dok tor W. Wi niec ki uzy ska³ sto pieñ dok to ra ha bi li to -
wa ne go, w 2005 ro ku zo sta³ mia no wa ny pro fe so rem nad zwy czaj nym Po li tech ni ce War szaw -
skiej, a w 2011 ro ku uzy ska³ ty tu³ pro fe so ra. Stop nie dok to ra na uk tech nicz nych uzy ska li:
K. Mro czek (2002), P. Bil ski (2006), R. £u ka szew ski (2007).
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IN ̄ Y NIE RIA BIO ME DYCZ NA
O wy dzia ³o wej hi sto rii pierw szych piêæ dzie siê ciu lat in ¿y nie rii bio me dycz nej pi sa³ w ese ju
w ma te ria ³ach wy da nych w 2001 ro ku, z oka zji 50-le cia Wy dzia ³u, pro fe sor Zdzi s³aw Paw -
³ow ski. Hi sto ria ta kon cen tro wa ³a siê g³ów nie wo kó³ Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz -
nej, sta no wi¹ ce go przez de ka dy g³ów n¹ si ³ê w dzie dzi nie tech nik me dycz nych, lecz pro fe sor
Paw ³ow ski wska za³ tak ¿e kil ka in nych ze spo ³ów, które wnio s³y istot ny wk³ad w tê dzie dzi nê.
Po stê pu j¹ ca in te gra cja na uk œci s³ych i tech nicz nych z na u ka mi me dycz no-bio lo gicz ny mi po -
wo du je, ¿e co raz wiê cej ze spo ³ów, z których tyl ko nie które iden ty fi ku j¹ siê z in ¿y nie ri¹ bio -
me dycz n¹ ja ko g³ów nym po lem ba dañ, pro wa dzi pra ce wno sz¹ ce istot ny wk³ad do tej dzie -
dzi ny. Jest ich tak wie le, ¿e mam, nie ste ty, smut ne prze ko na nie, ¿e nie o wszy st kich wiem
i nie wszy st kie zdo ³am w tym roz dzia le wy mie niæ. Li cz¹c na wy ba cze nie po sta ram siê jak
naj le piej wy pe³ niæ na ³o ¿o ne na mnie za da nie i w wiel kim skrócie opo wie dzieæ o tym, co
w ob sza rze in ¿y nie rii bio me dycz nej dzia ³o siê w ostat nim dzie siê cio le ciu, a dzia ³o i dzie je
siê wie le...

Za cznij my od Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej — naj licz niej sze go i naj sil niej -
sze go ze spo ³u re pre zen tu j¹ ce go na wy dzia le in ¿y nie riê bio me dycz n¹. Za k³ad, z ra cji choæ by
swo jej wiel ko œci, od lat by³ doœæ moc no za to mi zo wa ny i podzie lo ny na w du ¿ej mie rze au to -
no micz ne ze spo ³y ba daw cze (pra cow nie), sku pio ne wo kó³ do brze zde fi nio wa nych ob sza rów
te ma tycz nych. Struk tu ra Za k³a du przez la ta by ³a bar dzo sta bil na — nie zmie nia ³a siê do
2007 ro ku, z wy j¹t kiem za nik niê cia, w spo sób na tu ral ny, jed no o so bo wej Pra cow ni Me tod
Przy spie sza nia Cz¹ stek Na ³a do wa nych, po przej œciu na eme ry tu rê doktora W. Schar fa. W 2007
ro ku, w efek cie na tu ral nych ewo lu cyj nych pro ce sów, po wsta ³a Pra cow nia Kom pu te ro we go
Wspo ma ga nia Dia gno sty ki Me dycz nej dr. hab. Ar tu ra Prze la skow skie go, m³o de go, am bit ne -
go sa mo dziel ne go pra cow ni ka na u ko we go, który za cz¹³ bu do waæ wo kó³ sie bie ze spó³ na u ko -
wy. W rok póŸniej prze niós³ siê on, nie ste ty, wraz ze wspó³ pra cow ni ka mi, do Za k³a du Te le -
wi zji, ja ko kie row nik Pra cow ni Te le me dy cy ny, szu ka j¹c tam ko rzy st niej sze go oto cze nia dla
roz wo ju na u ko we go.

Wróæ my jed nak do Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej. Pra cow nia Bio me dycz nych
i Nu kle o nicz nych Sy ste mów Kom pu te ro wych (BiNSK) przez d³u gie la ta kie ro wa na by ³a przez
pro fe so ra Ada ma Pi¹t kow skie go, nie zwy kle ak tyw ne go li de ra, wy bit ne go uczo ne go nie po zba -
wio ne go ¿y³ ki me ne d¿e ra. Œmieræ Pro fe so ra w 2002 ro ku sta ³a siê dla Pra cow ni dra ma tem,
lecz szyb ko oka za ³o siê, ¿e Pro fe sor wy cho wa³ god nych na stêp ców i pra cow nia, pod kie row -
nic twem doktora Pio tra Bo go rodz kie go, wspo ma ga ne go przez doktor Ewê Pi¹t kow sk¹-Jan ko
dzia ³a nie mniej dy na micz nie ni¿ przez po prze dnie kil ka na œcie lat. Za in te re so wa nia ze spo ³u
sku pio ne s¹ wo kó³ bio me dycz nych za sto so wañ zja wi ska j¹ dro we go re zo nan su ma gne tycz ne -

in ży nie ria
bio me dycz na

i ją dro wa
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go. Ba da nia obej mu j¹ za rów no tech ni ki obra zo wa nia mor fo lo gii, jak i czyn no œcio wy re zo nans
ma gne tycz ny (Func tio nal Ma gne tic Re so nan ce Ima ging), który sta³ siê z sztan da ro w¹ spe cjal -
no œci¹ Pra cow ni. Obe cnie podej mo wa ne s¹ pra ce nad me to da mi wzmac nia nia sy gna ³u NMR
— hi per po la ry za cj¹ (Dy na mic Nuc le ar Po la ri za tion) i re zo nan sem elek tro no wo-j¹ dro wym
(Pro ton Elec tron Do u ble Re so nan ce). Czy nio ne s¹ te¿ po wa¿ ne wy si³ ki zmie rza j¹ ce do stwo -
rze nia in fra struk tu ry ba daw czej nie zbêd nej do pro wa dze nia prac ba daw czych zwi¹ za nych
z tech ni k¹ NMR. Obej mu j¹ one:

n Na u ko we Cen trum Obra zo wa nia Bio me dycz ne go (NCOB), po wsta ³e w 2009 ro ku w Ka -
je ta nach pod War sza w¹, sta no wi¹ ce ba zê do obra zo wych ba dañ kli nicz nych tech ni ka -
mi MR. Przed siê wziê cie to jest efek tem wspól nej ini cja ty wy In sty tu tu Ra dio e le lek tro ni ki
oraz In sty tu tu Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu. Dys po nu je ono ska ne rem MRI o in duk cji po la
g³ów ne go 3T.

n Przed kli nicz ne la bo ra to rium tech nik MR, pro jekt re a li zo wa ny z do ta cji apa ra tu ro wej
MNiSW, gran tu Fun da cji Na u ki i Tech no lo gii Pol skiej oraz gran tu Cen trum Ba dañ Przed -
 kli nicz nych i Tech no lo gii (CePT). Za pla no wa ne do 2013 ro ku in we sty cje apa ra tu ro we
po zwo l¹ na zbu do wa nie la bo ra to rium no wych œrod ków kon tra sto wych, w tym hi per po -
la ry zo wa nych ga zów szla chet nych ( 3He, 129Xe).

Pra cow nia BiNSK wspó³ pra cu je od lat z wie lo ma oœrod ka mi na u ko wy mi, za rów no kra jo -
wy mi, jak i œwia to wy mi, np. z In sty tu tem Bio lo gii Do œwiad czal nej PAN, In sty tu tem Me dy cy -
ny Do œwiad czal nej i Kli nicz nej PAN, In sty tu tem Onko lo gii (fi lia w Gli wi cach), Bra in In sti tu te,
Utah Uni ver si ty (USA), CRE A TIS Ly on (Fran cja). Wa¿ nym fak tem sta ³o siê z³o ¿e nie w 2010 ro -
ku przez dok to ra P. Bo go rodz kie go roz pra wy ha bi li ta cyj nej, a opty mi zmem na pa wa po wsta -
³a w pra cow ni sil na gru pa dok to ran tów i stu den tów, wspie ra j¹ cych pro wa dzo ne przez ze spó³
ba da nia.

Pra cow nia Za sto so wañ Elek tro ni ki w Me dy cy nie Nu kle ar nej, kie ro wa na przez do cen ta
Ro ma na Sza ba ti na, dzia ³a bar dzo prê¿ nie, choæ w ostat nich la tach ob szar pro wa dzo nych
w tym ze spo le ba dañ od da li³ siê nie co od in ¿y nie rii bio me dycz nej. Gru pa, od lat spe cja li -
zu j¹ ca siê w za ga dnie niach zwi¹ za nych z to mo gra fi¹ kom pu te ro w¹, zna la z³a no wy, in te re -
su j¹ cy ob szar dzia ³a nia, ja kim jest to mo gra fia pro ce so wa. Prze nie sie nie zdo by tych w dzie -
dzi nie tech nik me dycz nych do œwiad czeñ na grunt dia gno sty ki obiek tów prze my s³o wych
za o wo co wa ³o se ri¹ cie ka wych i obie cu j¹ cych roz wi¹ zañ, a zbu do wa ne w pra cow ni ko lej -
ne mo de le to mo gra fów im pe dan cyj nych i wy ni ki prac ba daw czych w tej te ma ty ce za pew -
ni ³y gru pie miê dzy na ro do we uzna nie. W la tach 2005–2010 po wsta ³y uda ne opra co wa nia
mo de li to mo gra fów elek trycz nych (ET1, ET3, ET-IRE na), wdro ¿o ne do prac ba daw czych, miê -
dzy in ny mi w Ka te drze In for ma ty ki Sto so wa nej Po li tech ni ki £ódz kiej, gdzie wy ko rzy sta no je
do pio nier skich prac ba daw czych nad elek trycz n¹ to mo gra fi¹ 3D. Mo del to mo gra fu ET3
w we rsji dwu p³a szczy zno wej za wê dro wa³ a¿ do Au stra lii. W oœrod ku ba daw czym TUN RA
przy Uni ver si ty of New ca stle wdro ¿o no go do ba dañ dy na mi ki pro ce su trans por tu cz¹ stek
po pio ³ów lot nych.

Pra cow nia Roz po zna wa nia Obra zów i Sy gna ³ów, obe cnie za le dwie dwu o so bo wa, kie -
ro wa na przez dok to ra Ma ria na Ka zub ka, pro wa dzi pra ce do ty cz¹ ce za ga dnieñ te le me trii
me dycz nej. W szcze gól no œci do ty cz¹ one mo ni to ro wa nia sy gna ³ów pod sta wo wych funk cji
¿y cio wych i te le me dycz nej opie ki do mo wej.

W Pra cow ni De tek cji i Spek tro me trii, przez szes na œcie lat kie ro wa nej przez pro fe so ra
Zdzi s³a wa Paw ³ow skie go, a obe cnie przez pi sz¹ ce go te s³o wa, pra ce tra dy cyj nie skon cen tro -
wa ne s¹ wo kó³ dwóch ob sza rów te ma tycz nych. Je den z nich zwi¹ za ny jest z elek tro ni k¹ j¹ d -
ro w¹, której po œwie co no w tym opra co wa niu osob ny roz dzia³. Dru gi na to miast jest zwi¹ za -
ny z dia gno sty k¹ me dycz n¹. W tym ob sza rze w ostat nim dzie siê cio le ciu kon ty nu o wa ne by ³y
trwa j¹ ce przez kil ka na œcie lat ba da nia nad do sko na le niem me tod i urz¹ dzeñ do po mia ru
sk³a du tka nek bio lo gicz nych. Opra co wa no sy stem do po mia rów spek tro me trycz nych wzbu -
dza nej w tkan kach flu o re scen cji rent ge now skiej, sto so wa ny m.in. do po mia rów ku mu la cji
ciê¿ kich me ta li w tkan ce ner wo wej i w struk tu rach ko st nych. Roz wi ja no me to dy dia gno zo -
wa nia scho rzeñ ko œci (oste o po ro zy i oste o ma la cji). Pod su mo wa niem tych ba dañ sta ³a siê roz   -
pra wa ha bi li ta cyj na pi sz¹ ce go ni niej sze s³o wa, za ty tu ³o wa na Wy bra ne ra dia cyj ne me to dy
ba da nia sk³a du pier wia st ko we go tka nek i p³y nów ustro jo wych, obro nio na w 2003 ro ku. Od
kil ku lat pro wa dzo ne s¹ pra ce nad bar dzo no wo cze sn¹ i obie cu j¹ c¹ tech ni k¹ dia gno stycz n¹,
ja k¹ jest to mo gra fia optycz na, za rów no nad to mo gra fi¹ dy fu zyj n¹, jak i ko he rent n¹. Ba da nia
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zwi¹ za ne z to mo gra fi¹ dy fu zyj n¹ za o wo co wa ³y dwo ma dok to ra ta mi: Ro ber ta Kur ja ty (2007)
oraz Ar tu ra Try bu ³y (2009), na to miast to mo gra fia ko he rent na jest przedmio tem ba dañ wy ko -
ny wa nych na zle ce nie fir my Frey S.J. No w¹, cie ka w¹ i bar dzo per spek ty wicz n¹ œcie¿ k¹ ba -
dañ s¹ pro wa dzo ne od kil ku lat w pra cow ni, we wspó³ pra cy z In sty tu tem Bio fi zy ki i Bio che -
mii PAN oraz war szaw skim Cen trum Onko lo gii, ba da nia do ty cz¹ ce me tod ana li zy da nych
w ge ne ty ce i pro te o mi ce. Za o wo co wa ³y one dok to ra tem Ty mo na Ru bla (2010), obe cnie pra -
cow ni ka Za k³a du, s¹ te¿ przedmio tem fi na li zo wa nej roz pra wy dok tor skiej mgr. in¿. Le cha
Ra czyñ skie go.

Po za struk tu r¹ pra cow nia n¹ po zo sta je w ZE JiM Da riusz Ra dom ski, za tru dnio ny w 2002
ro ku, ma j¹ cy tak ¿e sto pieñ na u ko wy dok to ra me dy cy ny. Je go za in te re so wa nia sku pia j¹ siê
wo kó³ za ga dnieñ zwi¹ za nych z mo de lo wa niem ma te ma tycz nym pro ce sów fi zjo lo gicz nych,
a g³ów nie z mo de lo wa niem pro ce sów zwi¹ za nych z fi zjo lo gi¹ i pa to lo gi¹ uk³a du roz rod cze -
go i hor mo nal ne go cz³o wie ka. Ba da nia są pro wa dzo ne w œci s³ej wspó³ pra cy z kli ni ka mi War -
szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go oraz Szpi ta lem Kli nicz nym Uni wer sy te tu w Cam brid ge.
Mo de le bu do wa ne s¹ z wy ko rzy sta niem me to dy ana li zy sta ty stycz nej. Sto so wa nie za a wan -
so wa nych mo de li sta ty stycz nych i umie jêt na in ter pre ta cja otrzy ma nych wy ni ków przy czy ni ³y
siê do iden ty fi ka cji no wych me cha ni zmów bio lo gicz nych mo de lo wa nych pro ce sów. Ba da nia
te do pro wa dzi ³y do uzy ska nia przez Da riu sza Ra dom skie go stop nia dok to ra na uk me dycz -
nych w za kre sie bio lo gii me dycz nej.

Ostat nie dwa la ta dzia ³al no œci ba daw czej dr. Ra dom skie go kon cen tru j¹ siê na pro ble mie
ana li zy czyn no œci bio e lek trycz nej ma ci cy. Ce lem ba dañ jest opra co wa nie me to dy umo¿ li -
wia j¹ c¹ esty ma cjê ak tyw no œci skur czo wej ciê ¿ar nej ma ci cy, która umo¿ li wi le ka rzo wi pre -
dyk cjê zbli ¿a j¹ ce go siê po ro du na pod sta wie po mia ru po ten cja ³ów bio e lek trycz nych ge ne -
ro wa nych przez tkan kê miê œnio w¹ ma ci cy. Pra ce te wpi su j¹ siê w œwia to wy trend ba dañ nad
po pra w¹ ja ko œci opie ki po ³o¿ ni czej, w szcze gól no œci u pa cjen tek z za gra ¿a j¹ cym po ro dem
przed wcze snym.

Pra cow nia Te le me dy cy ny w Za k³a dzie Te le wi zji zo sta ³a, jak wspo mnia no, utwo rzo na
w 2008 ro ku, po przej œciu do te go za k³a du pro fe so ra Ar tu ra Prze la skow skie go. Pra cow nia sze -
ro ko wspó³ pra cu je z ze spo ³a mi le ka rzy, m.in. z prof. Je rzym Wa lec kim (Cen tral ny Szpi tal Kli -
nicz ny MSWiA, War sza wa), prof. Bog da nem Ci szkiem (Za k³ad Ana to mii WUM), dr. hab. Ka -
zi mie rzem Szo piñ skim (Wy dzia³ Le kar ski WUM) i in ny mi. Od kil ku lat trwa tak ¿e wspó³ pra ca
z ze spo ³em prof. To ma sza Zie liñ skie go (AGH, Kra ków) oraz z prof. Wal de ma rem Kocz ko da -
jem z Lau ren tian Uni ver si ty, Sud bu ry, Ca na da.

Ce ch¹ pro wa dzo nych w Pra cow ni Te le me dy cy ny ba dañ jest in te gra cja do œwiad czeñ na
sty ku trzech za sa dni czych ob sza rów na u ki: in ¿y nie rii bio me dycz nej (wspo ma ga nie obra zo -
wej dia gno sty ki me dycz nej oraz obra zo wa nie me dycz ne), mul ti me diów (te o ria in for ma cji
i ko do wa nie da nych, ro zu mie nie obra zów, in de kso wa nie) oraz sy ste mów te le in for ma cyj nych
(me dycz ne sy ste my in for ma cyj ne, te le dia gno sty ka, gro ma dze nie da nych, uwa run ko wa nia
trans mi sji). Wœród naji stot niej szych opra co wañ ostat nich lat wy mie niæ na le ¿y: zin te gro wa ne
œro do wi sko dia gno stycz ne (sta cja dia gno stycz na z na rzê dzia mi CAD, szkie let sy ste mów RIS/
/PACS, mo du ³y te le dia gno stycz ne), ko de ki obra zów, ar chi wi ze ry, CAD do dia gno sty ki wczes -
ne go uda ru mózgu (Mo ni tor Uda ru) zmie rza j¹ cy do ko mer cja li za cji, CAD do dia gno sty ki ra ka
sut ka (Mam mo Vie wer), na rzê dzie Ishark do in de kso wa nia za war to œci¹ obra zów ze zbio rem
de skryp to rów se man tycz nych tre œci dia gno stycz nej, onto lo gia mam mo gra fii wraz z edy to rem
ba dañ obra zo wych Mam mo E dit (wspó³ pra ca z IBIB PAN), na rzê dzia do prze gl¹ da nia, prze -
twa rza nia, ana li zy i roz po zna wa nia obra zów i wi deo (m.in. ba dañ bron cho sko po wych, obra -
zów USG, 3D USG, CT, an gio gra fii CT, a tak ¿e obra zów na tu ral nych).

Wœród roz wi ja nych w Pra cow ni za ga dnieñ na u ko wych na le ¿y wy mie niæ przede wszy st -
kim rzad kie re pre zen ta cje obra zów, com pres si ve sen sing z ba za mi ska lo wal ny mi, nie li nio w¹
apro ksy ma cjê sy gna ³ów, pro ba bi li stycz ne mo de le obra zów, su per ro zdziel czoœæ, de skryp to -
ry wy bra nych pa to lo gii sko ja rzo ne z onto lo gia mi, ko de ki obra zów z se lek cj¹ in for ma cji,
upro sz czo ne ro zu mie nie obra zów, oce nê ja ko œci obra zów we d³ug kry te riów su biek tyw nych
i obli cze nio wych.

Ko lej nym, obok Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej i Pra cow ni Te le me dy cy ny, fi la -
rem in ¿y nie rii bio me dycz nej na Wy dzia le jest Ze spó³ Apa ra tu ry Bio cy ber ne tycz nej w In sty -
tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych, kie ro wa ny przez pro fe so ra An to nie go Grzan kê. Ze spó³ ten,
stwo rzo ny w 1975 ro ku przez pro fe so ra Wi tol da Gol de, od 1995 ro ku pro wa dzi³ ba da nia
z za kre su au dio lo gii i fo nia trii, za po cz¹t ko wa ne przez An to nie go Grzan kê i Le cha Œli wê,
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re a li zo wa ne we wspó³ pra cy z In sty tu tem Fi zjo lo gii i Pa to lo gii S³u chu w Ka je ta nach oraz z Uni -
wer sy te tem w Fer ra rze we W³o szech. Owo cem tej dzia ³al no œci by³ cykl zna cz¹ cych pu bli ka -
cji zwi¹ za nych z emi sj¹ oto a ku stycz n¹. Now sza te ma ty ka tych prac, zwi¹ za na z dia gno sty k¹
ry no lo gicz n¹, roz po czê ta przez An to nie go Grzan kê w 1994 ro ku, roz wi ja na jest we wspó³ -
pra cy z War szaw skim Uni wer sy te tem Me dycz nym i zo sta ³a uwieñ czo na je go ha bi li ta cj¹
w 2005 ro ku. Isto t¹ tych ba dañ jest mo de lo wa nie prze p³y wów po wie trza w no so gar dzie li
w ce lu usta le nia dia gno zy sze re gu scho rzeñ. W 2002 ro ku za i ni cjo wa na zo sta ³a ak tyw noœæ
Ze spo ³u w ra mach Pro gra mu Po wszech nych Ba dañ Prze sie wo wych S³u chu u No wo rod ków
Wiel kiej Orkie stry Œwi¹ tecz nej Po mo cy. W la tach 2007–2009 re a li zo wa no elek tro fi zjo lo gicz -
ny sy stem mo ni to ro wa nia ci¹ ¿y w ra mach Uczel nia ne go Pro gra mu Ba daw cze go. W za kre sie
ba da nia g³o su wa¿ nym osi¹ gniê ciem by ³y wy ni ki uzy ska ne na po lu wspo ma ga nia mo wy osób
po ca³ ko wi tym usu niê ciu krta ni, za koñ czo ne dok to ra tem (R. Pie truch, 2009). Wa¿ nym za ple -
czem Ze spo ³u jest Stu denc kie Ko ³o Na u ko we Cy ber ne ty ki (pre zes — T. Ce dro), roz wi ja j¹ ce
te ma ty kê in ter fej su mózg–kom pu ter (BCI — Bra in-Com pu ter In ter fa ce).

Cie ka we pra ce na u ko we w dzie dzi nie in ¿y nie rii bio me dycz nej pro wa dzo ne by ³y w ostat -
nim dzie siê cio le ciu tak ¿e w Za k³a dzie Mi kro sy ste mów i Sy ste mów Po mia ro wych In sty tu tu
Sy ste mów Elek tro nicz nych. Pra ce te, roz wi ja ne w Ze spo le Mi kro sy ste mów i Czuj ni ków Po -
mia ro wych pod kie run kiem pro fe so ra Ry szar da Ja cho wi cza, g³ów nie kon cen tro wa ³y siê na
opra co wa niu apa ra tu ry dia gno stycz nej w dwóch dzie dzi nach me dycz nych: w der ma to lo gii
i w la ryn go lo gii. Pierw sza z nich do po mia ru tzw. wspó³ czyn ni ka TEWL (Tran sE pi der mal Wa -
ter Loss fac tor) po zwa la okre œlaæ wska Ÿnik prze zna skór ko wej utra ty wo dy, które go zna jo moœæ
ma istot ne zna cze nie w der ma to lo gii do oce ny sta nu zdro wia pa cjen ta (dok to rat z wy ró¿ nie -
niem G. Ta ra pa ty). Ba da nia te do 2006 ro ku pro wa dzo ne by ³y we wspó³ pra cy z Po li tech ni k¹
Wie deñ sk¹ (z prof. R. Cha bi co vskym). Dru gi ro dzaj apa ra tu ry, dla la ryn go lo gii, prze zna czo ny
by³ do po mia ru zmian wil got no œci w no sie i w gar dle pa cjen ta pod czas od dy cha nia (dok to -
rat D. Pa cze sne go). Kon struk cja obu przy rz¹ dów opar ta by ³a na opra co wa nym w Ze spo le
mi kro sy ste mie pó³ prze wo dni ko wym, umo¿ li wia j¹ cym su per szyb kie po mia ry wil got no œci ga zu
(do 10 ra zy na se kun dê). Osi¹ gniê cie ta kiej dy na mi ki po mia rów wil got no œci (nie zbêd ne w wy -
mie nio nych apli ka cjach me dycz nych) jest uni ka to we w ska li œwia to wej. Wy ni ki tych prac zo -
sta ³y na gro dzo ne I na gro d¹ na miê dzy na ro do wej kon fe ren cji Mi cro Na no’2008 (Hong Kong)
w 2008 ro ku i na gro d¹ „Si lver Le af” za re fe rat na kon fe ren cji PRI ME 2005 (Lo zan na, Szwaj -
ca ria) w 2005 ro ku.

In sty tut Mi kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki wpi sa³ siê w ten den cjê in ten syw ne go roz wo ju
mi kro sy ste mo wych przy rz¹ dów, które znaj du j¹ lub mo g¹ zna leŸæ za sto so wa nia w dia gno sty -
ce bio me dycz nej i che micz nej. W nur cie tym zna laz³ siê ze spó³ tech no lo gii mi kro sy ste mo wej
(Mi cha³ Bo rec ki, Ma ria Be b³ow ska, Jan Szmidt, Piotr Fi rek, An drzej Ja ku bow ski). Od 2005 ro -
ku we wspó³ pra cy ze Szko ³¹ G³ów n¹ Go spo dar stwa Wiej skie go, War szaw skim Ui ni wer sy te -
tem Me dycz nym, Woj sko w¹ Aka de mi¹ Tech nicz n¹, Uni ver sité du Québec en Ou ta o u a is
(Ka na da) i Szpi ta lem Pra skim pro wa dzo ne s¹ ba da nia apli ka cyj ne wy ko rzy stu j¹ ce dwie ory -
gi nal ne me to dy kla sy fi ka cji sta nu funk cjo nal ne go. Kla sy fi ka cja dla orga ni zmów ¿y wych, po -
¿y wie nia i oto cze nia pro wa dzo na jest na pod sta wie in te li gent ne go ba da nia próbek wy dzie lin
lub cie czy orga nicz nych. Wy ni ki ba dañ wska zu j¹, ¿e opra co wa ne w ze spo le de mon sta ra to ry
tech no lo gii umo¿ li wia j¹ kla sy fi ka cjê sta nu naj wy¿ szej p³od no œci ssa ków z do k³ad no œci¹ do
6 go dzin, sta nu zdat no œci do spo ¿y cia mle ka, za rów no su ro we go, jak i prze two rzo ne go oraz
zdat no œci do po wtór ne go wy ko rzy sta nia bio lo gicz nie prze twa rza ne go œcie ku sza re go.

Oso b¹ od lat bar dzo ak tyw nie roz wi ja j¹ c¹ te ma ty kê bio in for ma ty ki i ana li zy da nych me -
dycz nych jest dok tor Sta ni s³aw Jan kow ski z In sty tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych. W la tach
2002–2009 by³ on ini cja to rem i li de rem prac do ty cz¹ cych za sto so wa nia me tod in te li gen cji
obli cze nio wej do ana li zy kszta³ tu sy gna ³ów elek tro kar dio gra ficz nych w za pi sie Hol te ra i sy g -
na ³ów uœre dnio nych. Ba da nia pro wa dzo ne by ³y we wspó³ pra cy z pra cow ni ka mi War szaw -
skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej i In sty tu tu In for -
ma ty ki w ra mach trzech zre a li zo wa nych w la tach 2006–2009 gran tów dzie kañ skich. Istot nym
osi¹ gniê ciem ze spo ³u by ³o stwo rze nie sy ste mu au to ma tycz nej kla sy fi ka cji uœre dnio nych sy g -
na ³ów EKG do roz po zna nia przy pad ków czê sto skur czu ko mo ro we go i mi go ta nia ko mór u osób
z prze by tym za wa ³em. W tym ce lu opra co wa no no wy trans duk cyj ny kla sy fi ka tor sta ty stycz -
ny z wy ko rzy sta niem œre dnio kwa dra to wej ma szy ny we kto rów no œnych (le ast-squ a res sup port
vec tor ma chi ne). Wpro wa dze nie wir tu al nych esty ma to rów wp³y wu znacz nie po pra wi ³o sku -
tecz noœæ pra wi d³o wej kla sy fi ka cji.
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W tym sa mym in sty tu cie w Za k³a dzie Sztucz nej In te li gen cji ist nie je ze spó³ ba daw czy bio -
in for ma ty ki, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ja na Mu law kê, zaj mu j¹ cy siê od lat ró¿ ny mi aspek -
ta mi za sto so wañ in for ma ty ki w me dy cy nie i bio lo gii, przede wszy st kim z punk tu wi dze nia
wy ko rzy sta nia w tych dzie dzi nach kon cep cji sztucz nej in te li gen cji. W po cz¹t ko wym okre -
sie pro wa dzo ne przez ze spó³ ba da nia kon cen tro wa ³y siê g³ów nie na obli cze niach na ba zie
kwa su dez o ksy ry bo nu kle i no we go — DNA (tzw. DNA com pu ting) i pro wa dzo ne by ³y we
wspó³ pra cy z bio lo ga mi z Uni wer sy te tu War szaw skie go. Po le ga ³y one na po szu ki wa niu no -
wych mo¿ li wo œci zbu do wa nia kom pu te ra mo le ku lar ne go, dzia ³a j¹ ce go w spo sób prze p³y -
wo wy w roz two rach z cz¹ stecz ka mi DNA. Al go rytm dzia ³a nia ta kiej ma szy ny obli cze nio wej
jest ca³ ko wi cie opar ty na war szta cie la bo ra to ryj nym in ¿y nie rii ge ne tycz nej. Pra ce kon cen tro -
wa ³y siê g³ów nie na opra co wy wa niu al go ryt mów im ple men ta cji (me to da mi in vi tro) ma szyn
wnio sku j¹ cych wy ko rzy sty wa nych w sztucz nej in te li gen cji, a w szcze gól no œci w sy ste mach
eks per to wych. Ba da nia te przy nio s³y in te re su j¹ ce wy ni ki w po sta ci licz nych pu bli ka cji o za -
siê gu œwia to wym, dwóch pa ten tów i dwóch obro nio nych prac dok tor skich. Ze spó³ pro wa dzi³
te¿ ba da nia do ty cz¹ ce wspo ma ga nia pro jek to wa nia se kwen cji DNA ko du j¹ cych re kom bi no -
wa ne bia³ ka, ba da nia mar ke rów ge ne tycz nych dla ce lów kry mi na li sty ki, ba da nia roz k³a du
ha plo ty pów przy uwzglê dnie niu wy stê po wa nia nie mych wa rian tów, jak rów nie¿ ba da nia
za le¿ no œci sta ty stycz nych w da nych po cho dz¹ cych z mi kro ma cie rzy DNA.

Ko lej nym ob sza rem, roz wi ja nym przez ze spó³ pro fe so ra J. Mu law ki w ra mach wspó³ pra -
cy z Cen trum Zdro wia Dziec ka, a tak ¿e War szaw skim Uni wer sy te tem Me dycz nym by ³o od -
kry wa nie wie dzy z me dycz nych baz da nych oraz au to ma tycz ne roz po zna wa nie obra zów
me dycz nych. W tym ce lu eks plo ro wa no ró¿ ne kli nicz ne ba zy da nych z ta kich dzie dzin, jak
neu ro lo gia, ga stro en te ro lo gia, oku li sty ka, ne o na to lo gia. W szcze gól no œci roz wi ja no na stê pu -
j¹ ce za ga dnie nia: au to ma tycz ne wy kry wa nie obrzê ków siat ków ki na pod sta wie to mo gra fii
OCT, od kry wa nie wie dzy z baz da nych na te mat roz po zna wa nia pa dacz ki u dzie ci, od kry -
wa nie wie dzy na te mat no wych me tod le cze nia cho ro by AMD w oku li sty ce, eks plo ra cji baz
da nych na te mat st³u szcze nia w¹ tro by, cho ro by Wil so na i cho ro by Croh na w ga stro en te ro -
lo gii, au to ma tycz ne go roz po zna wa nia obra zów przy le cze niu pa dacz ki, au to ma tycz ne go
roz po zna wa nia gru bo œci têt ni cy szyj nej w ne o na to lo gii. Wy ni ki ba dañ pre zen to wa no na
ró¿ nych kon fe ren cjach. Nie które z nich szcze gól nie wy so ko zo sta ³y o ce nio ne przez le ka rzy
spe cja li stów.

Osob nym za ga dnie niem roz wi ja nym w ostat nim cza sie jest neu ro in for ma ty ka i mo de -
lo wa nie dzia ³a nia mózgu. Te mat ten roz wi ja ny jest wspól nie z neu ro lo ga mi i psy chia tra mi
i do ty czy au to ma tycz ne go roz po zna wa nia sy gna ³ów elek tro en ce fa lo gra ficz nych (EEG). W ba -
da niach tych roz wi¹ zu je siê ró¿ ne pro ble my au to ma tycz nej kla sy fi ka cji sy gna ³ów. Re zul ta tem
prze pro wa dzo nych ba dañ i ana liz by ³o opra co wa nie al go ryt mów two rze nia po jêæ, ucze -
nia siê oraz kla sy fi ka cji we wpro wa dzo nej roz my tej re pre zen ta cji prze strze ni cech sy gna ³ów.
Uzy ska na do k³ad noœæ kla sy fi ka cji przy u¿y ciu opra co wa ne go al go ryt mu by ³a rzê du 71%, co
jest po rów ny wal ne z me to da mi re fe ren cyj ny mi.

W In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki ze spó³: dr in¿. To masz Bucz kow ski, dr in¿. Krzy sztof Czer -
wiñ ski, dr in¿. Ka rol Ra dec ki, pod j¹³ w ostat niej de ka dzie sze reg prac w dzie dzi nie ra dio -
e lek tro nicz ne go me dycz ne go oraz po za me dycz ne go wspar cia osób nie pe³ no spraw nych
i star szych. Ba da nia pro wa dzo ne by ³y we wspó³ pra cy z za in te re so wa ny mi ze spo ³a mi War -
szaw skie go Uni wer sy te tu Me dycz ne go, Aka de mii Wy cho wa nia Fi zycz ne go, In sty tu tu Bio cy -
ber ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej PAN, Pol skie go Zwi¹z ku Nie wi do mych i Pol skie go To wa -
rzy stwa e-Zdro wia. Naj wa¿ niej sze pra ce kon cen tro wa ³y siê na urz¹ dze niach i sy ste mach do
wspo ma ga nia orien ta cji i na wi ga cji te re no wej osób nie wi do mych — funk cji okre œla nej ja ko
O &M (Orien ta tion and Mo bi li ty). U pro gu de ka dy zo sta³ zre a li zo wa ny w ra mach pro gra mu
PHA RE sy stem ra dio la tar ni ESOT prze zna czo ny do pro wa dze nia oso by nie wi do mej dro g¹
ozna ko wa n¹ z u¿y ciem mi kro na daj ni ków krót kie go za siê gu, pra cu j¹ cych w try bie ci¹ g³ym
w pa œmie 433 MHz. Sy stem mi kro na daj ni ków ESOT te sto wa no na te re nie Oœrod ka Szkol no-
-Wy cho waw cze go dla Dzie ci Nie wi do mych w La skach ko ³o War sza wy. Obe cnie dla ce lów
orien ta cji te re no wej s¹ ba da ne uk³a dy trans ce i ve rów na pa smo 2,4 GHz.

Rów no le gle z ba da nia mi przy dat no œci ³¹ czy ra dio wych dla ce lów orien ta cji osób nie wi -
do mych by ³y pro wa dzo ne pra ce nad mo de lem sy ste mu g³o so wej na wi ga cji te re no wej, z wy -
ko rzy sta niem tech nik GPS (w tym DGPS) i GSM. Obe cnie roz wi ja na jest kon cep cja uni wer -
sal nych po mo cy O &M ty pu MSMN (Mul ti-Sen sor Mul ti-Ne twork). Ocze ku je siê, i¿ dziê ki
za sto so wa niu re dun dan cji — ró¿ nych sy ste mów i czuj ni ków — na st¹ pi wy ra Ÿna po pra wa
w³a œ ci wo œci u¿yt ko wych, a zw³a szcza do k³ad no œci i nie za wod no œci po mo cy na wi ga cyj nych.
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Dru g¹ dzie dzi n¹ prac ze spo ³u, o ro sn¹ cym zna cze niu prak tycz nym, s¹ ba da nia wp³y wu
po wszech nie wy stê pu j¹ cych pól elek tro ma gne tycz nych (te le fo ny ko mór ko we, bram ki an ty -
kra dzie ¿o we) na oso bi ste przy rz¹ dy me dycz ne. Ba da nia wp³y wu te le fo nów ko mór ko wych
w ró¿ nych try bach pra cy na sprzêt kar dio lo gicz ny (de fi bry la tor, apa rat EKG) pro wa dzo no me -
to da mi la bo ra to ryj ny mi. Ak tu al nie bu do wa ne s¹ prze no œne urz¹ dze nia do te re no wych ba dañ
wp³y wu te le fo nów GSM na apa ra tu rê me dycz n¹ oraz do iden ty fi ka cji ty pów bra mek an ty kra -
dzie ¿o wych. Po nad to, w ra mach licz nych prac dy plo mo wych, s¹ re a li zo wa ne ele men ty „in te -
li gent nej ko szu li” oraz „in te li gent ne go do mu”, zgo dnie ze wspó³ cze sny mi po gl¹ da mi na wspar -
cie osób prze wle kle cho rych i nie pe³ no spraw nych.

W In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki in te re su j¹ ce pra ce mie szcz¹ ce siê w sze ro ko ro zu mia nym
ob sza rze in ¿y nie rii bio me dycz nej pro wa dzo ne s¹ tak ¿e w Pra cow ni Cy fro we go Prze twa rza -
nia Sy gna ³ów Po mia ro wych, kie ro wa nej przez pro fe so ra Ro ma na Z. Mo raw skie go. Pra ce na -
u ko wo-ba daw cze i tech nicz ne re a li zo wa ne w Pra cow ni CPSP do ty cz¹ bez wy j¹t ku me to dy ki
prze twa rza nia da nych po mia ro wych: od twa rza nia wiel ko œci mie rzo nych, wzor co wa nia to rów
po mia ro wych, in ter pre ta cji da nych po mia ro wych oraz oce ny nie pew no œci wy ni ków po mia -
rów. Wy ni ki tych prac wy ko rzy sty wa ne s¹ g³ów nie w spek tro me trii optycz nej, sto so wa nej m.in.
w ana li za to rach sub stan cji bio che micz nych, i spek tro me trii aku stycz nej. W la tach 1998–2008,
w ra mach wspó³ pra cy z ka na dyj sk¹ fir m¹ Me a su re ment Mi cro sy stems, Inc., Pra cow nia CPSP
ucze st ni czy ³a w pro jek tach ba daw czo-roz wo jo wych do ty cz¹ cych pa kie tu opro gra mo wa nia
MM Spec tra®, de dy ko wa ne go za sto so wa niom w la bo ra to riach far ma ceu tycz nych i w mo ni -
to rin gu œro do wi ska na tu ral ne go oraz w opra co wa niu mi kro spek tro fo to me tru prze zna czo ne -
go do ta nich ana li za to rów ¿yw no œci. W ra mach wspó³ pra cy z fir m¹ Svan tek Sp. z o.o., trwa -
j¹ cej nie prze rwa nie od 1990 ro ku, Pra cow nia CPSP ucze st ni czy ³a w opra co wa niu wie lu
przy rz¹ dów do po mia ru pa ra me trów i ana li zy sy gna ³ów aku stycz nych, a wœród nich — dwu -
ka na ³o wych do zy me trów ha ³a su i wie lo ka na ³o wych do zy me trów drgañ od dzia ³u j¹ cych na
orga nizm ludz ki.

Po zo sta j¹c przy In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki, nie mo¿ na nie wspo mnieæ o dzia ³al no œci i do -
ko na niach Za k³a du Elek tro a ku sty ki, kie ro wa ne go przez pro fe so ra Zbi gnie wa Kul kê. W 1997
ro ku z ini cja ty wy te go ze spo ³u po wsta ³o w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Stu dium Tech ni ki Au dio -
lo gicz nej (kie ro wa ne przez dr. in¿. An drze ja Le szczyñ skie go), ja ko je den z dwóch pierw szych
w Pol sce oœrod ków przy go to wu j¹ cych do wy ko ny wa nia za wo du pro te ty ka s³u chu. Dzia ³a -
j¹ ce do chwi li obe cnej Stu dium ma na ce lu me ry to rycz ne przy go to wa nie ab sol wen tów do
pro fe sjo nal nej ob s³u gi osób nie do s³y sz¹ cych ze szcze gól nym na ci skiem po ³o ¿o nym na do bór
apa ra tów s³u cho wych. W ci¹ gu po nad 13 lat nie prze rwa nej dzia ³al no œci Stu dium wy kszta³ -
ci ³o po nad 700 ab sol wen tów w ra mach 24 edy cji. W Za k³a dzie Elek tro a ku sty ki opra co wa no
tak ¿e obo wi¹ zu j¹ c¹ w ca ³ej Pol sce pod sta wê pro gra mo w¹ dla za wo du pro te tyk s³u chu na zle -
ce nie Mi ni ster stwa Edu ka cji Na ro do wej i Spo rtu, a w ra mach dwóch gran tów dzie kañ skich
(dr in¿. An drzej Le szczyñ ski, mgr in¿. Piotr Ny kiel, 2000–2004) opra co wa no, przy wspó³ pra -
cy Za k³a du Sur do pe da go gi ki Aka de mii Pe da go gi ki Spe cjal nej sy gna ³y te stu j¹ ce i p³y ty te sto -
we do ba da nia nie do s³u chu ma ³ych dzie ci (od 0 do 3 lat) oraz do ba dañ i re ha bi li ta cji dzie ci
au ty stycz nych i upo œle dzo nych.

Pro fe sor Prze my s³aw Ro ki ta z In sty tu tu In for ma ty ki jest ak tyw nym cz³on kiem Gru py Ro -
bo czej Obra zo wa nie Bio me dycz ne i Prze twa rza nie Obra zów sie ci na u ko wej kon sor cjum
BIO MEN/EAM BES (Eu ro pe an Al lian ce for Me di cal and Bio lo gi cal En gi ne e ring &Scien ces).
Pro wa dzi³, we wspó³ pra cy z In sty tu tem Bio cy ber ne ty ki i In ¿y nie rii Bio me dycz nej PAN, pra -
ce nad ba da niem p³od no œci mê¿ czyzn z wy ko rzy sta niem ana li zy obra zów. In nym te ma tem
je go ba dañ by ³y pra ce nad wy o drêb nia niem trój wy mia ro wej struk tu ry ka na ³o wej zê bów trzo -
no wych na pod sta wie to mo gra fii z wi¹z k¹ sto¿ ko w¹ dla po trzeb le cze nia en do den tycz ne go.

W tym sa mym in sty tu cie ze spó³ kie ro wa ny przez dr. An drze ja Sko rup skie go w ostat nich la -
tach zaj mo wa³ siê ró¿ ny mi aspek ta mi ana li zy sy gna ³ów bio me dycz nych, w tym sy gna ³u EKG,
sy gna ³u od de cho we go i ci œnie nia têt ni cze go. Opra co wa no kom pu te ro wy sy stem prze twa rza -
nia i ana li zy sy gna ³u o na zwie ICAR. Po s³u ¿y³ on do roz wi niê cia me to dy prze strzen nej ana -
li zy sy gna ³u EKG z za sto so wa niem de skryp to rów Fo u rie ra do kla sy fi ka cji po bu dzeñ ser ca. Za
po mo c¹ te go sy ste mu opra co wa no spo sób prze strzen nej wi zu a li za cji sy gna ³u EKG, tak ¿e
w po sta ci ste re o sko po wej. Ba da nia by ³y pro wa dzo ne we wspó³ pra cy z kar dio lo ga mi ze Szpi -
ta la Wol skie go w War sza wie oraz z fir ma mi prze my s³o wy mi. Przy wspó³ pra cy z Dzie ciê cym
Szpi ta lem Kli nicz nym przy ul. Li tew skiej w War sza wie opra co wa no me to dy oce ny ry zy ka
na g ³ych zgo nów ser co wych w od le g³ym okre sie po ope ra cji ze spo ³u Fal lo ta. In nym nur tem
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prac by ³y ba da nia za koñ czo ne opra co wa niem me to dy, a po tem apa ra tu ry do mo ni to ro wa nia
snu i wy kry wa nia bez de chu noc ne go. W ostat nim dzie siê cio le ciu po wsta ³o po nad 20 pu bli -
ka cji do ty cz¹ cych opi sy wa nych za ga dnieñ.

Li sta osób i ze spo ³ów za an ga ¿o wa nych w pra ce ba daw cze i tech nicz ne zwi¹ za ne z in ¿y -
nie ri¹ bio me dycz n¹ jest wiêc, jak wi daæ, d³u ga, a we Ÿmy pod uwa gê, ¿e jest to li sta nie kom -
plet na, czê œcio wo z wi ny mo jej nie wie dzy, a czê œcio wo dla te go, ¿e kil ka osób nie od po wie -
dzia ³o na mo j¹ proœ bê, by w kil ku zda niach na kre œli li swój wk³ad w tê dzie dzi nê. Usza nuj my
ich de cy zjê.

Próbu j¹c po rów naæ sy tu a cjê z 2001 ro ku z re a lia mi dnia dzi siej sze go, œmia ³o mo¿ na po -
wie dzieæ, ¿e na wy dzia le da je siê za u wa ¿yæ ten den cja od kil ku na stu lat ob ser wo wa na w na -
u ce œwia to wej — co raz wiê cej ba dañ w ob sza rze na uk œci s³ych i tech nicz nych wi¹ ¿e siê
z za sto so wa nia mi me dycz ny mi. Nic w tym dziw ne go w sy tu a cji, gdy de mo gra ficz ne zja wi -
sko sta rze nia siê spo ³e czeñ stwa sta le pod no si ran gê i po trze bê opie ki zdro wot nej, a wspó³ -
cze s na me dy cy na jest na sy co na tech no lo gi¹ do ta kie go stop nia, ¿e bez œrod ków tech nicz nych
sta je siê bez rad na. Ro œnie te¿ za in te re so wa nie m³o dzie ¿y w kszta³ ce niu siê na kie run ku In ¿y -
nie ria Bio me dycz na — w ostat niej ak cji re kru ta cyj nej licz ba kan dy da tów na ten kie ru nek
prze kro czy ³a 6 osób na jed no miej sce, bi j¹c na g³o wê po zo sta ³e ofe ro wa ne przez wy dzia³ kie -
run ki kszta³ ce nia. W tej sy tu a cji py ta nie o szan se in ¿y nie rii bio me dycz nej wy da j¹ siê na iw ne.
Oto cze nie two rzy dla tej dzie dzi ny nie po wta rzal n¹ szan sê roz wo ju. Czy ist nie j¹ za tem po wo -
dy do nie po ko ju? Nie ste ty tak, choæ nie mu sz¹ one zde ter mi no waæ przy sz³o œci. Nie mo¿ na
jed nak ich nie do strze gaæ. Per ma nent ne nie do fi nan so wa nie na u ki i szkol nic twa wy ¿sze go nie
omi ja na wet naj bar dziej prio ry te to wych dzie dzin. Roz wój in ¿y nie rii bio me dycz nej na Wy -
dzia le wy ma ga in we sty cji, zwiêk sze nia za tru dnie nia, po zy ska nia no wych po mie szczeñ na la -
bo ra to ria ba daw cze i dy dak tycz ne. O ile po zy ska nie œrod ków fi nan so wych, na wet znacz nych,
na sprzêt la bo ra to ryj ny jest obe cnie ca³ kiem re al ne, przy od po wie dniej in wen cji i wy si³ ku,
o ty le zna le zie nie œrod ków na za tru dnie nie m³o dych lu dzi, kon ku ren cyj nych wzglê dem ofer ty
wy so kich upo sa ¿eñ ofe ro wa nych na war szaw skim ryn ku pra cy, jest tru dniej sze, a wy go spo -
da ro wa nie po mie szczeñ w prze pe³ nio nym gma chu — bar dzo trud ne, mi mo przy chyl no œci
w³adz wy dzia ³u, po strze ga j¹ cych in ¿y nie riê bio me dycz n¹ ja ko dzie dzi nê przy sz³o œcio w¹
i prio ry te to w¹. Je stem jed nak g³ê bo ko prze ko na ny, a prze ko na nie to utrwa la d³u ga li sta fa scy -
nu j¹ cych prac ba daw czych, któr¹ mia ³em przy jem noœæ za pre zen to waæ, ¿e in ¿y nie ria bio me -
dycz na jest dzie dzi n¹ „ska za n¹ na suk ces” i ¿e za dzie siêæ lat au tor podob ne go ese ju bê dzie
móg³ z je szcze wiêk sz¹ sa ty sfak cj¹ opi sy waæ dzie je mi nio nej de ka dy...

Na za koñ cze nie chcia³ bym go r¹ co podziê ko waæ wszy st kim oso bom, które od po wie dzia ³y
na mój apel i prze s³a ³y mi ma te ria ³y, w mniej lub bar dziej prze two rzo nej for mie wy ko rzy sta ne
w ni niej szym tek œcie.
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ELEK TRO NI KA J¥ DRO WA
Lek tu ra ma te ria ³ów ju bi le uszo wych zwi¹ za nych z 50-le ciem Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik
In for ma cyj nych na su wa pew n¹ re fle ksjê — wœród opi sy wa nych ob sza rów dzia ³al no œci na u -
ko wej nie po ja wi ³a siê elek tro ni ka j¹ dro wa, która prze cie¿ ma na Wy dzia le bar dzo bo ga t¹
hi sto riê, siê ga j¹ c¹ pierw szych lat po wo jen nych, ob fi tu j¹ c¹ w wie le osi¹ gniêæ, a i ostat nie la ta
przy nio s³y ze spo ³om dzia ³a j¹ cym w tym fa scy nu j¹ cym ob sza rze spo ro sa ty sfak cji i suk ce sów.
Przy sz³oœæ tej dzie dzi ny ja wi siê tak ¿e bar dzo opty mi stycz nie, bo wiem nie u chron nym na stêp -
stwem wej œcia Pol ski do ro dzi ny pañstw po sia da j¹ cych elek trow nie j¹ dro we wy da je siê byæ
nie tyl ko po ja wie nie siê zwiêk szo ne go za po trze bo wa nia na kszta³ ce nie kadr dla ener ge ty ki
j¹ dro wej, ale tak ¿e za pa le nie siê zie lo ne go œwia t³a dla prac ba daw czych pro wa dzo nych w tym
ob sza rze.

Uwa¿ na lek tu ra rocz ni co we go zbio ru ese jów po ka zu je jed nak, ¿e wra ¿e nie nie obec no -
œci elek tro ni ki j¹ dro wej nie jest ca³ ko wi cie s³u szne, bo wiem w roz dzia le au tor stwa pro fe so ra
Zdzi s³a wa Paw ³ow skie go, po œwiê co nym in ¿y nie rii bio me dycz nej, znaj dzie my hi sto riê obu
tych dzie dzin, spla ta j¹ cych siê przez la ta w jed n¹ ca ³oœæ, zwi¹ za n¹ z dzia ³al no œci¹ Za k³a du
Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej (daw niej — Elek tro ni ki J¹ dro wej), bê d¹ ce go przez kil ka de -
kad wy dzia ³o wym li de rem w obu tych dzie dzi nach, i je go pre kur so rów — Ka te dry Ra dio lo gii
pro fe so ra Ce za re go Paw ³ow skie go i Ka te dry Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz nych pro fe so ra
Sta ni s³a wa No wo siel skie go. Dzie je elek tro ni ki j¹ dro wej i in ¿y nie rii bio me dycz nej spla ta j¹ siê
w wy dzia ³o wych dzie jach tak œci œle nie tyl ko dla te go, ¿e ³¹ czy je ze spó³ lu dzi dzia ³a j¹ cych
w obu tych ob sza rach, ale przede wszy st kim ze wzglê dów czy sto me ry to rycz nych — tech ni -
ki zwi¹ za ne z za sto so wa niem pro mie nio wa nia jo ni zu j¹ ce go sta no wi¹ bar dzo istot ny ob szar
dia gno sty ki me dycz nej i przez la ta elek tro ni ka j¹ dro wa na Wy dzia le by ³a skon cen tro wa na
g³ów nie na ta kim w³a œnie po lu apli ka cji. Bo ga ty zbiór in for ma cji i wspo mnieñ na ten te mat
mo¿ na zna leŸæ we wspo mnia nym ese ju pro fe so ra Zdzi s³a wa Paw ³ow skie go.

W tym miej scu mu si my pro siæ Czy tel ni ka o wy ro zu mia ³oœæ. Za k³a da my, ¿e brak zwar te -
go te kstu o elek tro ni ce j¹ dro wej w zbio rze ese jów z 2001 ro ku upo wa¿ nia nas do za ry so wa -
nia hi sto rii tej dzie dzi ny na na szym Wy dzia le. W tej sy tu a cji nie u chron ne sta j¹ siê jed nak
pew ne po wtórze nia in for ma cji za war tych w ese ju pro fe so ra Z. Paw ³ow skie go, których trud -
no unik n¹æ w tro sce o kom plet noœæ obra zu dzie jów.

Mi mo œci s³e go zwi¹z ku miê dzy elek tro ni k¹ j¹ dro w¹ i in ¿y nie ri¹ bio me dycz n¹, ba da nia
i pro jek ty kon struk cyj ne zwi¹ za ne z elek tro ni k¹ j¹ dro w¹ nie ogra ni cza ³y siê do ob sza ru za -
sto so wañ me dycz nych. Ju¿ od lat 50. w ka te drze Ra dio lo gii po ja wi ³y siê pierw sze pra ce do -
ty cz¹ ce de tek cji i spek tro me trii pro mie nio wa nia, która to dzie dzi na, przez la ta i do dnia dzi -
siej sze go upra wia na w Za k³a dzie Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej, sta ³a siê sztan da ro w¹
spe cjal no œci¹ je go ze spo ³ów ba daw czych. W la tach 50. po wsta ³a apa ra tu ra do po mia rów
stê ¿eñ ae ro zo li pro mie nio twór czych (Adam Pi¹t kow ski), apa ra tu ra do spek tro me trii pro mie -
nio wa nia be ta (Jan Ja gie lak) i pro mie nio wa nia gam ma (Zdzi s³aw Ko toñ ski). Skon stru o wa no
tak ¿e ory gi nal ny spek tro metr do po mia rów widm pro mie nio wa nia al fa (Zdzi s³aw Paw ³ow ski)
i apa ra tu rê do po mia ru ma ³ych ak tyw no œci znacz ni ków pro mie nio twór czych (Zdzi s³aw Ko -
toñ ski, Ale ksan der Ko rol, Zdzi s³aw Paw ³ow ski), na gro dzo ne przez Pañ stwo w¹ Ra dê ds. Po ko -
jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii Ato mo wej. Opra co wa no te¿ tech no lo giê wy twa rza nia pó³ prze -
wo dni ko wych de tek to rów pro mie nio wa nia (Zdzi s³aw Paw ³ow ski, Wie s³aw Wê go rzew ski).
Skon stru o wa no te¿ kil ka ty pów do zy me trów (Jan Ja gie lak, Mar ta Bu kow ska-Ko rol, Agnie sz -
ka Dzia tlik). G³ów nym i wie lo let nim part ne rem prze my s³o wym w dzie dzi nie za sto so wañ
elek tro ni ki j¹ dro wej sta ³y siê Zjednoczone Za k³a dy Apa ra tu ry J¹ dro wej PO LON, w których
wdro  ¿o no wie le po wsta ³ych na wy dzia le opra co wañ.

Wœród osi¹ gniêæ kon struk cyj nych z te go okre su zna la z³y siê te¿, miê dzy in ny mi, mo ni -
to ry pro mie nio wa nia z licz ni kiem Ge i ge ra-Mul le ra, apa ra tu ra do po mia ru na tu ral ne go pro -
mie nio wa nia sko ru py ziem skiej (Ale ksan der Ko rol), ze sta wy au to ma tycz nych mo ni to rów
pro mie nio wa nia mon to wa ne na po k³a dach sa mo lo tów (Mar ta Bu kow ska-Ko rol z ze spo ³em),
czy apa ra tu ra do wy kry wa nia nie szczel no œci ru ro ci¹ gów na fto wych (Ale ksan der Ko rol, Jan
Za pi sek).

Po ³o wa lat 50. przy nio s³a gwa³ tow ny wzrost za in te re so wa nia tech ni ka mi j¹ dro wy mi. £¹ -
czy ³o siê to z fak tem otwo rze nia w 1955 ro ku w Œwier ku pod Otwoc kiem In sty tu tu Ba dañ J¹ -
dro wych (IBJ), a w ska li eu ro pej skiej, a w³a œci wie œwia to wej, z de cy zj¹ o roz po czê ciu bu do wy
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we wsi Me y rin pod Ge ne w¹, na gra ni cy szwaj car sko-fran cu skiej, jed ne go z naj wa¿ niej szych
oœrod ków ba dañ nad fi zy k¹ cz¹ stek ele men tar nych — Eu ro pej skie go La bo ra to rium Fi zy ki
Cz¹ stek CERN. Ba da nia te uzna wa ne by ³y w owym okre sie za nie zwy kle wa¿ ne, a nadzie je
na ewen tu al ne mi li tar ne za sto so wa nia ich wy ni ków, mi mo de kla ra cji na u kow ców o ca³ ko -
wi cie po ko jo wym cha rak te rze ba dañ, przy czy nia ³y siê do ogrom nych na k³a dów fi nan so wych
w tym ob sza rze. W tej at mo sfe rze w 1956 ro ku Mi ni ster stwo Szkol nic twa Wy ¿sze go wy st¹ -
pi ³o z ini cja ty w¹ orga ni za cji na Po li tech ni ce War szaw skiej tzw. „stu diów j¹ dro wych”, które
mia ³y siê staæ, przede wszy st kim, Ÿród³em kadr dla In sty tu tu Ba dañ J¹ dro wych. Za da niem, nie
bez ra cji, obar czo no Ka te dry Ra dio lo gii, Bu do wy Apa ra tów Elek tro me dycz nych oraz Au to -
ma ty ki, wy po sa ¿a j¹c je w od po wie dnie œrod ki fi nan so we i ju¿ w se me strze let nim ro ku aka -
de mic kie go 1957/1958 uru cho mio ne zo sta ³y pierw sze za jê cia dy dak tycz ne na spe cjal no œci
„j¹ dro wej”, której na zwa brzmia ³a Elek tro tech ni ka me dycz na i tech ni ka ra dia cyj na. Jed nym
z dwóch pierw szych ab sol wen tów, w dniu 26 wrze œnia 1959 ro ku, zo sta³ Zdzi s³aw Paw ³ow -
ski, póŸniej szy wie lo let ni kie row nik Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej, a dy plo my tej
spe cjal no œci uzy ska ³o ³¹cz nie oko ³o 100 osób z 6 stu denc kich rocz ni ków.

Dru ga po ³o wa lat 60. i po cz¹ tek lat 70. by ³y dla ze spo ³ów zwi¹ za nych z elek tro ni k¹ j¹ dro -
w¹ okre sem trud nym. Na eme ry tu rê od szed³ pro fe sor Ce za ry Paw ³ow ski, pro fe sor Ju liusz Kel -
ler prze szed³ do pra cy w In sty tu cie Ba dañ J¹ dro wych, a pro fe sor Sta ni s³aw No wo siel ski mu -
sia³ zre zy gno waæ z kie ro wa nia ze spo ³em wsku tek zmia ny prze pi sów li kwi du j¹ cej pia sto wa ne
przez nie go sta no wi sko za stêp cy pro fe so ra. Wre szcie w 1970 ro ku na st¹ pi ³a kon tro wer syj na
re or ga ni za cja uczel ni, w ra mach której ze spo ³y dzia ³a j¹ ce w ob sza rze sze ro ko ro zu mia nej
elek tro ni ki j¹ dro wej zo sta ³y podzie lo ne mie dzy dwa Wy dzia ³y — Elek tro ni ki i Me cha ni ki Pre -
cy zyj nej. Obaw o przy sz³oœæ nie kom pen so wa ³a po wszech na wów czas ra doœæ z prze nie sie -
nia siê Wy dzia ³u do no wo wy bu do wa ne go gma chu, w którym mie œci siê do dziœ, wów czas
po strze ga ne go ja ko bar dzo ob szer ny i kom for to wy.

Na szczê œcie przy sz³oœæ oka za ³a siê ³a ska wa, jed nak nie za przy czy n¹ zrz¹ dze niu lo su,
ale dziê ki de ter mi na cji i kom pe ten cji ze spo ³ów, które po zo sta ³y na Wy dzia le, w³¹ czo ne do
no wo utwo rzo ne go In sty tu tu Ra dio e lek tro ni ki, kie ro wa ne go wów czas przez pro fe so ra Sta -
ni s³a wa Ry¿ ko. W in sty tu cie po wsta ³o szeœæ za k³a dów, a wœród nich Za k³ad Elek tro ni ki J¹ -
dro wej, które go kie row nic two po wie rzo no do cen to wi Ada mo wi Pi¹t kow skie mu. Kie ru nek
za in te re so wañ na u ko wych i prac ba daw czych pro wa dzo nych w Za k³a dzie by³ sil nie zde -
ter mi no wa ny za po trze bo wa nia mi ryn ko wy mi i ewo lu cj¹ do stêp nych tech no lo gii, a przede
wszy st kim roz kwi ta j¹ c¹ wów czas tech ni k¹ kom pu te ro w¹. Rów no cze œnie w Za k³a dzie wzra -
sta ³a licz ba te ma tów ba daw czych zwi¹ za nych z me dy cy n¹, w zwi¹z ku z czym w 1978 ro ku
pod jê to de cy zjê o zmia nie je go na zwy na Za k³ad Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej.

Dru ga po ³o wa lat 70. by ³a okre sem burz li we go roz wo ju Za k³a du, za tru dnia j¹ ce go wów -
czas po nad 30 pra cow ni ków. By ³a te¿ okre sem nie zwy kle in ten syw nych prac ba daw czych
i kon struk cyj nych, fi nan so wa nych g³ów nie w ra mach tzw. pro gra mów wê z³o wych i rz¹ do -
wych. Roz kwi ta ³a wspó³ pra ca z in ny mi in sty tu ta mi ba daw czy mi, ta ki mi jak In sty tut Ba dañ
J¹ dro wych czy Cen tral ne La bo ra to rium Ochro ny Ra dio lo gicz nej, a tak ¿e z jed no st ka mi prze -
my s³o wy mi, przede wszy st kim ze Zjed no czo ny mi Za k³a da mi Urz¹ dzeñ J¹ dro wych PO LON.

Wœród opra co wañ, które po wsta ³y w tym okre sie w ZE JiM do mi no wa ³y urz¹ dze nia zwi¹ -
za ne z tech ni ka mi j¹ dro wy mi, ta kie jak sy stem do po mia ru ma ³ych ak tyw no œci znacz ni ków
pro mie nio twór czych (Zdzi s³aw Paw ³ow ski z ze spo ³em), spek tro metr spo la ry zo wa nych ne u t -
ro nów (Adam Pi¹t kow ski z ze spo ³em), wie lo ka na ³o wy ana li za tor am pli tu dy w stan dar dzie
CA MAC (Adam Pi¹t kow ski z ze spo ³em) czy spek tro metr efek tu Möss bau e ra (Adam Pi¹t kow -
ski i Mie czy s³aw Wróblew ski z ze spo ³em) wy po sa ¿o ny w ze staw wy spe cja li zo wa nych de tek -
to rów (Zdzi s³aw Paw ³ow ski z ze spo ³em), wpro wa dzo ny do se ryj nej pro duk cji w ZZUJ PO LON
(Na gro da Pañ stwo wej Ra dy ds. Po ko jo we go Wy ko rzy sta nia Ener gii Ato mo wej). W la tach 70.
i 80. obro nio no w Za k³a dzie 20 prac dok tor skich, z których wiêk szoœæ do ty czy ³a tech nik
j¹ dro wych.

Dru ga po ³o wa lat 80. i po cz¹ tek lat 90. to okres sil nej ewo lu cji za in te re so wañ na u ko wych
pra cow ni ków Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej. G³ów nym ob sza rem kon cen tra cji
wy si³ ków ba daw czych sta ³y siê tech ni ki me dycz ne, choæ w wie lu przy pad kach nadal zwi¹ -
za ne z apli ka cja mi tech nik j¹ dro wych. Ta ka zmia na za in te re so wañ mia ³a dwie przy czy ny.
Pierw sz¹ z nich by ³a kon tro wer syj na de cy zja o re zy gna cji z bu do wy w kra ju elek trow ni j¹ dro -
wej i zwi¹ za ny z tym od wrót od tech ni ki j¹ dro wej, ko ja rzo nej w opi nii pu blicz nej, ale tak ¿e
w opi nii dys po nen tów œrod ków na ba da nia na u ko we, g³ów nie z ener ge ty k¹ j¹ dro w¹. Dru g¹
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przy czy n¹ by ³o po wo ³a nie w ro ku aka de mic kim 1990/1991 no we go kie run ku kszta³ ce nia
— Bio cy ber ne ty ka i In ¿y nie ria Bio me dycz na. Mi mo ¿e ist nia³ on bar dzo krót ko, za le dwie
3 la ta, za o wo co wa³ utwo rze niem na Wy dzia le Elek tro ni ki spe cjal no œci Elek tro ni ka Me dycz -
na, która póŸniej zmie ni ³a na zwê na In ¿y nie ria Bio me dycz na, a na stêp nie — Elek tro ni ka
i In for ma ty ka w Me dy cy nie. Zmia na ta do ty czy ³a dy dak ty ki i sta ³a siê do dat ko wym im pul -
sem do prze nie sie nia za in te re so wañ na u ko wych do ob sza ru tech nik dia gno sty ki i te ra pii
me dycz nej.

Na te nie ko rzy st ne zmia ny na ³o ¿y³ siê g³ê bo ki kry zys fi nan so wy, który do tkn¹³ ca ³e szkol -
nic two wy ¿sze i spo wo do wa³, mie dzy in ny mi, odej œcie wie lu pra cow ni ków na u ko wych,
emi gru j¹ cych, za k³a da j¹ cych w³a sne fir my, b¹dŸ od cho dz¹ cych do miejsc pra cy ofe ru j¹ cych
wy ¿sze upo sa ¿e nia, a tak ¿e dra ma tycz n¹ re duk cjê ka dry tech nicz nej. Mi mo to, pa ra do ksal -
nie, po cz¹ tek lat 90. sta³ siê po cz¹t kiem no wej ery Elek tro ni ki J¹ dro wej na Wy dzia le Elek tro -
ni ki — ery fa scy nu j¹ cej wspó³ pra cy z wiel ki mi miê dzy na ro do wy mi eks pe ry men ta mi Fi zy ki
Wy so kich Ener gii, w której wzi¹³ udzia³ nie tyl ko ze spó³ z Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me -
dycz nej, do tej po ry do mi nu j¹ cy w tym ob sza rze, ale tak ¿e sil ny ze spó³ z In sty tu tu Sy ste mów
Elek tro nicz nych, kie ro wa ny przez pro fe so ra Ry szar da Ro ma niu ka. Ze spó³ ten nie zwy kle dy -
na micz nie wszed³ w ob szar elek tro ni ki j¹ dro wej, osi¹ ga j¹c w krót kim cza sie wie le spek ta ku -
lar nych suk ce sów i zdo by wa j¹c sil n¹ po zy cjê w œro do wi sku miê dzy na ro do wym.

Za cznij my jed nak od Za k³a du Elek tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej, kon ty nu u j¹c opi sy wa ne
wcze œniej dzie je. Te ma ty ka elek tro ni ki j¹ dro wej nie zo sta ³a tu za rzu co na nie tyl ko dziê ki de -
ter mi na cji czê œci pra cow ni ków Za k³a du wci¹¿ iden ty fi ku j¹ cych siê z tym ob sza rem na u ki
i tech ni ki, ale tak ¿e w du ¿ej mie rze dziê ki szczê œli we mu zbie go wi oko licz no œci. Rocz ny wy -
jazd jed ne go z ni ¿ej pod pi sa nych, Krzy szto fa Za rem by do CERN-u za o wo co wa³ na wi¹ za -
niem œci s³ych kon tak tów z t¹ in sty tu cj¹ i z wie lo ma eu ro pej ski mi in sty tu ta mi ba daw czy mi,
cze go efek tem sta ³a siê trwa j¹ ca do dziœ fa scy nu j¹ ca wspó³ pra ca w re a li za cji ko lej nych eks -
 pe ry men tów fi zy ki cz¹ stek ele men tar nych. Wspó³ pra ca ta pro wa dzo na jest przez Pra cow niê
De tek cji i Spek tro me trii, kie ro wa n¹ do 2006 ro ku przez pro fe so ra Zdzi s³a wa Paw ³ow skie go,
a na stêp nie przez pro fe so ra Krzy szto fa Za rem bê.

Od 1989 ro ku pra cow nia ucze st ni czy w ba da niach pod sta wo wych nad kwar ko w¹ struk -
tu r¹ spi nu nu kle o nu pro wa dzo nych w CERN-ie, w ra mach ko lej nych miê dzy na ro do wych eks -
pe ry men tów fi zycz nych: NMC (New Mu on Col la bo ra tion — 1985–1989), SMC (Spin Mu on
Col la bo ra tion — 1990–1995) i COM PASS (COm mon Mu on Pro ton Ap pa ra tus for Struc tu re
and Spec tro sco py — od 1996 ro ku). Wspó³ pra ca ta do ty czy za rów no kon struk cji de tek to rów
i wspó³ pra cu j¹ cych z ni mi sy ste mów elek tro nicz nych, jak i za sto so wañ me tod sztucz nej in te -
li gen cji w ana li zie da nych eks pe ry men tal nych. Ze spó³ bra³ udzia³, miê dzy in ny mi, we wspó³ -
pra cy z ze spo ³a mi z CERN-u, Mo na chium i Dub nej, w kon struk cji wiel ko po wierzch nio wych
de tek to rów po zy cyj nych, tzw. ko mór s³om ko wych, i wspó³ pra cu j¹ cych z ni mi uk³a dów elek -
tro nicz nych dla eks pe ry men tu COM PASS, a tak ¿e de tek to rów z³o ¿o nych z ze spo ³ów œwia t³o -
wo dów scyn ty la cyj nych dla te go sa me go eks pe ry men tu. Wy ni kiem tych prac jest roz pra wa
ha bi li ta cyj na pro fe so ra Ja nu sza Mar ca (2003), a tak ¿e moc no za a wan so wa na w mo men cie
pi sa nia tych s³ów roz pra wa dok tor ska mgr. in¿. Mar ci na Ziem bic kie go. Du ¿ym suk ce sem oka -
za ³y siê pra ce zwi¹ za ne z za sto so wa niem onto ge nicz nych sie ci neu ro no wych (czy li sie ci
ad ap ta cyj nie usta la j¹ cych swo j¹ struk tu rê) w za da niach ana li zy i in ter pre ta cji da nych eks pe -
ry men tal nych, wy ko na ne na po trze by eks pe ry men tu COM PASS, które sta ³y siê pod sta w¹
obro nio ne go z wy ró¿ nie niem w 2009 ro ku dok to ra tu Ro ber ta Su le ja. Stwo rzo ne przez nie go
opro gra mo wa nie jest nie tyl ko in ten syw nie wy ko rzy sty wa ne w ana li zie da nych po mia ro wych
w eks pe ry men cie COM PASS, ale zna la z³o za sto so wa nie w in nych eks pe ry men tach: ICA RUS
(Gran Sas so, W³o chy) i T2K (To kai, Ja po nia). Pra ce te s¹ kon ty nu o wa ne w ra mach pra cy dok -
tor skiej Pio tra P³oñ skie go. Te ma tem przy go to wy wa nej dy ser ta cji mgr. in¿. Ada ma Padée jest
na to miast opty ma li za cja kon fi gu ra cji uk³a du po mia ro we go eks pe ry men tu COM PASS z za sto -
so wa niem al go ryt mów ewo lu cyj nych. W chwi li wy da nia ni niej szych ma te ria ³ów ze spó³ koñ -
czy te¿ in ny in te re su j¹ cy pro jekt — kon struk cjê „in te li gent ne go” za si la cza, de dy ko wa ne go
do za sto so wa nia w eks pe ry men tach fi zycz nych, który jest w sta nie do sto so waæ po ziom na -
piê cia wyj œcio we go, ogra ni cze nia pr¹ do we go i szyb ko œci na ra sta nia i opa da nia na piê cia do
wy ma gañ za si la nych blo ków elek tro nicz nych. Prze wi dy wa ne jest ob jê cie idei dzia ³a nia te go
urz¹ dze nia zg³o sze niem pa ten to wym, a tak ¿e wdro ¿e nie go do se ryj nej pro duk cji.

W dzie dzi nie elek tro ni ki j¹ dro wej Pra cow ni De tek cji i Spek tro me trii uda ³o siê uzy skaæ
bez sprzecz nie opi niê ze spo ³u o wy so kim w ska li œwia to wej po zio mie kom pe ten cji. Re zul ta -
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tem s¹ za pro sze nia do re a li za cji ko lej nych miê dzy na ro do wych przed siê wziêæ. Ogra ni czo ne
mo¿ li wo œci ka dro we spo wo do wa ³y, ¿e tyl ko nie które z tych wy zwañ mo g³y zo staæ pod jê te.
Naj cie kaw szym wy da je siê udzia³ w eks pe ry men cie fi zy ki neu trin T2K (To kai to Ka mio kan de),
re a li zo wa nym w Ja po nii, w którym ze spó³ ucze st ni czy od 2007 ro ku. W eks pe ry men cie tym
ba da ne s¹ zja wi ska tzw. oscy la cji neu trin, na tu ra tych cz¹ stek i me cha nizm ich od dzia ³y wañ
z ma te ri¹. Sztucz na wi¹z ka neu trin jest ge ne ro wa na w ak ce le ra to rze pro to no wym w To kai
i wy strze li wa na w stro nê 50-ki lo to no we go wod ne go de tek to ra pro mie nio wa nia Cze ren ko wa
zlo ka li zo wa ne go w Su per-Ka mio kan de — le ¿¹ cym na g³ê bo ko œci oko ³o 1000 m podziem nym
la bo ra to rium, 295 km od To kai. Jed nym z g³ów nych za dañ re a li zo wa nych przez ze spó³ by ³o
opra co wa nie urz¹ dze nia do au to ma tycz ne go po mia ru pa ra me trów kil ku ty siê cy sca lo nych
licz ni ków fo to nów ty pu MPPC (Mul ti-Pi xel Pho ton Co un ter) — no we go ty pu mi nia tu ro wych
urz¹ dzeñ z³o ¿o nych z se tek diod la wi no wych dzia ³a j¹ cych w mo dzie ge i ge row skim, które s¹
no w¹, obie cu j¹ c¹ al ter na ty w¹ dla stan dar do wo sto so wa nych w eks pe ry men tach Fi zy ki Wy -
so kich Ener gii fo to po wie la czy. Stwo rzo ne w ra mach pro jek tu urz¹ dze nie po mia ro we za pew -
nia pre cy zjê po mia rów naj lep sz¹ spo œród uk³a dów po mia ro wych zbu do wa nych w tym ce lu
w kil ku in nych la bo ra to riach. Ba da nia i za da nia kon struk cyj ne pro wa dzo ne w ra mach eks -
pe ry men tu T2K s¹ pod sta w¹ przy go to wy wa nej roz pra wy dok tor skiej mgr. in¿. Mi cha ³a Dzie -
wiec kie go.

Przy go da z fi zy k¹ cz¹ stek nie zdo mi no wa ³a jed nak ca³ ko wi cie upra wia nej w ZE JiM te ma -
ty ki elek tro ni ki j¹ dro wej. Nie mo¿ na nie wspo mnieæ o pro wa dzo nych w tym ze spo le przez
kil ka na œcie lat ba da niach nad udo sko na le niem me tod i urz¹ dzeñ do po mia ru sk³a du tka nek
bio lo gicz nych. Opra co wa no spek tro metr wzbu dzo nej flu o re scen cji rent ge now skiej z krio ge -
nicz nym sy ste mem de tek cyj nym, sto so wa ny m.in. do po mia rów pe ne tra cji ciê¿ kich me ta li
to ksycz nych do tka nek ner wo wych i struk tur ko st nych. Opra co wa ne zo sta ³y rów nie¿ no we
me to dy i urz¹ dze nia do dia gno zo wa nia scho rzeñ ko œci (oste o po ro zy i oste o ma la cji). Za pro -
po no wa no ory gi nal n¹ me to dê kom ple kso wych ba dañ tka nek ko st nych — jed no cze snych
po mia rów gê sto œci i za truæ ko œci me ta la mi ciê¿ ki mi. Udo sko na la no tak ¿e kla sycz ne me to dy
dia gno zo wa nia oste o po ro zy — fo to den sy to me trycz ne i ska nin go we. Pra ce te po ³¹ czo ne by -
³y z mo de lo wa niem zja wisk i opty ma li za cj¹ sen so rów obra zów sto so wa nych w ra dio gra fii
cy f ro wej. Jed nym z owo ców tych ba dañ sta ³¹ siê roz pra wa ha bi li ta cyj na Krzy szto fa Za rem -
by, zwi¹ za na z ra dia cyj ny mi me to da mi ba da nia sk³a du pier wia st ko we go tka nek i p³y nów
ustro jo wych.

Dru gim ze spo ³em na u ko wym kon cen tru j¹ cym za in te re so wa nia na u ko we w ob sza rze
elek tro ni ki j¹ dro wej jest gru pa pro fe so ra Ry szar da Ro ma niu ka z In sty tu tu Sy ste mów Elek tro -
nicz nych. Ze spó³ ten od po cz¹t ku lat 90. wspó³ pra cu je z In sty tu tem Fi zy ki Do œwiad czal nej
Uni wer sy te tu War szaw skie go w za kre sie bu do wy za a wan so wa nych elek tro nicz nych sy ste -
mów po mia ro wych dla eks pe ry men tów Fi zy ki Wy so kich Ener gii. Po cz¹t ko wo pra ce do ty -
czy ³y bu do wy wie lo ka na ³o wych sy ste mów try ge ro wa nia i akwi zy cji da nych dla de tek to rów
VE TO Wall i Bac king Ca lo ri me ter w eks pe ry men cie ZEUS przy ak ce le ra to rze HE RA (Ha dron
— Elec tron Ring Ac ce le ra tor) w Oœrod ku Ba daw czym DE SY (Deut sches Elek tro nen-Syn chro -
tron) w Ham bur gu. Wspó³ pra ca z DE SY by ³a kon ty nu o wa na po 2000 ro ku, przy czym pra ce
w tym okre sie do ty czy ³y bu do wy sy ste mu kon trol no-po mia ro we go dla li nio we go ak ce le ra to -
ra (li nia ka) nad prze wo dz¹ ce go ty pu TE SLA. By³ on pro to ty pem frag men tu pla no wa ne go zde -
rza cza te ra e lek tro no wol to we go oraz uk³a du za si la j¹ ce go dla sprzê ¿o ne go z nim la se ra na
swo bod nych elek tro nach. Pra ce te pro wa dzo no w ra mach kon sor cjum TTC — Te sla Tech no -
lo gy Col la bo ra tion, do które go w 2005 ro ku for mal nie przy st¹ pi ³a Po li tech ni ka War szaw ska.
W chwi li pu bli ka cji ni niej szych ma te ria ³ów pra ce te s¹ kon ty nu o wa ne w gru pie roz wi ja j¹ -
cej la ser FLASH oraz w ze spo le bu du j¹ cym Eu ro pej ski La ser Rent ge now ski na swo bod nych
elek tro nach. Za da nia re a li zo wa ne przez ze spó³ pro fe so ra Ro ma niu ka obej mo wa ³y:
n bu do wê no wej ge ne ra cji uk³a du kon trol no-po mia ro we go li nio we go ak ce le ra to ra nad prze -

wo dz¹ ce go,
n bu do wê pre cy zyj ne go œwia t³o wo do we go i mi kro fa lo we go sy ste mu dys try bu cji sy gna ³u

od nie sie nia ze ga ra dla ak ce le ra to ra li nio we go,
n pra ce nad roz wo jem pro gra mo wa nia ste ru j¹ ce go ak ce le ra to ra mi w DE SY — DO OCS —

Di stri bu ted Ob ject-Orien ted Con trol Sy stem.

Od 2004 ro ku œci s³¹ wspó³ pra cê z oœrod kiem DE SY pro wa dzi tak ¿e gru pa dr. in¿. Krzy -
szto fa Czu by z Za k³a du Uk³a dów i Apa ra tu ry Mi kro fa lo wej ISE. W ra mach tej wspó³ pra cy ze -
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spó³ dok to ra Czu by pro jek tu je i re a li zu je apa ra tu rê kon trol no-po mia ro w¹ i uk³a dy ste ro wa nia
dla po trzeb ak ce le ra to ra FLASH. Do wa¿ niej szych wdro ¿o nych osi¹ gniêæ te go ze spo ³u na le ¿y:
n opra co wa nie i zre a li zo wa nie pro jek tu sy ste mu ge ne ra to ra wzor co we go (Ma ster Oscil la -

tor) i sy ste mu dys try bu cji sy gna ³ów od nie sie nia dla ak ce le ra to ra FLASH,
n opra co wa nie i zre a li zo wa nie kart wie lo ka na ³o wych uk³a dów prze mia ny czê sto tli wo œci na

czê sto tli wo œci 1300 MHz, 3000 MHz oraz 3900 MHz,
n opra co wa nie kart AMC z uk³a da mi pre cy zyj nych ge ne ra to rów sy gna ³ów ze ga ro wych oraz

mo du la to rem we kto ro wym, a tak ¿e opra co wa nie roz wi¹ zañ do roz pro wa dza nia sy gna ³ów
ana lo go wych i wiel kiej czê sto tli wo œci we wn¹trz ka set stan dar du AT CA.

Rów no le gle, od po ³o wy lat 90. ISE ucze st ni czy w pra cach miê dzy na ro do wej ko la bo ra cji
bu du j¹ cej w CERN-ie de tek tor CMS (Com pact Mu on So le no id — Kom pak to wy So le no id Mio -
no wy) przy ak ce le ra to rze LHC (Lar ge Ha dron Col li der — Wiel kim Zde rza czu Ha dro no wym).
We wspó³ pra cy z In sty tu tem Fi zy ki Do œwiad czal nej UW zbu do wa ny zo sta³ sy stem try ge ra
mio no we go opar ty na ko mo rach RPC (Re si sti ve Pla te Cham ber) — ukończona praca habilita-
cyjna dr. inż. Krzysztofa Poźniaka. Obe cnie, po uru cho mie niu ak ce le ra to ra LHC, ze spó³ bie -
rze udzia³ w eks plo a ta cji sy ste mu, w ru ty no wych pro ce du rach je go utrzy ma nia w ru chu oraz
w stop nio wej mo der ni za cji, szcze gól nie na po zio mie al go ryt mów. W przy sz³o œci prze wi dy -
wa na jest tak ¿e mo der ni za cja sy ste mu na po zio mie sprzê to wym. Po li tech ni ka War szaw ska
jest Cz³on kiem Sto wa rzy szo nym Kon sor cjum CMS.

W CERN-ie prze by wa na sta ³e kil ku dok to ran tów oraz stu den tów ISE. Ucze st ni cz¹ oni
w re a li za cji kil ku pro jek tów ba daw czych i tech nicz nych, do ty cz¹ cych g³ów nie roz wo ju in -
fra struk tu ry ba daw czej. S¹ to miê dzy in ny mi:
n Whi te Rab bit — roz sze rze nie stan dar du IE EE 1588,
n LHC In ter lock — no wa ge ne ra cja sy ste mu,
n TO TEM (TO Tal Ela stic and dif frac ti ve cross sec tion Me a su re ment) — roz wój sy ste mu

elek tro nicz ne go de tek to ra,
n bu do wa sy ste mu po mia ru po zy cji i in ten syw no œci wi¹z ki w ak ce le ra to rze PS (Pro ton Syn -

chro tron — Syn chro tron Pro to no wy) — ukończona praca doktorska mgr. Inż. Grze go rza
Kasprowicza.

Ze spó³ z ISE pro wa dzi od lat sta ³¹ wspó³ pra cê z In sty tu tem Pro ble mów J¹ dro wych w Œwier -
ku, w którym no ta be ne pod jê ³o pra cê kil ku dok to ran tów ISE. W ra mach tej wspó³ pra cy pro -
wa dzo ne s¹ pra ce kon cep cyj ne i pro jek to we do ty cz¹ ce ma szy ny PO LFEL — pol skie go la se ra
na swo bod nych elek tro nach. W za kre sie bu do wy Ÿród³a CW (Con ti nu o us Wa ve — fa la ci¹ -
g³a) dla li nio we go ak ce le ra to ra nad prze wo dz¹ ce go wspó³ pra ca obej mu je PSI — Paul Sche rer
In sti tu te w Wil lin gen, DE SY oraz JLAB w New port News w USA.

Ze spó³ pro fe so ra Ry szar da Ro ma niu ka pro wa dzi te¿ pra ce w ra mach pro gra mów astro fi -
zy ki cz¹ stek i elek tro ni ki ko smicz nej, we wspó³ pra cy z Cen trum Fi zy ki Te o re tycz nej PAN,
In sty tu tem Fi zy ki Do œwiad czal nej Uni wer sy te tu War szaw skie go oraz Cen trum Ba dañ Ko s -
micz nych PAN. Wspó³ pra cê t¹ re a li zo wa no w ra mach kon sor cjum Pol ska Sieæ Astro fi zy ki
Cz¹ stek (PSAC). Re a li zo wa ne by ³y na stê pu j¹ ce pro jek ty:
n bu do wa czê œci optycz nej spek tro gra fu SIR dla sa te li ty in dyj skie go we wspó³ pra cy z Max

Planck In sti tu te for So lar Re se arch,
n bu do wa sy ste mu sze ro ko k¹t nych ob ser wa cji nie ba w ce lu de tek cji roz b³y sków optycz -

nych to wa rzy sz¹ cych zja wi skom GRB (Gam ma-Ray Bur sts) — zbu do wa no no w¹ ge ne ra -
cjê ultra ni sko szum nych ka mer CCD. Obe cnie trwa j¹ pra ce nad ge ne ra cj¹ ka mer sCCD
i al go ryt ma mi uwzglê dnia j¹ cy mi tech ni ki opty ki ad ap ta cyj nej i hap py ima ging,

n bu do wa frag men tów sa te li ty stu denc kie go oraz mi kro sa te li tów opra co wy wa nych przez
Eu ro pej sk¹ Agen cjê Ko smicz n¹,

n bu do wa spek tro me tru PO LAR, (2010–2012) który jest kon stru o wa ny w PSI i bê dzie wy -
nie sio ny na orbi tê na sa te li cie chiñ skim.

W ra mach miê dzy na ro do wych pro jek tów JET oraz ITER, do ty cz¹ cych To ka ma ków —
urz¹ dzeñ prze wi dy wa nych w przy sz³o œci do ge ne ro wa nia ener gii z kon tro lo wa nej re ak cji ter -
mo j¹ dro wej, pro wa dzo ne s¹ pra ce nad elek tro nicz nym sy ste mem mo ni to ro wa nia pla zmy
z wy ko rzy sta niem ga zo wych de tek to rów mi kro ka na li ko wych ze wzmoc nie niem elek tro no -
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wym — GEM (Gas Elec tron Mul ti plier). Part ne ra mi ISE w tym za kre sie s¹ IFPILM — In sty tut
Fi zy ki Pla zmy i La se ro wej Mi kro syn te zy oraz IFD — In sty tut Fi zy ki Do œwiad czal nej Uni wer -
sy te tu War szaw skie go.

W In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych re a li zo wa no na stê pu j¹ ce Eu ro pej skie Pro jek ty
Ra mo we do ty cz¹ ce elek tro ni ki j¹ dro wej:
n EU FP6 CA RE Co or di na ted Ak ce le ra tor Re se arch in Eu ro pe (2004–2008) — bu do wa sy -

ste mu LLRF dla ak ce le ra to ra li nio we go,
n EU FP7 Eu CARD — Eu ro pe an Co or di na tion of Ac ce le ra tor R &D (2009–2013) — bu do wa

no wej ge ne ra cji sy ste mu LLRF (Low Le wel Ra dio Fre qu en cy) dla ak ce le ra to ra li nio we go;
roz wój la se ra FLASH,

n TIA RA (Test In fra struc tu re and Ac ce le ra tor Re se arch Area) — przy go to wa nie no we go eta -
pu bu do wy in fra struk tu ry ak ce le ra to ro wej w Eu ro pie.

Ze spó³ bra³ te¿ udzia³ w kil ku kon sor cjach kra jo wych:
n Pol skie Kon sor cjum Eu ro pej skie go la se ra E-X-Ray FEL,
n Kon sor cjum Kszta³ ce nia Kadr dla Ener ge ty ki i Me dy cy ny J¹ dro wej,
n Pol ska Plat for ma Tech no lo gii J¹ dro wych,
n Fem to fi zy ka — Skom pre so wa na Ma te ria Ba rio no wa (Com pres sed Ba ry o nic Mat ter —

CBM), pla no wa ny udzia³ w eks pe ry men tach w oœrod ku GSI w Darm stadt,
n Pi-of-the-Sky — ob ser wa cja zja wisk GRB, roz b³y sków gam ma ca ³e go nie ba,
n PSAC — Pol ska Sieæ Astro fi zy ki Cz¹ stek.

Wa¿ nym przed siê wziê ciem re a li zo wa nym co rocz nie przez ze spó³ pro fe so ra Ro ma niu ka
od 1998 ro ku jest orga ni za cja ko lej nych edy cji Sym po zjum dla M³o dych Na u kow ców WIL GA
na te mat Za a wan so wa nych Sy ste mów Fo to nicz nych i Elek tro nicz nych dla Eks pe ry men tów Fi -
zy ki Wy so kich Ener gii, Astro no mii i Tech ni ki Ak ce le ra to ro wej. W Sym po zjum od po cz¹t ku
je go dzia ³al no œci wziê ³o udzia³ po nad 4000 m³o dych uczo nych, stu den tów i dok to ran tów
z kra ju i za gra ni cy oraz ich opie ku nów na u ko wych. Opu bli ko wa no te¿ po nad 2000 ar ty ku -
³ów na u ko wych, w tym 1000 w cza so pi œmie Pro ce e dings of SPIE wy da wa nym w USA.

Ob ser wu j¹c roz wój czo ³o wych œwia to wych uczel ni tech nicz nych, mo¿ na prze wi dy waæ,
¿e tak ¿e Po li tech ni ka War szaw ska i nasz Wy dzia³ bê d¹ wspie raæ te tech nicz ne kie run ki ba -
daw cze i kszta³ ce nia, które ten roz wój two rz¹. Do ta kich dzie dzin na le ¿¹ np. ato mi sty ka
(a w tym elek tro ni ka j¹ dro wa), tech no lo gie ko smicz ne, bio tech no lo gie, ko gni ty wi sty ka i wie -
le in nych.

Ter min elek tro ni ka j¹ dro wa jest bar dzo po jem ny. Za kre sem swo je go zna cze nia obej mu je
wie le ró¿ nych ka te go rii roz wi¹ zañ i apli ka cji ele men tów, uk³a dów i sy ste mów elek tro nicz -
nych oraz opto e lek tro nicz nych. Obej mu je za rów no urz¹ dze nia wy ko rzy stu j¹ ce bez po œre d -
nio prze mia ny j¹ dro we, od dzia ³y wa nia cz¹ stek z ma te ri¹, pro mie nio wa nie jo ni zu j¹ ce, ni sko
i wy so ko e ner ge tycz ne, jak i apli ka cje do ty cz¹ ce uk³a dów po mia ro wych i ste ro wa nia ma ³ej
i du ¿ej in fra struk tu ry ba daw czej i prze my s³o wej, ta kiej jak re ak to ry, syn chro tro ny, to mo gra fy,
to ka ma ki, li nia ki, la se ry na swo bod nych elek tro nach, kla sycz ne la se ry du ¿ej mo cy, de tek to ry
cz¹ stek ko smicz nych, trans mu ta to ry i wie le in nych. Dzie dzi na ta wcho dzi tak ¿e stop nio wo
do ta kich wy da wa ³o by siê od le g³ych ob sza rów, jak np. ba da nia nad no wy mi me to da mi te le -
ko mu ni ka cji przez trans mi sjê spl¹ ta nych sta nów kwan to wych cz¹ stek ele men tar nych me to d¹
te le por ta cji czy bu do wa kom pu te ra kwan to we go.

Ba da nia pod sta wo we w za kre sie fi zy ki wy so kich ener gii, bê d¹ ce tak ¿e ge ne ra to rem po -
stê pu w dzie dzi nie elek tro ni ki j¹ dro wej, kon cen tru j¹ siê dzi siaj na kil ku g³ów nych kie run kach:
próbach od two rze nia po cz¹t ko wych wa run ków Wiel kie go Wy bu chu; po szu ki wa niu zja wisk
bar dzo rzad kich; ob ser wa cji wszech œwia ta; gro ma dze niu wiel kich zbio rów da nych umo¿ li -
wia j¹ cych prze pro wa dza nie z³o ¿o nych i sta ty stycz nie wia ry god nych ana liz. Czte ry ro dza je
in fra struk tu ry ak ce le ra to ro wej, znacz nej pod wzglê dem ko sztów, skom pli ko wa nia tech nicz -
ne go i roz mia rów, s¹ po trzeb ne do re a li za cji tych ce lów. Obej mu j¹ one: ak ce le ra to ry o du -
¿ych ener giach i in ten syw no œciach wi¹ zek, de tek to ry ak ce le ra to ro we, sy ste my za rz¹ dza nia
i prze twa rza nia gi gan tycz nych, po nad ze tta baj to wych (1021) zbio rów da nych, du ¿¹ in fra struk -
tu rê to wa rzy sz¹ c¹, np. podziem n¹. Roz wój ka¿ de go z tych ro dza jów in fra struk tu ry ak ce le ra -
to ro wej prze k³a da siê obe cnie, pra wie bez po œre dnio, na za sto so wa nia prze my s³o we, do stêp -
ne dla ca ³e go spo ³e czeñ stwa (me dy cy na, bez piecz na ener ge ty ka j¹ dro wa, no we ma te ria ³y,
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tech ni ki in for ma cyj ne i sieæ In ter net, w przy sz³o œci za go spo da ro wa nie Ksiê ¿y ca, s¹ sie dnich
pla net i prze strze ni ko smicz nej).

W ob sza rze ba dañ pod sta wo wych in fra struk tu ra ak ce le ra to ro wa, wy po sa ¿o na w elek tro -
ni kê j¹ dro w¹, jest u¿y wa na do szu ka nia od po wie dzi na fun da men tal ne py ta nia do ty cz¹ ce
ener gii (czy ist nie j¹ in ne pra wa fi zy ki, co to jest ciem na ener gia, czy ist nie j¹ in ne wy mia ry,
czy wszy st kie si ³y po cho dz¹ od jed nej?), cz¹ stek (dla cze go jest ty le ro dza jów cz¹ stek ele men -
tar nych, czym jest ciem na ma sa i jak mo¿ na j¹ ge ne ro waæ w wa run kach la bo ra to ryj nych, ja ka
jest na tu ra neu trin?), a tak ¿e wszech œwia ta (jak po wsta³, co sta ³o siê z an ty ma te ri¹?) Ak ce le -
ra to ry ba daw cze dla fi zy ki wiel kich ener gii (FWE) roz wi ja j¹ siê w kie run ku wiêk szych ener -
gii wi¹z ki, wiêk szych in ten syw no œci i mniej szych wy mia rów wi¹z ki. Roz wój tech ni ki ak ce -
le ra to ro wej wy ma ga do stê pu do sta no wisk te sto wych: wi¹ zek ak ce le ra to ro wych, ma gne sów
o wiel kich na tê ¿e niach po la, nad prze wo dz¹ cych ak ce le ra to ro wych wnêk re zo nan so wych,
wy ra fi no wa nych sy ste mów kon trol no-po mia ro wych. Roz wój naj wiêk szych ak ce le ra to rów dla
FWE spo wo do wa³ po wsta nie in nych ro dzin ak ce le ra to rów ba daw czych dla no wych ge ne ra -
cji Ÿróde³ œwia t³a o naj wy¿ szych in ten syw no œciach oraz Ÿróde³ neu tro nów i mio nów, tak ¿e
neu trin, a na stêp nie ak ce le ra to rów me dycz nych do te ra pii no wo two rów i prze my s³o wych do
im plan ta cji jo nów i in ¿y nie rii ma te ria ³o wej, spa wa nia i ciê cia wi¹z k¹ elek tro no w¹, pro duk -
cji ra dio i zo to pów, te sto wa nia nie ni szcz¹ ce go i bez pie czeñ stwa. Nie które urz¹ dze nia ak ce -
le ra to ro we od po wie dniej mo cy s¹ wy ko rzy sty wa ne do dat ko wo do pro ce sów trans mu ta cji
ener ge tycz nych od pa dów re ak to ro wych.

Dy wer sy fi ka cja Ÿróde³ ener gii wy ko rzy sty wa nych w przy sz³o œci w kra jo wym sy ste mie
ener ge tycz nym jest jed nym z g³ów nych pro ble mów, które go roz wi¹ za nia mu si my pil nie po -
szu ki waæ ju¿ dzi siaj. Nie podej mo wa nie te go wy zwa nia ozna cza po wa¿ ne za nie cha nie wo bec
przy sz³ych po ko leñ. Ele men tem podej mo wa nia de cy zji w tym kie run ku, na po zio mie na sze -
go Wy dzia ³u jest roz po czê cie pro ce su bu do wy wy bra nych ele men tów oto cze nia prze my s³u
j¹ dro we go w kra ju, przez kszta³ ce nie kadr dla te go sek to ra no wo cze snej go spo dar ki. Uni wer -
sal nym spo i wem dla te go prze my s³u jest ener ge ty ka j¹ dro wa, tech no lo gie ak ce le ra to ro wo-
-j¹ dro we oraz me dy cy na j¹ dro wa i ak ce le ra to ro wa.

Roz wój kadr kie row ni czych i tech nicz nych na po zio mie wy ¿szym dla tak za a wan so wa nej
i ci¹ gle roz wi ja j¹ cej siê dzie dzi ny ja k¹ jest ato mi sty ka, jest pro ce sem wy ma ga j¹ cym po ³¹ cze -
nia w pro ce sie kszta³ ce nia war stwy ba daw czej, tech nicz nej, a tak ¿e ad mi ni stra cyj nej, so -
cjo lo gicz nej i œro do wi sko wej. Po trzeb ne s¹ ka dry, których dzi siaj u nas za czy na bra ko waæ:
in ¿y nie ro wie, do zór tech nicz ny, in spek to rzy nadzo ru ra dia cyj ne go, ope ra to rzy sprzê tu, in -
struk to rzy, ka dra za rz¹ dza j¹ ca. W ska li dwóch de kad, a wiêc do prze wi dy wa ne go cza su po -
wsta nia pierw szej elek trow ni j¹ dro wej, po trze by te mo g¹ do ty czyæ na wet kil ku ty siê cy osób.
Z tej gru py znacz na czêœæ mu si byæ kszta³ co na na Po li tech ni ce War szaw skiej i na na szym
Wy dzia le.

Pod su mo wu j¹c, mo ¿e my stwier dziæ, ¿e próby pro gno zo wa nia przy sz³o œci s¹ za wsze
obar czo ne spo rym ry zy kiem, a w przy pad ku pro gnoz zwi¹ za nych z roz wo jem na u ki i tech -
ni ki ta kich prób le piej uni kaæ, szcze gól nie je œli chce my siê gn¹æ wzro kiem da lej ni¿ w ko lej -
ne dzie siê cio le cie. Ma j¹c to na wzglê dzie, mo¿ na jed nak chy ba bez wiel kie go ry zy ka oce niæ,
¿e roz wój dzie dzi ny elek tro ni ki j¹ dro wej na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
przez kil ka na œcie na stêp nych lat jest nie za gro ¿o ny. Pod sta wy do ta kiej dia gno zy da je przede
wszy st kim fakt, i¿ dwa sil ne ze spo ³y ba daw cze za an ga ¿o wa ne od wie lu lat w tê dzie dzi nê
zdo by ³y do br¹ i sta bil n¹ po zy cjê w miê dzy na ro do wym œro do wi sku fi zy ków cz¹ stek ele men -
tar nych i tech ni ki ak ce le ra to ro wej. S¹ te¿ za an ga ¿o wa ne w przed siê wziê cia, które za pew ni¹
im po le do ba dañ i dzia ³al no œci kon struk cyj nej na wie le lat. Po dru gie, w obu ze spo ³ach nie
brak m³o dych lu dzi sil nie iden ty fi ku j¹ cych siê z t¹ dzie dzi n¹. Po trze cie, w chwi li two rze nia
te go te kstu trwa j¹ ju¿ dys ku sje nad po wo ³a niem na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik in for ma -
cyj nych spe cjal no œci Elek tro ni ka J¹ dro wa lub w³¹ cze niem siê wy dzia ³o wych ze spo ³ów do
re a li za cji miê dzy wy dzia ³o we go kie run ku kszta³ ce nia Ener ge ty ka J¹ dro wa. Wy da rze nia te
do ty cz¹ co praw da dy dak ty ki, lecz na le ¿y prze wi dy waæ, ¿e tak ¿e w ob sza rze prac ba daw -
czych i za dañ kon struk cyj no-wdro ¿e nio wych wkrót ce po ja wi siê o¿y wie nie. Wre szcie nie -
w¹t pli wie nadal bê d¹ siê dy na micz nie roz wi jaæ me to dy dia gno sty ki i te ra pii me dycz nej wy -
ko rzy stu j¹ ce pro mie nio wa nie jo ni zu j¹ ce, da j¹c szan sê roz wo ju ze spo ³om dzia ³a j¹ cym na
po gra ni czu elek tro ni ki j¹ dro wej i in ¿y nie rii bio me dycz nej. Nie po win no wiêc za brak n¹æ szans,
a od nas tyl ko za le ¿y jak je wy ko rzy sta my...
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Sło wo wstęp ne (Jan Szmidt)

Wy dział w per spek ty wie hi sto rycz nej (Ro man Z. Mo raw ski)

Sy stem kształ ce nia (An drzej Kra śniew ski, Da riusz Tur lej)

Elek tro ni ka (An drzej Ja ku bow ski, Li dia Łu ka siak)

Te le ko mu ni ka cja (Józef Lu bacz)

Ra dio ko mu ni ka cja i tech ni ki mul ti me dial ne (Ja cek Ci choc ki)

In for ma ty ka (Jerzy Mieścicki, Piotr Gawrysiak, Henryk Rybiński )

Au to ma ty ka, ro bo ty ka i me tro lo gia (Krzy sztof Ma li now ski, Ry szard Ja cho wicz)

In ży nie ria bio me dycz na i ją dro wa (Krzy sztof Za rem ba, Ry szard Ro ma niuk)
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