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AN DRZEJ JA KU BIAK
An drzej Ja ku biak uro dzi³ siê 1 li sto pa da 1951
ro ku w Gój sku (woj. ma zo wiec kie), w ro dzi -
nie na u czy ciel skiej. Ukoñ czy³ szko ³ê pod sta -
wo w¹ (1965) i li ceum ogól no kszta³ c¹ ce (1969)
w Sierp cu. W 1969 ro ku roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej, które ukoñ czy³ z wy ró¿ nie niem, uzy sku -
j¹c w czerw cu 1974 ro ku dy plom ma gi stra in -
¿y nie ra. W tym sa mym ro ku roz po cz¹³ pra cê
w In sty tu cie Ra dio e lek tro ni ki Po li tech ni ki War -
szaw skiej ja ko asy stent. Od 1976 ro ku pra cu je
w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Wy dzia ³u Elek -
tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki
War szaw skiej. W 1982 ro ku uzy ska³ sto pieñ
dok to ra na uk tech nicz nych i zo sta³ za tru dnio -
ny na sta no wi sku ad iunk ta. W 2001 ro ku uzy s -
ka³ sto pieñ na u ko wy dok to ra ha bi li to wa ne go
i od 2002 ro ku jest mia no wa ny na sta no wi sko
pro fe so ra nad zwy czaj ne go Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

W la tach 1982–1986 An drzej Ja ku biak by³
pe³ no moc ni kiem dzie ka na ds. stu den tów ob co -
kra jow ców. Kie ro wa³ wspó³ pra c¹ na u ko wo-
-dy dak tycz n¹ miê dzy In sty tu tem Te le ko mu ni -
ka cji Po li tech ni ki War szaw skiej a Tech ni sche
Uni ver sität Dres den (1980–1991). W la tach
1991–1996 by³ dy rek to rem In du strial Trans fer
Unit przy In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Po li -
tech ni ki War szaw skiej. Przez 2 ka den cje pe³ ni³
funk cjê pro dzie ka na ds. stu denc kich Wy dzia -
³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej (1990–1996). W la tach
1996–2008 by³ cz³on kiem Se na tu Po li tech ni -
ki War szaw skiej. Ja ko cz³o nek Rek tor skiej Ko -
mi sji ds. Bez pie czeñ stwa Uczel ni (1998–2002)
wspó³ two rzy³ Stra¿ Aka de mic k¹ Po li tech ni ki
War szaw skiej. By³ pe³ no moc ni kiem rek to ra ds.
kre dy tów stu denc kich (1998–1999), ds. po mo -
cy ma te rial nej dla stu den tów (1999–2002) i ds.
pro gra mów miê dzy na ro do wych (2001–2002).

W 2002 ro ku zo sta³ wy bra ny pro rek to rem ds.
stu denc kich po li tech ni ki war szaw skiej, funk -
cjê tê pe³ ni³ przez dwie ka den cje. Od 2002 ro -
ku prze wo dni czy Ra dzie Spo ³ecz nej SP ZOZ
„PAL MA” dla Szkó³ Wy ¿szych w War sza wie,
od 2004 jest cz³on kiem Ko mi te tu Ste ru j¹ ce go
Ogól no pol sk¹ Sie ci¹ Uczel ni Wol nych od Uza -
le¿ nieñ. Od 2008 ro ku prze wo dni czy Rek tor -
skiej Ko mi sji ds. Aka de mic kiej S³u¿ by Zdro -
wia, jest pe³ no moc ni kiem dzie ka na Wy dzia ³u
Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych ds. stu -
denc kich kó³ na u ko wych oraz cz³on kiem Ra -
dy Na u ko wej Uni wer sy te tu Trze cie go Wie ku
Po li tech ni ki War szaw skiej.

Pra ca na u ko wo-ba daw cza An drze ja Ja ku -
bia ka do ty czy za ga dnieñ prze twa rza nia sy g na -
³ów w ra dio lo ka cji, w szcze gól no œci wy kry wa -
nia sy gna ³ów na tle za k³óceñ bier nych, mo de -
lo wa nia i kla sy fi ka cji tych za k³óceñ. Kie ro wa ny
przez nie go ze spó³ ba daw czy zre a li zo wa³ w la -
tach 1983–1990 trzy pro jek ty we wspó³ pra cy
z Prze my s³o wym In sty tu tem Te le ko mu ni ka cji.
W ra mach tych pro jek tów do ko na no pio nier -
skich po mia rów i ana li zy za k³óceñ ra dio lo ka -
cyj nych od chmur i wy so kiej za bu do wy oraz
opra co wa no struk tu ry cy fro we go to ru de tek cji
i eks trak cji sy gna ³u ra dio lo ka cyj ne go. W la tach
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dzie wiêæ dzie si¹ tych za in te re so wa nia ba daw -
cze An drze ja Ja ku bia ka sku pi ³y siê na mo de lo -
wa niu za k³óceñ bier nych. Elek tem by ³o m.in.
wy zna cze nie esty ma to rów pa ra me trów no we -
go mo de lu za k³óceñ (tzw. mo del ty pu K) oraz
opra co wa nie kom ple kso wych al go ryt mów sy -
mu la cji za k³óceñ bier nych — za rów no nie za -
le¿ nych pro ba bi li stycz nie, jak i sko re lo wa nych.
Przedmio tem je go naj now szych ba dañ jest pro -
jek to wa nie i te sto wa nie ory gi nal nych struk tur
kla sy fi ka to rów za k³óceñ. Od 2010 ro ku na le ¿y
do ze spo ³u eks per tów Prze my s³o we go In sty tu -
tu Te le ko mu ni ka cji.

An drzej Ja ku biak jest au to rem lub wspó³ au -
to rem po nad 40 prac na u ko wych, w tym 1 mo -
no gra fii, 4 ksi¹ ¿ek, 3 skryp tów oraz 19 re cen zo -
wa nych ar ty ku ³ów, opu bli ko wa nych w ta kich
cza so pi smach, jak „IE EE Trans ac tions on AES”,
„Elec tro nics Let ters”, „Kwar tal nik Elek tro ni ka
i Te le ko mu ni ka cja”. Jest au to rem po nad 40 re -
fe ra tów, wy g³o szo nych oraz opu bli ko wa nych
w ma te ria ³ach za gra nicz nych i kra jo wych kon -
fe ren cji na u ko wych. Odby³ sta ¿e na u ko we
w Tech ni sche Uni ver sität Dres den w Niem -
czech (3 mie si¹ ce w 1984 ro ku) oraz w Uni -
ver si ty of Sur rey w Wiel kiej Bry ta nii (2 mie si¹ ce
w 1996 ro ku). W uni wer sy te tach tych prze by -
wa³ wie lo krot nie, wy g³a sza j¹c re fe ra ty i pro -
wa dz¹c se mi na ria. W la tach 1992–1996 by³
prze wo dni cz¹ cym Ra dy Na u ko wej Tec math
Pol ska i cz³on kiem Ra dy Na u ko wej Tec math
Deut sche So ftwa re Haus przy Tech ni sche Uni -
ver sität Ke i ser slau tem. Jest re cen zen tem ta kich
cza so pism jak „IE EE Trans ac tions on AES”,
„Kwar tal nik Elek tro ni ka i Te le ko mu ni ka cja”
i „Prze gl¹d Te le ko mu ni ka cyj ny”. Re cen zo wa³
licz ne gran ty KBN, 5 roz praw dok tor skich,
1 mo no gra fiê ha bi li ta cyj n¹ oraz 2 prze wo -
dy ha bi li ta cyj ne. Wy pro mo wa³ 3 dok to rów
na uk tech nicz nych. By³ cz³on kiem ko mi te tów
pro gra mo wych wie lu kon fe ren cji kra jo wych
i miê dzy na ro do wych, wspó³ prze wo dni cz¹ -
cym 2 kon fe ren cji kra jo wych oraz 5 kon fe -
ren cji miê dzy na ro do wych, prze wo dni cz¹ cym
I Kon gre su Elek try ków Pol skich w 2009 ro ku.
Jest cz³on kiem To wa rzy stwa Na u ko we go P³oc -
kie go, In ter na tio nal Ne twork for En gi ne e ring
Edu ca tion and Re se arch oraz cz³on kiem Sek -
cji Mi kro fal i Ra dio lo ka cji Ko mi te tu Elek tro ni -
ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej Aka de mii Na uk.
Rów no le gle do g³ów ne go nur tu swo ich ba dañ
An drzej Ja ku biak zaj mo wa³ siê za ga dnie niem
naj now szych me tod kszta³ ce nia in ¿y nie rów
przy oka zji wdra ¿a nia w la tach 1990–1996
tzw. ela stycz ne go sy ste mu stu diów 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 1996 ro ku zre a li -
zo wa³ film o Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik

In for ma cyj nych na pod sta wie w³a sne go sce na -
riu sza. By³ tak ¿e wspó³ au to rem cy klu te le wi -
zyj ne go „Spo tka nia z Elek tro ni k¹” (5 au dy cji
w pro gra mie I TVP w 1995 ro ku).

W ra mach pra cy dy dak tycz nej An drzej Ja -
ku biak pro wa dzi³ wie le au tor skich wy k³a dów,
z których naj wa¿ niej sze to: „Te o ria sy gna ³ów”
(1982–1995), „Cy fro we prze twa rza nie sy gna -
³ów” (1986–1999), „Sy gna ³y lo so we w te le ko -
mu ni ka cji” (1985–1989), „Sy gna ³y i sy ste my”
(1996–2009). Od 2010 ro ku pro wa dzi „Sy g na -
³y, mo du la cje i sy ste my”, a je go wy k³ad „Prze -
twa rza nie sy gna ³ów” cie szy siê ogrom nym po -
wo dze niem i uzna niem wœród stu den tów od
1996 ro ku. By³ opie ku nem po nad 25 prac
ma gi ster skich i in ¿y nier skich. Jest trzy krot nym
lau re a tem „Z³o tej Kre dy”, przy zna wa nej naj -
lep szym wy k³a dow com Wy dzia ³u Elek tro ni ki
i Tech nik In for ma cyj nych Po li tech ni ki War -
szaw skiej.

Od 2002 ro ku An drzej Ja ku biak pro wa dzi
au tor ski pro gram tzw. dzia ³al no œci al ter na tyw -
nej w œro do wi sku aka de mic kim. W ra mach te -
go pro gra mu za i ni cjo wa³ po wsta nie no wych
ze spo ³ów ar ty stycz nych i spo rto wych na Po li -
tech ni ce War szaw skiej (m.in. Chór Aka de mic -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej, Orkie stra Ta necz -
na Po li tech ni ki War szaw skiej „The En gi ne ers
Band”, Te atr Stu den tów Po li tech ni ki War szaw -
skiej), a tak ¿e stu denc kich me diów in ter ne to -
wych (ga ze ta in ter ne to wa Po li bu da.in fo, Te le wi -
zja In ter ne to wa PW). An drzej Ja ku biak w 2002
ro ku za i ni cjo wa³ odby wa j¹ ce siê do dziœ Ju -
ve na lia War szaw skie, Gru dnio wy Aka de mic ki
Prze gl¹d Ar ty stycz ny „GA PA”, in ¿y nier skie tar -
gi pra cy „KO NIK” oraz ogól no pol skie kon fe -
ren cje dok to ran tów. Jest au to rem i re a li za to rem
cy klu „Wiel ka Mu zy ka w Ma ³ej Au li” — od
2002 ro ku odby ³o siê pra wie 60 kon cer tów,
cie sz¹ cych siê ogrom n¹ po pu lar no œci¹ wœród
stu den tów i pra cow ni ków Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Cykl sta³ siê swo i st¹ wi zy tów k¹
uczel ni, kszta³ c¹ cej i kszta³ tu j¹ cej in te li gen cjê
tech nicz n¹. 

Dzia ³al noœæ An drzej Ja ku bia ka w œro do wi -
sku aka de mic kim zna la z³a szcze gól ne uzna nie
wœród stu den tów — szeœæ rocz ni ków Sa mo -
rz¹ du Stu den tów Po li tech ni ki War szaw skiej
przy zna ³o mu w 2008 ro ku uni ka to wy ty tu³
„Stu den ta Ho no ris Cau sa”. An drzej Ja ku biak
otrzy ma³ 11 na gród Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej, zo sta³ odzna czo ny Me da lem Uni -
wer sy te tu Mu zycz ne go Fry de ry ka Cho pi na,
Me da lem Ko mi sji Edu ka cji Na ro do wej i Z³o -
tym Krzy ¿em Za s³u gi.

Jest ¿o na ty, ma dwo je dzie ci. In te re su je siê
ko smo lo gi¹ i mu zy k¹ kla sycz n¹. Je go hob by to
na rty, fo to gra fia i fil mo wa nie.
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