
WIESŁAW KUŹMICZ
Wiesław Kuźmicz urodził się 2 stycznia 1946
roku w Warszawie. W 1964 roku roz począł
stu dia na Wydziale Łączności (póź niej Elek -
tro niki) Politechniki Warszawskiej. Dyplom
magistra inżyniera (z wyróżnieniem) otrzymał
w 1970 roku. Po otrzymaniu dyplomu roz po -
czął jako asystent pracę w Katedrze Elek tro ni -
ki Ciała Stałego, która wkrótce weszła w skład
Instytutu Technologii Elek trono wej (obecnie
Instytut Mikroelektroniki i Opto elektroniki) Po -
 litechniki Warszawskiej. Tam osiągnął kolejne
etapy kariery nau ko wej: doktorat i sta no wisko
adiunkta (1974), habilitację (1986) i sta no wi -
sko docenta (1987), stanowisko profesora nad -
zwyczaj ne go (1993) oraz tytuł profesora
(2000). W 1974 roku był inicjatorem po wo ła -
nia zespołu ba daw czego metod projektowa-
nia w mikro elek tronice, którym kieruje do dziś.
W latach 1990–1995 był kierownikiem Za kła -
du Mi kro elektroniki w Instytucie Mikro elek tro -
niki i Optoelektroniki Politechniki War szaw -
skiej. W 2001 roku pracował jako kierownik
Za kładu Konstrukcji Układów i Systemów
w Ins   tytucie Technologii Elektronowej w War -
szawie, po czym powrócił na stanowisko kie -
row   nika Zakładu Metod Projektowania w Mi   -
kro elektronice w Instytucie Mikro elek troniki
i Optoelektroniki PW.

W 1977 roku odbył roczny staż przemy sło -
wy w Naukowo-Produkcyjnym Centrum Pół -
prze wodników. W latach 1984–1985 pra -
cował na Carnegie Mellon University w Pit ts -
burgu (USA) jako visiting research associate,
następnie spędził na tej uczelni ponownie je -
den semestr w 1989 roku jako visiting asso cia -
te professor.

Zainteresowania naukowo-badawcze Wie -
 sława Kuźmicza koncentrują się wokół pro b -
le mów projektowania struktur półprze wod ni -
ko wych, a w szczególności struktur ukła dów
scalonych. W swoich pracach stara się prze -
pla tać prace czysto badawcze z dzia łal nością
konstrukcyjno-projektową, a także z tworze-
niem narzędzi komputerowego wspo ma ga nia
projektowania przydatnych w praktycznej
dzia łalności inżyniera. Naj waż niej szym dotąd
dokonaniem naukowym jest cykl prac opub -
li kowanych w latach 1981–1987 dotyczących
fizyki transportu nośników ła dunku w krze -
mie. Prace te są do dziś często cytowane. Naj -
waż niej szym praktycznym wy nikiem prac jest
opra cowany w latach 1987–1992 i nadal roz -
wijany system projektowania IMiOCAD. Jest
on wykorzystywany w pracach badawczych,
projektowych i w dydak ty ce, a także został
udostępniony kilkunastu uczelniom w Eu ro -
pie, USA, Kanadzie i Japo nii. Opro gra mo wa -
nie to posłużyło m.in. do wy konania w latach
1992–1997 kilku dzie się ciu projektów ukła -
dów scalonych, z któ rych największy to układ
cyfrowy przezna czo ny dla CERN w Ge ne wie,
liczący około 350 tys. tranzystorów.

Wiesław Kuźmicz jest autorem około
80 publikacji przedstawiających wyniki ory gi -
 nal nych prac badawczych oraz wielu innych
opracowań, raportów i ekspertyz. Jest także
autorem książki Projektowanie analogowych
układów scalonych, której dwa wydania uka -
za ły się w 1981 i 1985 roku, oraz podręcznika
elektronicznego Układy scalone (wyd. 1, —
2004, wyd. 2 — 2006, wyd. 3 rozsze rzo ne —
2010). Poczynając od 1987 roku wy gła szał
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se minaria i wykłady zaproszone w kilkunastu
zagranicznych uniwersytetach i insty tu tach ba -
dawczych. Jest recenzentem czaso pism „IEEE
Transactions on Computer-Aided Design”
oraz „IEEE Transactions on Electron Devices”,
recenzował liczne prace konferen cyj ne jako
członek komitetów naukowych konferencji
kra jowych i międzynarodowych, recenzuje
gran ty dla KBN oraz dla Estońskiej Fundacji
Nauki. Był członkiem Rady Nau ko wej Ins ty tu -
tu Technologii Elektronowej w War szawie oraz
Rady Naukowej Instytutu Sys te mów Ste ro wa -
nia w Katowicach, członkiem Ko mitetu Elek -
tro niki i Telekomunikacji PAN. Jest człon kiem
IEEE.

Działalność dydaktyczna Wiesława Kuź -
mi  cza dotyczy fizyki przyrządów pół prze wod -
 nikowych oraz mikroelektroniki. W ostat nich
latach postawił sobie, jako jeden z głównych
celów, doprowadzenie do tego, aby umiejęt-
ność projektowania układów i systemów
elek tronicznych w postaci specjalizowanych
układów scalonych (ASIC) stała się jednym
z podstawowych elementów wykształcenia
każdego inżyniera elektronika, tak jak w kra-
jach technologicznie bardziej zaawanso -
 wa nych od Polski. Opracował i prowadził
w su mie 11 nowych wykładów (w tym jeden
w USA). Był promotorem 9 pomyślnie za -
kończonych przewodów doktorskich (w tym
4 zakończonych wyróżnieniem), oraz opie ku -
 nem około 40 prac magisterskich. Jest tak że
aktywny w edukacji na poziomie podsta -
 wowym i średnim oraz w popularyzacji na u ki
i tech niki. W latach 1968–1977 opublikował
około 20 artykułów popularnych w czaso piś -
mie „Młody Technik”. Współpracował z Wy -
daw nictwami Szkolnymi i Pedagogicznymi
przy opracowywaniu i ocenie podręczników
szkolnych. W latach 1990–1991 współpra-
cował z Ministerstwem Edukacji Narodowej
w zakresie programu wprowadzania infor-
matyki do szkół, opracował i prowadził wraz
z zespołem letnie kursy informatyczne dla
na uczycieli (1991–1992). Należy do grona
człon  ków-założycieli Społecznego Towa rzys -
twa Oświatowego — pierwszej po 1989 roku
i najpoważniejszej organizacji społecznej za -
 kładającej i prowadzącej niepubliczne szko -
ły podstawowe i średnie. Był organizatorem
i dłu goletnim członkiem władz szkoły pod-
stawowej STO nr 9 w Warszawie.

W 1991 roku Wiesław Kuźmicz uczestni -
czył w nawiązywaniu pierwszych kontaktów
polskiego środowiska naukowego z Komisją
Europejską i od tej pory jest aktywnym orga-
nizatorem i propagatorem międzynarodowej
współpracy z krajami Unii Europejskiej. Był
współinicjatorem i kierownikiem w Poli tech -
nice Warszawskiej 5 projektów programu Co -
 pernicus. Był także organizatorem i ko or dy -
natorem 2 projektów w programie TEMPUS.
Jest przedstawicielem Wydziału Elektroniki
i Technik Informacyjnych w konsorcjum
EUROPRACTICE, w latach 1996–2000 peł nił
funkcję pełnomocnika Dziekana Wy dzia łu
Elek troniki i Technik Informacyjnych do spraw
współpracy europejskiej. W latach 2001–2005
zorganizował i był koordynatorem europej -
skiego projektu edukacyjnego w zakresie mi -
kro elektroniki REASON (5. Pro gram Ramowy
UE). Był kierownikiem w Po li tech nice War -
szaw skiej projektu zintegro wa ne go CLEAN
w 6. Programie Ramowym UE. Od 2007 roku
jest kierownikiem w Po li tech ni ce War szaw -
skiej projektów IDESA i IDESA-2 (7. Program
Ramowy UE). Broszura jego autor stwa oma -
wia jąca zasady uczestnictwa w 5. Programie
Ramowym UE została wy da na przez Mi nis ter -
stwo Gospodarki i szeroko rozpowszechnio na
w Polsce. Od 2000 roku jest ekspertem Ko mi -
sji Europejskiej oceniającym wnioski projek to -
we i projekty w toku w kolejnych programach
ramowych.

W latach 1988–1992 uczestniczył w pra-
cach nad ustawą O ochronie własności inte -
lek tualnej w dziedzinie projektów układów
sca lonych. Był opiniodawcą tej ustawy dla
Sej mu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej. W la -
tach 1996–2001 współpracował też z De par -
tamentem Strategii Gospodarczej Mi nis ter -
stwa Gospodarki Rzeczpospolitej Polskiej. Był
współautorem rządowego programu pod no -
sze nia innowacyjności polskiej gospodarki
przy jętego przez rząd w 2000 roku (ale nigdy
niezrealizowanego).

Wiesław Kuźmicz jest żonaty, ma dwoje
do rosłych dzieci i wnuka. Posługuje się bie -
gle językami angielskim i rosyjskim oraz bier -
nie niemieckim. Do swych zainteresowań po -
zazawodowych zalicza wyprawy w odległe
góry świata, muzykę klasyczną, fotografikę.
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