
montowanych na podłożach fer rytowych oraz
ceramicznych. W 1994 ro ku wyjechał na 3-ty -
godniowy cykl szkoleń do firmy MOTOROLA
(USA) poświęconych jakości oraz wykorzys ta -
niu technik planowania doświadczeń w prak -
tyce produkcyjnej. Po powrocie z USA roz -
po czął organizo wanie zespołu badawczego
zaj mującego się tematyka lutowania bez oło -
wiowego oraz wykorzystaniem lutów i klejów
elektrycznie przewodzących w ekologicz nym
montażu elektronicznym. Od 2007 roku jego
zainteresowania naukowe skupiają się na te ma -
 tyce technologii struktur i przyrządów z węg li -
ka krzemu na potrzeby elektroniki wysoko tem -
 pe raturowej. Podsumowaniem tych prac by ło
opra cowanie monografii Połączenia luto wa ne
w montażu elektronicznym z zasto so wa niem
materiałów ekologicznych (2009) i uzys kanie
na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fo to -
niki Politechniki Wrocławskiej stopnia dok tora
habilitowanego nauk technicznych w dys cyp -
linie Elektronika, specjalność Mikro elek tro ni -
ka (2010).

W latach 1987–1991 pełnił funkcje zas -
tępcy dyrektora ITE PW ds. nauczania. Brał

RYSZARD KISIEL
Ryszard Kisiel urodził się 24 kwietnia 1950
roku w Łomży, gdzie też ukończył w 1968
roku Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza
Kościuszki. W tym samym roku rozpoczął stu -
dia na Wydziale Mechanicznym Tech no lo -
gicz nym Politechniki Warszawskiej na kie run -
ku Mechanika, specjalność Meta lo zna w stwo
i obrób ka cieplna. Pracę magisterską Zmia ny
właściwości mechanicznych warstw nik lo wo-
-żelazowych, osadzanych elektrolitycznie, za -
chodzące przy ich stabilizacji ciepl nej wy ko -
nywał na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej pod kierunkiem Jerzego Ty mow -
skiego. Bezpośrednio po obro  nie (1974) roz -
po czął prace jako asystent stażysta, a potem
asys tent i starszy asystent, w Instytucie Ma szyn
Matematycznych Poli techniki Warszawskiej
(IMM PW). W pracy badawczej zajmował się
technologią otrzy my wania oraz badaniem
właś ciwości mag ne tycznych i mechanicz nych
cienkich warstw niklowo-żelazowych z do dat -
kiem metali ziem rzadkich, przewidzianych
ja ko elementy pamięci w komputerach. Po re -
organizacji Instytutu Maszyn Mate ma tycz nych
Poli tech niki Warszawskiej i przejściu do Ins ty -
tutu Technologii Elektronowej (ITE PW) jego
te ma tyka badawcza dotyczyła wykorzystania
technologii warstw cienkich i grubych oraz po -
łączeń drutowych w produkcji mikrofa lo wych
hybrydowych układów scalonych. Wy ni kiem
tych prac było przygotowanie i obro na pracy
dok torskiej Wielowarstwowe struktury re zys -
tyw ne Cr i Al otrzymywane technologia warstw
cienkich (1983). Po obronie dokto ra tu konty -
nu ował prace badawcze nad wyko rzy sta niem
technologii warstw cienkich w pro duk cji mi -
kro falowych hybrydowych ukła dów sca lo nych
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czynny udział w opracowywaniu programów
nauczania specjalności mikroelektronika i op -
to elektronika. W latach 1986–1994 był człon -
 kiem kolegium redakcyjnego najpierw czaso -
pis ma „Elektronizacja”, a w latach 1994–2003
czasopisma „Elektronika”, gdzie odpowiadał
za działy związane z materiałami elektro nicz -
nymi oraz technologiami mon ta żu. Jest człon -
kiem licznych stowarzyszeń tech nicznych,
w tym międzynarodowej sieci „ELFNET” (od
2003 roku), International Micro electronics and
Packaging Society (IMAPS) (od 1987 roku) oraz
IEEE CPMT (Component Packaging and Ma nu -
facturing Technology Society) (od 2000 ro ku),
gdzie pełnił kilkukrotnie funkcje wiceprze -
wod niczącego sekcji krajowej, a ostatnio prze -
wodniczącego (kadencja 2010–2012). Był
człon  kiem Rady Naukowych Instytutu Tele-
i Ra diotechnicznego. Jest członkiem Rady
Na u kowej Instytutu Problemów Jądrowych
w Świer ku. Brał czynny udział w organizacji
licznych konferencji krajowych (ELTE 1984,
1987, 1994) oraz jako przewodniczący ko mi -
tetu organizacyjnego konferencji międzyna ro -
dowych IMAPS (2002, 2008) i ISSE (2010). Jest
członkiem Komitetów Nau ko wych co rocz nych
konferencji IMAPS (2000) oraz ISSE (2008). Od
2001 roku jest do dat ko wo zatrudniony w Ins ty -
tucie Problemów Ją drowych (Zakład Apa ra tu -
ry Jądrowej) w Świer ku, jako specjalista od -
po wiedzialny za opra co wywanie konstrukcji
i technologii aparatury medycznej, a szcze gól -
nie akceleratorów li nio wych oraz stołów te ra -
peutycznych sto so wanych w leczeniu cho rób
nowotworowych. W latach 2008–2010 był
kie rownikiem du że go projektu badawczego
Akceleratory i De tek tory w ramach programu
POIG.

Prace badawcze Ryszarda Kisiela były i są
na  dal związane z badaniem właściwości fi -
zycz  nych i technologicznych materiałów elek -
 tronicznych oraz opracowywaniem techno lo -
 gii montażu elektronicznego. Wie lo wąt ko wość
tych prac i ich interdyscyplinarny charakter
powodował, że są one prowadzo ne w wie -
 lo oso bowych zespołach badawczych, m.in.
z: Ins tytutem Tele- i Radiotechnicznym z War -

szawy, z Instytutem Technologii Elek tro no wej
Politechniki Wrocławskiej (obecnie Wydział
Elektroniki Mikrosystemów i Foto ni ki), Ins ty tu -
 tem Materiałów i Metali Nieżelaz nych Pol skiej
Akademii Nauk z Krakowa oraz Instytutem
Tech nologii Elektronowej z War sza wy. Efek tem
tej współpracy jest liczny do ro bek publika cyj -
ny dotyczący tematyki bez ołowiowego mon -
ta żu elektronicznego, wy ko rzystaniu klejów
elek trycznie przewodzących w montażu oraz
za gad nień montażu dla elektroniki wyso ko -
tem  peraturowej. Na do robek publikacyjny
Ry szarda Kisiela składa się miedzy innymi:
1 mo nografia, 16 pub li kacji w recenzowanych
cza sopismach o za sięgu międzynarodowym,
66 artykułów nau kowych w czasopismach kra -
jowych, ponad 100 publikacji w materiałach
kon ferencyj nych o zasięgu międzynarodo wym
oraz 14 publikacji w materiałach konferen cyj -
nych o zasięgu krajowym. Wyrazem uznania
dla jego dorobku naukowego było zaproszenie
go do wygłoszenia 46 referatów na konferen -
cjach międzynarodowych. Niezależnie od do -
 robku naukowego, wydał poczytną książ kę
— poradnik Podstawy technologii dla elek tro -
ni ków. Poradnik praktyczny (2006).

Działalność dydaktyczna R. Kisiela zwią -
za na jest z prowadzeniem wykładów i ćwi -
czeń laboratoryjnych z zakresu materiałów
elek tronicznych oraz konstrukcji i techno lo gii
urządzeń elektronicznych. Opracował i pro -
wa dził między innymi wykłady: „Podstawy
kon  strukcji elektronicznych”, „Podstawy kon -
 strukcji i technologii”, „Materiały, ele men ty
i kon strukcje” oraz „Układy hybrydo we”. Jest
współautorem skryptu Podstawy konstruowa-
nia urządzeń elektronicznych (1988, 1999)
oraz skryptów do ćwiczeń: „Podstawy kon -
struk cji elektronicznych — ćwiczenia labo ra -
to ryjne (1988, 1992). Był promotorem 27 prac
magisterskich oraz 11 inżynierskich.

Przyznano mu dwukrotnie nagrodę Rek to -
ra Politechniki Warszawskiej za działalność
dydaktyczną (1981 i 1983) oraz czte ro krot nie
za działalność naukowo-badawczą (1977,
1978, 1980 i 2008). W 2004 roku był odzna -
czo ny Złotym Krzyżem Zasługi.
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