
ŁUKASZ SKONIECZNY
Łukasz Skonieczny urodził się 18 grudnia
1980 roku w Warszawie. W 1999 roku ukoń -
czył XL Liceum Ogólnokształcące im. Ste -
fana Żeromskiego w Warszawie i został przy-
jęty na studia na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik Informacyjnych Politechniki Warszaw -
skiej. W 2004 roku uzyskał tytuł magistra
inżyniera w specjalności Inżynierii oprogra-
mowania i systemów informacyjnych. Jego
praca magisterska dotycząca grupowania
pojęciowego w eksploracji danych została
wyróżniona. Natychmiast po ukończeniu
studiów magisterskich rozpoczął naukę na
studiach doktoranckich w Instytucie Infor ma -
tyki Politechniki Warszawskiej. Jego opieku-
nem została profesor Marzena Kryszkiewicz.
W 2010 roku obronił (z wyróżnieniem) pra -
cę doktorską Odkrywanie częstych grafów
z uwzględ nianiem niespójności. W tym sa -
mym roku został przyjęty na stanowisko asys -
 ten ta w macierzystym Instytucie Infor ma tyki.

W czasie studiów magisterskich, w 2001
roku, Łukasz Skonieczny podjął pracę nau -
czy ciela informatyki w liceum ogólnokszta-
łcącym w Warszawie, którą wykonywał do
2008 roku. Jako nauczyciel prowadził klasy
z rozszerzonym programem nauczania infor-
matyki oraz klasy z nauczaniem anglo-
języcznym, prowadził koło informatyczne,
przygotowywał uczniów do matury z infor-
matyki, opiekował się szkolną siecią kompu-
terową i stroną internetową. W ramach pracy
nauczyciela ukończył kurs pedagogiczny i uzy -
skał tytuł nauczyciela kontraktowego.

W czasie studiów doktoranckich Łukasz
Skonieczny był sekretarzem seminarium Za -

kładu Systemów Informacyjnych. Pro wa dził
laboratorium z podstaw programowania, algo -
rytmów i struktur danych oraz projekty z teo-
rii kompilacji, systemów operacyjnych, pod-
staw sztucznej inteligencji, metod eksploracji
danych oraz inteligentnych systemów infor-
macyjnych. Jest autorem lub współautorem
pięciu opublikowanych artykułów naukowych
oraz jednego raportu badawczego. Pomagał
w organizowaniu konferencji RSEISP’2007
oraz ISMIS’2011. Brał też udział licznych
pro jektach naukowo-badawczych prowa -
dzo nych przy Zakładzie Systemów Infor ma -
cyjnych, takich jak: AMI-SME, FT, UNEP,
SAMSUNG, PASSIM. Był również jednym
z wy konawców w projekcie modernizacji
infrastruktury informatycznej wydziału Elek -
tro niki i Technik Informacyjnych.

W 2008 roku zawarł związek małżeński.
Ma jedno dziecko.
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Sło wa klu czo we
n systemy informacyjne

n metody eksploracji da -
nych
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nych i tekstu




