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Jacek M. Wojciechowski urodził się 24 grudnia
1942 roku w Karczewie. W latach 1949–1956
uczęszczał do szkoły podstawowej w Kar cze -
wie, a latach 1956–1960 do Liceum Ogól no -
kształcącego w Otwocku. W 1960 roku roz po -
czął studia na Wydziale Łączności Poli tech ni -
ki Warszawskiej (przemianowanym później na
Wydział Elek troniki), gdzie w 1966 roku uzys -
kał tytuł magistra inżyniera elektroniki ze spe -
cjalnością Maszyny Matematyczne. W latach
1966–1975 studiował na Studium Zaocz -
nym Ma  te matyki Uniwersytetu Warszawskiego
i uzy s  kał tytuł magistra matematyki ze spe cjal -
nością Metody Numeryczne.

W latach 1966–1970 był zatrudniony w Ins -
 tytucie Maszyn Matematycznych w War sza wie,
a od 1970 roku jest pracownikiem Poli tech ni -
ki Warszawskiej. W 1976 roku uzy skał tytuł
doktora nauk technicznych (z wy róż nie niem),
w 1989 roku stopień doktora ha bilitowanego
nauk technicznych, a w 2002 roku tytuł nau -
ko wy profesora.

Obecnie jest profesorem zwyczajnym
w Za  kładzie Radiokomunikacji Instytutu Ra dio -
 elektroniki. W latach 2003–2008 był rów nież
pracownikiem Szkoły Głównej Go spo dar stwa
Wiejskiego (profesor nadzwyczajny). W la tach
1984–1986 pracował jako profesor wizytują cy
w Washington State University, w la tach 1990–
–1991 — w Waterloo Uni ver si ty w Kanadzie,
a w roku akademickim 2001–2002 — w Ohio
University, USA.

Od 2003 roku jest członkiem In sti tu te of
Elec  tri cal and Elec tro nics En gi ne ers (IE EE). Od
2006 roku pełni funkcję associate editor „Jour -
nal of the Franklin Institute”. Opub li ko wał
36 ar tykułów naukowych, z czego po nad 20
w czasopismach o zasięgu światowym. Jest au -

torem bądź współautorem 3 ksią żek nauko-
wych: Podstawy topologicznych metod ana li -
zy układów elektrycznych (PWN, 1973), Ana -
liza wrażliwościowa analogowych układów
elektrycznych z wykorzystaniem twierdzenia
Tellegena (Wydawnictwo Politechniki War -
szaw skiej, 1989), Piecewise Ellipsoidal Appro -
ximation — Applications to System Design
(WKiŁ, 2001) oraz trzech rozdziałów w książ -
kach wydanych przez wy daw nictwa zagra -
nicz ne: Classification of Graph Structures w En -
cyclopedia of Data Wa rehousing and Mining
(2nd Edition, Infor mation Science Reference,
2008), Detection of Mutagenicity, Toxicity and
Anti-cancer Ac ti vity Using Structural Contrast
Graphs Pat terns w Computational In tel li gen ce:
Methods and Applications (Academic Pub li -
shing Ho use EXIT, 2008), Prediction of Che mi -
cal Pro tein-bounding Activity Using Contrast
Graph Patterns w Software Tools and Algo rithms
for Bio logical Systems (Springer series „Ad van -
 ces in Experimental Medicine and Biology”,
2011).
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Wykonał 16 ekspertyz i opinii projektów
europejskich. W swoim dorobku ma 8 wy pro -
 mowanych doktorów i kilkudziesięciu magis -
trów.

Pracując w Instytucie Maszyn Mate ma tycz -
 nych, był projektantem części elektronicznej
urzą dzeń wdrożonych do produkcji w PZO —
fotokoordynatografu FK40 (1968), miniaturo -
we go przetwornika liczącego MPL (1969) i mi -
krometru cyfrowego (1970).

Zainteresowania badawcze Jacka M. Woj -
 ciechowskiego w ciągu czterdziestu lat pracy
naukowej dotyczyły metod obliczeniowych
i za  stosowań informatyki: topologicznych me -
tod analizy i projektowania układów elektro -
nicz nych (1970–1980), symulacji i opty ma li -
za cji systemów energetycznych (1980–1985),
analizy wrażliwościowej i diagnostyki syste-
mów analogowych (1983–1990), opty mal ne -
go projektowania analogowych układów i sys -
temów z wykorzystaniem metod statys tycz nych
oraz symulacji i analizy przetworników mocy
(1990–2000), a od 2000 roku — modelowania
i analizy systemów i sieci radiowych, telein for -
matyki oraz diagnostyki uszkodzeń.

Za osiągnięcia badawcze Jacek M. Woj -
cie chowski otrzymał nagrody: zespołową
prze wod niczącego Komitetu Nauki i Tech ni ki
(1969), indywidualną III stopnia Mi ni stra Na  u -
 ki Szkol nic twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1977), ze -
s połową III stopnia Mi ni stra Na u ki Szkol nic -
twa Wy ¿sze go i Tech ni ki (1984), indywi du al ną
III stopnia Ministra Edukacji Na ro do wej (1990).

Prowadził ponad 30 różnych wykładów na
uczelniach w kraju i za granicą, były to m.in.:
„Teoria obwodów” (Politechnika War szaw ska
1976–1992), „Metody topologiczne analizy
i syn tezy układów elektronicznych” (Po li tech -
nika Warszawska 1978–1980), „Elec trical Cir -
cuits II” (Washington State Uni ver sity, 1984–
–1986), „Communication Sys tems” (Wa -
shing ton State University 1985–1985), „Te o ria
sygnałów” (Politechnika Warszawska, 1986–
–1993), „Computer-Aided Circuit Ana ly sis and
Design” (University of Waterloo, 1991), „Syg -
nały i systemy” (Politechnika War szawska, od
1994 roku, Ohio Univerity 2002–2003), „Pro -
bability and Statistics for Elec trical Engineers”
(Ohio University, 2001–2002), „Digital Sig nal
Processing” (Ohio Uni versity, 2001–2002),
„Di gital Com mu ni ca tions” (Politechnika War -
szawska, od 2003 roku, Ohio University, 2002–
–2003), „Grafy i sie ci” (Politechnika War szaw -
ska, od 1994 ro  ku, SGGW, 2003–2008),
„Współczesne me tody heurystyczne” (Poli tech -
nika War szaw ska, od 2003 roku), „Teoria syg -
nałów i modulacji” (Politechnika War szaw ska
2003–2006), „Współczesne obliczenia heu rys -

tyczne” (SGGW, 2004–2008), „Obwody i syg -
nały” (Politechnika Warszawska, 2005–2007),
„Pro cess of Decision Suport” (SGGW, od 2005
ro ku), „Cyfrowe przetwarzanie sygnałów” (Po -
 li technika Warszawska, od 2005 roku), „Te le -
informatics” (SGGW, 2007–2008).

Jacek M. Wojciechowski był wielokrotnie
zapraszany przez zagraniczne uniwersytety na
pobyty krótkoterminowe, m.in.: CVUT (1976–
–1996), Budapest University of Tech no logy and
Ecomomies (1978–1996), Uni ver sity of Wa -
ter loo (1992–2005), Technical University of
Den mark (1994), Delft Uni ver sity of Tech no lo -
gy (1995–1998), King’s Col le ge (1995–1998),
Uniwersystet Lwowski (1998–1999), Lin ko ping
University (2008).

Jako autor lub współautor wydał 8 pod ręcz -
ników i skryptów: Sygnały i systemy — zbiór
zadań (Oficyna Wydawnicza Poli tech niki War -
szawskiej, Warszawa 2010), Sygnały i systemy
(WKiŁ, Warszawa 2008), Zadania z teorii ob -
wo dów (Wydawnictwo Poli tech niki War szaw -
 skiej, wydanie 1 — 1973, wy danie 2 — 1976),
Instrukcja użytkowania biblioteki MANN-1
pro gramów numerycznej analizy układów elek -
tronicznych (Instytut Pod staw Elektroniki, War -
szawa 1977), Wpro wadzenie w komputerowe
projektowanie ukła dów elektronicznych (Wy -
dawnictwo Po li techniki Warszawskiej, War sza -
wa 1978), Ins trukcja użytkowania biblioteki
MANN-2 programów numerycznej analizy
ukła  dów elek tronicznych (Instytut Podstaw
Elek  tro ni ki, Warszawa 1978), Sygnały i systemy
— pre skrypt laboratoryjny (Oficynie Wy daw -
ni czej Politechniki Warszawskiej, Warszawa
1995), Sygnały i systemy — ćwiczenia labo ra -
toryjne (Oficynie Wydawniczej Politechniki
Warszawskiej, wydanie I — 1998, wydanie II
— 2000).

Za osiągnięcia dydaktyczne otrzymał dwu -
krotnie zespołową Nagrodę Rektora Po li tech ni -
ki Warszawskiej — w 1995 roku oraz w 2000
roku — a w 2010 roku został odzna czo ny Me -
dalem Komisji Edukacji Narodowej.

W okresie przemian ustrojowych w Pol sce
działał w Radach Nadzorczych spółek: 1996–
–1999 Famor SA (Bydgoszcz), 1996–1999 By -
fuch SA (Bydgoszcz), 1996–1998 Zakłady Gra -
ficzne im. KEN SA (Bydgoszcz), 1996–1998
Toruńskie Przedsiębiorstwo Prze mysłu Drzew -
nego SA (Toruń), 1995–1996 ZUCH Tofama
(Toruń), 1991–1996 Rafineria Gdańska SA,
1991–1993 ZACh Metalchem Opole SA. W la -
tach 1996–2001 był przedstawicielem w Pol -
sce Institute Francais du Petrol.

Za swoich nauczycieli uważa promotora
pracy doktorskiej profesora Stanisława Bel ler ta
oraz profesora Vlacha z University of Waterloo.




