
AN DRZEJ CIEM SKI
An drzej Ciem ski uro dzi³ siê 9 sierp nia 1969 ro -
ku. W 1989 ro ku ukoñ czy³ Tech ni kum Elek -
tro nicz ne w War sza wie. W lu tym 1990 ro ku
roz po cz¹³ stu dia w In sty tu cie In for ma ty ki na
Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw -
skiej. W 1995 ro ku za koñ czy³ stu dia ma gi s -
ter skie na kie run ku In for ma ty ka w za kre sie
bu do wy i opro gra mo wa nia ma szyn ma te ma -
tycz nych z wy ni kiem ce lu j¹ cym. W 1995 ro ku
zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to ranc kie Au to -
ma ty ki i In for ma ty ki 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 2000 ro ku obro ni³ roz pra wê
dok tor sk¹.

Od 2000 ro ku, po za koñ cze niu stu diów
dok  to ranc kich, An drzej Ciem ski pra cu je w In s -
ty tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej.
Pro wa dzi pra ce ma gi ster skie oraz in ¿y nier skie
za rów no na stu diach dzien nych, jak i wie czo -
ro wych. Pro wa dzi rów nie¿ przedmio ty pro -
jek to we w za kre sie ana li zy i pro jek to wa nia
sy s te mów in for ma cyj nych oraz pro jek to wa nia
i im ple men ta cji baz da nych. An drzej Ciem ski
re pre zen to wa³ In sty tut In for ma ty ki Po li tech -
ni ki War szaw skiej na licz nych kon fe ren cjach
bran ¿o wych do ty cz¹ cych za sto so wañ in for -
ma ty ki w sze ro ko ro zu mia nym za rz¹ dza niu
przed siê bior stwem. Obe cnie kon ty nu u je swo je
kil ku na sto let nie do œwiad cze nie dy dak tycz ne.

An drzej Ciem ski zaj mo wa³ siê po cz¹t ko -
wo na u ko wo za ga dnie nia mi opty ma li za cji
w obiek to wych sy ste mach ba zo da no wych.
Uwieñ cze niem tych ba dañ by ³y ar ty ku ³y na u -
ko we pre zen to wa ne na kon fe ren cjach za gra -
nicz nych oraz roz pra wa dok tor ska do ty cz¹
kon cep cji no wej me to dy do stê pu do obiek -
tów z³o ¿o nych w obiek to wych sy ste mach in -

for ma cyj nych. Dru gi nurt jego za in te re so wañ
do ty czy sze ro ko po jê tych sy ste mów in for ma -
tycz nych w za rz¹ dza niu. W nur cie tym znaj -
du j¹ siê miê dzy in ny mi mo de le pro ce sów i da -
nych, syn tak ty ka, se man ty ka i onto lo gie pro ce -
sów i da nych, jê zy ki za py tañ i wy ko na nia dla
pro ce sów i da nych oraz ma te ria li za cja tych
te o rii pod po sta ci¹ sy ste mów in for ma tycz nych,
apli ka cji, czy te¿ al go ryt mów. 

Obe cnie ba dania (od 2007 ro ku) An drze ja
Ciem skie go do ty czą za ga dnieñ zwi¹ za nych
z mo de lo wa niem pre dyk cyj nym, a w szcze -
gól no œci za rz¹ dza nia ry zy kiem — me tod, mo -
de li i na rzê dzi po mia ru ry zy ka. Pierw sza pre -
zen ta cja wy ni ków ba dañ odby ³a siê na kon fe -
ren cji „Ad van ces in Da ta Mi ning, Ap pli ca tions
and The o re ti cal Aspects, 9th In du strial Con fe -
ren ce” (ICDM 2009, Le ip zig, Ger ma ny). Wy -
ni ki ba dañ zo sta ³y opu bli ko wa ne w Lec tu re
No tes on Ar ti fi cial In tel li gen ce (Sprin ger Ver -
lag, 2009). Obe cnie kon ty nu u je pra ce w ob -
sza rze prak tycz nych za sto so wañ mo de li pre -
dyk cyj nych. 
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Sło wa klu czo we
n sy ste my in for ma cyj ne

n sy ste my za rzą dza nia

n mo de lo wa nie pre dyk -
cyj ne



An drzej Ciem ski jest au to rem lub wspó³ au -
to rem ar ty ku ³ów o zró¿ ni co wa nej te ma ty ce,
pu bli ko wa nych w pol skich cza so pi smach oraz
ma te ria ³ach kon fe ren cyj nych. Te ma ty ka ar ty -
ku ³ów obej mu je za ga dnie nia zwi¹ za ne z wy -
ko rzy sta niem tech no lo gii in for ma tycz nej w za -
rz¹ dza niu przed siê bior stwem — En ter pri se
Re so ur ce Plan ning, Sup ply Cha in Ma na ge ment,
Cu sto mer Re la tion ship Ma na ge ment, Bil ling
Sy stems oraz Bu si ness In tel li gen ce. 

An drzej Ciem ski przy go to wa³ i pro wa dzi³
wy k³a dy dotyczące baz da nych, sy ste mów
in for ma cyj nych, za rz¹ dza nia pro jek ta mi w ra -
mach swo jej dzia ³al no œci w In sty tu cie In for -
 ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. W la tach
1999–2003 pro wa dzi³ au tor ski wy k³ad „Zin -
te gro wa ne sy ste my za rz¹ dza nia przed siê bior -

stwem kla sy MRP/ERP” na Stu diach Po dy plo -
mo wych Te le ko mu ni ka cja, In for ma ty ka i Za -
rz¹ dza nie w In sty tu cie Te le ko mu ni ka cji Po li -
tech ni ki War szaw skiej, a w la tach 2003–2004
au tor ski wy k³ad „Pro ject ma na ge ment” — blok
tech no lo gia in for ma tycz na w Szko le Bi zne su
(MBA) PW. W la tach 2001–2005 pro wa dzi³
wy k³a dy „Ba zy da nych” oraz „Ana li za i pro -
jek to wa nie sy ste mów in for ma cyj nych” na nie -
sta cjo nar nych wie czo ro wych stu diach na Wy -
dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych. 

An drzej Ciem ski jest ab sol wen tem MBA
Bu si ness Scho ol War saw Uni ver si ty of Tech -
no lo gy.

Za in te re so wa nia: li te ra tu ra, ety ka, fi lo zo fia
i spo rt. 
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