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AN NA DE RE ZIÑ SKA
An na De re ziñ ska uro dzi ³a siê 21 lu te go 1960
ro ku. W 1978 ro ku ukoñ czy ³a Li ceum im.
H. Ko³ ³¹ ta ja w War sza wie i roz po czê ³a stu -
dia na Wy dzia le In for ma ty ki (niem. Da te n -
ve r  ar be i  tung) na Uni wer sy te cie Tech nicz nym
w Dre Ÿ nie (Niem cy). Po za li cze niu pierw sze go
ro ku kon ty nu o wa ³a stu dia na kie run ku In for -
 ma  ty ka na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki
War szaw skiej. Po ukoñ cze niu stu diów w 1984
ro ku roz po czê ³a pra cê w oœrod ku obli cze nio -
 wym In sty tu tu In for ma ty ki Po li tech ni ki War -
szaw  skiej. Od 1985 ro ku pra co wa ³a ja ko asy s -
tent, a póŸniej wy k³a dow ca w tym in sty tu cie.
W 2002 ro ku uzy ska ³a sto pieñ na u ko wy dok -
to ra na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma -
 cyj nych Po li tech ni ki War szaw skiej. Od te go
ro ku pra cu je na sta no wi sku ad iunk ta w In sty -
tu cie In for ma ty ki Po li tech ni ki War szaw skiej. 

W po cz¹t ko wym okre sie An na De re ziñ ska
ucze st ni czy ³a w pro jek tach zwi¹ za nych z roz -
 wo jem no wych me tod mo de lo wa nia sy ste mów
wspó³ bie¿ nych. Pro wa dzi ³a pra ce do ty cz¹ ce
prze twa rza nia ta kich mo de li oraz spe cy fi ka cji
sy ste mów wspó³ bie¿ nych sto so wa nych w ró¿ -
 nych dzie dzi nach. 

Od 1994 ro ku zaj mo wa ³a siê pro ble ma mi
dia gno sty ki sy ste mów wie lo pro ce so ro wych.
Przy  go to wy wa ³a sta no wi sko trans pu te ro we do
pro wa dze nia prac eks pe ry men tal nych. Opra -
co  wy wa ³a al go ryt my zbie ra nia oraz ana li zy
wy  ni ków dia gno stycz nych w sy ste mach wie lo -
 pro ce so ro wych.

W ostat niej de ka dzie jej pra ce obej mu j¹
za ga dnie nia in ¿y nie rii opro gra mo wa nia, zw³a -
 szcza od no sz¹c siê do dwóch kie run ków:
po   pra wy ja ko œci opro gra mo wa nia oraz mo -
de lo  wa nia i wy twa rza nia opro gra mo wa nia

z wy ko rzy sta niem mo de li. W ra mach pierw -
sze go kie run ku pro wa dzi ³a pra ce nad ana li z¹
wia ry god no œci opro gra mo wa nia me to d¹
wstrzy  ki wa nia b³ê dów, roz wo ju me tod i na rzê -
 dzi do te sto wa nia opro gra mo wa nia, a w szcze -
 gól no œci do te sto wa nia mu ta cyj ne go. Dru gi
ob szar za in te re so wañ do ty czy mo de lo wa nia
opro gra mo wa nia, zw³a szcza z wy ko rzy sta niem
no ta cji UML (Uni fied Mo de ling Lan gu a ge) oraz
ge ne ra cji ko du na pod sta wie mo de li opi su j¹ -
cych struk tu rê i za cho wa nie (Mo del Dri ven
En  gi ne e ring). Pod jej kie row nic twem po wsta -
³y uni ka to we roz wi¹ za nia do ty cz¹ ce mu ta cji
obiek  to wych dla jê zy ka C# (CRE AM — Cre a -
tor of Mu tants) oraz ge ne ra cji ko du C# dla ma -
 szyn sta no wych UML (FXU — Fra me work for
eXe cu ta ble UML).

An na De re ziñ ska jest au tor k¹ lub wspó³ au -
 tor k¹ po nad 50 ar ty ku ³ów na u ko wych, w wiêk -
 szoœæ pre zen to wa nych na fo rum miê dzy na ro -
 do wym, w tym kil ku na stu prac opu bli ko wa -
nych w cza so pi smach oraz kil ku na stu ja ko
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roz dzia ³y w ksi¹ż kach re no mo wa nych wy -
daw  nictw (m.in. Sprin ger, IOS Press).

W la tach 2007–2009 prze wo dni czy ³a
kon  fe ren cji „In ter na tio nal Con fe ren ce on Prin -
 ci ples of In for ma tion Tech no lo gy and Ap pli ca -
 tions” (PI TA) orga ni zo wa nej w ra mach mul ti -
kon fe ren cji IMC SIT. Ucze st ni czy w ko mi te tach
pro gra mo wym cza so pi sma i kon fe ren cji miê -
dzy na ro do wych (m.in. „Da tics-Imecs”, „Da -
tics- Ispa”). Re cen zo wa ³a pra ce dla cza so pi s -
ma „In  for ma ti ca” i kil ku kon fe ren cji miê dzy -
na ro do wych.

An na De re ziñ ska bra ³a udzia³ w przy go -
to  wa niu dwóch no wych wy k³a dów i za jêæ
la bo ra to ryj nych z za kre su in ¿y nie rii opro gra -
mo wa nia. Jest wspó³ au tor k¹ czte rech pu bli ka -
 cji pre zen tu j¹ cych me to dy kê i do œwiad cze nia
w kszta³ ce niu za a wan so wa nych me tod in ¿y -
nie  rii opro gra mo wa nia. Oprócz pro wa dzo nych
za jêæ z tej dzie dzi ny, pro wa dzi ³a wy k³ad z sy s -
te mów ope ra cyj nych, a tak ¿e pro jek ty i la  bo ra -
 to ria dla ró¿ nych przedmio tów z pro gra mo  wa -
 nia oraz wia ry god no œci sy ste mów kom pu te ro -
 wych (rów nie¿ na stu diach an glo jê zycz nych).

W³a da jê zy kiem an giel skim, nie miec kim
i ro syj skim. Lu bi œpiew i tu ry sty kê.
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