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JA RO S£AW
DA WID CZYK
Ja ro s³aw Da wid czyk uro dzi³ siê 1 stycz nia
1974 ro ku w War sza wie. W 1993 ro ku po
ukoñ  cze niu szko ³y œre dniej roz po cz¹³ stu dia
na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj -
nych Po li tech ni ki War szaw skiej, a w 1998 ro -
ku stu dia dok to ranc kie na tym sa mym wy dzia -
le. Roz pra wê dok tor sk¹ Ba da nie pro ce sów
opto-mi kro fa lo wej prze mia ny czê sto tli wo œci
na fo to de tek to rach PIN obro ni³ w mar cu 2005
ro ku.

Od 2005 ro ku pra cu je w Za k³a dzie Fo to -
ni ki Obra zo wej i Mi kro fa lo wej In sty tu tu Mi -
kro e lek tro ni ki i Opto e lek tro ni ki na sta no wi -
sku ad iunk ta. Pro wa dzi wy k³a dy z przedmio tu
„Za a wan so wa na te le ko mu ni ka cja opto fa lo wa”
oraz pro jek ty z przedmio tu „Pro gra mo wa nie
zda rze nio we”. Jest au to rem przedmio tu „Pro -
gra mo wa nie obiek to we w jê zy ku Ja va”. Lu bi
pra cê ze stu den ta mi, jest pro mo to rem wie lu
prac ma gi ster skich i in ¿y nier skich.

Po za pra c¹ na u ko w¹ upra wia ¿e glar stwo.

INSTYTUT MIKROELEKTRONIKI I OPTOELEKTRONIKI

Sło wa klu czo we
n fo to ni ka mi kro fa lo wa

n Ja va




