
ni ków prac te o re tycz nych. Bra³ udzia³ w pro -
jek tach pro wa dzo nych m.in dla PTC, Fran ce
Te le com, Sam sun ga, TP S.A. 

W swo jej dzia ³al no œci dy dak tycz nej przy -
go to wa³ i pro wa dzi³ wy k³ad w za kre sie baz
da nych oraz prze strzen nych baz da nych. Jest
pro mo to rem wie lu prac in ¿y nier skich i ma -
gi s  ter skich zwi¹ za nych z eks plo ra cj¹ da nych,
da nych prze strzen nych oraz sy ste mów mo -
bil nych.

Zna jê zyk an giel ski i nie miec ki. In te re su je
siê mu zy k¹ i fo to gra fi¹.

INSTYTUT INFORMATYKI

bembenik

Sło wa klu czo we
n eks plo ra cja da nych

n prze strzen ne ba zy da nych

RO BERT BEM BE NIK
Ro bert Bem be nik uro dzi³ siê 6 sierp nia 1976
ro ku. W 1996 ro ku ukoñ czy³ Tech ni kum Ge -
o de zyj ne w Rze szo wie i roz po cz¹³ stu dia na
Wy dzia le Elek tro tech ni ki i In for ma ty ki Po li -
tech ni ki Rze szow skiej. W 2001 ro ku ukoñ czy³
stu dia na spe cjal no œci Sy ste my in for ma tycz -
ne i zo sta³ przy jê ty na stu dia dok to ranc kie 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 2007 ro ku
obro ni³ pra cê dok tor sk¹ pod ty tu ³em Me to dy
eks plo ra cji da nych z sy ste mów in for ma cji
prze strzen nej. W la tach 2006 — 2009 pra co -
wa³ ja ko asy stent w In sty tu cie In for ma ty ki Po -
li tech ni ki War szaw skiej, a od 2009 ro ku ja ko
ad iunkt. 

Ba da nia pro wa dzo ne przez Ro ber ta Bem -
be ni ka s¹ zwi¹ za ne z ob sza rem eks plo ra cji
da nych i da nych prze strzen nych oraz sy ste -
mów mo bil nych. By³ re cen zen tem prac kon fe -
ren cyj nych w tym za kre sie (m.in. „In ter na tio nal
Sym po sium on Me tho do lo gies for In tel li gent
Sy stems”). 

Ro bert Bem be nik by³ za an ga ¿o wa ny w pro -
jek ty ma j¹ ce na ce lu prak tycz ne wdro ¿e nie wy -


