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AN DRZEJ
FI LIP KOW SKI
An drzej Fi lip kow ski uro dzi³ siê 25 gru dnia
1929 ro ku w Ino wro c³a wiu. Ma tu rê uzy ska³
w 1948 ro ku w Gim na zjum i Li ceum im. Ste -
fa na Ba to re go w War sza wie. Dy plom in ¿y nie -
ra uzy ska³ w 1952 ro ku na Wy dzia le £¹cz no œci
Po li tech ni ki War szaw skiej, dy plom ma gi stra
in ¿y nie ra w 1954 ro ku na tym sa mym wy dzia -
le. Od 1950 ro ku by³ za tru dnio ny w Po li tech -
ni ce War szaw skiej ja ko na u czy ciel aka de mic -
ki, prze cho dz¹c przez wszy st kie szcze ble sta -
no wisk od m³od sze go asy sten ta do pro fe so ra
zwy czaj ne go (w 1993 ro ku). Obe cnie jest eme -
ry to wa nym pro fe so rem zwy czaj nym Po li tech -
ni ki War szaw skiej (od 2001 ro ku). W 1963
ro ku otrzy ma³ sto pieñ dok to ra na uk tech nicz -
nych za roz pra wê Te o ria uk³a dów wzmac nia -
j¹ cych z tran zy sto ra mi o po wie la niu no œni ków
pr¹ du, obro nio n¹ na Wy dzia le £¹cz no œci Po -
li tech ni ki War szaw skiej, w 1972 ro ku na Wy -
dzia le Elek tro ni ki PW sto pieñ dok to ra ha bi -
li to wa ne go na uk tech nicz nych w za kre sie
pod staw elek tro ni ki za pra cê Ana li za i pro jek -
to wa nie sca lo nych hy bry do wych wzmac nia -
czy tran zy sto ro wych wiel kiej czê sto tli wo œci
z uwzglê dnie niem wra¿ li wo œci na zmia ny
i roz rzu ty pa ra me trów, w 1980 ro ku ty tu³ pro -
fe so ra na uk tech nicz nych. 

W 1964 ro ku pod czas pó³ rocz ne go sta ¿u
na u ko we go w Lon dy nie, Wiel ka Bry ta nia, za
pra cê Li ne ar Am pli fy ing In te gra ted Cir cu its
uzy ska³ DIC (Di plo ma of Im pe rial Col le ge).

Za in te re so wa nia na u ko we An drze ja Fi lip -
kow skie go od po cz¹t ku je go pra cy za wo do wej
kon cen tro wa ³y siê na pro ble ma ty ce uk³a dów
elek tro nicz nych, by³ pre kur so rem wpro wa -

dze nia w Pol sce uk³a dów tran zy sto ro wych.
W 1961 ro ku wy da³ ksi¹¿ kê Tran zy sto ro we
wzmac nia cze wiel kiej czê sto tli wo œci, która
mia ³a trzy wy da nia, w tym jed no po nie miec -
ku, zaœ w 1968 ro ku Wzmac nia cze tran zy -
sto ro we-se lek tyw ne. Od 1966 ro ku skie ro wa³
swo je za in te re so wa nia w kie run ku ana lo go -
wych uk³a dów sca lo nych (ksi¹¿ ka Mi kro e lek -
tro nicz ne uk³a dy sca lo ne wy da na w 1966 ro ku)
oraz ich w³a œci wo œci zwi¹ za nych z roz rzu ta mi
sta ty stycz ny mi i wra¿ li wo œci¹. Stwo rzy³ w tym
cza sie ze spó³ na u ko wy Ana lo go we Uk³a dy
Elek tro nicz ne. By³ kie row ni kiem Gran tu NSF
z Fun da cji M. Sk³o dow skiej-Cu rie To le ran ce
Ana ly sis and Yield Opti mi za tion in Ac ti ve Ne t -
works i 2 pro jek tów ba daw czych KBN w tej
dzie dzi nie. Opu bli ko wa³ 8 ksi¹ ¿ek, 8 skryp -
tów, 51 ar ty ku ³ów i wy g³o si³ 50 re fe ra tów
na kon fe ren cjach. Wy pro mo wa³ 10 dok to rów,
dwóch je go wy cho wan ków uzy ska ³o stop nie
dok to ra ha bi li to wa ne go. 

Od 1998 ro ku je go za in te re so wa nia na u ko -
we skie ro wa ³y siê w stro nê uk³a dów o mie sza -
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nych ty pach sy gna ³ów. Kie ro wa³ pro jek tem
ba daw czym Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych po -
œwiê co nym mi kro sy ste mom do mo ni to ro wa -
nia za nie czy szczeñ wo dy, by³ ko or dy na to rem
pro jek tu SE WING w la tach 2001–2004 w ra -
mach 5. Pro gra mu Ra mo we go Unii Eu ro pej -
skiej i ucze st ni kiem pro jek tu WAR MER w la -
tach 2006–2009 w 6. Pro gra mie Ra mo wym
Unii Eu ro pej skiej. 

An drzej Fi lip kow ski jest cz³on kiem In sti tu te
of Elec tri cal and Elec tro nics En gi ne ers od 1981
ro ku, obe cnie w stop niu li fe-fel low. W la tach
1989–1993 by³ prze wo dni cz¹ cym Sek cji Pol -
skiej tej orga ni za cji. Jest cz³on kiem zwy czaj -
nym (od 1991 ro ku) To wa rzy stwa Na u ko we -
go War szaw skie go, cz³on kiem dwóch Sek cji
Ko mi te tu Elek tro ni ki i Te le ko mu ni ka cji Pol skiej
Aka de mii Na uk, by³ lub jest cz³on kiem licz -
nych Rad Na u ko wych in sty tu cji i kon fe ren cji.
Za dzia ³al noœæ na u ko w¹ dwu krot nie otrzy ma³
na gro dê Mi ni stra i wie lo krot nie Rek to ra Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

W dzia ³al no œci dy dak tycz nej An drzej Fi lip -
kow ski by³ za an ga ¿o wa ny od po cz¹t ku swej
pra cy w Po li tech ni ce War szaw skiej. Sa mo -
dziel ne wy k³a dy za cz¹³ pro wa dziæ w 1957 ro -
ku, od te go cza su opra co wa³ i pro wa dzi³ licz ne
wy k³a dy w dzie dzi nie uk³a dów elek tro nicz -
nych i mi kro e lek tro ni ki w Po li tech ni ce War -
szaw skiej i na kur sach po za uczel ni¹. Jest au -
to rem podrêcz ni ka Uk³a dy elek tro nicz ne —
ana lo go we i cy fro we (wy da ne go przez WNT
w la tach 1978, 1980, 1993 i 1995) oraz wie lu
skryp tów wy da nych przez Wy daw nic twa Po li -
tech ni ki War szaw skiej, m.in.: Pro jek to wa nie
elek trycz ne ana lo go wych uk³a dów sca lo nych
(1978), Pro jek to wa nie uk³a dów sca lo nych
(1983), CAD &CAM in Elec tro nic En gi ne e ring
Edu ca tion (1996) oraz Pro jekt i la bo ra to rium
z ele men tów i uk³a dów elek tro nicz nych —
edy tor (1998). Jest au to rem 6 ar ty ku ³ów i 9 re -
fe ra tów do ty cz¹ cych pro ble ma ty ki edu ka cji
in ¿y nier skiej w Eu ro pie.

An drzej Fi lip kow ski prze by wa³ przez rok
ja ko pro fe sor wi zy tu j¹ cy w Dar es Sa la am
Tech ni cal Col le ge w Tan za nii ja ko eks pert

UNE SCO (1974–1975), przez rok (1984–
–1985) w In sti tut de Te le com mu ni ca tion
d’Oran w Ora nie (Al gie ria) i przez 2 la ta (1985–
–1987) w Ma nhat tan Col le ge w No wym Jor ku.
W ra mach pro gra mu So cra tes pro wa dzi³ wy -
k³a dy w Hel sin kach (Fin lan dia) i Es slin gen
(RFN). Jest cz³on kiem (fel low) So ciété Eu ro pé -
ene po ur la For ma tion des Ingénie urs (SE FI),
a w la tach 1991–1997 by³ cz³on kiem Ra dy Ad -
 mi ni stra cyj nej tej orga ni za cji. W la tach 1997–
–1999 by³ cz³on kiem Ra dy Ad mi ni stra cyj nej
Eu ro pe an Li fe long Le ar ning In i tia ti ve (EL LI).
By³ tak ¿e ko or dy na to rem czte rech pro jek tów
Tem pus, jed ne go Jo in Eu ro pe an Pro ject (JEP)
i jed ne go Jo in Eu ro pe an Ne twork (JEN) oraz
2 Com ple men ta ry Me a su re (CME). By³ cz³on -
kiem Ra dy Fun da cji Roz wo ju Sy ste mów Edu -
ka cji. Za dzia ³al noœæ dy dak tycz n¹ otrzy ma³
dwu krot nie na gro dê Mi ni stra, wie lo krot nie
na gro dy Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
w 2000 ro ku zo sta³ odzna czo ny Me da lem Edu -
ka cji Na ro do wej.

W la tach 1970–1978 An drzej Fi lip kow ski
by³ za stêp c¹ dy rek to ra In sty tu tu Sy ste mów
Elek tro nicz nych (daw niej Pod staw Elek tro ni -
ki), w la tach 1978–1984 oraz 1987–1990 dy -
rek to rem te go In sty tu tu, a w la tach 1990–1996
pro rek to rem Po li tech ni ki War szaw skiej. W la -
tach 1996–2000 by³ Pe³ no moc ni kiem Rek to ra
ds. Pro gra mów Miê dzy na ro do wych. W la tach
1994–1997 by³ prze wo dni cz¹ cym Ko mi sji Na -
gród Pre ze sa Ra dy Mi ni strów. Zo sta³ odzna -
czo ny: Krzy ¿em Ofi cer skim OOP (1996), Krzy -
¿em Ka wa ler skim OOP (1981), Z³o tym Krzy -
¿em Za s³u gi (1973), me da lem mi le nij nym IE EE.
Od 1 paŸ dzier ni ka 2000 ro ku jest na eme ry tu -
rze. W la tach 2001–2003 pra co wa³ w Po li tech -
ni ce Œwiê to krzy skiej, a w la tach 2006–2009,
ja ko pro fe sor na u ko wy, w Po li tech ni ce War -
szaw skiej. Od 2003 ro ku pra cu je ja ko pro fe sor
i pro dzie kan w Wy ¿szej Szko le In for ma ty ki Za -
rz¹ dza nia i Ad mi ni stra cji w War sza wie.

Jest ¿o na ty, ma cór kê i dwo je wnu ków. Zna
bie gle an giel ski i fran cu ski. Je go za in te re so wa -
nia to tu ry sty ka, bry d¿, mu zy ka i be le try sty ka.
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