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esty ma to ry au to re gre syj nych sze re gów cza so -
wych — za sto so wa nia w ana li zie wid mo wej
dys kret nych sy gna ³ów lo so wych, której pro -
mo to rem by³ pro fe sor An drzej Wojt kie wicz,
obro ni³ w 1997 ro ku. W tym sa mym ro ku zo -
sta³ za tru dnio ny na sta no wi sku ad iunk ta w Za -
k³a dzie Te o rii Ob wo dów i Sy gna ³ów. Na sta -
no wi sku tym po zo sta je do dnia dzi siej sze go. 

W ra mach obo wi¹z ków dy dak tycz nych
pro wa dzi³ za jê cia z za kre su te o rii ob wo dów,
te o rii sy gna ³ów, sy ste mów i mo du la cji, cy fro -
we  go prze twa rza nia sy gna ³ów, pro gra mo wa -
nia i ar chi tek tu ry pro ce so rów sy gna ³o wych. Jest
wspó³ au to rem skryp tów, pre skryp tów i in nych
opra co wañ dy dak tycz nych. Za dzia ³al noœæ dy -
dak tycz n¹ i na u ko w¹ zo sta³ uho no ro wa  ny na -
gro da mi Rek to ra Po li tech ni ki War szaw skiej
oraz na gro d¹ „Z³o tej Kre dy”, przy zna wa n¹
przez stu den tów.
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ZBI GNIEW GA JO
Zbi gniew Ga jo uro dzi³ siê 11 mar ca 1959 ro -
ku w War sza wie, gdzie w 1974 ro ku ukoñ -
czy³ szko ³ê pod sta wo w¹, a czte ry la ta póŸ -
niej, w 1978 ro ku, XIV Li ceum Ogól no kszta³ -
c¹ ce im. Kle men ta Got twal da (obe cnie Sta ni -
s³a wa Sta szi ca) w War sza wie. W tym sa mym
ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej, które ukoñ czy³
w 1983 ro ku, uzy sku j¹c dy plom ma gi stra in -
¿y  nie ra o spe cjal no œci apa ra tu ra elek tro nicz -
na. Pra ca ma gi ster ska, wy ko na na w Za k³a dzie
Elek  tro ni ki J¹ dro wej i Me dycz nej, In sty tu tu
Ra  dio e lek tro ni ki pod kie run kiem pro fe so ra
Ada ma Pi¹t kow skie go, do ty czy ³a me tod re -
kon struk cji obra zów to mo gra ficz nych. W 1981
ro ku roz po cz¹³ stu dia na Wy dzia le Ma te ma -
ty ki, In for ma ty ki i Me cha ni ki Uni wer sy te tu
War  szaw skie go. Stu dia ma te ma tycz ne ukoñ -
czy³ w ro ku 1986, pi sz¹c pod kie run kiem Ja na
Her czyñ skie go pra cê ma gi ster sk¹ Ope ra tor
Schrödin ge ra z oso bli wy mi po ten cja ³a mi.
W mar  cu 1987 ro ku zo sta³ za tru dnio ny na Wy -
dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni ki War szaw skiej,
w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki, w Za k³a dzie
Te o rii Ob wo dów, po cz¹t ko wo na sta no wi sku
tech nicz nym. Po odby ciu obo wi¹z ko wej s³u¿   -
by woj sko wej w Wy ¿szej Szko le Ofi cer skiej
Wojsk £¹cz no œci w Ze grzu ko ³o War sza wy
oraz w Woj sko wym In sty tu cie In for ma ty ki
w War sza wie, po wróci³ w ma ju 1988 ro ku do
pra cy na Wy dzia le Elek tro ni ki na sta no wi sko
asy sten ta-sta ¿y sty, a na stêp nie asy sten ta i star -
sze go asy sten ta. Je go za in te re so wa nia na u -
ko we od po cz¹t ku kon cen tro wa ³y siê wo kó³
te o rii sy gna ³ów, cy fro we go i sta ty stycz ne go
prze twa rza nia sy gna ³ów, te o rii fil trów ad ap -
ta cyj nych. Roz pra wê dok tor sk¹ pt. Od por ne
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£¹cz ny do ro bek pu bli ka cyj ny obej mu je
oko  ³o 30 pu bli ka cji w cza so pi smach i na
kon  fe ren cjach na u ko wych, kra jo wych i za -
gra nicz nych.

W la tach 2002–2005 pe³ ni³ funk cjê Pro -
dzie ka na ds. Stu denc kich wy dzia ³u Elek tro ni -
ki i Tech nik In for ma cyj nych. Od lu te go 2010
ro ku pe³ ni funk cjê Za stêp cy Dy rek to ra In sty -
tu tu Sy ste mów Elek tro nicz nych ds. Na u cza nia.
W ka den cji 1999–2002 by³ cz³on kiem Wy -
 dzia ³o wej Ko mi sji Wy bor czej. W ka den cji
2008–2012 jest cz³on kiem Ra dy Wy dzia ³u
oraz Ko mi sji Kszta³ ce nia, Ko mi sji ds. Fi nan  sów,
oraz Uczel nia nej Ko mi sji Dys cy pli nar nej ds.
Na u czy cie li Aka de mic kich.

Za in te re so wa nia i hob by, to hi sto ria i pi³ ka
no¿ na.
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