
STA NI S£AW
JAN KOW SKI
Sta ni s³aw Jan kow ski uro dzi³ siê 13 sierp nia
1946 ro ku w War sza wie. Li ceum Ogól no -
kszta³ c¹ ce im. Ste fa na Ba to re go w War sza wie
ukoñ czy³ w 1964 ro ku. W la tach 1964–1970
stu dio wa³ na Wy dzia le Elek tro ni ki Po li tech ni -
ki War szaw skiej. W 1970 ro ku uzy ska³ dy plom
ma gi stra in ¿y nie ra w dzie dzi nie apa ra tu ry
elek tro nicz nej. Od 1973 ro ku pra co wa³ ja ko
asy s tent w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni ki Po li -
tech ni ki War szaw skiej. W 1980 ro ku obro ni³
(z wy ró¿ nie niem) roz pra wê dok tor sk¹ na te mat
ana li zy wiel kich sie ci elek trycz nych, za któr¹
otrzy ma³ na gro dê Rek to ra Po li tech ni ki War -
szaw skiej. Pro mo to rem by³ pro fe sor doktor
Cze s³aw Raj ski. Od 1980 ro ku jest ad iunk tem
w In sty tu cie Sy ste mów Elek tro nicz nych Po li -
tech ni ki War szaw skiej.

Od 1990 ro ku jest kie row ni kiem ze spo ³ów
na u ko wych. Obe cnie jest kie row ni kiem Ze s -
po ³u In te li gen cji Obli cze nio wej w Za k³a dzie
Sztucz nej In te li gen cji.

W la tach 1991–1993 by³ za stêp c¹ dy rek to -
ra In sty tu tu Pod staw Elek tro ni ki ds. na u cza nia.

Pro wa dzi in ten syw n¹ dzia ³al noœæ na u ko -
wo-ba daw cz¹ w dzie dzi nie sy ste mów elek tro -
nicz nych, uk³a dów nie li nio wych, sztucz nych
sie ci neu ro no wych, sta ty stycz nych sy ste mów
ucz¹ cych siê, in te li gen cji obli cze nio wej oraz
za sto so wañ w ma te ria ³o znaw stwie, me dy -
cy nie, bio in for ma ty ce, ro bo ty ce i lot nic twie.
W ra mach Cen tral ne go Pro gra mu Ba dañ Pod -
sta wo wych „Roz wój te o rii oraz no wo cze s nych
me tod ana li zy i pro jek to wa nia uk³a dów i sy s -
te mów elek tro nicz nych” (1986–1990) roz po -
cz¹³ ja ko je den z pierw szych w Pol sce ba da nia

sy mu la cyj ne i eks pe ry men tal ne uk³a dów elek -
tro nicz nych o struk tu rze nie li nio wych sie ci
neu ro no wych.

Re a li zo wa³ (ja ko kie row nik) na stê pu j¹ ce
pro jek ty ba daw cze: projekt Mi ni ster stwa Edu -
ka cji Na ro do wej Za sto so wa nie mo de li per ko -
la cyj nych do ba da nia zja wisk uszko dzeñ wy -
bra nych ma te ria ³ów i ele men tów elek tro nicz -
nych (1990–1991), projekt Ko mi te tu Ba dañ
Na u ko wych Za sto so wa nie sie ci neu ro no wych
do pro gno zo wa nia pro ce sów cha o tycz nych
(1991–1992), projekt ESPRIT/CRIT Za sto so wa -
nie sie ci neu ro no wych do pro gno zo wa nia pro -
ce sów cha o tycz nych (re a li za cja za po œre dnic -
twem Fun da cji na Rzecz Na u ki Pol skiej (1992–
–1994), projekt Ko mi te tu Ba dañ Na u ko wych
Prze twa rza nie in for ma cji w ko mór ko wych sie -
ciach neu ro no wych i w sie ciach neu ro nów
oscy lu j¹ cych (1993–1994), projekt Ko mi te tu
Ba dañ Na u ko wych nt.: In te li gent ny sy stem
po mia ro wy do ba da nia cen trów de fek to wych
w ma te ria ³ach pó³ i zo lu j¹ cych (2004–2005)
oraz projekt Mi ni ster stwa Na u ki i In for ma ty ki
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Za sto so wa nie me tod in te li gen cji obli cze nio -
wej do two rze nia i ana li zy obra zu struk tu ry
de fek to wej pó³ prze wo dni ków wy so ko re zy s -
tyw nych (2005–2007). 

Ucze st ni czy³ w 5 pro jek tach Rek to ra Po li -
tech ni ki war szaw skiej i 8 pro jek tach Dzie ka na
Wy dzia ³u Elek tro ni ki i Tech nik In for ma cyj nych
i w pro gra mie prio ry te to wym Po li tech ni ki War -
szaw skiej „Dy na mi ka Uk³a dów Z³o ¿o nych”
(2003).

By³ pol skim ko or dy na to rem pro jek tu Op -
ti mal Le ar ning Sy stems — Ef fi cient So ftwa re
To ols and Ap pli ca tions (gru pa NT — New Ma -
te rials and Tech no lo gies w ra mach Pro gra mu
Wy ko naw cze go Wspó³ pra cy Na u ko wo-Tech -
nicz nej miê dzy Rzecz po spo li t¹ Pol sk¹ a Re -
pub li k¹ W³o sk¹ 2007–2009). 

Ucze st ni czy³ w 30 sym po zjach i kon fe -
ren cjach na u ko wych kra jo wych i 45 miê dzy -
na ro do wych, czê sto ja ko cz³o nek ko mi te tu
na u ko we go i au tor re fe ra tów za pra sza nych
(np. IE EE In ter na tio nal Wor kshop on Cel lu lar
Neu ral Ne tworks and the ir Ap pli ca tions —
CN NA, Eu ro pe an Con fe ren ce on Cir cu it The -
o ry and De sign, In ter na tio nal Sym po sium on
Cir cu its and Sy stems, IE EE Wor kshop on Non -
li ne ar Dy na mics of Elec tro nic Sy stems NDES,
Eu ro pe an Ca pa ci tor and Re si stor Tech no lo gy
Sym po sium CARTS-EU RO PE, In ter na tio nal
Con gress of Elec tro car dio lo gy — ICE, In ter na -
tio nal Sym po sium on Bio lo gi cal and Me di cal
Da ta Ana ly sis — ISBM DA, SPIE Con gress, Ma -
te rials Re se arch So cie ty Me e ting, Pat tern Re -
cog ni tion in In for ma tion Sy stems, Expe ri men tal
Cha os Con fe ren ce). 

W 1984 ro ku otrzy ma³ pre sti ¿o we wy ró¿ -
nie nie Ame ri can Ce ra mic So cie ty za naj lep szy
re fe rat na u ko wy na 4th In ter na tio nal Con fe ren -
ce on Fer ri tes (San Fran ci sco, USA).

In ten syw nie roz wi ja wspó³ pra cê miê dzy -
na ro do w¹. W 1983 ro ku prze by wa³ w Uni ver -
sité de Pro ven ce, Mar sy lia ja ko sty pen dy sta
rz¹ du fran cu skie go. W ra mach pro gra mu eu -
ro pej skie go Tem pus odby³ sta ¿e na u ko we
w Hisz pa nii: Uni ver si tat de Bar ce lo na, De par -
ta ment de Fi si ca Esta di sti ca i Uni ver si tat Au to -
no ma de Bar ce lo na, Cen tre Na cio nal de Mi -
cro e lec tro ni ca (1992) oraz we Fran cji: École
Supérieu re de Phy si que et Chi mie In du striel les

de la Vil le de Pa ris, (1995 i 1997). W ra mach
wspó³ pra cy fi nan so wa nej przez Ko mi tet Ba dañ
Na u ko wych oraz po ro zu mieñ dwu stron nych
wspó³ pra co wa³ z Uni wer sy te tem Rzym skim
„La Sa pien za”, Vri je Uni ver si te it Brus sels, Bel -
gia. W ra mach pro gra mów Unii Eu ro pej skiej
So cra tes i Era smus pro wa dzi³ wy k³a dy w wie lu
uczel niach: École Supérieu re de Phy si que et
Chi mie In du striel les de la Vil le de Pa ris, Fran -
cja, Uni ver si ta „La Sa pien za” di Ro ma, Uni ver -
si ta di Ca ta nia, W³o chy, Linköping Uni ver si tet,
Szwe cja. W Uni ver si tat Ra món Llull, Bar ce lo -
na, Hi szpa nia, ucze st ni czy w obro nach roz -
praw dok tor skich. Z je go ini cja ty wy roz wi ja
siê wy mia na stu den tów w ra mach pro gra mów
Unii Eu ro pej skiej.

Prze by wa³ w Non li ne ar Elec tro nics La bo ra -
to ry, Uni ver si ty of Ca li for nia at Ber ke ley (USA)
na za pro sze nie pro fe so ra Le o na Chua, w Du al
and Neu ral Com pu ting La bo ra to ry Wê gier skiej
Aka de mii Na uk w Bu da pe szcie na za pro sze -
nie pro fe so ra Ta ma sa Ro ski oraz w Uni ver si ty
of Lo u i svil le (Ken tuc ky, USA) na za pro sze nie
pro fe so ra Jac ka ¯u ra dy.

Jest au to rem i wspó³ au to rem po nad 120
pu bli ka cji na u ko wych na pre sti zo wych kon -
fe ren cjach miê dzy na ro do wych oraz w cza -
so pi s mach i wy daw nic twach Sprin ger, World
Scien ti fic. 

W dzia ³al no œci dy dak tycz nej pro wa dzi za -
jê cia spe cja li stycz ne. Od 1990 ro ku ma au tor -
ski wy k³ad obie ral ny na te mat sztucz nych sie ci
neu ro no wych. Wy k³ad jest co ro ku ak tu a li zo -
wa ny i cie szy siê po wo dze niem wœród stu den -
tów. By³ kie row ni kiem po nad 70 prac dy plo -
mo wych ma gi ster skich (w tym 10 dy plo man -
tów z kra jów Unii Eu ro pej skiej) oraz 30 prac
dy plo mo wych in ¿y nier skich. 

Pe³ ni³ wie le funk cji spo ³ecz nych na uczel -
ni: za stêp ca prze wo dni cz¹ ce go Ko ³a NSZZ
„So li dar noœæ” w In sty tu cie Pod staw Elek tro ni -
ki Po li tech ni ki War szaw skiej w la tach 1989–
–1991, prze wo dni cz¹ cy Ko ³a NSZZ „So li dar -
noœæ” na Wy dzia le Elek tro ni ki i Tech nik In -
for ma cyj nych, za stêp ca prze wo dni cz¹ ce go
Ko mi sji Za k³a do wej NSZZ „So li dar noœæ” Po li -
tech ni ki War szaw skiej w la tach 1998–2010.
Obe cnie jest cz³on kiem Ko mi sji So li dar no œci
Na u ki.
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