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Arkadiusz Lewandowski urodził się w 1975
roku w Warszawie. W 1994 roku ukończył
V Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Józefa
Po niatowskiego w klasie o profilu matema tycz -
no-fizycznym i w tym samym roku roz po czął
studia na Wydziale Elektroniki i Tech nik In for -
macyjnych. W latach 1996–1997 studiował na
Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu
War szawskiego, zaś w latach 1998–1999
prze bywał na stypendium Sokra tes/Erasmus
w Universität Gesamthoschule Kassel, Kassel,
Niemcy. W 2001 roku ukoń czył studia na Wy -
dziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
z oce  ną celującą, otrzymując dyplom magis-
tra inżyniera za pracę Generator sygnału si nu -
soidalnego 24 GHz, napisaną pod kierow nic -
 twem Wojciecha Wiatra. W 2010 roku obronił
(z wyróżnieniem) rozprawę doktorską Multi-
fre quency Approach to Vector-network-ana -
ly zer Scat tering-parameter Measurements, na -
 pi saną pod kierownictwem profesora Janusza
Do bro wolskiego.

W latach 2002–2004 Arkadiusz Le wan -
dow ski pracował na stanowisku asystenta
w Prze  mysłowym Instytucie Telekomunika cji,
gdzie zajmował się cyfrową generacją sygna -
łów radiolokacyjnych. W latach 2004–2009
przebywał na stażu naukowym w Na tional Ins -
titute of Standards and Technology w Boul der,
USA, gdzie był zaangażowany w roz wój me -

tod kalibracji i analizy niepew no ści w pomia -
rach wektorowym analizato em obwodów. Od
2010 roku pracuje w Ins ty tucie Systemów Elek -
tronicznych na stano wi sku adiunkta.

Arkadiusz Lewandowski jest autorem lub
współ  autorem trzech publikacji w czaso  piś -
mie „IEEE MTT” oraz autorem ponad 15 re -
fe ra tów prezentowanych na konferencjach
MIKON, ARFTG i EuMC. W 2008 roku był
lau reatem nagrody za najlepszy artykuł doty-
czący modelowania na konferencji MIKON
2008. W 2005 roku był laureatem stypen -
dium MTT-S. Jego zainteresowania naukowe
koncentrują się wokół miernictwa mikrofa lo -
we go, a w szcze gól ności wykorzystania me -
tod statystycznych w kalibracji wektoro wych
analizatorów ob wo dów.

Zaintere so wania pozazawodowe obej mu -
 ją m.in. filozofię, biegi przełajowe i turys tykę
górską.
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