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-WYSZYŃSKA
Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska urodziła
się 23 kwietnia 1966 roku w Warszawie, gdzie
też ukończyła Liceum Ogólnokształ cące (1985).
W 1986 roku rozpoczęła studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki War szaw skiej. W 1991
roku obroniła pracę ma gi sterską Analiza drgań
relaksacyjnych w planarnym falowodowym
la serze z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
DFB wykonaną w Za kładzie Optoelektroniki
Ins tytutu Mikro elek tro niki i Optoelektroniki
Po litechniki War szaw skiej. Od marca 1992
do lutego 1996 roku była studentką Studiów
Dok to ranckich na Wydziale Elektroniki i Tech -
nik In for ma cyj nych Politechniki War szaw skiej
na kie run ku Elektronika i Telekomunikacja.
W kwiet   niu 1994 roku zajęła pierwsze miej sce
w Kon kursie na Najlepszą Pracę Młodego Nau -
 kow ca z dziedziny Optoelektroniki na V Kon -
 fe rencji Naukowej Technologia Elektronowa
ELTE'94. Natomiast w marcu 1995 roku otrzy -
 mała roczne stypendium z Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej. Od kwietnia 1996 roku jest za -
trudniona w Zakładzie Optoelektroniki Insty -
tu tu Mikroelektroniki i Optoelektroniki Poli -
tech  niki Warszawskiej najpierw na sta nowisku
asystenta, a od stycznia 1997 roku na sta no wis -
ku adiunkta. Pracę doktorską Za gadnienie dy  na -
micznej pracy falowodowych laserów z roz ło -
żo nym sprzężeniem zwrotnym obro ni ła z wy -
 róż nieniem 5 listopada 1996 roku. 18 grud nia
1997 roku otrzymała Na grodę Pre zesa Rady
Ministrów za wy róż nio ną pracę doktorską.

Od września 2005 roku jest członkiem Ra -
dy Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj -
nych Politechniki Warszawskiej jako przed -
sta wiciel nauczycieli akademickich nie  po sia -
da ją cych tytułu profesora ani stopnia dok tora
habilitowanego. W latach 2005–2008 była
człon kiem Komisji Rady Wydziału ds. Nag ród,
a od 2008 roku jest członkiem Ko mi sji Rady
Wy działu ds. Organizacji Wydziału. W 1996
ro ku została powołana na sta no wi sko Re dak to -
ra Raportu Rocznego w Instytcie Mikro elek tro -
niki i Optoelektroniki Politech ni ki War szaw -
skiej i pełni je do dzisiaj. W 2010 roku zo sta ła
kierownikiem ds. dydaktycz nych w Za kła dzie
Optoelektroniki Instytutu Mikroelektro ni ki
i Op toelektroniki Politech ni ki Warszawskiej.

Jest współautorem wykładu „Optoelek tro -
ni ka zintegrowana” dla studentów studiów I
i II stopnia oraz „Semiconductor Opto elec tro -
nics” dla studentów studiów III stopnia. Jest
tak że autorem i współautorem projektów do
wy  kła dów: „Zintegrowane optoelektro nicz  ne
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M
 niki i Te lekomunikacji Polskiej Akademii Nauk.
Od 1996 roku jest również członkiem Sto wa -
rzy szenia Elektryków Polskich, a od 2002 roku
członkiem Society of Photographic Ins tru men -
tation Engineers Polish Chapter, który w 2008
roku został przekształcony w Polskie Sto wa rzy -
szenie Fotoniczne. W 2004 była wi ce prze wod -
niczącą Komitetu Organi zacyj ne  go VIII Kon fe -
rencji Naukowej „Tech nolo gia Elek tronowa”
ELTE, a w 2005 roku człon kiem Komitetu Or ga -
nizacyjnego SPIE Inter national Congress on
Op tics and Optoelectronics.

W 2000 roku ukończyła kurs ACCA „Dy p -
lom z rachunkowości i finansów” (Inter pre ta -
cja Sprawozdań Finansowych, Rachun ko wość
Za rządcza, Zarządzanie Finansami, Analiza
Przed siębiorstwa).

ukła  dy logiczne”, „Integrated Photo nics” i „Se -
mi conductor Optoelectronics”. Jest kierowni -
kiem naukowym kilkunastu prac dyplomo wych
inżynierskich i magisterskich.

W latach 2003–2006 była kierownikiem
gran tu badawczego Analiza pasma modula cji
w laserach planarnych z przerwą fotono wą.
Opublikowała około pięćdziesięciu komu ni -
ka tów konferencyjnych i dziesięć artykułów
w czaso pis mach naukowych: „Optics Com -
mu  nica tions”, „IEEE J. Quantum Electronics”,
„Ap plied Optics-LP OSA”. Recenzowała arty -
ku ły nau ko we do takich czasopism, jak: „IEEE
Journal of Quan tum Electronics”, „Central Euro -
pean Journal of Physics”, „IEEE Photonics Tech -
nology Let ters”. W latach 2004–2008 brała
udział w pra cach Sieci Doskonałości NEMO
w 6. PR UE.

Od 1996 roku jest członkiem i sekreta -
rzem Sekcji Optoelektroniki Komitetu Elek tro -
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