
otrzy mał nominację profesorską z rąk Pre zy -
denta RP w 1993 roku.

Zainteresowania naukowe Mieczysława
R. Mu raszkiewicza dotyczą podstaw infor ma -
tyki, sieciowych systemów informacyjnych,
sys  temów zarządzania bazami danych, me tod
reprezentacji wiedzy, sztucznej inteligencji,
lo gik nieklasycznych, eksploracji danych i za -
 rzą dzania wiedzą, przetwarzania w chmurze
(cloud computing), bezpieczeństwa, inte li gen -
cji obliczeniowej i kognitywistyki oraz związ -
ków informatyki z kulturą i zachowa nia mi spo -
łecznymi.

Mieczysław Muraszkiewicz jest autorem
lub współautorem ponad 110 publikacji, z cze   -
go większość została opublikowana w za gra -
nicz nych lub międzynarodowych czasopis-
mach i materiałach konferencyjnych. W tej
licz bie znajduje się 12 książek o charakterze
monograficznym. Jest współautorem jednego
patentu z zakresu inżynierii medycznej. Pro -
wa  dził liczne wykłady i seminaria dotyczące
programowania, projektowania i analizy sys te -
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MURASZKIEWICZ
Mieczysław R. Muraszkiewicz urodził się 8
paź dziernika 1948 roku. Po ukończeniu
Tech  nikum Radiowego im. Marcina Kas prza ka
w War   szawie rozpoczął w 1967 roku studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War   szaw -
skiej, które ukończył w 1972 roku. Nas tęp nie
pracował w Centralnym Ośrodku Informatyki
Politechniki Warszawskiej jako asystent i kie -
row nik stanowiska terminalnego systemu
CYBER. W latach 1975–1989 był zatrudnio ny
w Instytucie Informacji Nauko wej, Tech nicz nej
i Ekonomicznej, ko lej no jako asys tent, adiunkt
i docent oraz jako za stęp ca dy rek tora do spraw
nau ko wych. W okre sie 1989–2005 pracował
jako profesor w Instytucie Informatyki Teo re -
tycz  nej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk
oraz od 1999 roku w Instytucie Informatyki
Wy  działu Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
Politechniki Warszawskiej, gdzie od 2005 ro ku
jest profesorem zwyczajnym. Od 1984 roku
wy kłada także w Instytucie Informacji Nau ko -
 wej i Studiów Bibliologicznych na Uni wer sy te -
cie Warszawskim. Jego praca doktor ska, obro -
niona i wyróżniona w 1978 roku, do tyczyła
ope racji nienumerycznych w ko mór kowych
kom puterach równoległych (Algo ry tmy pro ce -
dur nienumerycznych w procesach prze twa -
rza nia danych i sposoby ich rea li  zacji w ma -
cie rzowej jednostce funkcjonalnej ). Roz sze -
rzenie i uogólnienie uzyskanych w tej pracy
wyników zostało przedstawione w rozprawie
habilitacyjnej (Sieci komórkowe do prze twa -
rzania danych nienumerycznych) obronionej
w 1984 roku. Mieczysław R. Muraszkiewicz
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M
mów informacyjnych, baz danych oraz me tod
reprezentacji wiedzy w kraju i za gra ni cą.
Od był staże naukowe we Francji, Nor we gii
i Szwe cji. Kierował 1 grantem Ko mi te tu Ba dań
Naukowych i współkierował (z profesorem
Hen rykiem Rybińskim) 2 grantami Komitetu
Ba dań Naukowych. Był koordyna to rem 2 pro -
jektów w ramach Programu Ra mo wego FP6
Ko misji Europejskiej oraz ewa lu atorem pro -
jek tów tego Programu. Wy pro mował ponad
160 ma gistrów i 15 doktorów. Jest laureatem
„Zło tej Kredy 2008” — na  gro dy przyznanej
przez studentów Wydziału Elek  troniki i Tech nik
Informacyjnych Po li tech niki Warszawskiej.

Kierował licznymi projektami naukowo-ba -
dawczymi w Polsce, w tym wieloletnim pro jek -
tem dla Polskiej Telefonii Cyfrowej na temat
eksploracji danych, oraz ponad 50 między na -
rodowymi projektami informatycz nymi jako
eks pert ONZ, Banku Światowego i Komisji Eu -
ropejskiej, korporacji międzyna ro dowych oraz
polskich agencji rządowych pracując w po nad
45 krajach świata. Uczest ni czył i uczestniczy
także w różnorakich gre miach, w tym m.in. ja -
ko: członek Sekcji Tele ko mu nikacji Komitetu
Elektroniki i Tele komu ni kacji Polskiej Aka de -
mii Nauk (od 2007 roku); sekretarz naukowy
i członek Komitetu Infor ma cji Naukowej Pol -
skiej Akademii Nauk (1982–1990); członek
Ko mitetu „Polska 2000” Polskiej Akademii
Nauk (1987–1990); czło nek Komitetu In for -
ma tyki Polskiej Akademii Nauk (1991–1994);
członek Komitetu Redak cyjnego „Zagadnień
Informacji Naukowej” (od 1994 roku); czło nek
Rady Naukowej Ins tytutu Informatyki Teo re -
tycz nej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk

(1990–2005); czło nek Rady Wydziału Elek tro -
niki i Technik Infor macyjnych (od 1999 ro -
ku); członek Rady Naukowej Instytutu Infor ma -
cji Na u  ko wej i Studiów Bibliologicznych (od
1984–2008); członek Rady Naukowej Insty tu -
tu Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk
(1987–1995) i wiceprzewodniczący tej Rady
(1993–1995); członek Rady Naukowej Insty tu -
 tu Informacji Naukowej, Technicznej i Eko no -
 micznej (1986–1995) i przewodniczący tej
Ra dy (od 1999 roku); członek Rady Nau ko wej
Ośrodka Informacji Naukowej Polskiej Aka de -
mii Nauk (1986–1995); członek za ło ży ciel Pol -
skiego Towarzystwa Infor ma tycz ne go; czło nek
Institute of Electrical and Elec tronics Engi neers
(od 1988 roku), członek As so ciation for Com -
puting Machinery (od 1987 roku); przedsta wi -
ciel Polski w ISO TC 46 (1981–1983); czło nek
Polskiego Komitetu Międzynarodowej Fe de ra -
cji Dokumentacji (Fédération Internationale de
Documentation — FID, od 1979 roku); czło nek
Komitetu Redakcyjnego „Prace IINTE” (1975–
–1989); członek jury międzynarodowego kon -
kursu Euro Prix Multimedia (1998) i rzecznik
te go jury (1999/2000); wiceprezes Fundacji na
rzecz Zaawansowanych Studiów Kom pu te ro -
wych (1995–2010), Prezes Polskiej Plat for my
eMo bility (od 2005 roku); przedstawiciel Pol ski
do Domain Committee (Information and Com   -
mu nication Technology) of the European Co -
ope ration in the field of Scientific and Tech ni -
cal Research (COST, od 2006 roku).

Mieczysław Muraszkiewicz jest pro dzie ka -
nem ds. nauki i współpracy międzynarodowej
Wydziału Elektroniki i Technik Infor ma cyj nych
w kadencji 2008–2012.
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