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JACEK MISIUREWICZ
Jacek Misiurewicz urodził się w 1965 roku
w War szawie. XIV Liceum Ogólnokształcą ce
im. Klementa Gottwalda (obecnie Stanisława
Sta szica) w Warszawie ukończył w1983 roku.
Jako laureat Olimpiady Wiedzy Technicznej
roz począł studia na Wydziale Elektroniki Po li -
 techniki Warszawskiej, które ukończył w 1988
roku, uzyskując dyplom magistra inżyniera
w dzie dzinie aparatury elektro nicznej. Praca
ma gisterska (napisana wspólnie z Jerzym Sien -
nickim, w pracowni magistra Leonida Buł ha ka
pod kierownictwem magistra Michała Tu szyń -
skiego) dotyczyła opracowania mikrokompu te -
ra przemys ło we go na bazie supernowoczes -
ne go wówczas procesora 80186.

Pracę zawodową rozpoczął w 1988 roku
w ze spole doktora Andrzeja Wojtkiewicza
w Ins  tytucie Podstaw Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. Rozprawę doktorską Esty ma cja
częstotliwości sygnałów nierówno mier nie
sprób kowanych — zastosowanie w cyf ro wym
przetwarzaniu sygnałów radiolokacyjnych ob -
ro nił w 1996 roku z wynikiem bar dzo dob rym.
Za tę pracę otrzymał Na grodę indywidualną
Rektora Politechniki War szawskiej II stopnia za
osiągnięcia naukowe.

Jeszcze przed ukończeniem pracy doktor -
skiej, zgromadził znaczący dorobek publika -
cyj ny, w tym w materiałach reno mo wa nych
mię dzynarodowych konferencji nau ko wych,
co z pewnością przyczyniło się do przyzna-
nia mu stypendium Fundacji na rzecz Nauki
Pol skiej w 1993 roku. Jego zainteresowania
na u ko we koncentrowały się wokół zagad-
nień do tyczących radiolokacji — początkowo
w dzie  dzinie nie równo mier ne go próbkowania

sygnałów, następnie tak że radarów SAR oraz
szumowych i pasywnych.

Jest autorem lub współautorem kilku dzie -
sięciu publikacji naukowych.

W latach 1988–2011 brał udział w wielu
projektach badawczych i rozwojowych z dzie -
 dziny radiolokacji w ramach kooperacji Poli -
tech niki Warszawskiej z krajowym przemys -
łem. W latach 2009–2011 kierował w Poli -
tech  nice badaniami prowadzonymi w ramach
międzynarodowego projektu finansowanego
przez Europejską Agencję Obrony. Wyrazem
uznania dla tej pracy były nagrody zespo ło we
Rektora Politechniki Warszawskiej w la tach
1999, 2002 i 2008.

W ramach obowiązków dydaktycznych
pro   wadził zajęcia z przedmiotów podstawo -
wych w Zakładzie Teorii Ob wo dów i Syg na -
łów. Od 2001 roku prowadzi opracowany
przez siebie przedmiot EDISP — „Digital Sig -
nal Processing” wykładany w ję zyku angiel-
skim, a od 2006 roku także ESPTR — „Signal
Processing in Telecommunications and Radar”.

Słowa kluczowe
n radar

n nierównomierne prób ko -
wanie



Wcześniej brał udział w opraco waniu labo ra -
torium cyfrowego przetwarzania sygnałów do
przedmiotu CYPS (i skryptu do tego przed mio -
tu), za co otrzymał zespo ło wą Nagrodę Rek to -
ra Politechniki Warszaw skiej w 2000 roku.

Był również członkiem komitetów orga ni -
 zacyjnych konferencji „Krajowa Konfe ren cja
Teoria Obwodów i Układy Elektro nicz ne”
(1996, 1997) oraz „International Radar Sym -
po sium” (2004, 2006, 2008). W latach 1998–
–2004 był członkiem Zarządu Polskiej Sekcji
Institute of Electrical and Electronics Engi neers
(IEEE) i redaktorem „Newslettera” tej Sekcji.

Hobby: góry, rower, narty, ostatnio też po -
prawianie mapy ump.waw.pl.
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