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Przemysław Miazga urodził się 13 kwietnia
1957 roku w Warszawie. W 1975 roku ukoń -
czył XIV Liceum Ogólnokształcące im. Kle -
men  ta Gottwalda (obecnie Stanisława Sta szi -
ca) w Warszawie. Dyplom magistra inży niera
elek tronika uzyskał w 1980 roku na Wy dzia -
le Elek troniki Politechniki War szaw skiej. Od
1981 ro ku jest zatrudniony jako nauczyciel
aka de mic ki w Zakładzie Mikrofal Instytutu Ra -
dioelektroniki na Wydziale Elek troniki i Tech -
nik Informacyjnych. W 1989 ro ku uzyskał
sto pień doktora nauk technicz nych za roz pra -
wę Metoda analizy obwodów mikrofalowych
z wy korzystaniem transmi syjnych macierzy
rozproszenia.

Zainteresowania badawcze Przemysława
Miaz gi koncentrują się na zagadnieniach ana -
lizy i syntezy układów mikrofalowych. W la -
tach 1981–1985 jego prace dotyczyły głów nie
metod projektowania mikrofalowych prze suw -
ników fazy. W następnych latach zajmował się
zagadnieniami implementacji metod algoryt-
mów mini-makso wych optymalizacji global-
nej oraz wyspecjalizowanych algorytmów
ewo lucyjnych do wspomaganego kompute -
rem projektowania obwodów mikrofalowych.
Opra cował nową metodę analizy układów mi -
krofalowych z wy korzystaniem uogólnionej
transmisyjnej ma cierzy rozproszenia. Od 1996
roku zajmuje się zagadnieniami optymalizacji
układów ana li zowanych metodami polowymi.
Opra cował optymalizator do programu sy -
mu latora elektromagnetycznego QuickWave.
Obec nie zajmuje się zagadnieniami projek to -
wania niejednorodnych linii transmisyjnych
oraz złożonych układów mikrofalowych o do -
wolnej topologii.

Przemysław Miazga jest autorem lub współ -
 autorem 8 artykułów oraz 30 komunikatów
kon ferencyjnych.

W latach 1981–1987 Przemysław Miazga
prowadził zajęcia dydaktyczne z „Teorii pola

elektromagnetycznego”, „Podstaw radio ko mu   -
nikacji i radiolokacji” oraz „Układów logicz -
nych” na Wydziale Elektroniki Poli tech  niki
War szawskiej. Od 1998 roku pro wadzi wy kład
„Digital Circuits”, od 2002 ro ku — wykład
„Evolutionary Algorithms”, a od 2010 roku —
wykład „Algorytmy ewolucyjne”.

Jest współautorem Zbioru zadań z teorii
po la elektromagnetycznego (praca zbiorowa
pod redakcją Tadeusza Morawskiego (Wy -
daw  nictwa Naukowo-Techniczne, War sza -
wa 1990).

Od 1997 roku jest członkiem Institute of
Electrical and Electronics Engineers (IEEE).

Interesuje się podróżami, muzyką, histo rią
i sztuką. Uprawia turystykę, nurkowanie, żeg -
larstwo, kite-surfing, fotografowanie i fil mo wa -
nie, jazdę terenową (motor+ 4wd). Aktyw ne
hobby — organizacja imprez tu rys tyki kuli nar -
no-kulturalnej. Od 1979 roku jest pilotem wy -
cie czek zagranicznych. W latach 1980–1982
peł nił funkcję wiceprezesa Warszawskiego
Klu bu Pilotów Wycieczek Zagranicznych
Almaturu.
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