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Robert Marek Nowak, urodził się 19 stycznia
1974 roku w Chełmie. Jest absolwentem Tech -
 nikum Elektronicznego (5 miejsce na Olim pia -
 dzie Wiedzy Elektryczno-Elektronicznej) oraz
Instytutu Informatyki Politechniki War szaw -
 skiej, ukończył specjalność Budowa i Opro -
 gramowanie Komputerów (praca magisterska
została nagrodzona przez Rektora). Tytuł dok  to -
ra nauk technicznych w dziedzinie infor ma  ty -
ka uzyskał w listopadzie 2004 roku, roz pra wa
Zagadnienia implementacji urządzeń prze twa -
rzających informację przy użyciu cząs teczek
DNA została wyróżniona przez Ra dę Wydziału.

We wrześniu 2004 roku został zatrudnio -
ny na Politechnice Warszawskiej w Za kła dzie
Sztucz nej Inteligencji Instytutu Sys te mów Elek -
 tronicznych, na stanowisku asystenta, a póź niej
adiunkta.

Jego zainteresowania naukowe obejmują
stosowanie algorytmów optymalizacji i sztucz -
 nej inteligencji do obróbki danych w biologii
i medycynie, bioinformatykę, obliczenia mo -
le kularne oraz rozwój technik wykorzysty wa -
nych podczas projektowania i wytwarzania
opro  gramowania. Otrzymał zespołową na -
gro  dę naukową drugiego stopnia Rektora War -
 szaw skie go Uniwersytetu Medycznego za
osiąg nię cia w dziedzinie Genetyki Mole ku -
larnej Czło wieka.

Odbył kilkanaście kilkudniowych wyjaz -
dów naukowych oraz 3-miesięczny staż nau -
ko wy w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej
Akademii Nauk, uczestniczył w zajęciach
z „Ge   netyki i biologii molekularnej” na Uni -
wer sytecie Warszawskim. Jest członkiem Pol -
skie go Towarzystwa Bioinformatycznego (od
2008 roku) oraz SCRUM Alliance (od 2009

roku). W dorobku posiada kilkadziesiąt pub li -
kacji, jest współautorem książki Język C++:
me cha nizmy, wzorce, biblioteki (BTC, 2010),
w któ  rej opisano techniki stosowane w pro gra -
 mo waniu w C++ przy użyciu biblioteki stan -
dar dowej i bibliotek boost, czyli mechanizmy
języka, wzorce projektowe, programowanie
ge  neryczne i funkcyjne, kontenery, grafy, tab li -
 ce wielowymiarowe, współbieżność, stru mie -
 nie, asynchroniczną obsługę urządzeń, prze -
twa  rzanie tekstu, wyrażenia regularne i łą cze -
 nie C++ z innymi językami oprogramowania.

Prowadził i prowadzi następujące wykłady:
„Zaawansowane progra mo wanie w C++” na
Wy dział Elektroniki i Tech nik Infor ma cyj nych
(od 2007 roku), „Metody bio informatyki” (od
2008 roku), „Pro gra mowanie obiektowe” (od
2006 roku), „Bazy da nych” na Wie czo ro wych
Uzupełniających Studiach Magisterskich Ra -
dio komunikacja Politechniki Warszawskiej (od
2006 roku), „Programowanie w C++” w Wyż -
szej Szkole Informatyki w Warszawie (w 2007
roku) oraz zajęcia z informatyki dla mło dzie ży
z rodzin patologicznych Gminy Warszawa-
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-Targówek (w 2007 roku). W 2009 roku otrzy -
mał na gro dę „Złota Kreda” od Samorządu Stu -
dentów Wydziału Elektroniki i Technik Infor -
ma  cyj nych. Robert M. Nowak jest promoto rem
wie lu prac magisterskich i inżynierskich.

W działalności inżynierskiej projektuje, im -
plementuje i zarządza tworzeniem syste mów
informatycznych wymagających wy daj nej im -
plementacji złożonych algorytmów. Ze wzglę -
du na nowatorski charakter tych sys temów
i zwią zane z tym duże prawdo po do bieństwo
zmian wymagań, wykorzystywa ne są zwinne
me tody prowadzenia projektu (posiada certy-
fikat SCRUM Master). Najważniejsze projekty
to: DAFNE (od 2010 roku, kierownik części in -
formatycznej, projekt finansowany przez Euro -

pejską Agencję Obro ny, przetwarzanie roz pro -
szone i fuzja da nych), 8decision (2008–2010,
kierownik pro jektu, Octagonet SA, aplikacja
wspierająca zarządzanie ryzykiem na rynku
energii elektrycznej), FAMA (2001–2005, kie -
rownik zespołu, Filbico sp. z o.o., analiza i ob -
róbka dokumentów bojowych), Dunaj (1999–
–2001, programista, Filbico. sp. z o.o., system
za rzą dzania sytuacjami kryzysowymi), REME -
DIUM (1998–1999, projektant-programista,
Reme dium SC, system sprzedaży dla aptek).
Do  dat kowo tworzy biblioteki i aplikacje w ra -
 mach Wolnego Oprogramowania, m.in. bib -
lio teka faif.sourceforge.net — umieszczona
w Softpedii.
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