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ANDRZEJ PFITZNER
Andrzej Pfitzner urodził się 16 listopada 1951
roku w Katowicach. Dyplom magistra in ży -
nie ra elektronika (z wyróżnieniem) uzys kał
w 1974 roku w specjalności Elektronika Cia ła
Stałego na Wydziale Elektroniki Poli tech niki
War szawskiej. W latach 1974–1977 był słu -
cha czem studium doktoranckiego w Ins ty tu -
cie Technologii Elektronowej CEMI. Sto pień
doktora nauk technicznych w dzie dzi nie elek -
troniki uzyskał w 1978 roku za roz pra wę z za -
kresu analizy numerycznej przy rządów pół -
prze wodnikowych (promotorem był profesor
Jerzy Pułtorak). Od 1977 roku jest za trud nio ny
w Instytucie Mikro elek tro ni ki i Opto elek tro ni -
ki (wówczas Instytutu Tech no logii Elek tro -
 nowej) na Wydziale Elekt ro niki i Technik In -
for ma cyjnych Politechniki Warszawskiej jako
nauczyciel akademicki (adiunkt — 1979, star -
 szy wykładowca — 1990, pro fesor nad zwy -
czaj ny — 2002). Na tym Wy dzia le uzyskał
w 1999 roku stopień naukowy doktora ha bi li -
towanego za rozprawę Mo del owanie ele men -
tów półprzewodnikowych dla statystycznej
sy mulacji układów scalonych VLSI. Był sty pen -
dystą International Centre for Theoretical Phy -
sics w Trieście (1986) oraz od był staże w ra -
mach programu TEMPUS w Ins titute Natio -
nal des Sciences Appliquess w Tu lu zie (1992
i 1993) i dwumiesięczny staż nau kowy w Car -
negie Melon University w Pittsburghu (1995).

Działalność naukowa Andrzeja Pfitznera
obejmuje projektowanie i symulację przy rzą -
dów półprzewodnikowych i układów sca lo -
nych. Prace badawcze podjęte w latach sie -
dem  dziesiątych dotyczyły analizy nu me rycz nej
działania tych przyrządów. Stanowiły one pier -
w sze w kraju prace w tej dziedzinie opar te na

rozwiązaniu pełnego układu rów nań trans por -
tu nośników ładunku. Kolejne badania z tego
obszaru koncentrowały się na specjalnych wa -
runkach pracy przyrządu oraz na zwięk sza niu
dokładności i efek tyw ności obliczeniowej sto -
sowanych algo ryt mów numerycznych. Od po -
łowy lat osiem dziesiątych w obszarze jego za -
interesowań znalazło się komputerowo wspo -
magane pro jek towanie układów scalonych,
w tym we ryfi kacja projektów na podstawie sy -
mulacji statystycznej pozwalającej na uwzględ -
nienie losowych zaburzeń występujących w re -
 al nych procesach technologicznych. W ra mach
systemu do projektowania układów scalo nych
IMiOCAD (zrealizowanego w Za kła dzie Me -
tod Projektowania w Mikro elek tro nice) opra -
co wał koncepcję i program nad zorujący sy mu -
latora statystycznego SYPRUS wraz z sek wen -
cją operacji technologicznych dla procesu
NMOS i CMOS, a także szereg bibliotek.
Oprócz zastosowania w systemie IMiOCAD
(wy korzystywanym na kilku pol skich i kil ku na -
stu zagranicznych uczelniach), symulator ten
był wykorzystany do diag nos ty ki procesu na
li nii technologicznej w Ins   tytu cie Tech no lo gii
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ce się do spe cjalności Mikroelektronika oraz
Optoelek tro ni ka. Jako przewodniczący Ko mi -
sji Rady Wy działu Elektroniki i Technik Infor -
ma  cyj nych ds. Kształcenia uczestniczył w opra -
 co waniu nowych programów studiów I stopnia
oraz procedur stanowiących elementy za pew -
 niania jakości kształcenia.

Za działalność naukową był nagrodzony
Na grodami Rektora Politechniki War szaw skiej
(indywidualnymi i zespołową), a za udział
w op racowaniu systemu kształcenia w dzie -
dzi nie mikroelektroniki — zespołową Na gro dą
Ministra Edukacji Narodowej (w 1993 roku).
Najbardziej ceni wyróżnienie dla naj lep sze go
wy kładowcy przyznane mu przez studentów
w 1979 roku — „Złotą Kredę”.

Od 1979 roku pełnił wiele funkcji przed -
sta  wicielskich i organizacyjnych. Był wie lo let -
 nim przedstawicielem grupy niesa mo dziel -
nych nauczycieli akademickich (1980–1985,
1990–1999) i NSZZ „Solidarność” (1989–
–1991) w Radzie Wydziału Elektroniki i Tech -
 nik Informacyjnych, sekretarzem Rady Wy dzia -
 łu (1984–1989) oraz od 1981 roku człon kiem
wielu jej komisji i komisji dziekańskich, a tak -
że przewodniczącym Komisji Rady Wy dzia łu
ds. Kształcenia (2005–2008). W Instytucie Mi -
 kro elektroniki i Optoelektroniki był kie row ni -
kiem Zespołu Dydaktycznego w Zakładzie Mi -
kroelektroniki (1979–1985), następnie za stęp cą
dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych (1991–
–1999) i dyrektorem naczelnym Ins ty tu tu
(1999–2004). Jest współautorem programu
mo dernizacji Instytutu (1994–1997). W la tach
2002–2005 był członkiem Senackiej Komisji
ds. Mienia i Finansów, a od 2007 roku wy dzia -
łowym peł nomocnikiem ds. jakości kształ ce -
nia i czło nkiem Uczelnianej Rady ds. Jakości
Kształ ce nia. Był też członkiem komitetów na -
ukowych kon fe ren cji — krajowej „Tech no lo -
gia Elektronowa” oraz międzynarodowej „Mi -
xed Design of In te grated Circuits and Systems”.
Od 1980 roku jest aktywnym działaczem NSZZ
„Solidarność”, m.in. czło nkiem Prezydium
Ko misji Zakładowej w Poli tech nice War szaw -
skiej (od 2010 roku). Od 1990 roku działa
w Spo łecz nym Towa rzy st wie Oświatowym
(m.in. współ twórca szkoły podstawowej i gim -
 naz jum oraz przewodniczący jej Rady w la tach
1992–2004).

Jest żonaty; ma córkę i syna. Do za in te re so -
wań pozazawodowych należy historia sztuki.
Uprawia pływanie i narciarstwo śladowe. 

Elektronowej CEMI. Równo legle, w latach dzie -
więćdziesiątych, rozwinął koncepcję sy mu la -
cji statystycznej, łączącej rozwiązania nu me -
rycz ne z mo delami o zapisie analitycznym.
Opracowana metoda symulacji hybrydowej,
wraz z mo de la mi półempirycznymi pro ce sów
i ele men tów układów, pozwoliła osiągnąć du -
żą do kład ność przy jednoczesnym wy eli mi no -
 wa niu czasochłonnych obliczeń w pętli Monte-
-Carlo podczas symulacji statystycznej. Wraz
z zespołem prowadził badania dotyczące
wpły wu zjawisk pasożytniczych na pracę ukła -
dów scalonych VLSI z uwzględnieniem uwa -
run kowań technologicznych. Od 2006 roku
jest zaangażowany w rozwijanie nowej na no -
metrowej technologii VeSTIC (Vertical Slit Tran -
sistor based Integrated Circuits) we współ pra cy
z twórcą jej koncepcji pro fe so rem Woj cie chem
Małym. Odgrywa wiodącą rolę w pro jek to wa -
niu konstrukcji i opra co wa niu modeli no we go
bezzłączowego tran zystora polowego i in nych
elementów dla tej technologii. Opublikował
około dzie więć dzie sięciu prac. Kierował i był
głównym wy ko nawcą wielu projektów ba -
daw czych: prac własnych i statutowych oraz
projektów Komitetu Badań Naukowych (1991–
–1993, 1994–1997, 1999–2002) i Mi ni ster -
stwa Na uki i Szkolnictwa Wyższego (od 2010
roku). Ponadto był kierownikiem za koń czo -
ne go grantu promotorskiego Komitetu Badań
Nau ko wych. Promotor w pięciu przewodach
dok torskich (dwóch zakończonych w 2001
i 2008 roku).

Od 1979 roku opracował i prowadził kil ka -
naście wersji wykładów z zakresu fizyki pół -
prze wodników, przyrządów półprze wod ni ko -
 wych, podstaw mikroelektroniki, tech nologii
i projektowania układów scalonych oraz ukła -
dów elektronicznych. Do najważ niej szych
na leży kilka autorskich wersji pro gra mowych
przed miotu „Przyrządy pół prze wod nikowe”.
Jest głównym autorem pod ręcz nika mul ti me -
dial nego Podstawy elektroniki (dwa wydania
— w 2002 i 2003 roku) dla studiów na od leg -
łość (przez internet). Kie ro wał ponad 30 pra ca -
 mi dyplomowymi (w więk szości magis ter ski -
mi). Brał udział w utwo rze niu wielu wersji
programów studiów i kon kret nych przed mio -
tów. Do autorskich opra cowań należą: Plan
stu diów elastycznych magisterskich (1992).
Wy magania progra mowe studiów II stopnia
(1997) oraz Plan wzor cowy w układzie sze re -
gowym studiów I i II stop nia (1998), od no szą -
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