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nauki Instytutu. Współorganizował, a następ-
nie kierował jako pełnomocnik Dzie kana stu-
diami w języku angielskim na Wy dziale Elek -
troniki. Od 2004 roku jest człon kiem Rady
Nau ko wej NASK, a od 2009 roku jej wice prze -
wodni czą cym.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez
Andrzeja Pacuta dotyczą różnych aspektów
modelowania niepewności. Są to m.in.: „Sto -
chas tyczna teoria sterowania”, „Mode lo wa nie
stochastyczne”, „Identyfikacja”, „Mode lo wa nie
i prognozowanie”, „Metody sztucznej inteli -
gen  cji”, „Sieci neuronowe i ich zasto so wa nia”
na Po litechnice Warszawskiej i pro wa dzone
w Ore gon State University (1984–1991): „Sys -
tem Identification”, „Stochastic Con trol”, „Sig -
nals and Noise”, „Nonlinear Sys tems”, „Adap -
tive and Learning Control Sys tems”, „Neural
Net works”. Kierował wie lo ma pra cami dyplo -
mowymi na wszystkich po zio mach studiów,
zarówno na Poli tech ni ce War szawskiej, jak
i w Oregon State University.

Badania naukowe profesora Andrzeja Pa cu -
ta dotyczą modelowania w warunkach nie pew -
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ANDRZEJ PACUT
Andrzej Pacut ukończył studia na Wydziale
Elektroniki Politechniki Warszawskiej w 1969
roku, uzyskując z wyróżnieniem stopień ma -
gis  tra inżyniera elektronika o specjalności Au -
to ma tyka i Maszyny Matematyczne. W 1975
ro ku uzyskał na tym samym wydziale stopień
doktora nauk technicznych, przedstawiając
roz  prawę Model matematyczny pewnego pro   -
cesu uczenia. W 2000 roku uzyskał sto pień
doktora habilitowanego na Wydziale Elek  tro -
ni ki i Technik Informacyjnych, przedstawiając
monografię Stochastic Modeling at Diverse Sca -
les: From Poisson to Network Models. W 2010
roku uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

W 1969 roku Andrzej Pacut rozpoczął pra -
 cę nauczyciela akademickiego w Za kła dzie
Matematyki dla Wydziału Elektroniki Ins ty tu -
tu Matematyki na Politechnice War szaw skiej.
Późniejsze zmiany organizacyjne „prze nio sły
go” wraz z Instytutem Ma te ma ty ki na Wy dział
Fizyki Technicznej i Ma te ma ty ki Stosowanej.
W 1978 roku powrócił na Wydział Elek tro ni ki
do Instytutu Automatyki, gdzie pracuje do chwi -
li obecnej. W latach 1980–1981 odbył roczny
staż naukowy w Lef schetz Center for Dyna mi -
cal System na Brown University w Pro vi den ce
(Rhode Island, USA). Kolejne staże naukowe
odbył w latach 1984 oraz 1987–1991 na Wy -
dzia le Electrical and Com puter Engineering
w Oregon State Uni ver sity w Corvallis (Ore gon,
USA). Od 2001 ro ku pracuje równocześnie
w Naukowej i Aka demickiej Sieci Kom pu te ro -
wej NASK, gdzie kie ruje Pracownią Biometrii.

W latach 1986–1987 i 1993–1996 And rzej
Pacut był zastępcą dyrektora ds. nauczania Ins -
tytutu Automatyki Politechniki Warszaw skiej,
a w latach 1996–2005 zastępcą dyrektora ds.
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ności. Tematyka rozprawy doktorskiej zrodziła
się ze współpracy z Instytutem Biologii Do -
świad czalnej im. M. Nenckiego w Warszawie
i dotyczyła modelowania pro ce su uczenia
w ce lu zbadania wpływu zabiegów opera -
cyj nych i leków na dynamikę uczenia. Staż
w Brown University pozwolił na znaczne po -
głę bienie wiedzy w zakresie teorii i zasto so wań
procesów stochastycz nych i statystyki. Ba da nia
dotyczące proble mów pierwszego przejścia
wy  nikały z zaproponowanej przez niego me -
to dologii analizy eksperymentów behawioral-
nych (Instytut Bio logii Doświadczalnej), ba da -
nia w dzie dzinie analizy obrazu były zwią za ne
z prognozowaniem wyników przeszczepów
ko ści (Akademia Medyczna w Warszawie),
a ba dania w dziedzinie sterowania adapta cyj -
nego dotyczyły analizy danych doświadczal-
nych odruchu oko-ruchowego i modelowania
móż dżku. Badania w dziedzinie prognozo wa -
 nia procesów stochastycznych wykorzysty wa -
ne były do tworzenia modeli prognostycz -
nych dla systemu przesyłowego gazu ziem ne -
go, a tak że dla prognozowania prze pływu
wody w rzece w warunkach powodzi. Inne
dziedziny prac dotyczyły metod czaso wo-częs -
totliwościowych (wykorzystane przez Tek tro -
nix w cyfrowym analizatorze widma), analizy
statystycznej ryzyka w pewnych grach lo so -
wych (wykorzystywane przez Gtex), mor fo -
logii matematycznej (system do wy kry wa nia
uszkodzeń desek wykorzystywany w tar ta kach
w USA), analizy falkowej (dla Hughes Labo ra -
tories) i sieci neuronowych.

Aktualna tematyka badań Andrzeja Pa cu ta
związana jest z biometrią, zagadnieniami ucze -
nia maszynowego, modelowaniem sto chas tycz -
nym i metodologią modelowania. Pro ble ma ty -
ka modelowania dotyczy relacji mo deli o róż -
nym stopniu uśrednienia za rów no w czasie, jak
i w „granulacji” modelu i za gad nień uprasz -
cza nia modeli. Zajmuje się po nadto bada niem
własności probabilis tycz nych i modelowania
błę du przetworników ana  logowo-cyfrowych.
Badania w zakresie ucze nia maszyn dotyczą
uczenia przez wzmac nianie z zastosowaniami
w technice i biologii, a także alternatywnych
modeli nie pew ności i ich zastosowania w po -
dejmowaniu decyzji. Prace dotyczące detekcji
zmian komórkowych związanych z dzia ła niem
środ ków chemicznych i trucizn (współpraca
z Oregon State University) zakończone zo sta -

 ły zgłoszeniem patentowym w USA. Bie żą  ce
prace dotyczą zagadnień biometrycz ne go roz -
poznawania tożsamości na podstawie podpi -
su odręcznego, obrazu tęczówki, problemów
testowania autentyczności wzorców biomet -
rycz nych oraz zagadnień zawartości infor ma -
cyjnej danych biometrycznych.

Andrzej Pacut zorganizował (w 2010 ro ku)
i przewodniczy nowemu Komitetowi Tech nicz -
nemu KT309 Polskiego Komitetu Nor ma li za -
cyj nego, zajmującego się zagadnieniami bio -
met rii, jest również ekspertem ISO w tym za kre -
sie. Jest on ponadto, od 2003 roku, członkiem
Komitetu Technicznego KT182 PKN ds. Bez -
pie czeństwa Systemów Teleinformatycznych.
Andrzej Pacut wpro wa dził i rozbudował pro b -
le matykę biometrii na Politechnice War szaw -
skiej, m.in. organi zu jąc w 2001 roku La bo ra -
to rium Biometrii, obec nie znacznie rozbudo -
wa ne i pełniące ro lę zarówno badawczą, jak
i dydaktyczną. Jest promotorem 6 obronio nych
prac doktor skich (w tym 5 w zakresie biomet rii)
i opie kunem kolejnych dwu, znacznie za awan -
sowanych prac doktorskich w tym zakresie.

Andrzej Pacut jest autorem lub współ au to -
rem ponad 160 publikacji naukowych, w tym
dwu monografii, pięciu rozdziałów w mono -
gra fiach i artykułów w renomowa nych cza so -
pismach. Jest autorem wydanej w 1985 roku
książ ki Prawdopodobieństwo — teoria. Mo de -
lowanie probabilistyczne w tech nice o cha rak -
terze monograficznym w zakresie modelo wa -
nia probabilistycznego, oma wia jącej zarówno
siłę, jak i słabości narzędzi probabilistycz nych.
Za osiągnięcia badawcze był dwukrotnie na -
gro dzony nagrodami Mi ni stra Nauki, Szkol nic -
twa Wyższego i Tech ni ki, i wielokrotnie Na -
gro dami Rektora Poli tech niki Warszawskiej.

Jest wieloletnim członkiem Institute of Elec -
 trical and Electronics Engineers (IEEE), a w 2002
roku został mianowany senior member IEEE.
W latach 2002–2009 pełnił wybieralne funk cje
wiceprzewodniczącego, a następnie prze wod -
niczącego Polskiej Sekcji IEEE; bierze rów nież
udział w działalności Komitetu Re gio nu 8. IEEE
(obecnie: konkursy studenckie). Uczestniczył
czynnie w kilkudziesięciu konferencjach nau -
kowych, jest recenzentem kil ku nastu wy daw -
nictw zagranicznych i krajo wych. W 2008 roku
zorganizował pierwszą konferencję „Bio-ins pi -
red Signal and Image Processing” BISIP’2008,
a obecnie organizuje BISIP’2011.
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