
ZBIGNIEW W. RAŚ
Zbigniew W. Raś urodził się 17 czerwca 1947
roku w Milanówku. Szkołę licealną im. Kle -
men ta Gottwalda (obecnie Stanisława Sta szi ca)
ukończył w 1965 roku i w tym samym roku zo -
stał przy jęty na Wydział Ma tematyki i Me cha -
niki Uniwersytetu War szawskiego. Dyplom
ma gistra uzyskał w dniu 17 czerwca 1970 roku.
Jego praca magisterska dotycząca systemów
de dukcyjnych zo stała wyróżniona w konkursie
Polskiego To wa rzystwa Matematycznego na -
gro da im. Józefa Marcinkiewicza.

Po ukończeniu studiów pracował przez
dwa lata jako asystent, a później jako starszy
asystent w Instytucie Matematyki Uniwer sy te -
tu Warszawskiego. W latach 1970–1972 pro -
wadził badania dotyczące automatycznego
generowania twierdzeń rachunku predykatów,
za które uzyskał nagrodę Prezesa Polskiej Aka -
demii Nauk. W 1972 roku rozpoczął studia
dok toranckie w Instytucie Informatyki UW, któ -
re ukończył w 1973 ro  ku. Pracę doktorską za -
tytułowaną Alge bra icz ne własności semi-prog -
ramów w maszynach adresowych stałoprogra -
mowych napisał pod kierunkiem profesora
Zdzisława Pawlaka i obronił ją w czerwcu 1973
roku. Została ona wyróżniona przez Ministra
Edukacji Narodowej nagrodą trzeciego stopnia.
W okresie 1974–1981 pracował na stanowisku
adiunkta w Instytucie Matematyki Uni wer sy te -
tu Warszawskiego. W latach 1976–1978 pra -
co wał również jako adiunkt w Ins tytucie In for -
matyki Uniwersytetu Jagiel loń skie go w Kra ko -
wie. W tym okresie zatrudniony był również
w Centrum Medycznym Kształcenia Po dyp lo -
mowego w Warszawie, gdzie współpracował
z grupą profesora Jana Doroszewskiego w te -
ma tyce modelowania diagnozy medycznej.

We wrześniu 1975 roku wyjechał do No -
we go Yorku, gdzie pracował przez 9 miesię cy
pod kierunkiem profesora Samuela Eilen ber ga
w Instytucie Matematyki na Uniwersytecie Co -
lumbia. Uzyskane tam wyniki dotyczyły za sto -
sowania metod teorii kategorii do mode lo wa -
nia procesów obliczeniowych. W okre sie tym
zapraszany był na wykłady do wielu instytu-
tów badawczych, uniwersytetów amerykań -
skich i kanadyjskich (IBM San Jose, Car ne gie-
-Mellon University, Simon Fraser Uni ver sity,
University of Waterloo, University of Mont re al,
University of Colorado, University of Chi ca go,
oraz University of Pennsylvania). Rok akade -
mic ki 1978–1979 spędził na Uni versity of Flo -
rida w Gainesville, gdzie pracował jako visiting
assistant professor pod kierunkiem profesora
Stanisława Ulama oraz pro fesora Alexandra
Bed narka. Uzyskane wyniki badawcze doty -
czy ły głównie systemów informacyjnych bę dą -
cych uogólnie niem systemu Saltona. Od wrześ -
nia 1981 roku pracuje na Uniwersytecie w Pół   -
noc nej Karolinie w Charlotte, gdzie w 1987
roku otrzymał tytuł pełnego profesora na Wy -
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dziale Informatyki. Od 2001 roku jest dy rek to -
rem laboratorium wydobywania wiedzy z baz
danych oraz dyrektorem „Graduate Cer ti fi -
cate in Advanced Databases and Knowledge
Discovery”.

Od maja 1985 do sierpnia 1987 roku pra-
co  wał również jako associate professor w ins   -
tytucie informatyki uniwersytetu Tennessee
w Knoxville. W tym czasie współpracował
z zes  połem Mary Emrich w Oak Ridge Na tio -
nal Laboratory, zajmującym się inteligentny-
mi systemami informacyjnymi. W 1986 ro ku
wspól  nie z Marią Zemankovą zorganizował
w Knox ville pierwszą konferencję międzyna -
ro dową sponsorowaną przez Association for
Computing Machinery Special Interest Group
on Artificial Intellgence oraz Oak Ridge Na tio -
 nal Laboratory na temat podstaw systemów
in teligentnych (International Symposium on
Me tho dologies for Inelligent Systems, 1986).
W 2011 roku konferencja ISMIS odbyła się
w Warszawie, a jej organizatorem był Instytut
Informatyki Politechniki Warszawskiej. Był pro -
 fesorem wizytującym na University of Bonn,
w Linkoping University, Consiglio Na zio nale
delle Ricarche (w Rzymie), Uni ver sity Palma
de Mallorca, University of Turin, Lockheed
Research Laboratory w Palo Alto, Maebashi
Institute of Technology (Japan). Od 1994 ro ku
zatrudniony jest również w IPI Polskiej Aka de -
mii Nauk w Warszawie jako pro fesor zagra -
nicz ny. Prowadził wykłady z za kre su logiki ma -
tematycznej, podstaw informatyki, systemów
wyszukiwania informacji, struktur danych, zło -
żoności algorytmów, systemów wiedzy, sys -
te mów eksploracji da nych, baz danych oraz
sztucz nej inteligencji.

Otrzymał wiele nagród na Uniwersytecie
w Północnej Karolinie zarówno za wyniki
w pra cy badawczej, jak i za opiekę nad stu -
den tami i prowadzenie wykładów na studiach
magisterskich i doktoranckich (2009 Harshini
V. De Silva Graduate Mentor Award, 2000 Al -
coa Foundation Outstanding Faculty Award).
W 2008 roku był finalistą Bank of America
Award for Teaching Excellence. Pro wa dził
gran ty jako Principal Investigator spon so ro wa -
ne przez National Science Foun da tion, De part -
ment of Defense/US Army, US Na val Re se arch
Laboratory, Oak Ridge National Laboratory.

W 1992 roku wspólnie z Marią Ze man ko -
vą (National Science Foundation) i z Larrym
Kershbergiem (George Mason University) za ło -
żył znane czasopismo Intelligent Information

Systems („Journal of Intelligent Information Sys -
tems”), wydawane przez Springer — do dnia
dzisiejszego prowadzi je jako Editor-in-Chief,
wspólnie z Marenglenem Bibą (University of
New York, Albania). Jest założycielem oraz
edy torem (Editor-in-Chief ) nowego czasopis ma
Social Network Mining („International Jour nal
Social Network Mining”), wydawanego przez
Inderscience Publishers. W latach 1994–2009
był również na stanowisku De pu ty Editor-in-
-Chief czasopisma „Funda men ta Infor ma ti cae”.
Jest jednym z głównych edy torów czasopisma
„International Journal of Data Mining, Mo del -
ling and Management”.

Opublikował przeszło 200 prac w dzie dzi -
nie systemów informacyjnych, eksploracji da -
 nych i jej zastosowań w budowie systemów
decyzyjnych zarówno w medycynie, jak i mu -
zyce (automatyczne etykietowanie mu zy ki za
pomocą instrumentów muzycznych i emo-
cji). Był edytorem ponad 30 książek, głównie
w re nomowanych wydawnictwach (ta kich jak
Sprin ger, North Holland, IEEE Com puter So cie -
ty) o zasięgu międzynarodowym.

Był członkiem komitetu programowego
po  nad 200 konferencji międzynarodowych,
ta kich jak: „Practice of Knowledge Discovery
in Databases”, „Knowledge Discovery and Da -
ta Mining”, „Flexible Query Answering Sys -
tems”, „Knowledge Discovery and Infor ma tion
Retrieval”, „International Conference on Data
Mining”, „Association of Computer and Infor -
ma tion Science and Engineering De part ments
at Minority Institutions”, „Data Ware hou sing
and Knowledge Discovery”. Był Pro gram Com -
mittee Chair (Vice-Chair) ponad 15 konferencji
międzynarodowych, takich jak „In ter national
Symposium on Methodologies for Intelligent
Systems”, „International Con fe ren ce on In tel -
li gent Agent Technology”, „Web Intelligence”
(WIC), „Mining Complex Data” (MCD), „Multi-
-Valued Logic” (MVL).

Zbigniew W. Raś był promotorem 9 dok to -
rów z zakresu informatyki. Aktualnie jest pro-
motorem dwóch prac doktorskich w Polsce
i dwóch prac doktorskich w USA.

Ma syna (mieszkającego na stałe w Niem -
czech) oraz córkę (mieszkająca w War sza wie).
Interesuje się muzyka, medycyną, fotografią
oraz poezją. W czasie swojego pobytu na Co -
lumbia University w Nowym Yorku kilkakrotnie
publikował swoje wiersze w lokalnym czaso -
piś mie.
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