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Dominik Ryżko urodził się 3 stycznia 1977 ro -
ku. W 1995 roku ukończył IX Liceum Ogól no -
kształcące w Warszawie i rozpoczął studia na
Wydziale Elektroniki Politechniki War szaw -
skiej. W 2001 roku obronił z wy róż nieniem
pra cę dyplomową i rozpoczął studia dokto ran -
ckie. W 2007 roku obronił doktorat. Od 2008
roku pracuje na stanowisku adiunkta w Ins ty -
tu cie Informatyki Politechniki War szawskiej,
pro wadzi prace inżynierskie i ma gisterskie
oraz wykłady, projekty i laboratoria głównie
z baz danych.

W swojej pracy badawczej Dominik Ryżko
zajmuje się zagadnieniami zwią za nymi z sys -
temami informacyjnymi, a w szcze gólności ze
sztuczną inteligencją. Do pierwszych zainte -
re sowań należy zaliczyć symboliczne metody
uczenia maszynowego, którymi zajmował się
jeszcze na etapie pracy magisterskiej. W czasie
studiów doktoranckich zainteresował się sys -
te mami agentowymi, które z czasem stały się
głów nym nurtem jego badań. W szczególności
w swoich publikacjach zajmował się rozpro -
szo nym wnioskowaniem oraz uczeniem się
w systemach agentowych. Obecnie w jego ob -
szarze zainteresowań znajduje się również od -
krywanie i komponowanie usług, zastosowanie
kontekstu w inteligentnych systemach infor ma -
cyjnych, modelowanie doświadczenia i pro ce -
su podejmowania decyzji przez konsumentów
oraz zjawiska emergentne.

Dominik Ryżko brał udział w wielu pro jek -
tów mających na celu praktyczne zastosowanie
aktualnych badań w przemyśle. Do najważ -
niej szych należy zaliczyć projekty dla France
Te lecom związane z usługami i przetwarza-
niem kontekstu użytkownika. Uczest niczył

rów nież w realizacji grantów dziekańskich
i MNiSW prowadzonych na Wydziale Elek tro -
niki i Technik Informacyjnych. Przed rozpo -
czę ciem pracy w Instytucie Informatyki brał
udział w wielu komercyjnych projektach, jako
kierownik projektu, architekt lub konsultant,
wdrażając głównie systemy klasy ERP.

Dominik Ryżko jest autorem publikacji
przy  jętych na szeregu znaczących mię dzy na -
 rodowych konferencji w dziedzinie sztucz nej
inteligencji i systemów informacyjnych, pub li -
kowanych w prestiżowych seriach wy daw ni -
czych („Springer Lecture Notes in Com puter
Science”, „IEEE”). Recenzował prace na kon -
fe rencjach „Rough Sets and Current Trends in
Com puting 2010” i International Sym po sium
on Methodologies for Intelligent Sys tems 2011.
Był pomysłodawcą i organizatorem se sji spe -
cjal nej Multi-agent Systems przy „Rough Sets
and Current Trends in Computing 2010” i sesji
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przemysłowej przy International Symposium
on Methodologies for Intelligent Systems 2011.
Był też przewodniczącym komitetu organiza -
cyj nego tego Sympozjum.

Był promotorem jednej pracy magister-
skiej i 5 prac inżynierskich. Od początku pracy
w Ins tytucie Informatyki prowadzi za jęcia z baz
danych. Był inicjatorem projektu mającego na
celu poszerzenie oferty dy dak tycznej, która
uzys kała finansowanie z Nor weskiego Me cha -
nizmu Finansowego. W ra mach tego projek-
tu przygotował autorski wykład o systemach
agen towych.

Żonaty, ma córkę i syna. Włada czynnie ję -
zykiem angielskim, biernie rosyjskim i nie miec -
kim. Jego zainteresowania to muzyka i sprzęt
hi-fi, bieganie, fotografia, turystyka górska.
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