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Adam Rudziński urodził się 5 listopada 1980
roku w Płocku, gdzie w 1999 roku ukończył
I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ma -
łachowskiego. W 2003 roku uzyskał dy plom
in żyniera elektronika na Wydziale Elek tro ni ki
i Technik Informacyjnych Politechniki War -
szaw skiej, a w 2004 roku — dyplom magistra
inżyniera elektronika (z wyróżnieniem) na tym
samym wydziale (w obydwu przy padkach pro -
motorem prac był profesor Paweł Szcze pań ski),
zaś w 2009 roku — dy plom magistra fizyki na
Wydziale Fizyki Uni wer sytetu War szaw skie go
(promotorem pracy był profesor Krzysztof Pa -
chuc ki). Rozprawę doktorską, której promo to -
rem był profesor Paweł Szczepański, przygo to -
wał w Instytucie Mikroelektroniki i Opto elek -
 tro niki, a przedstawił i obronił w 2010 roku,
otrzymując stopień doktora nauk technicz-
nych nadany przez Radę Wydziału Elek tro ni ki
i Tech nik Infor ma cyjnych Politechniki War -
szaw skiej (z wyróż nieniem rozprawy doktor-
skiej). W grud niu 2004 roku rozpoczął karierę
zawodową, w trak cie której pracował m.in.
w ta kich firmach, jak Transbit czy WB Elec tro -
nics oraz brał udział w projektach badawczo-
-rozwojowych prowadzonych w Instytucie
Ra dio elek troniki Politechniki Warszawskiej.
Pro jek to wał i programował podzespoły urzą -
dzeń elektronicznych przeznaczonych dla woj -

ska, a także podzespoły urządzeń z zakresu ra -
dioelektroniki.

Zainteresowania naukowe i zawodowe
Ada    ma Rudzińskiego obejmują modelowanie
układów elektronicznych i zjawisk fizycz nych
w nich występujących, oddziaływanie pro mie -
niowania elektromagnetycznego z ma terią oraz
konstrukcje elektroniczne. Jest autorem lub
współ autorem ponad 20 artykułów w czaso-
pismach (w większości z listy fi la delfijskiej)
oraz referatów w materiałach  kon fe ren cyj nych.

Prywatnie jest fanem i użyt kow nikiem sys -
temu Linux, lubi muzykę (gra na gi  ta rze ba so -
wej) oraz prozę Kurta Vonneguta.

Jest żonaty, ma jednego syna.
Słowa kluczowe

n modelowanie układów
elektronicznych
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