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MARIUSZ RAWSKI
Mariusz Rawski urodził się 10 czerwca 1971
ro ku w Lubaczowie, gdzie ukończył szkołę
pod stawową i liceum ogólnokształcące. Dyp -
lom magistra inżyniera elektroniki i teleko mu -
nikacji w zakresie telekomunikacja uzyskał
w 1995 roku na Wydziale Elektroniki Po li tech -
niki Warszawskiej z wynikiem bardzo dob rym.
W tym samym roku rozpoczął pracę w Ins ty -
tu cie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki
i Technik Infor ma cyj nych jako nauczyciel aka -
demicki, obecnie jako adiunkt. Stopień dok to -
ra nauk technicznych uzyskał z wyróżnieniem
na Wydziale Elek troniki Politechniki War szaw -
 skiej w 2000 roku.

Działalność naukowo-badawcza Mariu sza
Rawskiego obejmuje metody syntezy układów
logicznych, projektowania i optymalizacji sys -
temów cyfrowych oraz kosyntezy sprzętowo-
-programowej z wykorzystaniem struktur pro -
 gramowalnych Field Programm able Gate Array.
W ramach pracy naukowej opracował wiele
me tod syntezy układów opartych na dekom po -
zycji funkcjonalnej. Prace Mariusza Raw skie go
w dziedzinie metod i algorytmów dekompo zy -
cji uzyskały znaczne uznanie na arenie mię -
dzy narodowej. Wyrazem tego było między in -
nymi zaproszenie do wygłoszenia seminariów
i pre  zentacji oprogramowania w Eindhoven
i Gre noble. Wyniki prac Mariusza Rawskiego
prezentowane były na wielu konferencjach
mię dzynarodowych w Europie i USA, a także
publikowane w zbiorowych pracach mono gra -
ficznych w Kluwer Academic Publisher i Sprin -
ger Verlag.

Mariusz Rawski brał udział w kilku gran-
tach i projektach finansowanych m.in. przez

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
Mi nisterstwo Edukacji Narodowej, Agency for
Science, Technology and Research (Sin ga pur)
i NATO. Aktywnie uczestniczył w pracach ko -
mitetów programowych konferencji o zasięgu
międzynarodowym: „International Con fe ren ce
on Computational Intelligence and Mul ti me -
dia Applications” oraz „Inter na tional Conferen -
 ce on Systems Engineering”. W 2001 roku brał
udział w organizowaniu w War szawie mię dzy -
 narodowej konferencji EURO MI CRO „Work -
shop on Digital Systems Design”.

Mariusz Rawski jest autorem lub współ au -
torem ponad 80 publikacji obejmujących ar -
ty kuły, referaty i książki. Referaty wygłaszane
przez niego były wielokrotnie wyróżniane na -
grodami i dyplomami — „Best Paper Award”
— m.in. na konferencjach: Krajowe Sym poz -
jum Telekomunikacji KST'98, International
Con ference on Advanced Computer Sys tems
ACS’99, International Conference Mixed De -
sign of Integrated Circuits and Systems
MIXDES’02, Design & Architectures for Sig nal
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and Image Processing DASIP'07, Interna tio nal
Conference Mixed Design of Integrated Cir cuits
and Systems MIXDES’09. W ostatnim okresie
pojawiły się książki, których jest współautorem
(np. Progra mo wal ne układy przetwarzania syg -
nałów i in for macji, WKŁ, 2008), dotyczące róż -
norodnych aspektów komputerowego pro jek -
towania układów cyfrowych z wykorzystaniem
uniwersalnych języków HDL. Auto rzy wyraź -
nie podkreślają tam istotną, ale nie zawsze
do cenianą w Polsce, rolę technologii układów
programowalnych.

W ramach obowiązków dydaktycznych
w latach 1995–2010 prowadził zajęcia labo -
ra toryjne i ćwiczenia oraz zajęcia projekto-
we z „Układów logicznych” i „Układów cyf -
ro wych”, a od 7 lat wykłady z przedmiotu
„Układy cyfrowe”. Obecnie prowadzi również
wykłady w Wyższej Szkole Informatyki i Za -

rządzania pod auspicjami Polskiej Aka demii
Nauk. Jego wykłady z „Układów cyfrowych”
oraz — opracowane na ich podstawie pomoce
dydaktyczne i strony internetowe — cieszą się
ogromną popularnością wśród studentów i słu -
chaczy kursów. Jest laureatem kon kursu „Złota
Kreda” na najlepszego wy kładowcę Wy dzia łu
Elektroniki i Technik In for macyjnych. Mariusz
Rawski jest promotorem około 70 prac inży -
nier skich i magisterskich.

Jego działalność naukowa i dydaktyczna
zo stała wyróżniona Nagrodami zespołowymi
Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Tech -
 niki oraz Ministra Edukacji Narodowej, a tak że
Nagrodami Rektora Politechniki War szawskiej.

Jest żonaty — żona Dorota jest nauczy -
ciel ką. Ma dwoje dzieci: siedmioletniego syna
i pię cioletnią córkę. Interesuje się turystyką.
Należy do klubu nurkowego „Wanda”.
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