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Andrzej Ruszczyński, urodził się 29 lipca 1951
roku w Częstochowie. W 1974 roku ukończył
studia magisterskie na Wydziale Elektroniki Po -
litechniki Warszawskiej o specjalności Auto -
ma tyka. W 1977 roku uchwałą Rady Wy dzia łu
Elektroniki Politechniki War szaw skiej uzys kał
stopień doktora nauk technicznych (rozprawa
Metody zrównoważenia interakcji w stero wa -
 niu procesów rzeczywis tych), a w 1983 roku
sto pień doktora habilito wanego nauk tech nicz -
nych (rozprawa Włas ności i metody roz wią -
 zy wania nieliniowych zadań programowania
stochastycznego).

Swoją aktywność zawodową związał po -
cząt kowo z Instytutem Automatyki (od 1995
ro ku Instytut Automatyki i Informatyki Sto so -
wa  nej) na Wydziale Elektroniki Politech ni -
ki War  szawskiej, początkowo jako asystent
(1974– 1977), starszy asystent (1977–1978),
później adiunkt (1978–1987), docent (1987–
–1990), a od 1990 roku profesor nad zwy czaj -
 ny. W latach 1991–1997 przebywał na urlopie
bezpłatnym.

W latach 1987–1990 był prodziekanem
Wy dzia łu Elektroniki.

W latach 1984–1986 odbył staż w Insi tu -
te for Operations Research na Universytecie
w Zu rychu w Szwajcarii. W latach 1991–1992
przebywał w Department of Civil Engi nee ring
and Operations Research, Princeton Uni ver si -
ty w USA. W okresie 1992–1996 kierował du -
żym projektem badawczym w Inter na tional
Institute for Applied Systems Analysis, La xen -
burg w Austrii. W latach 1996–1997 zo stał za -
proszony na cykl wykładów do Depart ment of
Industrial Engineering, University of Wis con sin-
-Madison w USA. Od 1997 roku pra cuje w De -
partment of Management Science and Infor ma -
tion Systems, Rutgers University w USA.

Andrzej Ruszczyński jest autorem bądź
współ autorem 6 książek (w tym autorem pod -
 ręcznika Nonlinear Optimization, Princeton

University Press 2006) i ponad 80 artykułów
w czasopismach naukowych, głównie ame ry -
kańskich. Wypromował 9 doktorów.

Jego zainteresowania badawcze koncen -
tru  ją się na problematyce badań operacyjnych.
Ma szczególne osiągnięcia w zakresie roz wo -
 ju teorii i metod rozwiązywania zadań opty -
ma lizacji w warunkach niepewności mo de lo -
 wa nej probabilistycznie — zwłaszcza metod
mo delowania ryzyka, rozwoju metod de kom -
pozycji dla dwu- i wieloetapowych zdań pro -
gramowania stochastycznego, rozwoju teorii
ograniczeń probabilistycznych, zastosowania
do planowania finansowego.

Jest członkiem Mathematical Program ming
Society oraz Society for Industrial and Ap plied
Mathematics. Jest współredaktorem czasopism:
„SIAM Journal on Optimization”, „Ma the   ma -
tics of Operations Research”, „Annals of Ope -
ra tions Research” i „Optimization Me thods
and Soft ware”.

Andrzej Ruszczyński zajął I miejsce w Olim -
 piadzie Matematycznej w 1969 roku. Jest Mis -
trzem Międzynarodowym w problemistyce
sza chowej i wielokrotnym mistrzem Polski.
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