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Stanisław Rosłoniec urodził się 25 czerwca
1948 roku w Ostaszewie k. Ciechanowa. Stu -
dia na Wydziale Elektroniki Politechniki War -
szawskiej ukończył w 1972 roku, uzyskując
dy plom magistra inżyniera o specjalności Ra -
dio technika. W tym samym czasie rozpoczął
pra cę zawodową w Instytucie Radio elek tro ni -
ki Politechniki Warszawskiej, gdzie pracuje do
chwili obecnej. Stopień doktora nauk tech -
nicz  nych (z wyróżnieniem) uzyskał w 1976 ro -
ku za rozprawę doktorską Zja wiska nieliniowe
w ukła dach mikrofalowych z diodami lawi no -
wo-przelotowymi (IMPATT). Rozprawę habi -
li tacyjną zatytułowaną O za stosowaniu to -
rów schodkowych w projektowaniu liniowych
ukła dów mikrofalowych obronił w 1991 ro ku
przed Radą Wydziału Elektroniki Politechniki
War szawskiej. W 2001 roku uzyskał tytuł pro -
fesora nauk technicznych.

Zainteresowania naukowe Stanisława Ro s -
łoń ca na początku jego działalności nau ko wej
związane były z techniką mikrofalową, głów-
nie — z generacją drgań mikrofalowych i me -
todami komputerowego projektowania róż ne -
go rodzaju urządzeń. Wyniki tych prac zostały
opublikowane w ponad 80 artykułach nau ko -
wych i w 7 książkach, m.in.: Algo ryt my pro jek -
towania wybranych liniowych ukła  dów mikro -
falowych (WKiŁ, 1987), Metody matematycz-
ne w projektowaniu układów elektronicznych
o parametrach rozłożonych (WNT, 1988), Al -
go rithms for Computer — Aided Design of Li -
near Microwave Circuits (Artech House, Inc.,
Boston 1990), Liniowe obwody mikrofalowe
— metody analizy i syn tezy (WKiŁ, 1990), Pod -

stawy techniki anteno wej (Oficyna Wy daw ni -
cza Politechniki War szawskiej, 2006) i Me to dy
numeryczne z przy kładami zastosowań w za -
daniach inżynierskich (Oficyna Wydawnicza
Politechniki War szawskiej, 2002). Drugie, roz -
szerzone wydanie podręcznika Metody nu -
me ryczne z przykładami zastosowań w zada-
niach inżynierskich zostało wydane przez Ofi -
cynę Wy dawniczą Politechniki Warszawskiej
w 2008 roku równocześnie z jego angloję zycz -
ną wersją Fun damental Numerical Methods
for Electrical Engineering opublikowaną przez
Sprin ger-Ver lag (Heidelberg-Berlin).

Od 1992 roku Stanisław Rosłoniec ściśle
współ pracuje z Przemysłowym Instytutem Te -
 le komunikacji (PIT) w Warszawie, gdzie zaj mu -
 je się opracowywaniem wieloelementowych,
synfazowych anten radiolokacyjnych. Kilka
z za  projektowanych przeze niego anten za sto -
 sowano w urządzeniach radiolokacyjnych serii
TRD-12, RST-12M, TRS-15 i CAR 1100, które
są wykorzystywane przez Wojsko Polskie i kon -
trahentów zagranicznych.

Z przedstawioną działalnością nau kową,
ba dawczą i konstrukcyjną niero zer wal nie wią -
że się jego działalność dydaktyczna na rzecz
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Wydziału Elektroniki i Technik In for ma cyj nych
(WEiTI) Politechniki War szaw skiej. W latach
1977–1990 prowadził wykłady z przedmiotów
„Podstawy techniki mikrofalowej” oraz „Ma te -
riały i elementy radioelektroniczne”. Od 1991
roku prowadzi nowo opracowane wykłady:
„Ana liza i synteza układów mikrofalowych”,
„Me tody nu me ryczne w radioelektronice”,
„An te ny” oraz „Podstawy radiolokacji i ra dio -
nawigacji”.

Dotychczas jest promotorem czterech ob ro -
nionych rozpraw doktorskich.
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