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HALINA TARASIUK
Halina Tarasiuk urodziła się w 1972 roku. Sto   -
 pień naukowy magistra inżyniera w dzie dzi nie
informatyki uzyskała w 1996 roku w Ins ty tu cie
Informatyki Politechniki Szcze cińskiej. Sto pień
doktora nauk technicznych w dziedzinie tele -
komunikacji uzyskała w 2004 roku w Ins ty tu -
cie Telekomunikacji Politech ni ki Warszawskiej
(z wyróżnieniem). Od 1998 roku jest człon-
kiem Zespołu Technik Sie cio wych. W 2003
ro ku, jako członek zespołu uzy skała Nagrodę
zes połową stopnia I za osiąg nięcia naukowe
przyznaną przez Rek to ra Poli techniki War -
szaw skiej. Od 2004 roku jest adiunktem w Ins -
tytucie Telekomunikacji Po li techniki War szaw -
skiej. W latach 1999–2003 współpracowała
z Centrum Badaw czo-Rozwojowym Tele ko -
mu nikacji Polskiej. 

Halina Tarasiuk od początku pracy w ze s -
 po  le aktywnie uczestniczy w międzyna ro -
 do wych projektach COST oraz projektach
Prog ra mów Ramowych Unii Europejskiej.
Uczest niczyła w projektach COST 257,
COST 279 i IST-AQUILA (2000-2003, PR-5),
IST-EuQoS (2004–2008, PR-6). W projektach
tych pracowała nad tworzeniem i badaniem
usług sieciowych w sieciach IP QoS. Jest wy ko -
nawcą wielu projektów naukowo-badawczych
wspieranych zarówno przez Komitet Badań
Na ukowych, jak i operatorów sieci tele ko mu -
nikacyjnych. Obecnie bierze udział w pro jek -
cie krajowym Inżynieria Internetu Przysz ło ści,
w którym odpowiada za prace nad Rów no leg -
łym Internetem IPv6 QoS oraz pracuje nad ar -
chitekturą dla Internetu Przysz łości. W ra mach
tej ostatniej działalności ak tyw nie uczestniczy
w spotkaniach grupy Fu tu re Internet Assembly,
w tym Future Internet Architecture.

Zainteresowania naukowe Haliny Tara siuk
obejmują zagadnienia tworzenia architektur
sie ciowych dla sieci następnej i nowej gene ra -
cji, sygnalizacji w sieciach z gwarancją QoS,
mechanizmów szeregowania, teorii kolejek,
al gorytmów przyjmowania nowych wywołań,
wirtualizacji. Halina Tarasiuk jest autorem
lub współautorem około 30 publikacji, w tym
w cza  sopismach, artykułów konferencyjnych,
rozdziałów w książkach. 

Zajmowała się organizacją konferencji mię -
dzynarodowych: „Architectures for Qua li ty of
Service in the Internet” (ArtQoS) — War  sza wa
2003 oraz „Towards the Quality of Service In -
ternet” (ToQoS) — Coimbra 2006. Współ prze -
wodniczyła konferencji „International Work -
shop on the Evaluation of Quality of Service
through Simulation in the Future Internet”
(QoSim) — Marseille 2008. By ła członkiem ko -
mitetów programowych kon ferencji: „Towards
the Quality of Service Internet” (2006), „In ter -
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national Symposium on Computer and In for -
ma tion Sciences” (2010, 2011), „ACM Sym po -
sium on Applied Com pu ting” (2010, 2011).
Re cenzje w czasopis mach: „European Trans -
ac tions on Tele com mu nications”, „Computer
Communications”, „Journal of Com mu ni ca tions
and Network”, „Journal of Tele com mu ni ca tions
and Infor mation Technology”, „Journal on Wi -
re less Networks”.
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