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Jarosław Turkiewicz uzyskał tytuł magistra in ży -
niera na Wydziale Elektroniki i Technik Infor -
ma cyjnych Politechniki Warszawskiej. W 2006
roku uzyskał tytuł Ph.D. na Technische Uni -
ver siteit Eindhoven (TU/e) w Holandii. W la -
tach 2006–2007 pracował w firmie The Bos -
ton Con sul ting Group. W 2007 roku rozpoczął
pracę w Instytucie Tele ko munikacji Poli tech -
niki War  szawskiej. Opra co wał i przebadał
add/drop mul tiplexer OTDM o przepływności
160 Gbit/s, konwerter długości fali i transmul -
tiplexer 1310 nm-na-1550 nm, transmisję o wy -
sokiej przepływności i pojemności w oknie
trans misyjnym 1310 nm. Jako pierwszy na świe -
cie zrealizował transmisję 4×25 Gbit/s w ok nie
1310 nm, która została wykorzystana w tech -
no logii 100 G Ethernet. Jarosław Turkiewicz jest
autorem lub współautorem ponad 50 recen zo -
 wanych artykułów naukowych w ta kich cza so -
pismach, jak: „Nature Photonics”, „IEEE Photo -

nics Technology Letters”, „IEEE Jour nal of Light -
wave Tehcnology”, „IEE Elec tronic Letters” oraz
konferencjach European Conference and Exhi -
bition on Optical Com mu nication i Optical
Fiber Conference. Jest recenzentem: „IEEE Pho -
to nics Technology Let ters”, „IEE Proceedings of
Opto elec tro nics”, „IEE Electronics Letters”, „Op -
tica Apli cata” i Narodowego Centrum Badań
i Roz wo ju. W 2005 roku otrzymał prestiżową
nagrodę IEEE Laser & Electro-Optics Society,
a w 2009 i 2011 roku stypendium Centrum Stu -
diów Zaawansowanych Politechniki War szaw -
skiej. Do jego zainteresowań badawczych na -
leżą systemy i sieci światłowodowe o bardzo
wysokich przepływnościach i pojemnościach,
czystooptyczne przetwarzanie sygnałów, tech -
no-ekonomiczne analizy technologii teleko mu -
nikacyjnych, rozwój społeczeństwa informa -
cyj nego i jego infrastruktury oraz zarządzanie
innowacyjnością i transferem technologii.
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