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Paweł Tomaszewicz urodził się 19 grudnia
1970 roku we Włocławku. Tam też ukończył
szkołę podstawową oraz technikum elek trycz -
ne. Jest absolwentem Wydziału Elek troniki Po -
litechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuły
i stopnie: w 1995 roku — magistra inżyniera
elektroniki i telekomunikacji w za kresie tele -
ko munikacja i w 2001 roku — dok tora nauk
technicznych w dyscyplinie telekomunikacja.
Recenzentem pracy zatytułowanej Samo tes to -
wanie układów FPGA realizujących funkcję
użytkownika był profesor Andrzej Kraś niew ski.

Od 1997 roku był asystentem w Ins ty tu cie
Telekomunikacji Politechniki War szawskiej,
a od 2001 roku jest pracownikiem Instytutu
Telekomunikacji Politechniki War szawskiej na
stanowisku adiunkta. Jego dorobek naukowy to
autorstwo i współautorstwo 3 książek oraz po -
nad 40 publikacji.

Od początku swojej pracy zajmował się
prob  lematyką testowalności układów oraz rea -
lizacji algorytmów przetwarzania informacji
w układach programowalnych przez użyt kow -
nika w Zakładzie Podstaw Tele ko munikacji. 

W początkach swojej działalności dydak -
tycz nej prowadził zajęcia laboratoryjne i ćwi -
 czenia oraz zajęcia projektowe z: „Aryt me tyki
komputerowej”, „Układów logicznych”, „Ukła -
dów cyfrowych”, „Projektowania wiarygodnych

systemów cyfrowych”, „Syntezy i optymali za -
cji układów cyfrowych”, a ostatnio prowadzi
zajęcia projektowe i wykład „Projektowanie
pro gramowalnych układów scalonych”. Pro wa -
dzi także wykład i zajęcia projektowe z „Sys -
temów cyfrowych” w ra mach studiów przez
Internet OKNO Poli tech niki Warszawskiej. Był
opiekunem 29 prac dyplomowych inżynierski
i magisterskich. Za osiągnięcia w dziedzinie
dy daktycznej otrzymał Nagrodę Zespołową
Rek tora Politechniki War szawskiej I stopnia
i II stop nia (dwukrotnie).

Oprócz działalności dydaktycznej zajmu-
je się wdrażaniem nowego oprogramowania
i sprzę tu naukowo-badawczego w ramach La -
boratorium Układów Cyfrowym ZPT, peł niąc
funkcję kierownika.
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