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Anna Tyszka-Zawadzka urodziła się 26 lipca
1966 roku w Warszawie, gdzie też ukończyła
XXV Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Wy -
bickiego (1985). W 1985 roku rozpoczęła
stu dia na Wydziale Elektroniki Politechniki
War  szawskiej. Studia ukończyła w 1991 ro ku
w Ins tytucie Mikroelektroniki i Optoelek tro ni ki
Politechniki Warszawskiej. Tematem jej pracy
dyplomowej z dziedziny elektroniki kwanto-
wej, wykonywanej w Zakładzie Opto elek tro ni -
ki Instytutu Mikroelektroniki i Opto elektroniki
były Warunki stabilności generacji promienio -
wania w falowodowych laserach z rozłożonym
sprzężeniem zwrotnym. Od marca 1992 do lu -
tego 1996 roku była studentką studiów dok-
toranckich na Wydziale Elektroniki i Technik
Informacyjnych Poli tech niki Warszawskiej
na kierunku Elektronika i Te lekomunikacja.
W kwiet niu 1994 roku została nagrodzona
w konkursie na „Najlepszą Pra cę Młodego Na -
u kowca” z dziedziny opto elek troniki na V Kon -
ferencji Naukowej „Tech nologia Elek tro no wa”
ELTE’94. W 1995 roku otrzymała roczne sty -
pen dium z Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.
Od kwietnia 1996 roku jest zatrudniona w Za -
kładzie Optoelektroniki Instytutu Mikro elek tro -
niki i Optoelektroniki, najpierw na stanowisku
asystenta, a od listopada 1996 roku na stano -
wi sku adiunkta. Roz prawę doktorską Wpływ
nadmiarowego szumu na warunki generacji la -
serów z rozłożonym sprzężeniem zwrotnym
oraz laserów z rezonatorem Fabry-Perot, obro -
niła z wy róż nieniem w czerwcu 1996 roku.
W grudniu 1997 roku otrzymała nagrodę Pre -
zesa Ra dy Ministrów za wyróżnioną rozprawę
doktorską.

W latach 2006–2008 była członkiem Ze s -
po łu ds. Standardów Kształcenia powołanego
przez Komisję Rady Wydziału ds. Kształcenia.

Jest współautorką wykładów „Laser Tech ni -
 ques” dla studentów Programu Erasmus Mun -
 dus oraz „Laser Physics and Semi con duc tor Op -
toelectronics” dla studentów studiów III stop-
nia. Jest także autorką projektów do wykładów
„Lasery — kurs podstawowy” oraz „Laser Phy -
sics and Semiconductor Opto elec tro nics”.
Opublikowała około pięćdziesięciu komuni -
ka tów konferencyjnych i dziesięć arty kułów
naukowych w wiodących czasopismach na u -
kowych: „Optics Letters”, „Optics Com mu ni ca -
tion”, „IEEE Journal Quantum Elec tro nics”, „Jo -
ur  nal of Optical Society of Ame rica”. W la tach
2004–2008 brała udział w pracach Sieci Do -
sko nałości NEMO w PR 6 UE.

Od 1996 roku jest członkiem Sto wa rzy sze -
nia Elektryków Polskich.

W 2000 roku Anna Tyszka-Zawadzka
ukoń  czyła Podyplomowe Studia Ubez pie czeń
o kierunku matematyki ubezpieczeniowej na
Wy dziale Ekonomii Uniwersytetu War szaw -
skiego.
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