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1. Podstawowe informacje o Instytucie
1.1. Działalność Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych istnieje od 1994 roku i jest jednostką organizacyjną Wydziału
Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.
Pracownicy

naukowo-dydaktyczni

Instytutu

to

głównie

absolwenci

WAT,

posiadający

w większości co najmniej stopień doktora nauk technicznych. Są to poszukiwani na rynku pracy
specjaliści, zatrudniani w kluczowych instytucjach publicznych i firmach prywatnych na stanowiskach
związanych z wdrażaniem systemów informatycznych.
Główne obszary działalności Instytutu to:


kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich



prace naukowe i badawcze



projekty i wdrożenia.
Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych (dziennych), niestacjonarnych

(zaocznych) i podyplomowych na kierunku informatyka∗, w trzech specjalnościach: systemy
informatyczne, informatyczne systemy zarządzania i systemy wspomagania dowodzenia (na potrzeby
MON).
Specjalność systemy informatyczne kształci przyszłych analityków, programistów, projektantów,
specjalistów ds. testowania oraz konsultantów IT w zakresie:
1)

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

2)

projektowania i implementacji oprogramowania współbieżnego,

3)

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,

4)

projektowania i implementacji systemów automatyzacji procesów,

5)

oprogramowania sieci komputerowych i systemów operacyjnych,

6)

metod symulacji komputerowej,

7)

systemów eksperckich i sieci neuronowych,

8)

wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań,

9)

metod obliczeń równoległych i rozproszonych,

10) metod oceny wskaźników niezawodności systemów informatycznych,
11) metod zapewnienia bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Specjalność informatyczne systemy zarządzania kształci przyszłych projektantów informatycznych systemów zarządzania, konsultantów ds. informatyzacji procesów zarządzania oraz
wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania organizacją, specjalistów ds. zapewniania jakości
i ochrony informacji w zakresie:
1)

procesów informacyjnych w przedsiębiorstwie,

2)

przygotowania do procesu informatyzacji, monitorowania i wizualizacji procesów biznesowych,

3)

reinżynierii procesów biznesowych,

4)

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych,

5)

zwiększania efektywności procesów biznesowych,

6)

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

7)

modeli i metod planowania i harmonogramowania procesów,

∗

Kierunek informatyka prowadzony na Wydziale Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej uchwałą Prezydium Państwowej
Komisji Akredytacyjnej uzyskał pozytywną ocenę jakości kształcenia na lata 2010-2015.
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8)

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań
operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.
Specjalność systemy wspomagania dowodzenia kształci (na potrzeby MON) przyszłych

analityków, programistów, projektantów, specjalistów ds. informatyzacji procesów dowodzenia
w zakresie:
1)

metodyk strukturalnych i obiektowych wytwarzania systemów informatycznych,

2)

eksploatacji zautomatyzowanych systemów dowodzenia,

3)

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich i sieci neuronowych,

4)

wybranych modeli, metod i narzędzi wspomagania decyzji oraz ich praktycznych zastosowań,

5)

metod obliczeń równoległych i rozproszonych,

6)

projektowania relacyjnych i obiektowych baz danych, projektowania i wykorzystania symulatorów
pola walki oraz systemów wspomagania dowodzenia,

7)

metod zapewniania bezpieczeństwa systemów informatycznych.
Zajęcia praktyczne ze studentami odbywają się w laboratoriach Wydziału Cybernetyki

wyposażonych w nowoczesny sprzęt komputerowy. Studenci korzystają ze stanowisk roboczych PC
z oprogramowaniem umożliwiającym dostęp do Internetu oraz do systemów informatycznych
wykorzystywanych w procesie nauczania.
Prace naukowe i badawcze w Instytucie Systemów Informatycznych prowadzone są w zakresie:


projektowania informatycznych systemów wspomagania decyzji



modelowania i algorytmizacji procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych



modelowania i projektowania komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych



budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)



metod i narzędzi projektowania systemów informatycznych



metod i narzędzi projektowania baz danych



systemów baz danych i hurtowni danych



projektowania systemów rozproszonych



budowy inteligentnych systemów ochrony obiektów



modelowania i symulacji mobilnych sieci telekomunikacyjnych



zastosowania metod sztucznej inteligencji i badań operacyjnych



inżynierii oprogramowania



informatycznych systemów zarządzania



efektywności, eksploatacji i usprawniania systemów informatycznych



niezawodności oprogramowania



systemów mobilnych



analizy i projektowania fotonicznych systemów transmisji danych.
W celu pozyskiwania i realizacji zadań badawczych, zgodnie z decyzją Rektora WAT powołano

w Instytucie Systemów Informatycznych dwa zespoły: Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji
i Wspomagania Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (pod kierownictwem dr. hab. inż.
Andrzeja Najgebauera) oraz Zespół Badawczy Analiz numerycznych i przetwarzania informacji
wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w medycynie (pod kierownictwem prof. dr. hab. inż.
Andrzeja Walczaka). W oparciu o odpowiedni zasób kadrowy i bazę sprzętową, zespoły te oferują
2
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usługi w zakresie prac projektowych i wdrożeniowych, wykonują badania, analizy i ekspertyzy
w zakresie swoich specjalności.
Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej,
Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej,
Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum
Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Fizyki Uniwersytetu
Kijowskiego.
W 2012 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i jednej pracy badawczej, tj.:
1.

projektu badawczego własnego (nr N N517 228235) pt. Przestrajalny i rekonfigurowalny, mikrooptoelektroniczny system przełączania sygnału dla fotoniki i telekomunikacji,

2.

projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.02.03.03-00-013/08) pt. Budowa nowoczesnej
aplikacji ICT do wsparcia badań naukowych

w dziedzinie innowacyjnych metod diagnostyki

i leczenia chorób cywilizacyjnych,
3.

projektu rozwojowego (nr A-0937-RT-GC) pt. Asymmetric Threat Environment Analysis (through
Asymmetric Engagement Modelling, Modelling of Impacts on Hearts & Minds, and Threat
Scenario Generation from environmental factors) (ATHENA),

4.

pracy badawczej (nr RMN 08-696/2012/WAT) pt. Modelowanie, symulacja i analiza procesów
o charakterze wirusowym w systemach sieciowych.
W trakcie realizacji pozostaje siedem projektów i cztery prace badawcze, tj.:

1.

projekt

rozwojowy

(nr O ROB 0001 01/ID 1/3)

pt. Opracowanie

nowoczesnych

stanowisk

szkoleniowych zwiększających skuteczność działań ratowników KSRG,
2.

projekt rozwojowy (nr O ROB 0021 01/ID 21/2) pt. Nowoczesne technologie dla/w procesie
karnym i ich wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,

3.

projekt badawczy (nr PBU/01-115/2012/WAT) pt. Symulator Systemu Kierowania Ogniem wieży
Hitfist-30P do Symulatora SK-1 Pluton KTO Rosomak,

4.

projekt

rozwojowy

(nr 15-283/2012/WAT)

pt. Zaawansowane

technologie

informatyczne

wspierające procesy analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej,
5.

projekt rozwojowy (nr 15-303/2012/WAT) pt. System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności
oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP,

6.

projekt Programu Badań Stosowanych (nr PBST/27-269/2012/WAT) pt. System wspomagania
ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego
w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych przenoszonych drogą pokarmową,

7.

projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIS.13.01.00-00-007/12) pt. Przebudowa budynku
nr 65 na cele Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT w Warszawie,

8.

praca badawcza (nr PBS 23-666/2012/WAT) pt. Modelowanie i projektowanie systemów
informatycznych na potrzeby obronności państwa i gospodarki narodowej,

9.

praca badawcza (nr RMN 08-999/2011) pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem
modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji,
....................................................................
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10. praca badawcza (nr RMN 08-697/2012/WAT) pt. Modele numeryczne propagacji elektromagnetycznej w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych,
11. praca badawcza (nr RMN 08-698/2012/WAT) pt. Opracowanie metod kwantowej implementacji
dla pewnego algorytmu wspomagającego podejmowanie decyzji.
Pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych są autorami wielu publikacji.
W 2012 r. ogółem wydano 74 publikacje, wśród nich m.in.: dwa artykuły zamieszczone w czasopismach wyróżnionych w JCR, 34 artykuły zamieszczone w czasopismach recenzowanych
wymienionych w wykazie MNiSW, na liście B, oraz 33 rozdziały w monografiach. Zgodnie z kalendarzem wydawniczym opublikowaliśmy dwa kolejne numery czasopisma naukowego − „Biuletynu
Instytutu Systemów Informatycznych”. Nasz „Biuletyn” to czasopismo recenzowane, w którym
publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych, to czasopismo
punktowane, indeksowane w BazTech i Index Copernicus (wskaźnik ICV za 2011 r. wynosi 2.81).
We wrześniu minionego roku Instytut Systemów Informatycznych był organizatorem konferencji
naukowej pt. „Systems Engineering 2012”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele firm i instytucji
publicznych, m.in.: Grupy Bumar, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Departamentu Informatyki i Telekomunikacji MON, Urzędu Miasta Radom, KGSP, BIK. Tematyka konferencji
koncentrowała się na projektowaniu złożonych systemów informatycznych. Poruszano również
zagadnienia współpracy kadry naukowej z przedsiębiorstwami komercyjnymi i instytucjami
publicznymi w zakresie m.in.: bezpieczeństwa energetycznego, inteligentnego zarządzania miastami,
optymalizacji transportu kołowego i kolejowego, optymalizacji procesów biznesowych w przemyśle
wydobywczym, reagowania kryzysowego. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego konferencji był
dr inż. T. Górski.
Od wielu lat Instytut Systemów Informatycznych wspólnie z Katedrą Systemów Informacyjnych
Zarządzania (Wydział Zarządzania UW) i Katedrą Informatyki Gospodarczej (Kolegium Analiz
Ekonomicznych

SGH)

prowadzi

Ogólnopolskie

Seminarium

Międzyuczelniane

pt. „Problemy

badawcze i projektowe informatyzacji państwa”. Kierownikiem organizacyjnym i naukowym tego
seminarium jest dr hab. inż. B. Szafrański, prof. WAT.
W 2012 r., podobnie jak w latach ubiegłych, studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT
brały udział w międzynarodowych konkursach informatycznych, targach i wystawach wynalazków,
gdzie zaprezentowały swoje projekty. Największym sukcesem w 2012 r. było zdobycie czterech
złotych medali za projekty: SAPER i SENSE na Międzynarodowych Targach iENA w Norymberdze,
SIIF w Seulu oraz Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS. Oprócz medali
projekt SAPER otrzymał dwie nagrody specjalne. Projekty opracowały zespoły: ARMED (ARMy
Engineers and Developers) i InnoWATors pod kierownictwem mentora dr. inż. M. Chmielewskiego.
Wielką satysfakcją zakończył się też udział obu tych drużyn w międzynarodowym konkursie
technologicznym ImagineCup 2012. W krajowych finałach konkursu w najbardziej prestiżowej
kategorii – Projektowanie oprogramowania – nasze zespoły zajęły I i II miejsce oraz zakwalifikowały
się do II etapu konkursu zorganizowanego w Sydney. Miejsce w europejskiej czołówce zajął też inny
zespół z WCY WAT pod kierownictwem dr. inż. R. Kasprzyka. Nasi młodzi naukowcy podczas V edycji
międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge znaleźli się wśród piętnastu
najlepszych zespołów Europy. Zadaniem uczestników konkursu było przeprowadzenie kampanii
reklamowej w Internecie z wykorzystaniem narzędzi Google AdWords dla dowolnie wybranego
przedsiębiorstwa.
....................................................................
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Rektor-Komendant WAT doceniając wybitne osiągnięcia dr. inż. M. Chmielewskiego i dr. inż. R.
Kasprzyka w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego, podczas obchodów Święta Edukacji
Narodowej w 2012, wyróżnił ich Nagrodą Rektorską.
Jak co roku uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego były okazją do wręczenia
kadrze i pracownikom cywilnym WAT odznaczeń państwowych oraz medali przyznanych przez MON.
Brązowy Krzyż Zasługi otrzymał mjr dr inż. M. Chmielewski.
Medale „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” za wzorową służbę lub pracę w Wojsku Polskim, otrzymali:
•

medale złote – M. Kiedrowicz i K. Worwa

•

medal srebrny – B. Fedyna

W uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP, medale „Za Zasługi dla
Obronności Kraju” otrzymali:
•

medal srebrny – T. Górski

•

medal brązowy – M. Mazurek.
W 2012 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano 47 inżynierów i 75 magistrów.

Stopnie naukowe doktora nauk technicznych otrzymało czterech pracowników:
1.

mgr inż. M. Chmielewski (praca doktorska pt. Ontology-based indirect association assessment
method using graph and logic reasoning techniques),

2.

mgr inż. R. Kasprzyk (praca doktorska pt. Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania
ich charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji kryzysowych),

3.

mgr inż. R. Waszkowski (praca doktorska pt. Metody i narzędzia informatycznego wspomagania
oceny produktywności zespołu w projektach informatycznych),

4.

mgr inż. J. Wiśniewska (praca doktorska pt. Algorytm wspomagający podejmowanie decyzji wraz
z koncepcją zastosowania adekwatnych obliczeń kwantowych).
Stopień doktora habilitowanego nauk technicznych i tytuł profesora WAT otrzymał dr inż.

Z. Tarapata. Praca habilitacyjna pt. Models and Algorithms for Knowledge-Based Decision Support
and Simulation in Defence and Transport Applications zdobyła I miejsce w XIV edycji konkursu
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny
„Transport” oraz I miejsce w konkursie Rektora WAT, w roku akademickim 2011/2012.
W 2012 roku wybraliśmy nowe władze w WAT. Na kierownicze stanowisko dyrektora Instytutu
Systemów Informatycznych, w kadencji 2012−2016, dziekan Wydziału Cybernetyki WAT prof.
dr hab. n. mat. J. Gawinecki powołał dr. hab. inż. Z. Tarapatę. Zastępcami dyrektora Instytutu zostali:
dr inż. M. Kiedrowicz i dr inż. J. Stanik, a kierownikami zakładów: prof. dr hab. inż. A. Walczak (Zakład
Inżynierii Oprogramowania), dr inż. T. Górski (Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych), dr hab.
inż. R. Antkiewicz (Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji), dr J. Olejniczak (Zakład
Informatycznych Systemów Zarządzania) oraz dr inż. J. Rulka (Zakład Systemów Symulacyjnych
i Wspomagania Dowodzenia).

....................................................................

5

....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................

1.2. Biuro Dyrektora Instytutu
Dyrektor
(od 1 IX 2012 r.)
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw.
WAT
tel. (22) 683 95 04
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

(do 31 VIII 2012 r.)
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk

Z-cy dyrektora
(od 1 IX 2012 r.)
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d
tel. (22) 683 73 38
e-mail: maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl

(do 31 VIII 2012 r.)
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT

(od 2008 r.)
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
tel. (22) 683 73 38
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl
Zespół administracyjno-techniczny
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny
tel. (22) 683 95 04, (22) 683 73 38
fax (22) 683 78 58
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny
tel. (22) 683 70 18
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny
tel. (22) 683 74 08
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
Jan Staruch, starszy technik
tel. (22) 683 70 18
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl

1.3. Organizacja Instytutu
Instytut Systemów Informatycznych tworzy pięć zakładów:
1. Zakład Inżynierii Oprogramowania,
2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki),
3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji,
4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania,
5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (powstał w V 2011).

6

....................................................................

....................... Podstawowe informacje o Instytucie ........................

1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania
Kierownik zakładu
(od 1 IX 2012 r.)
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
tel. (22) 683 92 46
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl

(1 IX 2011−31 VIII 2012)
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt, n-d

Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania, systemów
operacyjnych i sieci komputerowych, a także podstaw baz danych.
Merytorycznie zakład odpowiada za prawie trzydzieści przedmiotów prowadzonych na wszystkich
rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT i poza nim. W skład zakładu wchodzą wysokiej klasy
specjaliści z zakresu:
•

algorytmiki

•

technik programowania

•

systemów baz danych

•

systemów operacyjnych

•

przetwarzania rozproszonego

•

sieci komputerowych

•

bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych

•

wspomagania decyzji

•

informatycznych technologii dla Internetu

•

oprogramowania infrastruktury dla e-biznesu.

Prowadzą oni w tym zakresie zajęcia dydaktyczne, aktywną działalność naukowo-badawczą,
jak również prace w biznesie informatycznym, gdzie są cenionymi fachowcami.
Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:
•

języki i techniki programowania (strukturalnego, obiektowego, współbieżnego)

•

systemy baz danych (obiektowe, temporalne, rozproszone)

•

mechanizmy systemów w serwerach danych

•

techniki komunikacji i rozdziału obciążenia w systemach rozproszonych

•

metody badania jakości programów współbieżnych

•

konstrukcje oprogramowania systemowego

•

technologie sieci rozległych i sieci Internet

•

projektowanie i integracja systemów rozproszonych

•

projektowanie i eksploatacja systemów mobilnych

•

projektowanie i eksploatacja systemów pracy grupowej i automatyzacji procesów biznesowych

•

technologia elektronicznej wymiany danych i dokumentów elektronicznych

•

polityka ochrony danych w systemach informatycznych

•

systemy wspomagania decyzji

•

sieci semantyczne i sztuczna inteligencja.
Przedstawiona tematyka znajduje swoje odzwierciedlenie w pracach doktorskich, artykułach

w

prasie

fachowej,

referatach

na

naukowych

konferencjach

krajowych

i

między-

narodowych, a także w postaci monografii. Pracownicy zakładu uczestniczą ponadto w seminariach
....................................................................
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Instytutu Systemów Informatycznych. Współpracują z Instytutem Podstaw Informatyki Polskiej
Akademii Nauk, gdzie biorą czynny udział w seminariach IPI PAN.
Pracownicy etatowi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
dr hab. inż. Kazimierz Worwa, profesor nadzw. WAT
dr inż. Piotr Marciniak, asystent n-d
(do 30 IX 2012 r.) dr inż. Marek Nowak, adiunkt n-d
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt n-d
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d

mgr inż. Andrzej Gaj, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Piotr Kędzierski, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Paweł Moszczyński, asystent n-d
mgr inż. Sławomir Wysocki, wykładowca, 1/2

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 12.

1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki)
Kierownik zakładu
(od 1 IX 2012 r.) dr inż. Tomasz Górski, adiunkt n-d
tel. (22) 683 99 14
e-mail: tomasz.gorski@rightsolution.pl; gorski@wat.edu.pl

(do 31 VIII 2012 r.)
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d

Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
z zakresu inżynierii systemów informatycznych. Merytorycznie zakład odpowiada za kilkanaście
przedmiotów prowadzonych na wszystkich rodzajach studiów na Wydziale Cybernetyki WAT i poza
nim. Pracownicy ZISI to wysokiej klasy specjaliści z zakresu:
•

zarządzania projektami

•

zapewniania jakości systemów informatycznych

•

oceny ryzyka przedsięwzięć informatycznych

•

kosztorysowania prac projektowych

•

inżynierii systemów informatycznych

•

technik programowania

•

baz danych i informatycznych technologii dla Internetu.

W podanym zakresie prowadzą zajęcia dydaktyczne oraz aktywną działalność naukowo-badawczą. Realizują również prace w zakresie wdrożeń systemów informatycznych oraz doradztwa
i konsultingu. Zainteresowania naukowe koncentrują się wokół następujących zagadnień:
•

inżynieria systemów informatycznych

•

projektowanie systemów współbieżnych i równoległych

•

projektowanie systemów rozproszonych

•

projektowanie systemów czasu rzeczywistego

•

weryfikacja, walidacja i testowanie oprogramowania

•

osiąganie i ocena wydajności oprogramowania

•

środowiska wspomagające proces wytwarzania systemów informatycznych

•

czynnik ludzki w procesie wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych

•

metodyki prowadzenia przedsięwzięć informatycznych

•

zarządzanie projektem i organizacja projektu

•

zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania

•

metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych
....................................................................
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•

modele niezawodnościowe oprogramowania

•

standardy i certyfikacja.

Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Bolesław Szafrański, prof. nadzw. WAT
dr hab. Piotr Kosiuczenko, prof. nadzw. WAT
dr inż. Wiesław Barcikowski, adiunkt n-d
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d
(do 30 IX 2012 r.) dr inż. Marek Deutsch, st. wykładowca d, 1/2
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d
dr inż. Stefan Rozmus, st. wykładowca d, 1/2
(do III 2012) mgr inż. Krzysztof Adamczyk,
asystent n

(do III 2012) mgr Anna Cisło, asystent n
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca d,
1/2
mgr inż. Adrian Marcinków, instruktor, 1/3
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, instruktor, 1/3
dr inż. Robert Waszkowski, asystent n-d
(do 30 IX 2012 r.) mgr inż. Jarosław Wójciński,
asystent n-d, 1/2

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 8.
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
Kierownik zakładu
(od 1 IX 2012 r.)
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT
tel. (22) 683 94 27
e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl

(do 31 VIII 2012 r.)
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d

Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji realizuje zarówno zadania dydaktyczne,
jak i naukowo-badawcze. Prowadzi kształcenie studentów w następujących obszarach:
•

informatyczne wspomaganie decyzji

•

sztuczna inteligencja

•

metody optymalizacji

•

teoretyczne podstawy informatyki

•

teoria gier

•

badania operacyjne

•

efektywność systemów informatycznych

•

teoria grafów i sieci

•

niezawodność systemów informatycznych

•

metody eksploracji danych.

Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:
•

modelowanie procesów decyzyjnych

•

modelowanie komputerowych systemów wspomagania decyzji medycznych

•

budowa modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)

•

teoria gier

•

gry rozproszone

•

metody i narzędzia analizy decyzyjnej

•

metody optymalizacji wielkiej skali

•

optymalizacja dyskretna
....................................................................
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•

optymalizacja wielokryterialna

•

metody rozpoznawania wzorców

•

metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy

•

metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej

•

metody i narzędzia analizy ryzyka

•

metody eksploracji danych

•

metody badań podobieństwa obiektów

•

metody tworzenia funkcji rankingowych

•

modelowanie pajęczynowe w procedurach eksploracji danych

•

hurtownie danych

•

analiza algorytmów

•

sieci neuronowe

•

informatyka kwantowa.
Odzwierciedleniem wysokiej aktywności badawczej pracowników zakładu jest duża liczba

publikacji oraz bogate portfolio projektów kierowanych przez pracowników zakładu.
Pracownicy etatowi:
prof. dr hab. inż. Andrzej Ameljańczyk
prof. dr hab. inż. Marian Chudy
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, profesor nadzw. WAT
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT
dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d
(do III 2012) dr inż. Leszek Puzio, asystent n

dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt
n-d
dr inż. Joanna Wiśniewska, asystent n-d
(do III 2012) mgr inż. Grażyna Szostek,
asystent n
płk dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 11.

1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
Kierownik zakładu
dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d
tel. (22) 683 99 10
e-mail: jaroslaw.olejniczak@wat.edu.pl
Merytorycznie zakład odpowiada za prowadzenie przedmiotów z następujących grup
tematycznych:
1) Analiza i modelowanie procesów biznesowych.
2) Metody analityczne stosowane w zarządzaniu.
3) Systemy informatyczne stosowane w zarządzaniu.
4) Architektury korporacyjne i platformy integracyjne.
5) Systemy zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji.
W ramach pierwszej grupy tematycznej prowadzone są przedmioty obejmujące:
• analizę, modelowanie i algorytmizację procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych
• zastosowanie technik symulacyjnych do optymalizacji i reengineeringu procesów biznesowych
• definiowanie

wymagań

dla

systemów

informatycznych

na

podstawie

analizy

procesów

zdefiniowanych dla organizacji.
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W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
• metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania
• metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych
• metodach szacowania i zarządzania ryzykiem finansowym
• metodach analizy i wizualizacji danych dla potrzeb decyzyjnych
• hurtowniach danych i metodach data miningu
• metodach symulacji dla potrzeb zarządzania z uwzględnieniem metod dynamiki systemów.
Trzecia grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z:
• informatycznymi systemami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem systemów klasy
Business Intelligence
• organizacją typu usługowego czy produkcyjnego (w ramach zajęć laboratoryjnych wykorzystywane
jest oprogramowanie firm IFS, SAP i IDS Sheer).
W ramach czwartej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
• paradygmacie SOA i wzorcach integracji
• metodykach projektowania platform integracyjnych
• metodach dostosowania organizacji do wdrożenia platformy integracyjnej
• metodach, technikach i narzędziach budowy i wdrażania platform integracyjnych.
Piąta grupa tematyczna obejmuje przedmioty związane z projektowaniem i wdrażaniem systemów
zarządzania jakością i systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji w korporacjach.
Prace naukowo-badawcze zakładu koncentrują się na następujących zagadnieniach:
• symulacja funkcjonowania i badanie efektywności złożonych procesów biznesowych
• projektowanie i budowa zintegrowanych wieloszczeblowych systemów dla potrzeb logistyki
• projektowanie rozwiązań informatycznych do celów diagnostyki ekonomicznej
• zastosowanie metod eksploracji danych do ekstrakcji wiedzy o procesach biznesowych, a także
wyszukiwanie złożonych zależności pomiędzy danymi
• zarządzanie bezpieczeństwem informacji.
Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, profesor nadzw. WAT
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt n-d
(do III 2012) dr Marek Jaszuk, asystent n
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d
dr inż. Gustaw Konopacki, adiunkt n-d

dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
dr inż. Wojciech Stecz, adiunkt n-d
(do III 2012) mgr inż. Paweł Cudek, asystent n
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 7.

1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
Kierownik zakładu
płk dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d
tel. (22) 683 92 64
e-mail: jaroslaw.rulka@wat.edu.pl
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) jest nowo powołanym
zakładem Instytutu Systemów Informatycznych, na podstawie Zarządzenia Rektora Wojskowej
....................................................................
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Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia realizuje zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze.
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia prowadzi kształcenie w zakresie:
•

podstaw symulacji komputerowej

•

modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych

•

modelowania i symulacji procesów oraz systemów walki

•

konstruowania wielorozdzielczych systemów symulacyjnych pola walki

•

metod projektowania systemów wspomagania dowodzenia

•

informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metod wizualizacji procesów walki

•

projektowania interfejsów użytkownika

•

innych przedmiotów specjalistycznych wojskowych.
Pracownicy zakładu prowadzą badania naukowe w następujących obszarach:

•

modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych

•

modelowania procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowy modeli symulacyjnych złożonych systemów (technicznych, informacyjnych,
ekonomicznych, walki)

•

symulacji rozproszonej i interaktywnych gier rozproszonych

•

metod wspomagania dowodzenia

•

metod i narzędzi analizy decyzyjnej w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metod i narzędzi rozpoznawania wzorców w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowy i rozwoju eksperckich systemów wspomagania decyzji

•

metod analizy i syntezy informacji przestrzennej.
W ramach swoich kompetencji, pracownicy zakładu realizują również następujące zadania:

•

wykonywanie ekspertyz na rzecz MON z zakresu systemów symulacyjnych
i wspomagania dowodzenia

•

wykonywanie ekspertyz w zakresie wspomagania decyzji w zarządzaniu kryzysowym

•

współorganizacja specjalistycznych kursów MON oraz realizacja przedmiotów specjalistycznych
na tych kursach

•

prowadzenie Laboratorium systemów wspomagania decyzji w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych.

Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Andrzej Najgebauer, profesor nadzw. WAT
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d
płk dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d
mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, asystent n-d
kpt. dr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d
kpt. mgr inż. Tomasz Drozdowski, asystent n-d

mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d
mgr inż. Marcin Pery, asystent n-d, 1/4

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3.
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2. Pracownicy Instytutu
2.1. Profesorowie zwyczajni

Andrzej Ameljańczyk
tel. (22) 683 80 03
aameljanczyk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`73), Dr (`75), Hab. (`79), Prof. (`87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja
2008−2012);
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów;
W 2012 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu51], [Edu54], [Edu63], [Edu83], [Edu84], [Edu98], [Edu101]
[Pro7], [Pro11]
[Inż30]
[Pub3], [Pub4], [Pub37], [Pub38]
[Konf1], [Konf2], [Konf8], [Konf9], [Konf10]
....................................................

Marian Chudy
tel. (22) 683 90 60
marian.chudy@wat.edu.pl

Mgr inż. (`68), Dr (`75), Hab. (`87), Prof. (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Przewodniczący Komisji ds. Nauki Rady Wydziału Cybernetyki
(kadencja 2008−2012);
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów
Informatycznych;
W 2012 r. promotor jednej pracy doktorskiej;
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz
Rady Naukowej IBS PAN.
[Edu3], [Edu54], [Edu80], [Edu100], [Edu101], [Edu106]
[Pro11]
[Dr5]
....................................................

Andrzej Walczak
tel. (22) 683 92 46
andrzej.walczak@wat.edu.pl

Mgr inż. (`79), Dr (`85), Hab. (`99), Prof. (`11)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania (od 1 IX 2012 r. kierownik
Zakładu);
Członek Senatu WAT;
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. naukowych i zastępca
przewodniczącego Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja
2008−2012);
Przewodniczący Komisji ds. Nauki Rady Wydziału Cybernetyki
(kadencja 2012−2016);
Kierownik Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie;
Opiekun naukowy czterech doktorantów;
W 2012 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej inżynierskiej;
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu2], [Edu57], [Edu63], [Edu101], [Edu102]
[Pro1], [Pro3], [Pro17]
[Mgr62]
[Inż3]
[Pub2], [Pub33], [Pub46], [Pub74], [Pub75]
[Konf3], [Konf6]

..........................................................................
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2.2. Profesorowie nadzwyczajni

Ryszard Antkiewicz
tel. (22) 683 94 27
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`84), Dr (`89), Hab. (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
(od 1 IX 2012 r. kierownik Zakładu);
Dziekan Wydziału Cybernetyki, przewodniczący Rady Wydziału
Cybernetyki (kadencja 2008–2012);
Przewodniczący Komisji ds. Kształcenia i Kadr Rady Wydziału
Cybernetyki (kadencja 2012–2016);
Członek Senatu WAT;
Zastępca kierownika Zespołu Badawczego Modelowania,
Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy czterech doktorantów;
W 2012 r. promotor jednej pracy doktorskiej.
[Edu16], [Edu34], [Edu45], [Edu101]
[Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro10]
[Dr2]
[Pub40], [Pub49]
[Konf9]
....................................................

Piotr Kosiuczenko
tel. (22) 683 72 84
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl

Mgr (`90), Dr (`95), Hab. (`10)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012–2016);
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych;
Opiekun naukowy jednego doktoranta;
W 2012 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu5], [Edu32], [Edu63], [Edu99], [Edu101]
[Pro1]
[Inż7], [Inż25]
[Pub42]
[Konf5], [Konf9], [Konf28], [Konf29]
....................................................

Andrzej Najgebauer
tel. (22) 683 97 24
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`81), Dr (`88), Hab. (`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Prorektor WAT ds. naukowych oraz członek Senatu WAT
(kadencja 2008–2012);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012–2016);
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA;
Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. promotor trzech prac doktorskich.
[Edu35], [Edu36], [Edu55], [Edu76], [Edu82], [Edu103], [Edu104],
[Edu105]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro10]
[Dr1], [Dr3], [Dr4]
[Pub24], [Pub40], [Pub49], [Pub78]
[Konf1], [Konf3], [Konf7], [Konf9], [Konf11]

..........................................................................

................................ Pracownicy Instytutu .............................

Tadeusz Nowicki
tel. (22) 683 71 18
tadeusz.nowicki@wat.edu.pl

Mgr inż. (`80), Dr (`84), Hab. (`92)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Prodziekan WCY ds. naukowych i zastępca przewodniczącego
Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
Członek Rady Wydawniczej WAT;
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych;
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów;
W 2012 r. promotor pięciu prac magisterskich;
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
prezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation of
Operational Research Societies.
[Edu17], [Edu43], [Edu44], [Edu48], [Edu63], [Edu101]
[Pro11]
[Mgr8], [Mgr13], [Mgr29], [Mgr31], [Mgr49]
[Pub10], [Pub25], [Pub43], [Pub44], [Pub61], [Pub62], [Pub63],
[Pub64], [Pub65]
[Konf2], [Konf3], [Konf4], [Konf9], [Konf10], [Konf11], [Konf20]
....................................................

Bolesław Szafrański
tel. (22) 683 73 05
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`71), Dr (`79), Hab. (`87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
Opiekun naukowy siedmiu doktorantów;
Przewodniczący Rady Programowej XVIII Forum Teleinformatyki,
Warszawa, 27−28 września 2012 r.;
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa;
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.
[Edu53], [Edu67], [Edu92], [Edu101]
[Pub67]
[Konf11], [Konf21], [Konf22], [Konf23], [Konf24]

..........................................................................
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Zbigniew Tarapata
tel. (22) 683 95 04
zbigniew.tarapata@wat.edu.pl

Mgr inż. (`95), Dr (`98), Hab. (`12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2008−2012);
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja
2012−2016);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. stopień naukowy doktora habilitowanego nauk
technicznych, rozprawa habilitacyjna pt. Models and Algorithms
for Knowledge-Based Decision Support and Simulation in
Defence and Transport Applications (Modele i algorytmy dla
opartego na wiedzy wspomagania decyzji i symulacji
w zastosowaniach obronnych i transportowych);
W 2012 r. promotor pięciu prac magisterskich;
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych;
Opiekun naukowy dwóch doktorantów;
Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej za najlepszą pracę habilitacyjną z dziedziny „Transport”
w roku akademickim 2011/2012;
Nagroda Rektorska za osiągnięcia naukowe w roku akademickim
2011/2012;
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research
Society.
[Edu4], [Edu10], [Edu18], [Edu39], [Edu46], [Edu49], [Edu63],
[Edu77], [Edu81], [Edu90]
[Pro2], [Pro4], [Pro5], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro10]
[Hab1]
[Mgr4], [Mgr12], [Mgr22], [Mgr67], [Mgr72]
[Pub1], [Pub31], [Pub40], [Pub49]
[Konf2], [Konf9], [Konf34], [Konf35], [Konf36]
....................................................

Kazimierz Worwa
tel. (22) 683 73 05
kazimierz.worwa@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`78), Dr (`84), Hab. (`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. kształcenia oraz zastępca
przewodniczącego Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja
2012−2016);
Opiekun naukowy pięciu doktorantów;
W 2012 r. promotor dziewięciu prac magisterskich i dwóch
inżynierskich;
W 2012 r. odznaczony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”.
[Edu2], [Edu7], [Edu57], [Edu63], [Edu97], [Edu107]
[Pro11]
[Mgr14], [Mgr15], [Mgr27], [Mgr42], [Mgr43], [Mgr50], [Mgr52],
[Mgr63], [Mgr66]
[Inż38], [Inż44]
[Pub19], [Pub41], [Pub47], [Pub48], [Pub59]
[Konf4], [Konf9], [Konf20], [Konf27]

..........................................................................

................................ Pracownicy Instytutu .............................

2.3. Adiunkci

Wiesław Barcikowski
tel. (22) 683 71 18
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`80), Dr (`97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
W 2012 r. promotor siedmiu prac magisterskich
i jednej inżynierskiej.
[Edu63], [Edu64]
[Mgr7], [Mgr9], [Mgr17], [Mgr20], [Mgr65], [Mgr70], [Mgr74],
[Inż22]
[Pub5]
...................................................

Grzegorz Bliźniuk
tel. (22) 683 73 41
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`92), Dr (`00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
W 2012 r. promotor czterech prac magisterskich.
[Edu30], [Edu63]
[Pro11]
[Mgr10], [Mgr36], [Mgr59], [Mgr60]
[Pub6], [Pub7], [Pub8], [Pub9], [Pub10]
[Konf10], [Konf11], [Konf12]
....................................................

Tomasz Górski
tel. (22) 683 99 14
tomasz.gorski@rightsolution.pl;
gorski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Od 1 IX 2012 r. kierownik Zakładu Inżynierii Systemów
Informatycznych;
Członek Senatu WAT (kadencja 2012−2016);
Członek Komisji ds. Ekonomicznych Rady Wydziału Cybernetyki
(kadencja 2012−2016);
W 2012 r. promotor sześciu prac magisterskich i pięciu inżynierskich;
W 2012 r. odznaczony srebrnym medalem „Za Zasługi dla
Obronności Kraju”.
[Edu25], [Edu29], [Edu33], [Edu53], [Edu63], [Edu89]
[Pro12]
[Mgr6], [Mgr11], [Mgr23], [Mgr37], [Mgr64], [Mgr68]
[Inż2], [Inż6], [Inż12], [Inż17], [Inż19]
[Pub13], [Pub14], [Pub15], [Pub39], [Pub50], [Pub51], [Pub52],
[Pub53], [Pub54], [Pub77]
[Konf2], [Konf9], [Konf10], [Konf11], [Konf14], [Konf15]
....................................................

Romuald Hoffmann
tel. (22) 683 99 15
rhoffmann@wat.edu.pl

Mgr inż. (`86), Dr (`90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2012 r. promotor trzech prac inżynierskich;
Poza WAT dyrektor Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.
[Edu20], [Edu26], [Edu52], [Edu63], [Edu70], [Edu71], [Edu72],
[Edu74]
[Inż5], [Inż20], [Inż35]

..........................................................................
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Gustaw Konopacki
tel. (22) 683 94 73
gustaw.konopacki@wat.edu.pl

Mgr inż. (`69), Dr (`82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2012 r. promotor czterech prac magisterskich
i pięciu inżynierskich.
[Edu15], [Edu50], [Edu63], [Edu89]
[Mgr19], [Mgr34], [Mgr45], [Mgr46]
[Inż4], [Inż21], [Inż24], [Inż42], [Inż43]
[Pub18], [Pub19], [Pub59]
[Konf9]
...................................................

Jarosław Koszela
tel. (22) 683 72 93
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl

Mgr inż. (`95), Dr (`07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. promotor trzech prac magisterskich
i jednej inżynierskiej.
[Edu1], [Edu12], [Edu14], [Edu63], [Edu67], [Edu73], [Edu91]
[Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro8], [Pro9], [Pro10], [Pro12], [Pro16]
[Mgr18], [Mgr24], [Mgr38]
[Inż11]
[Pub6], [Pub8], [Pub9], [Pub20], [Pub21], [Pub34], [Pub49],
[Pub56]
[Konf9], [Konf10], [Konf11], [Konf12], [Konf20], [Konf30], [Konf31]
...................................................

Maciej Kiedrowicz
tel. (22) 683 72 93; 683 73 38
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`87), Dr (`99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
(1 X 2011 − 31 VIII 2012) kierownik Zakładu Inżynierii
Oprogramowania;
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2012−2016);
Opiekun jednego studenta indywidualnego;
W 2012 r. promotor pięciu prac magisterskich i czterech inżynierskich;
W 2012 r. odznaczony złotym medalem „Siły Zbrojne w Służbie
Ojczyzny”.
[Edu1], [Edu12], [Edu22], [Edu24], [Edu28], [Edu63], [Edu67],
[Edu88]
[Pro9], [Pro16]
[Mgr2], [Mgr16], [Mgr30], [Mgr32], [Mgr39]
[Inż14], [Inż27], [Inż28], [Inż47]
[Pub57], [Pub58]
[Konf18], [Konf19]
...................................................

Wojciech Kulas
tel. (22) 683 93 54
wojciech.kulas@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`86), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Do 31 VIII 2012 r. kierownik Zakładu Metodyk i Narzędzi
Informatyki;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun jednego studenta indywidualnego;
W 2012 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu40], [Edu59], [Edu63], [Edu85], [Edu95]
[Pro2], [Pro5], [Pro8], [Pro10]
[Mgr21]
[Pub49]
[Konf9], [Konf32]

..........................................................................

................................ Pracownicy Instytutu .............................

Marcin Mazurek
tel. (22) 683 99 10
marcin.mazurek@wat.edu.pl

Mgr inż. (`00), Dr (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Do 31 VIII 2012 r. kierownik Zakładu Badań Operacyjnych
i Wspomagania Decyzji;
W 2012 r. promotor dwóch prac magisterskich i jednej inżynierskiej;
W 2012 r. odznaczony brązowym medalem „Za zasługi dla
Obronności Kraju”.
[Edu19], [Edu34], [Edu36], [Edu63]
[Mgr41], [Mgr55]
[Inż41]
[Pub22], [Pub23], [Pub60]
[Konf10], [Konf12]
...................................................

Mgr inż. (`96), Dr (`05)
Do 30 IX 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2012 r. promotor dwóch prac magisterskich i trzech inżynierskich.
[Edu49], [Edu58], [Edu63]
[Mgr44], [Mgr75]
[Inż16], [Inż29], [Inż31]
Marek Nowak
tel. (22) 683 71 28
marek.nowak@wat.edu.pl
...................................................

Jarosław Olejniczak
tel. (22) 683 99 10
jolej@onet.pl

Mgr (`96), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
W 2012 r. promotor dwóch prac magisterskich;
Poza WAT − sekretarz PLAIS (Polish Chapter of Association of
Information System), członek NTIE (Naukowe Towarzystwo
Informatyki Ekonomicznej) oraz członek Rady Naukowej
Kolegium Analiz Ekonomicznych SGH.
[Edu21], [Edu35], [Edu63], [Edu66], [Edu68], [Edu76]
[Mgr5], [Mgr48]
[Pub26]
....................................................

Dariusz Pierzchała
tel. (22) 683 90 44
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Zastępca dziekana Wydziału Cybernetyki;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2008−2012);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy dwóch studentów indywidualnych;
W 2012 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Członek Zarządu PTSK.
[Edu32], [Edu55], [Edu56], [Edu63]
[Pro2], [Pro6], [Pro8], [Pro10], [Pro11]
[Mgr3]
[Pub28], [Pub29], [Pub40], [Pub49]
[Konf7], [Konf9]

..........................................................................
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Jarosław Rulka
tel. (22) 683 92 64
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia;
Członek Rady WCY (kadencja 2008−2012);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Członek PTSK.
[Edu36], [Edu55], [Edu63], [Edu84]
[Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro8], [Pro10]
[Mgr58]
[Pub40], [Pub49]
[Konf9]
...................................................

Jerzy Stanik
tel. (22) 683 73 38;
(22) 683 72 84
jerzy.stanik@wat.edu.pl

Mgr inż. (`78), Dr (`86)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Od 2008 r. zastępca dyrektora Instytutu Systemów
Informatycznych;
W 2012 r. promotor czterech prac magisterskich i trzech
inżynierskich.
[Edu13], [Edu27], [Edu31], [Edu61], [Edu63], [Edu75], [Edu87],
[Edu93], [Edu94]
[Mgr33], [Mgr47], [Mgr51], [Mgr61]
[Inż8], [Inż23], [Inż36]
[Pro9], [Pro16]
[Pub66]
[Konf9], [Konf10]
...................................................

Wojciech Stecz
tel. (22) 683 71 28
wojciech.stecz@wat.edu.pl

Mgr inż. (`97), Dr (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2012 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu63], [Edu96]
[Mgr26]
[Pro11]
[Pub45]
[Konf10], [Konf33]

...................................................

Roman Wantoch-Rekowski
tel. (22) 683 73 41
rrekowski@wat.edu.pl
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Mgr inż. (`92), Dr (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Pełnomocnik Dziekana Wydziału Cybernetyki ds. informatyzacji
(kadencja 2008−2012);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. promotor czterech prac inżynierskich.
[Edu63], [Edu65], [Edu68]
[Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro9], [Pro10]
[Inż10], [Inż18], [Inż32], [Inż45]
[Pub20], [Pub21], [Pub34], [Pub40], [Pub49]
[Konf9], [Konf20], [Konf31]

..........................................................................
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Zbigniew Wesołowski
tel. (22) 683 71 28
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`81), Dr (`01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2012 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu63], [Edu86]
[Inż15], [Inż26]
[Pub35], [Pub36], [Pub76]
[Konf10], [Konf25], [Konf38]

2.4. Asystenci
Mgr inż. (`04), Dr (`12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2012 r. obrona pracy doktorskiej pt. Ontology-based indirect
association assessment method using graph and logic reasoning
techniques (Metoda oceny skojarzeń pośrednich w modelach
Mariusz Chmielewski
semantycznych wykorzystująca techniki grafowe i wnioskowania);
tel. (22) 683 73 55
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl W 2012 r. promotor siedmiu prac magisterskich;
Mentor studenckich zespołów naukowych z WAT (m.in.: ARMED
i InnoWATors), które w 2012 r. (za projekty SAPER i SENSE)
zdobyły łącznie cztery złote medale i dwie nagrody specjalne
na międzynarodowych wystawach: iENA w Norymberdze,
SIIF w Seulu oraz na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Wynalazków IWIS;
Wyróżniony Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku
akademickim 2011/2012.
Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi.
[Edu32], [Edu41], [Edu63], [Edu79], [Edu80], [Edu81]
[Mgr1], [Mgr35], [Mgr54], [Mgr56], [Mgr57], [Mgr69], [Mgr71]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro8], [Pro9], [Pro10], [Pro13]
[Pub8], [Pub9], [Pub40], [Pub49], [Pub56]
[Konf9], [Konf11], [Konf12], [Konf13]
...................................................

Tomasz Drozdowski
tel. (22) 683 94 73
tomasz.drozdowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych.
[Edu39], [Edu41], [Edu54], [Edu77], [Edu81], [Edu82]
[Pro2], [Pro8], [Pro10]
[Pub20], [Pub40]
[Konf9]
...................................................

Mgr inż. (`93)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu86]
[Pro1]
Andrzej Gaj
tel. (22) 683 74 10
andrzej.gaj@wat.edu.pl
..........................................................................
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Tomasz Gzik
tel. (22) 683 74 10
tomasz.gzik@wat.edu.pl

Mgr inż. (`07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu14], [Edu43], [Edu44]
[Pub6], [Pub8], [Pub9]
[Konf10], [Konf11], [Konf12]
...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu17], [Edu46], [Edu81], [Edu83]
[Pub16]

Michał Kapałka
tel. (22) 683 94 73
michal.kapalka@wat.edu.pl
...................................................

Rafał Kasprzyk
tel. (22) 683 73 55
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

Mgr inż. (`05), Dr (`12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Komisji ds. Studenckich Rady Wydziału Cybernetyki
(kadencja 2012−2016);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy jednego studenta indywidualnego;
W 2012 r. obrona pracy doktorskiej pt. Modele ewolucji
systemów złożonych i metody badania ich charakterystyk dla
potrzeb komputerowej identyfikacji potencjalnych sytuacji
kryzysowych;
Mentor studenckich zespołów naukowych z WAT (m.in.:
FRONT, RoadReaders, TechSafe), które uczestniczyły
w prestiżowych konkursach informatycznych w 2012 r.;
Wyróżniony Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku
akademickim 2011/2012.
[Edu6], [Edu9], [Edu30], [Edu42], [Edu62], [Edu81]
[Pro2], [Pro4], [Pro5], [Pro6], [Pro7], [Pro10], [Pro11]
[Pub17], [Pub49], [Pub55]
[Konf9], [Konf11], [Konf16], [Konf17]
...................................................

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu12], [Edu67]
[Pro1]
Piotr Kędzierski
tel. (22) 683 99 14
piotr.kedzierski@wat.edu.pl
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Piotr Marciniak
tel. (22) 683 94 73
pmarciniak@wat.edu.pl

Mgr inż. (`98), Dr (`05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
W 2012 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu38], [Edu63], [Edu78]
[Pro3]
[Inż37]
[Konf6]
...................................................

Paweł Moszczyński
tel. (22) 683 94 73
pawel.moszczynski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu54], [Edu78]
[Pro3], [Pro14]
[Konf6]
...................................................

Mgr inż. (`98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu86]

Marcin Pery
tel. (22) 683 74 10
marcin.pery@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki).
[Edu19], [Edu20], [Edu26], [Edu27], [Edu52], [Edu69], [Edu70],
[Edu72], [Edu74], [Edu108]
[Konf9]
Tomasz Protasowicki
tel. (22) 683 99 15
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl
...................................................

Robert Waszkowski
tel. (22) 683 74 10
robert.waszkowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`98), Dr (`12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
W 2012 r. obrona pracy doktorskiej pt. Metody i narzędzia
informatycznego wspomagania oceny produktywności zespołu
w projektach informatycznych.
[Edu8], [Edu58], [Edu60]
[Pub68], [Pub69], [Pub70], [Pub71], [Pub72]
[Konf37]

..........................................................................
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Joanna Wiśniewska
tel. (22) 683 74 08
joanna.wisniewska@wat.edu.pl

Mgr inż. (`04), Dr (`12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2012 r. obrona pracy doktorskiej pt. Algorytm wspomagający
podejmowanie decyzji wraz z koncepcją zastosowania
adekwatnych obliczeń kwantowych.
[Edu11], [Edu23], [Edu37], [Edu51], [Edu54], [Edu80], [Edu84]
[Pro15]
[Pub73]
[Konf26]
...................................................

Mgr inż. (`97)
Do 31 VIII 2012 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki.
[Edu58]

Jarosław Wójciński
tel. (22) 683 74 10
jaroslaw.wojcinski@wat.edu.pl

2.5. Starsi wykładowcy
Mgr inż. (`89), Dr (`93)
Do 31 VIII 2012 r. pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Metodyk i Narzędzi Informatyki;
W 2012 r. promotor dwóch prac magisterskich.
[Edu63]
[Mgr25], [Mgr63]
Marek Deutsch
tel. (22) 683 72 84
marek.deutsch@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki).
[Edu5], [Edu47], [Edu85], [Edu95]

Tomasz Gumowski
tel. (22) 683 72 93
tomasz.gumowski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. (`84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki).
[Edu78], [Edu86]

Arkadiusz Kowalski
tel. (22) 683 74 10
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl
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Stefan Rozmus
tel. (22) 683 72 84
stefan.rozmus@wat.edu.pl

Mgr inż. (`78), Dr (`94)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
W 2012 r. promotor dwóch prac magisterskich i jednej inżynierskiej.
[Edu8], [Edu63], [Edu85], [Edu94]
[Mgr28], [Mgr74]
[Inż40]

...................................................

Irena Skórska
tel. (22) 683 72 84
irena.skorska@wat.edu.pl

Mgr (`80), Dr (`87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2012 r. promotorka jednej pracy magisterskiej i dwóch
inżynierskich.
[Edu23], [Edu63], [Edu78]
[Mgr40]
[Inż1], [Inż34]

2.6. Wykładowcy
Mgr inż. (`97)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu86]

Sławomir Wysocki
tel. (22) 683 74 10
slawomir.wysocki@wat.edu.pl

2.7. Instruktorzy
Mgr inż. (`08)
Pracownik dydaktyczny (1/3);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki).
[Edu49], [Edu58]

Adrian Marcinków
tel. (22) 683 74 10
amarcinkow@wat.edu.pl
...................................................

Jarosław Napiórkowski
tel. (22) 683 74 10
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl

Mgr inż. (`99)
Pracownik dydaktyczny (1/3);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych (dawny Zakład
Metodyk i Narzędzi Informatyki);
Członek zespołu badawczego Analiz numerycznych
i przetwarzania informacji wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w medycynie.
[Edu2], [Edu53]
[Pro1]

..........................................................................
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2.8. Pozostali pracownicy

Barbara Fedyna
tel. (22) 683 70 18
barbara.fedyna@wat.edu.pl
Samodzielny referent ds. administracyjnych

Bogumiła Fronczak
tel. (22) 683 95 04
bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Samodzielny referent techniczny

...................................................

Agnieszka Kacprzak
tel. (22) 683 74 08
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
Starszy referent administracyjny
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Jan Staruch
tel. (22) 683 70 18
jan.staruch@wat.edu.pl
Starszy technik

..........................................................................

3. Działalność dydaktyczna
3.1. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów stacjonarnych
i niestacjonarnych I i II stopnia
[Edu1] Administrowanie i konfigurowanie
baz danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela
[Edu2] Algorytmy i struktury danych
P. Moszczyński, J. Napiórkowski,
A. Walczak, K. Worwa
[Edu3] Algorytmy optymalizacji
M. Chudy

[Edu18] Grafy i sieci uwarunkowane czasowo
Z. Tarapata
[Edu19] Hurtownie danych
M. Mazurek, T. Protasowicki
[Edu20] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością organizacji
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu21] Informatyczne podstawy projektowania
i wdrażania strategii organizacji
J. Olejniczak

[Edu4] Analiza algorytmów grafowo-sieciowych
Z. Tarapata

[Edu22] Informatyczne wspomaganie
zarządzania kadrami
M. Kiedrowicz

[Edu5] Analiza i modelowanie SI
T. Gumowski, P. Kosiuczenko

[Edu23] Informatyka
I. Skórska, J. Wiśniewska

[Edu6] Analiza i projektowanie ISWD
R. Kasprzyk

[Edu24] Informatyka w administracji publicznej
M. Kiedrowicz

[Edu7] Analiza matematyczna
K. Worwa

[Edu25] Informatyka w procesach biznesowych
T. Górski

[Edu8] Analiza strukturalna systemów
informatycznych
S. Rozmus, R. Waszkowski

[Edu26] Informatyka w systemach
bezpieczeństwa
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu9] Aplikacje internetowe
R. Kasprzyk

[Edu27] Informatyka w zarządzaniu
T. Protasowicki, J. Stanik

[Edu10] Badania operacyjne
Z. Tarapata

[Edu28] Informatyka w zarządzaniu kadrami
M. Kiedrowicz

[Edu11] Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
A. Ameljańczyk, J. Wiśniewska

[Edu29] Integracja systemów informatycznych
T. Górski

[Edu12] Bazy danych
P. Kędzierski, M. Kiedrowicz,
J. Koszela
[Edu13] Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
J. Stanik
[Edu14] Dokumentacja elektroniczna
T. Gzik, J. Koszela
[Edu15] E-biznes
G. Konopacki
[Edu16] Efektywność systemów informatycznych
R. Antkiewicz
[Edu17] Elementy teorii niezawodności
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu30] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, R. Kasprzyk
[Edu31] Jakość systemów informatycznych
J. Stanik
[Edu32] Języki i techniki programowania
M. Chmielewski, P. Kosiuczenko,
D. Pierzchała
[Edu33] Koncepcje i technologie informatyczne
w zarządzaniu
T. Górski
[Edu34] Metody eksploracji danych
R. Antkiewicz, M. Mazurek
[Edu35] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
A. Najgebauer, J. Olejniczak

.....................................................................
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[Edu36] Metody informatycznego
wspomagania decyzji
A. Najgebauer, M. Mazurek, J. Rulka
[Edu37] Metody optymalizacji
J. Wiśniewska
[Edu38] Metody numeryczne
P. Marciniak
[Edu39] Metody wspomagania dowodzenia
T. Drozdowski, Z. Tarapata
[Edu40] Metodyki obiektowe
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu41] Metody wizualizacji pola walki
M. Chmielewski, T. Drozdowski,
J. Koszela
[Edu42] Modele ewolucji sieci złożonych
R. Kasprzyk
[Edu43] Modelowanie i algorytmizacja
procesów przedsiębiorstwa
T. Gzik, T. Nowicki
[Edu44] Modelowanie i analiza
procesów biznesowych
T. Gzik, T. Nowicki
[Edu45] Modelowanie i symulacja procesów
walki
R. Antkiewicz
[Edu46] Modelowanie matematyczne
M. Kapałka, Z. Tarapata
[Edu47] Narzędzia wspierające proces
wytwarzania SI
T. Gumowski
[Edu48] Niezawodność systemów
komputerowych
T. Nowicki

[Edu54] Podstawy optymalizacji
A. Ameljańczyk, M. Chudy,
T. Drozdowski, P. Moszczyński,
J. Wiśniewska
[Edu55] Podstawy symulacji
D. Pierzchała, A. Najgebauer, J. Rulka
[Edu56] Prognozowanie i symulacja
D. Pierzchała
[Edu57] Programowanie obiektowe
A. Walczak, K. Worwa
[Edu58] Programowanie współbieżne
A. Marcinków, M. Nowak,
R. Waszkowski, J. Wójciński
[Edu59] Projektowanie systemów wspomagania
dowodzenia
W. Kulas
[Edu60] Projekt przejściowy
R. Waszkowski
[Edu61] Projekt zespołowy
J. Stanik
[Edu62] Rzeczywistość mieszana
R. Kasprzyk
[Edu63] Seminarium dyplomowe
A. Ameljańczyk, W. Barcikowski,
G. Bliźniuk, M. Chmielewski,
M. Deutsch, T. Górski, R. Hoffmann,
M. Kiedrowicz, G. Konopacki,
P. Kosiuczenko, J. Koszela, W. Kulas,
P. Marciniak, M. Mazurek, M. Nowak,
T. Nowicki, J. Olejniczak, D. Pierzchała,
S. Rozmus, J. Rulka, J. Skórska,
J. Stanik, W. Stecz, Z. Tarapata,
T. Tarnawski, A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski, Z. Wesołowski, K. Worwa
[Edu64] Seminarium przeddyplomowe
W. Barcikowski

[Edu49] Obliczenia równoległe i rozproszone
A. Marcinków, M. Nowak,
Z. Tarapata

[Edu65] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski

[Edu50] Ochrona i bezpieczeństwo danych w SI
G. Konopacki

[Edu66] Strategiczna karta wyników
J. Olejniczak

[Edu51] Podstawy badań operacyjnych
A. Ameljańczyk, J. Wiśniewska

[Edu67] Systemy baz danych
P. Kędzierski, M. Kiedrowicz,
J. Koszela, B. Szafrański

[Edu52] Podstawy informatycznych systemów
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu53] Podstawy metodyk obiektowych
T. Górski, J. Napiórkowski,
B. Szafrański
28

[Edu68] Systemy eksperckie
J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski
[Edu69] Systemy klasy BIS
T. Protasowicki

.....................................................................
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[Edu70] Systemy informatyczne w zarządzaniu
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu88] Wstęp do baz danych
M. Kiedrowicz

[Edu71] Systemy klasy Business Intelligence
R. Hoffmann

[Edu89] Wstęp do ekonometrii i prognozowania
G. Konopacki

[Edu72] Systemy MRP i ERP
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu90] Wybrane zagadnienia badań
operacyjnych
Z. Tarapata

[Edu73] Systemy pracy grupowej
J. Koszela
[Edu74] Systemy wspomagania relacji
z klientami CRM
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu75] Systemy zarządzania bezpieczeństwem
informacji
J. Stanik
[Edu76] Sztuczna inteligencja
A. Najgebauer, J. Olejniczak
[Edu77] Techniki algorytmiczne
T. Drozdowski, Z. Tarapata
[Edu78] Technologia informacyjna
A. Kowalski, P. Marciniak,
P. Moszczyński, I. Skórska
[Edu79] Technologie internetowe i mobilne
M. Chmielewski
[Edu80] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chudy, M. Chmielewski,
J. Wiśniewska

[Edu91] Zarządzanie dokumentami
elektronicznymi
J. Koszela
[Edu92] Zarządzanie kontraktami i wymaganiami
T. Górski, B. Szafrański
[Edu93] Zarządzanie projektami
J. Stanik
[Edu94] Zarządzanie przedsięwzięciami
informatycznymi
S. Rozmus, J. Stanik
[Edu95] Zarządzanie wymaganiami
W. Kulas, T. Gumowski
[Edu96] Zintegrowane informatyczne systemy
zarządzania
W. Stecz

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich
[Edu97] Ewaluacja oprogramowania III
K. Worwa

[Edu81] Teoria grafów i sieci
M. Chmielewski, T. Drozdowski,
M. Kapałka, R. Kasprzyk, Z. Tarapata

[Edu98] Matematyczne metody wspomagania
decyzji III
A. Ameljańczyk

[Edu82] Teoria decyzji
T. Drozdowski, A. Najgebauer

[Edu99] Metody generatywne i aspektowe
w wytwarzaniu oprogramowania
P. Kosiuczenko

[Edu83] Teoria gier
A. Ameljańczyk, M. Kapałka
[Edu84] Wielokryterialne metody oceny
i optymalizacji
A. Ameljańczyk, J. Rulka,
J. Wiśniewska
[Edu85] Wprowadzenie do metod
wytwarzania SI
T. Gumowski, W. Kulas,
S. Rozmus
[Edu86] Wprowadzenie do programowania
A. Gaj, A. Kowalski, M. Pery,
Z. Wesołowski, S. Wysocki
[Edu87] Współczesne metodyki projektowania
i wdrażania
J. Stanik

[Edu100] Optymalizacja III
M. Chudy
[Edu101] Seminaria doktoranckie
R. Antkiewicz, A. Ameljańczyk,
M. Chudy, P. Kosiuczenko, T. Nowicki,
B. Szafrański, A. Walczak
[Edu102] Sieci neuronowe i logika rozmyta III
A. Walczak
[Edu103] Sztuczna Inteligencja III
A. Najgebauer
[Edu104] Symulacja komputerowa III
A. Najgebauer

[Edu105] Systemy Wspomagania Decyzji III
A. Najgebauer
.....................................................................
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[Edu106] Teoretyczne podstawy informatyki III
M. Chudy
[Edu107] Złożone struktury danych III
K. Worwa

3.3. Przedmioty prowadzone w ramach
kursów specjalistycznych dla MON
[Edu108] Szkolenie w modułach
T. Protasowicki
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4. Działalność naukowo-badawcza
4.1. Uczestnictwo w realizacji projektów
i prac badawczych
4.1.1. Zrealizowane projekty
i prace badawcze
[Pro1] Projekt POIG. 02.03.03-00-145/08
pt. Budowa nowoczesnej aplikacji ICT
do wsparcia badań naukowych
w dziedzinie innowacyjnych metod
diagnostyki i leczenia chorób
cywilizacyjnych

Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka.
Projekt został zrealizowany przez zespół
naukowców ulokowanych w trzech instytucjach:
 Wojskowej Akademii Technicznej
 Wojskowym Instytucie Medycznym
w Warszawie
 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie.
Wykonawcami
ze
strony
WAT
byli
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych:
A. Walczak (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, A. Gaj,
P. Kędzierski, P. Kosiuczenko, A. Najgebauer,
J. Napiórkowski.
Okres realizacji: 1.04.2009 – 30.09.2012.
Celem projektu było opracowanie, na
potrzeby instytucji naukowych sektora medycznego, zaawansowanej aplikacji informatycznej
opartej na technologii ICT wraz z rozbudowaną,
cyfrową bazą wiedzy.
Aplikacja zostanie udostępniona pracownikom naukowym sfery medycznej po przeprowadzeniu specjalistycznego szkolenia w zakresie obsługi systemu. Aplikacja ta będzie
umożliwiać prowadzenie nowoczesnych badań
naukowych w dziedzinie diagnostyki i leczenia
chorób cywilizacyjnych z zastosowaniem technologii społeczeństwa informacyjnego oraz
zapewni polskim instytucjom naukowym sektora
medycznego łączność z międzynarodowymi
naukowymi sieciami informatycznymi.
[Pro2] Projekt nr A-0937-RT-GC
pt. Asymmetric Threat Environment
Analysis (through Asymmetric
Engagement Modelling, Modelling
of Impacts on Hearts & Minds,
and Threat Scenario Generation
from environmental factors) (ATHENA)

Projekt został zrealizowany przez międzynarodowe konsorcjum, w składzie:
 TNO (Holandia) − lider projektu
 EADS Defence Security, obecnie Cassidian
(Francja)
 FFI (Norwegia)
 ITTI (Polska)
 WAT (Polska)
 TUT (Estonia)
 VTT (Finlandia).
Wykonawcami ze strony WAT byli m.in.
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych:
R. Antkiewicz (kierownik projektu),
M. Chmielewski, T. Drozdowski, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 03.2010 – 09.2012.
Zadania zespołu z WAT to:
 budowa magistrali integracyjnej, której celem
jest połączenie różnorodnych komponentów
wykonywanych w ramach przedsięwzięcia
ATHENA, względnie niezależnie od przyjętej
technologii, składni i semantyki danych
 udział w opracowaniu modeli i aplikacji
pozwalających na generowanie prawdopodobnych scenariuszy zagrożeń dla sił
własnych na podstawie stanu przeciwnika,
otoczenia („human terrain”) i sił własnych
 modelowanie
wybranych
fizycznych
aspektów działań asymetrycznych, tzn.
związanych
np.
z
charakterystykami
uzbrojenia, taktyką, cyberatakiem-cyberobroną i ich wpływem na skuteczność
działań, współudział w przygotowaniu oraz
pielęgnowaniu środowiska demonstratora.
[Pro3] Projekt MNiSW nr N N517 228235
pt. Przestrajalny i rekonfigurowalny
mikrooptoelektroniczny system
przełączania sygnału dla fotoniki
i telekomunikacji
Projekt jest multidyscyplinarny. Łączy doświadczenie kilku ośrodków krajowych, takich
jak:
 Instytut Systemów Informatycznych (WCY
WAT)
 Instytut Fizyki Technicznej (WNTC WAT)
 Instytut Chemii (WNTC WAT)
 CBMiM PAN.
Okres realizacji: 05.11.2008 – 04.10.2012.
Wykonawcami
ze
strony
WAT
byli
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych: P. Marciniak, P. Moszczyński,
A. Walczak (kierownik projektu).
W ramach realizacji projektu zaplanowano
rozbudowanie badań w obszarze współpracy
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międzynarodowej w związku z zaproszeniem
projektodawców do współrealizacji tematu
LIWARI (Light Induced Waveguides for
Readdresable
Interconnects)
zgłoszonego
w ramach inicjatywy FET w 7PR UE i koordynowanego w Polsce przez profesora
M. Karpierza z Politechniki Warszawskiej.
Zamierzenia badań:
a) wykonanie
samoorganizującego
się
sprzęgacza typu Y wielomodowych światłowodów planarnych indukowanych w układzie
elektrooptycznym,
b) pomiary własności sprzęgacza oraz ich
zależność od parametrów konstrukcyjnych
i materiałowych dla światła z obszaru widma
stosowanego w telekomunikacji światłowodowej.
[Pro4] Praca nr RMN 08-696/2012/WAT
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
procesów o charakterze wirusowym
w systemach sieciowych
Pracę zrealizowali:
i Z. Tarapata.

R. Kasprzyk

(kierownik)

Okres realizacji: 1.06.2012 – 31.12.2012.
W pracy podjęto próbę opisu dynamiki
zjawisk
zachodzących
na/w
systemach
sieciowych, celem:
 Analizy wpływu ewolucji sieci na zmiany jej
właściwości. W tym celu wykorzystano
popularne
algorytmy
generacji
sieci
złożonych typu Small World i Scale Free oraz
ich liczne modyfikacje, w tym algorytmy
autorskie.
 Analizy rozprzestrzeniania się zjawisk
o charakterze wirusowym w systemach
sieciowych jak np.: szerzenie się chorób
zakaźnych, dystrybucja informacji/rozkazu/
plotki w sieci społecznej czy wirusów
komputerowych w sieciach teleinformatycznych.
Praktycznym
wynikiem
pracy
będzie
implementacja oprogramowania do badania
ewolucji sieci oraz dyfuzji zjawisk o charakterze
wirusowym w systemach sieciowych.
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie
realizacji
[Pro5] Projekt nr O ROB 0021 01/ID 21/2
(PBR-K 15-047/2011/WAT)
pt. Nowoczesne technologie dla/w
procesie karnym i ich wykorzystanie
– aspekty techniczne, kryminalistyczne,
kryminologiczne i prawne
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
naukowe w składzie:
 Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa
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 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział
Cybernetyki i Instytut Optoelektroniki
 Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 PPBW Sp. z o.o. w Białymstoku.
Wykonawcami ze strony WAT/WCY są
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych: D. Pierzchała (kierownik)
A. Najgebauer, R. Antkiewicz, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski, J. Rulka, J. Koszela,
W. Kulas, R. Kasprzyk, M. Chmielewski, M. Dyk
(doktorant), K. Chlebicki (doktorant)
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Okres realizacji: 22.12.2011 – 21.06.2014.
Projekt ma na celu badania prawnicze,
kryminalistyczne i informatyczne w zakresie
rozwiązań
technologicznych
służących
podniesieniu bezpieczeństwa obywateli.
Wyniki w szczególności wspierać mają
organy ścigania oraz wymiar sprawiedliwości
w realizowaniu przez nich zadań w obszarze czynności operacyjno-rozpoznawczych
i procesowych.
[Pro6] Projekt nr O ROB 0001 01/ID 1/3
(PBR-K 15-033/2011/WAT)
pt. Opracowanie nowoczesnych
stanowisk szkoleniowych
zwiększających skuteczność działań
ratowników KSRG
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
naukowe w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna – Wydział
Cybernetyki
 Centrum
Naukowo-Badawcze
Ochrony
Przeciwpożarowej – Państwowy Instytut
Badawczy z Józefowa
 Akademia Obrony Narodowej
 PRODUS S.A. z Wrocławia
 SPECOPS Sp. z o.o. z Gdyni.
Wykonawcami ze strony WAT/WCY są
pracownicy naukowi z Instytutu Systemów
Informatycznych:
R. Wantoch-Rekowski (kierownik),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski,
J. Koszela, W. Kulas, R. Kasprzyk,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Okres realizacji: 28.12.2011 – 27.12.2013.
Projekt dotyczy zagadnień związanych
z
poprawą
bezpieczeństwa
strażaków-ratowników
poprzez
umożliwienie
im
prowadzenia ćwiczeń w warunkach zbliżonych
do rzeczywistych. Odpowiednie ćwiczenia
w warunkach zbliżonych do rzeczywistych mogą
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być realizowane zarówno w warunkach
rzeczywistych oraz z wykorzystaniem specjalistycznych poligonów wirtualnych. W ramach
projektu planowane jest opracowanie założeń do
„modelowego wyposażenia poligonu pożarniczego” zawierających opis obiektów oraz infrastruktury technicznej oraz wykonanie wybranego
elementu
zaproponowanego
stanowiska
ćwiczebnego w wybranym ośrodku szkolenia
Państwowej Straży Pożarnej. Planowane jest też
opracowanie założeń dla poligonu wirtualnego
oraz jego realizacja w formie kontenera
zawierającego niezbędną do ćwiczeń infrastrukturę teleinformatyczną, sprzęt komputerowy
oraz
wykonane
w
ramach
projektu
oprogramowanie. Poligon wirtualny wykonany
zostanie z wykorzystaniem specjalizowanego
systemu symulacyjnego VBS, który umożliwia
bardzo szczegółowe zobrazowanie sytuacji
zawierającej obiekty i ludzi. Jest to system wykorzystywany w ramach przygotowań żołnierzy
do misji bojowych i pokojowych z dużym
uwzględnieniem działań w terenie zurbanizowanym. Poligon wirtualny będzie wyposażony w zestaw narzędzi programowych
umożliwiający wspomaganie instruktorów na
etapie: przygotowania szkolenia (budowa
scenariusza), nadzoru nad realizowanym
szkoleniem (dynamiczne wprowadzanie zmian
w trakcie szkolenia), oceny szkolonych
(narzędzia wspomagające podgląd przebiegu
wykonanego szkolenia).
[Pro7] Praca nr PBS 23-666/2012/WAT
pt. Modelowanie i projektowanie
systemów informatycznych na potrzeby
obronności państwa i gospodarki
narodowej
W zespole wykonawczym uczestniczą:
A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
Z. Tarapata (kierownik pracy).
Okres realizacji: 01.01.2012 – 31.12.2013.
W ramach pracy zaplanowano realizację
następujących zadań:
 Modelowanie i optymalizacja procesów
decyzyjnych na potrzeby obronności
państwa i gospodarki narodowej.
 Algorytmizacja procesów decyzyjnych na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
 Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów
wspomagania decyzji na potrzeby
obronności państwa i gospodarki narodowej.
 Opracowanie elementów metodyki
konstruowania informatycznych systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
 Opracowanie elementów metodyki
integrowania informatycznych systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na





potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
Opracowanie miar i metod badania
efektywności i niezawodności systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.
Opracowanie miar i metod badania
niezawodności oprogramowania systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby obronności państwa i gospodarki
narodowej.

[Pro8] Projekt nr PBU /01-115/2012/WAT
pt. Symulator Systemu Kierowania
Ogniem wieży Hitfist-30P do Symulatora
SK-1 Pluton KTO Rosomak
W zespole wykonawczym uczestniczą:
R. Wantoch-Rekowski (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata.
Okres realizacji: 17.05.2012 – 15.02.2013.
Celem projektu jest opracowanie symulatora
Systemu Kierowania Ogniem wieży Hitfist-30P
do Symulatora SK-1 Pluton KTO „Rosomak”.
Oprogramowanie
wykonane
zostanie
z wykorzystaniem systemu symulacyjnego
VBS2, którego producentem jest Bohemia
Interactive Simulations. Oprogramowanie ma
współpracować z imitatorami oprzyrządowania
wieży Hitfist-30P oraz generować obraz
w peryskopach widziany przez działonowego
i dowódcę.
[Pro9] PBR 15-283/2012/WAT
pt. Zaawansowane technologie
informatyczne wspierające procesy
analizy danych (gł. finansowych)
w obszarze przestępczości finansowej
Skład konsorcjum:
 Wojskowa Akademia Techniczna − lider
 Kancelaria prawna SD & Partners z siedzibą
w Warszawie.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Kiedrowicz (kierownik projektu), J. Koszela,
Z. Tarapata, R. Kasprzyk, R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski, J. Stanik.
Okres realizacji: 19.12.2012 − 18.12.2015.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

W ramach projektu opracowane zostaną
autonomiczne
narzędzia
informatyczne
wspomagające zwalczanie przestępczości finansowej. Będą służyły do wspomagania organów
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ścigania w zakresie analizy, wykrywania zdarzeń
przestępczych
oraz
przeciwdziałania
im
w obszarze przestępczości finansowej. Będą
mogły być wykorzystywane do analizy danych
historycznych, wykrywania symptomów przestępstw finansowych oraz do prognozowania
możliwych do wystąpienia w przyszłości przestępstw finansowych.
Zaprojektowane mechanizmy będą wspierać
służby, organy państwowe oraz instytucje
finansowe.
Wykorzystane
zostaną
zaawansowane
modele formalne oraz wzorce: przepływów
środków finansowych, przestępstw finansowych,
incydentów oraz podmiotów funkcjonujących
w tym obszarze. Opracowane modele i wzorce
posłużą do budowy modelu ontologicznego
stanowiącego podstawę do dalszych analiz.
[Pro10] Projekt nr PBR 15-303/2012/WAT
pt. System informatycznego wsparcia
rozwoju zdolności oraz identyfikacji
potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Do realizacji projektu zostało powołane konsorcjum w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Cybernetyki - lider
 Asseco Poland Sp. z o. o.
 Akademia Obrony Narodowej.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, T. Drozdowski,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer (kierownik projektu),
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 20.12.2012 − 19.12.2015.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Głównym celem projektu jest opracowanie
systemu informatycznego wsparcia rozwoju
zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych
(SIWRZIPO) Sił Zbrojnych RP na poziomie
technologicznym umożliwiającym demonstrację
w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do
nich: algorytmów analizy wybranych zagrożeń
bezpieczeństwa RP, symulacji wybranych
kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych
szczebli dowodzenia oraz analizy systemów
funkcjonalnych
Sił
Zbrojnych,
a
także
wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił
Zbrojnych.
Wynikiem projektu będzie prototypowy
SIWRZIPO SZ oraz zestaw usług wsparcia
rozwoju zdolności na VIII lub IX poziomie
gotowości technologii. Projekt realizowany
będzie w dwóch etapach: badawczym
i rozwojowym. W pierwszym opracowany
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zostanie projekt koncepcyjny w postaci modelu
laboratoryjnego systemu na VI poziomie
gotowości, który będzie poddany badaniom
weryfikacyjnym w warunkach zbliżonych do
operacyjnych. W etapie rozwojowym będzie
opracowany prototyp systemu, a następnie jako
walidacja w warunkach operacyjnych. W trakcie
badań przeprowadzona zostanie reinżynieria
procesów planowania i programowania rozwoju SZ i powstanie poprawiona metodyka
planowania, budżetowania i prognozowania
rozwoju zdolności SZ RP z wykorzystaniem
SIWRZIPO.
[Pro11] Projekt nr PBST/27-269/2012/WAT
pt. System wspomagania ćwiczeń
symulacyjnych oraz doskonalenia
procedur w działaniach organów
nadzoru sanitarnego w przypadkach
zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową
Projekt jest realizowany przez konsorcjum
w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Cybernetyki − lider
 Politechnika Warszawska, Wydział
Mechatroniki
 Tecna Sp. z o.o.
 Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi Instytutu Systemów Informatycznych:
T. Nowicki (kierownik pracy), K. Worwa,
A. Ameljańczyk, M. Chudy, W. Stecz,
D. Pierzchała, R. Kasprzyk, G. Bliźniuk,
A. Bryzek (doktorantka).
Okres realizacji: 01.07.2012 – 30.06.2014.
Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Celem projektu jest opracowanie systemu
informatycznego wspomagania ćwiczeń symulacyjnych
oraz
doskonalenia
procedur
w działaniach organów nadzoru sanitarnego
w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową.
W ramach realizacji projektu wykonane
będzie oprogramowanie systemu będące
podstawą organizacji ćwiczeń symulacyjnych dla
organów nadzoru sanitarnego powodujących
lepsze przygotowanie inspektorów do zwalczania
zatruć
lub
epidemii
chorób
przenoszonych drogą pokarmową, doskonalenia
procedur stosowanych przez organy nadzoru
sanitarnego.
W projekcie rozbudowane będą modele
dynamiczne opisujące procesy tworzenia i rozprzestrzeniania się epidemii oraz procesy
funkcjonowania
służb
sanitarnych.
Rozbudowany zostanie symulator rozprzestrzeniania
się epidemii chorób przewodu pokarmowego.
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Skonstruowany zostanie model danych
o populacji, terenie i rozpatrywanych chorobach
przenoszonych drogą pokarmową.
[Pro12] POIS.13.01.00-00-007/12
pt. Przebudowa budynku nr 65 na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie

Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
Wykonawcami projektu są: T. Górski (kierownik
projektu), J. Koszela (główny wykonawca).
Okres realizacji: 19.12.2012 − 15.06.2015.
Głównym rezultatem realizacji projektu
będzie powstanie na Wydziale Cybernetyki WAT
kompleksowego ośrodka dydaktyczno-badawczego, wyposażonego w nowoczesną infrastrukturę ICT o wysokim standardzie. Pozwoli to
na kształcenie studentów studiów wyższych (I, II
i III stopnia) na najwyższym poziomie, zgodnie
z systemem krajowych ram kwalifikacji.
Szczególny nacisk położony zostanie na zagadnienia:
− projektowanie
systemów
zarządzania
generacją rozproszoną energii odnawialnej
(ang. Smart Grid),
− inteligentne zarządzanie miastami,
− integracja systemów informatycznych,
− architektura korporacyjna,
− symulacja i optymalizacja procesów,
− szyfrowanie i bezpieczeństwo systemów
mobilnych dla sektora publicznego (m.in.
straży pożarnej i pogotowia),
− projektowanie
systemów
proaktywnego
przewidywania zdarzeń i zapobiegania sytuacjom kryzysowym (m.in. dla górnictwa).
W oparciu o nowoczesną infrastrukturę ICT
w nowo utworzonych laboratoriach specjalizowanych (m.in. systemów wbudowanych,
biometrycznego i ergonomii, sieciowego, multimedialnego, robotyki, telemetrycznego, kryptograficznego, zobrazowania wielkoformatowego
i symulacji rozszerzonej) będą prowadzone
prace badawcze rozwiązujące realne problemy
istniejące w przedsiębiorstwach komercyjnych
oraz instytucjach sektora publicznego.
[Pro13] Praca nr RMN 08-695/2012/WAT
pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli
semantycznych oraz metod sztucznej
inteligencji

M. Chmielewski − kierownik pracy.
Okres realizacji: 01.07.2012 − 31.03.2013.
W ramach pracy badawczej opracowano
elementy metody fuzji danych wykorzystywane
jako elementy mechanizmów decyzyjnych
systemów SENSE i SAPER. Praca zakładała
analizę dostępnych w urządzeniach przenośnych źródeł danych sensorycznych oraz
dedykowanych sensorach medycznych EMG
(electromiography) i ECG (electrocardiography).
Opracowano model bazy wiedzy przechowujący
dane sensoryczne oraz reguły klasyfikacji stanu
systemu na podstawie zbieranych sygnałów
sensorycznych.
Zbudowany klasyfikator wykorzystywany jest
w dziedzinie:
 identyfikacji ataku epilepsji oraz upadku
pacjenta;
 identyfikacji obiektów na podstawie ich
sygnatur magnetycznych.
Opracowana metoda oraz jej dedykowane
rozszerzenia
dziedzinowe
zastosowano,
zaimplementowano i zweryfikowano w projektach: SENSE − Sensor Engineered Neurological
Seizure Environment, SAPER − Sensor
Amplified Perception for Explosives Recognition.
Prowadzone badania wymusiły opracowanie
dedykowanego sprzętu elektronicznego, aplikacji
mobilnych (Windows Phone i Android) oraz
usług serwerowych.
[Pro14] Praca nr RMN 08-697/2012/WAT
pt. Modele numeryczne propagacji
elektromagnetycznej
w hiperspektralnych sprzęgaczach
fotonicznych
P. Moszczyński − kierownik pracy.
Okres realizacji: 01.06.2012 – 31.07.2013.
Celem naukowym pracy jest zbudowanie
modelu hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej
oświetlonej wiązką lasera, aby wyjaśnić
obserwowane zjawiska: siatka fotoindukowana,
falowód. Hybrydowość komórki rozumiana jest
jako układ półprzewodnik fotoprzewodzący/
ciekły kryształ.
[Pro15] Praca nr RMN 08-698/2012/WAT
pt. Opracowanie metod kwantowej
implementacji dla pewnego algorytmu
wspomagającego podejmowanie decyzji
J. Wiśniewska − kierownik pracy.
Okres realizacji: 01.06.2012 − 30.06.2013.
Celem pracy jest wyznaczenie zbioru operacji
podstawowych oraz podanie algorytmów, za
pomocą których można konstruować układy
znanych bramek kwantowych o jak najmniejszej

...................................................................
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złożoności. Układy te mają realizować operacje
rozwiązujące zadania decyzyjne. Celem jest
też pokazanie, że pewien zbiór operatorów
kwantowych potrzebnych do rozwiązania
zadania decyzyjnego można zaimplementować
za pomocą układu bramek kwantowych
o wielomianowej liczbie warstw.
4.1.3. Udział pracowników w projektach
zewnętrznych
[Pro16] Projekt STPB/38-526/2010
Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych
(SYNAT) pt. Interdyscyplinarny system
interaktywnej informacji naukowej
i naukowo-technicznej

międzynarodowy. Organizatorami wystawy
są: Stowarzyszenie Polskich Wynalazców
i Racjonalizatorów, Urząd Patentowy RP oraz
Politechnika Warszawska.
W tegorocznej VI edycji IWIS-u złoty medal
z
wyróżnieniem
przyznano
projektowi
SENSE, drugi złoty medal wraz z nagrodą
specjalną AIA (Asian Innovation Association)
otrzymał projekt SAPER. Projekty opracowały
zespoły młodych naukowców z WAT
pod
kierownictwem
dr. inż.
Mariusza
Chmielewskiego z Instytutu Systemów Informatycznych.

Zadanie naukowe: Utworzenie
uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej
platformy hostingowej i komunikacyjnej
dla sieciowych zasobów wiedzy dla
nauki, edukacji i otwartego
społeczeństwa wiedzy.
Realizacja Etapu B19 pt. „Opracowanie
mechanizmów ochrony zasobów
informacyjnych z uwzględnieniem praw
autorskich, zasad ochrony danych
osobowych oraz przyjętych modeli
udostępniania danych i usług”.
Projekt realizowany jest przez NCBiR,
Interdyscyplinarne
Centrum
Modelowania
Matematycznego i Komputerowego UW.
Kierownikiem zadania naukowego jest prof.
dr hab. n. mat. Jerzy Gawinecki z Instytutu
Matematyki i Kryptologii Wydziału Cybernetyki
WAT.
W zespole wykonawczym projektu uczestniczą pracownicy naukowi ISI: J. Koszela,
M. Kiedrowicz i J. Stanik.
Okres realizacji projektu: 08.2010 – 08.2013.

4.2. Zastosowania praktyczne
[Pro17] SPOSÓB I URZĄDZENIE DO
SPEKTRALNO-POLARYZACYJNEJ
AKWIZYCJI OBRAZU
Nr patentu 212034
Autorzy: A. Walczak wspólnie
z R. Dąbrowskim i E. Nowinowskim-Kruszelnickim.

4.3. Szczególne osiągnięcia
1) W dniach 16−19 października 2012 roku
odbyła się VI edycja Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawy Wynalazków −
International Warsaw Innovation Show
IWIS 2012.
IWIS to jedyna w Polsce impreza o tematyce
innowacyjno-wynalazczej, która ma charakter
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Projekt
SENSE
(Sensor
Engineered
Neurological Seizure Environment) to system
ratownictwa ludzi cierpiących na epilepsję.
Zastosowanie elektronicznych sensorów
EMG, akcelerometrów pozwala precyzyjnie
identyfikować ataki padaczki. Synergia
platformy mobilnej i sensorów biomedycznych wspiera natychmiastowe i niezawodne
wzywanie pomocy w przypadku nagłych
ataków tej choroby.

Projekt SAPER jest aplikacją mobilną
wykorzystywaną do identyfikacji ukrytych
improwizowanych ładunków wybuchowych
i min − poprzez detekcję zaburzeń
pola magnetycznego. SAPER zmienia
smartphona w osobisty podręczny detektor
niebezpiecznych ładunków wybuchowych
.....................................................................
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i
skaner
gleby,
który
może
wykorzystywany
w
doraźnych
stosowaniach cywilnych.

być
za-

2) Złoty medal dla projektów SENSE i SAPER
(projekt
SAPER
został
dodatkowo
uhonorowany
nagrodą
specjalną)
na
Międzynarodowych Targach − Pomysły,
Wynalazki, Nowe Produkty − iENA 2012.
Targi odbyły się w dniach 1−4 listopada
2012 r. w Norymberdze. Jest to jedna z najstarszych i największych tego typu imprez na
świecie. Wynalazki prezentowane na targach
biorą udział w międzynarodowym konkursie,
w którym wyróżniające się rozwiązania
nagradzane są medalami i specjalnymi
nagrodami. Polska uczestniczy w tych
targach od 1994 roku. Nasz kraj reprezentują
naukowcy instytutów badawczych, wyższych
uczelni, innowacyjnych przedsiębiorstw oraz
wynalazcy indywidualni.
Młodzi naukowcy z WCY WAT na Targach
iENA nie po raz pierwszy zdobywają medale
i nagrody. W 2010 r. naszym zespołom
przyznano medal srebrny, z wyróżnieniem,
za projekt „Rozszerzalnego narzędzia do
budowy niestandardowych interfejsów” −
THEIA (The Handy Eye-Internation Adapter)
oraz medal brązowy za projekt „Mobilnego
narzędzia
monitoringu
stanu
zdrowia
pacjenta” − PULSE (Pocket Usage Life
Sensing Environment). Obydwa projekty były
prezentowane również na targach IWIS 2010,
gdzie zdobyły dwa srebrne medale.

3) Złoty medal dla projektu SENSE na Międzynarodowych Targach Wynalazków SIIF 2012
(Seoul International Invention Fair 2012)
Seul, Korea, 29.11.2012 − 2.12.2012.

4) Nagrody Rektorskie otrzymali:
• dr inż. M. Chmielewski i dr inż.
R. Kasprzyk, za wybitne osiągnięcia
w
rozwijaniu
studenckiego
ruchu
naukowego w roku akad. 2011/2012,
• dr hab. inż. Z. Tarapata za osiągnięcia
naukowe, najlepszą pracę habilitacyjną
w roku akad. 2011/2012.
5) Nagroda Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej dla dr. hab. inż.
Zbigniewa Tarapaty za najlepszą pracę
habilitacyjną.
W dniu 14 grudnia 2012 r. w Katowicach,
w auli Wydziału Transportu Politechniki
...................................................................
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Śląskiej odbyło się ogłoszenie wyników
i wręczenie nagród w ramach XIV edycji
konkursu Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej na najlepszą pracę
habilitacyjną, doktorską, magisterską, inżynierską
i
licencjacką
z
dziedziny
„Transport” w roku akademickim 2011/2012.
W kategorii prac habilitacyjnych I miejsce
i nagrodę zdobyła praca dr. hab. inż.
Zbigniewa Tarapaty pt. Models and
algorithms for knowledge-based decision
support and simulation in defence and
transport applications.

6) I i II miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2012 w najbardziej
prestiżowej kategorii – Projektowanie oprogramowania. Najlepszymi projektami wyłonionymi
w drodze wieloetapowych eliminacji zostały SAPER i SENSE.
Autorami projektów są drużyny:
• ARMED − ARMy Engineers and Developers (w składzie: szer. pchor. W. Ślusarska,
sierż. pchor. M. Kukiełka, st. szer. pchor. J. Kędzior, st. szer. pchor. A. Pabiś, inż. R. Wołoszyn).
• InnoWATors (w składzie: mgr inż. B. Wójtowicz, mgr inż. W. Matuszewski, inż. M. Chrustny,
M. Lipińska, Piotr Stąpor).
Mentorem obu drużyn jest dr. inż. M. Chmielewski.
Zwycięskie drużyny zakwalifikowały się do II etapu konkursu zorganizowanego w Sydney.

Zwycięskie zespoły: ARMED i InnoWATors w krajowych finałach konkursu Imagine Cup 2012
38

.....................................................................

.......................Działalność naukowo-badawcza......................
Imagine Cup to największy międzynarodowy konkurs technologiczny dla studentów, którego
zasadniczym celem jest inspirowanie do wykorzystywania nowoczesnych technologii w rozwiązywaniu
istotnych problemów współczesnego świata, problemów związanych z rozwojem cywilizacji i ochroną
środowiska. Hasło przewodnie konkursu, podobnie jak w latach ubiegłych, brzmiało: Wyobraź sobie
świat, w którym technologia pomaga rozwiązać najtrudniejsze problemy ludzkości.
7) Podczas V edycji międzynarodowego konkursu Google Online Marketing Challenge, grupa
studentów WAT w składzie: R. Lemancewicz (kapitan zespołu), R. Karpiński, K. Pawłowski (pod
czujnym okiem dr. inż. R. Kasprzyka) znalazła się wśród piętnastu najlepszych zespołów Europy.
Zespół z naszej Uczelni wziął udział w konkursie po raz pierwszy. Zadaniem uczestników
konkursu było przeprowadzenie kampanii reklamowej w Internecie z wykorzystaniem narzędzi
Google AdWords dla dowolnie wybranego przedsiębiorstwa. Studenci WAT nawiązali współpracę
z firmą QRS Mazury Szkoła Sportów Wodnych i Ekstremalnych. W 2012 r. w konkursie Google
Online Marketing Challenge wzięło udział ponad 11 tys. studentów z 86 krajów.

Zespół z WAT biorący udział w konkursie Google Online Marketing Challenge

...................................................................
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5. Tytuły i stopnie naukowe
5.1. Habilitacja
[Hab1]

Zbigniew Tarapata – Models
and Algorithms for Knowledge-Based
Decision Support and Simulation
in Defence and Transport Applications
(Modele i algorytmy dla opartego na
wiedzy wspomagania decyzji
i symulacji w zastosowaniach
obronnych i transportowych).

5.2. Doktoraty
[Dr1]

[Dr2]

[Dr3]

[Dr4]

[Dr5]

Mariusz Chmielewski – Ontology-based indirect association
assessment method using graph
and logic reasoning techniques
(Metoda oceny skojarzeń pośrednich
w modelach semantycznych
wykorzystująca techniki grafowe
i wnioskowania).
Promotor – A. Najgebauer
Andrzej Imiełowski – Ocena
wydajności systemów wielowarstwowych z wykorzystaniem sieci
kolejkowych typu BCMP.
Promotor – R. Antkiewicz
Rafał Kasprzyk – Modele ewolucji
systemów złożonych i metody badania
ich charakterystyk dla potrzeb
komputerowej identyfikacji
potencjalnych sytuacji kryzysowych.
Promotor – A. Najgebauer
Robert Waszkowski – Metody
i narzędzia informatycznego
wspomagania oceny produktywności
zespołu w projektach informatycznych.
Promotor – A. Najgebauer
Joanna Wiśniewska – Algorytm
wspomagający podejmowanie decyzji
wraz z koncepcją zastosowania
adekwatnych obliczeń kwantowych.
Promotor – M. Chudy

5.3. Prace magisterskie
[Mgr1]

[Mgr2]

Patryk Bandurski – Mechanizmy
ujednolicania semantyki zbiorów
danych z wykorzystaniem metody
budowy pomostów semantycznych
i ontologii.
Promotor – M. Chmielewski
Łukasz Baprawski – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego ocenę ekonomicznej
efektywności wprowadzania nowych
produktów w wybranych dziedzinach
gospodarki.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr3]

Łukasz Baranowski – Metoda
modelowania oprogramowania wg
Model Driven Development.
Promotor – D. Pierzchała

[Mgr4]

Cezary Bartosiak – Analiza modeli
i algorytmów ewolucji sieci
społecznych na przykładzie wybranej
sieci rzeczywistej.
Promotor – Z. Tarapata

[Mgr5]

Rafał Bartosiński – Model i implementacja systemu klasyfikacji
przedsiębiorstw.
Promotor – J. Olejniczak

[Mgr6]

Michał Bastrzyk – Metoda testowania
platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski

[Mgr7]

Damian Brzozowski – Charakterystyka
porównawcza środowisk wytwarzania
aplikacji mobilnych.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr8]

Paweł Bujalski – Modelowanie,
symulacja i analiza funkcjonowania
systemu magazynowego w wybranym
środowisku modelowania procesów
biznesowych.
Promotor – T. Nowicki

[Mgr9]

Marek Czerwiński – System
wspomagający prowadzenie projektów
według metodyki SCRUM.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr10] Przemysław Dąbrowski – Metoda
zapewnienia interoperacyjności
elektronicznych danych medycznych
pacjenta.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr11] Karol Dowbecki – Metoda zarządzania
usługami platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski
[Mgr12] Tomasz Florczak – Grafowo-sieciowe
metody reprezentacji i identyfikacji
sytuacji decyzyjnych.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr13] Małgorzata Gancarz – Modelowanie,
symulacja i analiza funkcjonowania
sklepu internetowego w wybranym
środowisku modelowania procesów
biznesowych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr14] Łukasz Grudziąż – Analiza
porównawcza modeli niezawodności
oprogramowania.
Promotor – K. Worwa

.....................................................................

41

............................ Tytuły i stopnie naukowe .............................

[Mgr15] Mariusz Herman – Wykorzystanie
robota indeksującego do analizy
struktury wybranego fragmentu sieci
internetowej.
Promotor – K. Worwa
[Mgr16] Paweł Ilczuk – Projekt i implementacja
systemu wspomagającego procesy
zarządcze w określonych typach
organizacji.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr17] Daniel Jabłoński – Projekt i realizacja
systemu usług katalogowych
z wykorzystaniem oprogramowania
open-source.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr18]

Michał Jasiorowski – Strategia
składowania zasobów w obiektowej
bazie danych.
Promotor – J. Koszela

[Mgr19] Agata Jokiel – Koncepcja, projekt
i realizacja internetowego systemu
głosowania.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr20] Karol Karbownik – Charakterystyka
porównawcza środowisk wytwarzania
aplikacji internetowych w technologii
PHP.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr21] Kamil Kołodziej – Metoda
semantycznej ewidencji i odkrywania
zasobów mobilnych w środowisku
magistrali usługowej.
Promotor – W. Kulas
[Mgr22] Daniel Kosieradzki – Opracowanie
modułu planowania tras i jego
integracja z wybranym pakietem GIS.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr23] Damian Kowalewski – Projekt
środowiska do wsparcia procesu
projektowania platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski
[Mgr24] Michał Kozłowski – Projekt sieciowej
gry logicznej z wykorzystaniem
urządzeń mobilnych.
Promotor – J. Koszela
[Mgr25] Mirosław Król – Zapewnianie jakości
usług utrzymania systemów
informatycznych.
Promotor – M. Deutsch
[Mgr26] Bartosz Królikowski – Harmonogramowanie wyposażenia samolotów
w planowaniu tras przelotów.
Promotor – W. Stecz
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[Mgr27] Sergiusz Kubicki – Analiza
efektywności przetwarzania wybranych
drzew słownikowych.
Promotor – K. Worwa
[Mgr28] Przemysław Kundzicz – Metoda
strojenia zapytań do hurtowni danych.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr29] Monika Kuzyn – Modelowanie,
symulacja i analiza procesów
projektowania oprogramowania
w wybranym środowisku modelowania
procesów biznesowych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr30] Grzegorz Kwiatkowski – Projekt
systemu informatycznego
wspomagającego monitorowanie
fluktuacji kadr w systemach o ruchu
ciągłym.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr31] Anna Liponoga – Modelowanie,
symulacja i analiza funkcjonowania
systemu klasy CRM w wybranym
środowisku modelowania procesów
biznesowych.
Promotor – T. Nowicki
[Mgr32] Paweł Łodej – Metoda integracji
systemów informacyjnych w dobie
łączenia się i przejmowania
przedsiębiorstw.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr 33] Łukasz Łucewicz – Metody i techniki
zarządzania czasem realizacji
projektów informatycznych.
Promotor – J. Stanik
[Mgr34] Krystian Matusz – Charakterystyka
porównawcza zintegrowanych
systemów informatycznych klasy ERP
dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr35] Witold Matuszewski – Budowa warstwy
integracji i fuzji danych wybranych
sensorów dedykowanych technologii
Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr36] Sebastian Matyjek – Projekt
i implementacja wybranych
mechanizmów interoperacyjności
informacyjnej systemów
informatycznych.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr37] Kamil Misiak – Metoda włączania
systemu informatycznego do platformy
integracyjnej.
Promotor – T. Górski
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[Mgr38] Michał Morawski – Projekt
i implementacja dynamicznych
procesów w środowisku „workflow”.
Promotor – J. Koszela
[Mgr39] Przemysław Nowak – Opracowanie
metody zwiększającej wydajność pracy
z relacyjnymi bazami danych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr51] Dawid Sołowianiuk – Metoda oceny
efektywności zarządzania organizacją.
Promotor – J. Stanik
[Mgr52] Karol Sosnowski – Projekt i implementacja kontekstowego robota
internetowego.
Promotor – K. Worwa
[Mgr53]

[Mgr40] Tomasz Okła – Koncepcja, projekt
i implementacja aplikacji
wspomagającej funkcjonowanie
internetowej giełdy samochodowej.
Promotor – I. Skórska
[Mgr41] Krzysztof Pasternak – Metody
klasteryzacji danych w analizie
aktywności użytkowników sieci
Internet.
Promotor – M. Mazurek
[Mgr42] Kamil Pastor – Projekt i implementacja
aplikacji webowej wspomagającej
zarządzanie działalnością szkoleniową
Promotor – K. Worwa
[Mgr43] Artur Perzyna – Projekt i implementacja komputerowego systemu oceny
niezawodności oprogramowania
Promotor – K. Worwa
[Mgr44] Zbigniew Piwowarski – Przegląd
rozwiązań migracji maszyn wirtualnych
Promotor – M. Nowak
[Mgr45] Szymon Podpora – Koncepcja, projekt
i implementacja informatycznego
wspomagania wybranej firmy
w wybranym zakresie działalności
administracyjnej.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr46] Arkadiusz Prymek – Koncepcja, projekt
i realizacja e-poradni dietetycznej.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr47] Piotr Pszczoła – Bezpieczeństwo
platform integracyjnych.
Promotor – J. Stanik
[Mgr48] Sebastian Rosiński – Model
i implementacja systemu ekstrakcji
danych z plików tekstowych.
Promotor – J. Olejniczak
[Mgr49] Adam Sobieraj – Rozwiązywanie
zadań lokalizacji z wykorzystaniem
algorytmów genetycznych.
Promotor – T. Nowicki

Daniel Starzyński – Architektura oraz
procesy wdrożeniowe i eksploatacyjne
systemów wspomagania produkcji.
Promotor – M. Deutsch

[Mgr54] Piotr Stąpor – Środowisko analizy
i wizualizacji struktury modeli
ontologicznych.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr55] Andrzej Stefaniak – Projekt
i implementacja modułu wyznaczania
prognozy wykorzystującego ukryte
modele Markowa.
Promotor – M. Mazurek
[Mgr56] Krzysztof Strzelczyk – Projekt
podsystemu integracji danych
z sensorów bezprzewodowych
w urządzeniach mobilnych.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr57] Sebastian Suchanowski – Warstwa
integracji urządzeń mobilnych
do zarządzania infrastrukturą
inteligentnego domu w standardzie
LCN.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr58] Adam Szydłowski – Budowa
środowiska integracji danych
sensorycznych interfejsu diagnostycznego OBD na platformę Android.
Promotor – J. Rulka
[Mgr59] Maciej Szostek – Metoda badania
wybranych cech jakościowych procesu
wytwórczego oprogramowania
systemów informatycznych
z wykorzystaniem silnika reguł
biznesowych.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr60] Tomasz Talewicz – Charakterystyka
porównawcza standardów
interoperacyjności systemów
informatycznych.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr61] Wojciech Toman – Projekt i implementacja obiektowej biblioteki 3D
do tworzenia gier i wizualizacji.
Promotor – J. Stanik

[Mgr50] Andrzej Sobolewski – Projekt
i implementacja lokalnego robota
internetowego.
Promotor – K. Worwa
.....................................................................
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[Mgr62] Arkadiusz Trojanowski –
Rzeczywistość rozszerzona – analiza
stanu wiedzy i realizacja wybranego
zastosowania.
Promotor – A. Walczak

[Mgr74] Grzegorz Zgudka – System
wspomagający prowadzenie projektów
według metodyki Extreme
Programming.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr63] Maciej Turło – Projekt i implementacja
systemu informatycznego
wspomagającego funkcjonowanie
przedsiębiorstwa z wykorzystaniem
bogatych szkieletów aplikacyjnych.
Promotor – K. Worwa

[Mgr75] Kamil Zień – Systemy CRM.
Promotor – M. Nowak

5.4. Prace inżynierskie
[Inż1]

Piotr Andrzejewski – Projekt i realizacja
internetowej biblioteki instytutu
naukowo-badawczego.
Promotor – I. Skórska

[Inż2]

Katarzyna Balkiewicz – Konfiguracja
procesu projektowania platformy
integracyjnej.
Promotor – T. Górski

[Inż3]

Baltazar Bieniek – Algorytm budowania
sieci Bayesa dla diagnostyki medycznej.
Promotor – A. Walczak

[Inż4]

Elżbieta Bartuszek – Projekt i implementacja systemu ochrony dostępu do bazy
danych.
Promotor – G. Konopacki

[Inż5]

Łukasz Bąkowski – Projekt i implementacja hurtowni danych zasilanej danymi
z wybranej klasy systemu
informatycznego wspomagania
zarządzania przedsiębiorstwem średniej
wielkości w oparciu o dostępne
rozwiązania typu Open Source.
Promotor – R. Hoffmann

[Inż6]

Jakub Bednarski – Projekt aplikacji
z wymianą dokumentów przez platformę
integracyjną.
Promotor – T. Górski

[Inż7]

Cezary Bodaszewski – System
rezerwacji miejsc w hotelach.
Promotor – P. Kosiuczenko

[Inż8]

Krzysztof Bodziak – Bezpieczeństwo
danych prywatnych i biznesowych
gromadzonych na mobilnych
stanowiskach pracy.
Promotor – J. Stanik

[Inż9]

Joanna Bryzek – Specyfikacja
obiektowego języka zapytań.
Promotor – J. Koszela

[Mgr64] Michał Warecki – Metoda
projektowania platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski
[Mgr65] Kamil Wawruch – Charakterystyka
porównawcza systemów zarządzania
bazami danych.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr66] Jerzy Wierzchowski – Wykorzystanie
technologii Adobe Flash do budowy
demonstratorów wybranych
algorytmów.
Promotor – K. Worwa
[Mgr67] Tadeusz Witecki – Analiza
porównawcza wybranych problemów
transportowych oraz algorytmów ich
rozwiązywania.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr68] Adrian Woźniak – Projekt środowiska
automatyzacji modelowania
architektury platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski
[Mgr69] Bartłomiej Wójtowicz – Warstwa
integracji sensorów biomedycznych
w technologiach wbudowanych
platformy Windows CE.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr70] Paweł Wrzosek – Charakterystyka
porównawcza systemów zarządzania
relacjami z klientami.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr71] Tomasz Wyszomirski – Projekt
mechanizmów do oceny metryk
modeli semantycznych w środowisku.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr72] Karol Zalewski – Wielokryterialne
metody planowania tras w sieciach.
Promotor – Z. Tarapata
[Mgr73] Łukasz Zemełka – Zasilanie
temporalnej bazy danych – przykład
rozwiązania.
Promotor – S. Rozmus
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[Inż10] Błażej Bubrowiecki – Baza danych
scenariuszy testowych dla symulatora
działań bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
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[Inż11] Mariusz Budzyn – Mechanizm
indeksowania w obiektowej bazie
danych.
Promotor – J.Koszela

[Inż23] Piotr Jakubowski – Metody i techniki
odzyskiwania danych z elektronicznych
nośników informacji.
Promotor – J. Stanik

[Inż12] Katarzyna Ciereszko – Zastosowanie
wzorców Java EE w budowaniu
wydajnych aplikacji.
Promotor – T. Górski

[Inż24] Hubert Janic – Projekt i implementacja
internetowej aplikacji wspomagającej
funkcjonowanie zakładu rehabilitacji
ruchowej.
Promotor – G. Konopacki

[Inż13] Marcin Cieślewicz – Szkielet
oprogramowania zarządzającego
modułami funkcjonalnymi na platformę
Xbox.
Promotor – T. Tarnawski

[Inż25] Jacek Kakowski – System obsługi
zgłoszeń.
Promotor – P. Kosiuczenko

[Inż14] Radosław Dardziński – Projekt systemu
wspomagającego wykorzystanie podpisu
cyfrowego do identyfikacji i rozliczania
użytkowników.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż15] Grzegorz Dudek – Wykorzystanie
semaforów do rozwiązywania wybranych
problemów programowania
współbieżnego i równoległego.
Promotor – Z. Wesołowski
[Inż16] Rafał Dzinrok – Przegląd rozwiązań
przetwarzania GPGPU.
Promotor – M. Nowak
[Inż17] Iwona Dziuk – Wdrożenie modelu
procesu biznesowego na platformie
integracyjnej.
Promotor – T. Górski
[Inż18] Łukasz Giro – Baza danych sprzętu
wojskowego i środków bojowych
dla symulatora działań bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Inż19] Karolina Gołuchowska – Projekt aplikacji
przygotowanej do włączenia na
platformę integracyjną.
Promotor – T. Górski
[Inż20] Barbara Grala – Projekt i implementacja
pewnego systemu informatycznego
klasy Business Intelligence w oparciu
o wybrane rozwiązanie typu Open
Source.
Promotor – R. Hoffmann
[Inż21] Adam Harasimiuk – Projekt i implementacja internetowego totalizatora
piłkarskiego.
Promotor – G. Konopacki
[Inż22] Maciej Iwancz – Projekt systemu poczty
elektronicznej z wykorzystaniem
oprogramowania klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż26] Kamil Kamiński – Wzajemne
wykluczanie.
Promotor – Z. Wesołowski
[Inż27] Wojciech Kalbarczyk – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego integrację danych
pochodzących z różnorodnych źródeł.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż28] Kamil Kalinowski – Projekt systemu
wspomagającego zarządzanie
incydentami i rozliczaniem
użytkowników.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Inż29] Łukasz Kapczyński – Projektowanie
i implementacja procesów ETL.
Promotor – M. Nowak
[Inż30] Radosław Karpiński – Wielokryterialna
analiza strategii marketingowych
w Internecie.
Promotor – A. Ameljańczyk
[Inż31] Mirosław Klimek – Technologia wysokiej
dostępności w systemie operacyjnym
QNX.
Promotor – M. Nowak
[Inż32] Piotr Kobus – Moduł zobrazowania
wyników przebiegu symulacji działań
bojowych w środowisku GIS.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Inż33] Kamil Krajewski – Specjalizowane
komponenty programowe przeznaczone
do prezentacji podkładów i danych
mapowych na bazie .Net Framework.
Promotor – T. Tarnawski
[Inż34] Przemysław Krasuski – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego funkcjonowanie
ośrodka szkolenia kierowców.
Promotor – I. Skórska

[Inż35] Agnieszka Lach – Analiza porównawcza
wybranych zintegrowanych
informatycznych systemów zarządzania.
Promotor – R. Hoffmann
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[Inż36] Marcin Markiewicz – Tożsamość
i kontrola dostępu do usług
w architekturze SOA.
Promotor – J. Stanik
[Inż37] Krzysztof Mazurek – Projekt pakietu
modelującego odbicie fali od ośrodka
niejednorodnego.
Promotor – P. Marciniak
[Inż38] Karol Pawłowski – Analiza efektywności
wybranych algorytmów crawlingu.
Promotor – K. Worwa
[Inż39] Marcin Perka – System informatyczny
wspomagający zarządzanie programami
lojalnościowymi przedsiębiorstwa.
Promotor – T. Tarnawski
[Inż40] Piotr Potapczuk – Projekt systemu
obsługi magazynu wysokiego
składowania.
Promotor – S. Rozmus
[Inż41] Konrad Rzempołuch – Projekt
i implementacja modułu rozpoznawania
struktury dokumentu tekstowego
przy wykorzystaniu ukrytych modeli
Markowa.
Promotor – M. Mazurek
[Inż42] Sławomir Salwin – Szacowanie poziomu
ryzyka przykładowego systemu
informatycznego według zaleceń MS
Promotor – G. Konopacki
[Inż43] Łukasz Świerżewski – Model penetracji
strefy ochrony obiektu wybranej klasy
przez intruza pasywnego.
Promotor – G. Konopacki
[Inż44] Michał Zabielski – Projekt i implementacja modułu zdalnego egzaminowania
w systemie e-learningu.
Promotor – K. Worwa
[Inż45] Jarosław Sochocki – Projekt
i implementacja warstwy taktycznej
w symulatorze działań bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Inż46] Artur Stachurski – System informatyczny
wspomagający eksploatację bojowego
statku powietrznego.
Promotor – T. Tarnawski
[Inż47] Marcin Szczepaniak – Projekt systemu
wspomagającego wykorzystanie danych
biometrycznych do identyfikacji
użytkowników.
Promotor – M. Kiedrowicz
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6. Publikacje
6.1. Publikacje w czasopismach
naukowych
6.1.1. Autorstwo publikacji w czasopiśmie
wyróżnionym w JCR według listy A ministra
właściwego do spraw nauki
[Pub1] Z. Tarapata − ”Multicriteria movement
synchronization scheduling problems
and algorithms”, Optimization, Vol. 61,
Nr 8, str. 1039−1073 (2012).
[Pub2] A. Walczak, P. Moszczyński (współautorzy) − ”Semiconductor–LC Layer
Boundary and Photonic Structures”,
Molecular Crystals and Liquid Crystal,
Vol. 559, Issue I,
str. 186−193 (2012).
6.1.2. Autorstwo publikacji w recenzowanym
czasopiśmie zagranicznym lub krajowym
wymienionym w wykazie ministra
właściwego do spraw nauki na liście B
[Pub3] A. Ameljańczyk, P. Długosz (doktorant)
− „Symulator procesu badania
charakterystyk jakościowych
diagnoz medycznych generowanych
przez komputerowy system
wspomagania decyzji medycznych”,
Biuletyn Instytutu Systemów
Informatycznych, Nr 10,
str. 1−10 (2012).
[Pub4] A. Ameljańczyk (współautor) − „System
monitorowania bezpieczeństwa
zdrowotnego państwa i jego zagrożeń”,
Roczniki KAE, Zeszyt 25, str. 9−20
(2012).
[Pub5] W. Barcikowski − „Wykorzystanie
otwartego oprogramowania w informatycznych systemach zarządzania”,
Nowoczesne Systemy Zarządzania,
Biuletyn Instytutu Organizacji
i Zarządzania WCY, Nr 7, str. 384−395
(2012).
[Pub6] G. Bliźniuk, T. Gzik, J. Koszela
− „Translacja opisu ścieżek klinicznych
z postaci GLIF na XPDL zapewniająca
interoperacyjność z systemem EHR”,
Biuletyn Instytutu Systemów
Informatycznych, Nr 9, str.1−8 (2012).
[Pub7] G. Bliźniuk − „Warunki formalne
implementacji mechanizmów
interoperacyjności systemu ścieżek
klinicznych i systemu elektronicznej
historii leczenia pacjenta”, Studia
Ekonomiczne: Technologie Wiedzy
w Zarządzaniu Publicznym, Nr 99,
str. 25−33 (2012).

[Pub8] G. Bliźniuk, M. Chmielewski, T. Gzik,
J. Koszela − „Hurtownie procesów”,
STUDIA INFORMATICA, Vol. 33, Nr 2A
(105), str. 111−127 (2012).
[Pub9] G. Bliźniuk, M. Chmielewski, T. Gzik,
J. Koszela − „System analizy procesów
i wspomagania podejmowania decyzji
− hurtownie procesów”, Roczniki KAE,
Zeszyt 25, str. 21−35 (2012).
[Pub10] G. Bliźniuk, M. Lignowska (doktorantka),
T. Nowicki − „Badanie efektywności
procedur medycznych zapisanych
w postaci ścieżek klinicznych”, Roczniki
KAE, Zeszyt 25, str. 37−53 (2012).
[Pub11] M. Dąbkiewicz, J. Koszela
− „Zastosowanie konstrukcji deklaratywnych do rozpraszania i optymalizacji
przetwarzania danych”, STUDIA
INFORMATICA, Vol. 33, Nr 2A (105),
str. 241−254 (2012).
[Pub12] P. Długosz (doktorant) − „Analiza
wybranych własności modeli
pajęczynowych wzorców medycznych
w procesie wspomagania
diagnozowania medycznego”, Biuletyn
Instytutu Systemów Informatycznych,
Nr 10, str. 11−18 (2012).
[Pub13] T. Górski − „Projektowanie platform
integracyjnych w architekturze
zorientowanej na usługi”, Wiadomości
Górnicze, Nr 7−8, str. 407−417 (2012).
[Pub14] T. Górski − „Badanie wydajności
wybranych środowisk budowy platform
integracyjnych”, Biuletyn WAT, Vol. LXI,
Nr 1, str. 353−372 (2012).
[Pub15] T. Górski − „Architektura platformy
integracyjnej dla elektronicznego obiegu
recept”, Roczniki KAE, Zeszyt 25,
str. 67−83 (2012).
[Pub16] M. Kapałka − „Symulacyjne badanie
charakterystyk przemieszczania się
tłumu w aglomeracji”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 2, Nr 3,
str. 149−156 (2011), wydany w 2012.
[Pub17] R. Kasprzyk − ”Diffusion in Networks”,
Journal of Telecommunications and
Information Technology, Nr 2,
str. 99−106 (2012).
[Pub18] G. Konopacki − ”A Model the Process of
Overcoming Multizone Protection
Stationary Object by an Intruder”,
Biuletyn Instytutu Systemów
Informatycznych, Nr 9, str. 9−14 (2012).
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[Pub19] G. Konopacki, K. Worwa
− „Optymalizacja liczby pojazdów
w przedsiębiorstwie transportu samochodowego”, Gospodarka Materiałowa
& Logistyka, Nr 12, str. 60−63 (2012).

[Pub29] D. Pierzchała (współautor) − „Metoda
zwiększania przeżywalności federacji
symulacyjnej”, Symulacja w Badaniach
i Rozwoju, Vol. 2, Nr 4, str. 225−234
(2011), wydany w 2012.

[Pub20] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski,
T. Drozdowski (współautorzy) −
"Przygotowanie danych terenowych na
potrzeby symulacji wielorozdzielczej",
Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe,
Nr 3, str. 109−118 (2012).

[Pub30] M. Strawa (doktorant) − ”Concept of
Usage of Bayesian Networks on Clinical
Decision Support Module”, Biuletyn
Instytutu Systemów Informatycznych,
Nr 9, str. 27−34 (2012).

[Pub21] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski
(współautorzy) − "Projekt i implementacja mechanizmów sztucznej inteligencji w środowisku symulacyjnym VBS2",
Szybkobieżne pojazdy gąsienicowe,
Nr 3, str. 119−132 (2012).
[Pub22] M. Mazurek − „Wzorce transformacji
danych wielorelacyjnych w procesie
eksploracji danych”, STUDIA
INFORMATICA, Vol. 33, Nr 2A (105),
str. 581−591 (2012).
[Pub23] M. Mazurek − „Wybrane czynniki
sukcesu wdrożenia systemu BPM
w urzędzie administracji państwowej”,
Roczniki KAE, Zeszyt 24, str. 189−199
(2012).
[Pub24] A. Najgebauer (współautor) − „Sieci
sensorowe dla potrzeb pozyskiwania
danych w symulacji wielorozdzielczej”,
Symulacja w Badaniach i Rozwoju,
Vol. 2, Nr 4, str. 197−207 (2012).
[Pub25] T. Nowicki − „Metoda wyznaczania
harmonogramu działań przeciwepidemicznych dla inspektorów
sanitarnych”, Gospodarka Materiałowa
& Logistyka, Nr 12, str. 75−79 (2012).
[Pub26] J. Olejniczak (współautor) −
„Zastosowanie podejścia budżetowego
do diagnostyki przedsiębiorstwa w
systemach Business Intelligence (BI)”,
Zarządzanie i Finanse, Nr 4/3,
str. 109−119 (2012).
[Pub27] R. Pełka (doktorant) − ”Software
reliability growth models”, Biuletyn
Instytutu Systemów Informatycznych,
Nr 10, str. 19−29 (2012).
[Pub28] D. Pierzchała (współautor) −
„Adaptowalny integrator symulatorów
różnej rozdzielczości w architekturze
HLA”, Symulacja w Badaniach
i Rozwoju, Vol. 2, Nr 3, str. 165−173
(2011), wydany w 2012.
48

[Pub31] Z. Tarapata − „Czy sieci rządzą
światem? Od Eulera do Barabasiego”,
Biuletyn Instytutu Systemów Informatycznych, Nr 10, str. 31−51 (2012).
[Pub32] K. Tomaszewski (doktorant) −
„Obiektowe bazy danych − wybrane
kierunki rozwoju” Biuletyn Instytutu
Systemów Informatycznych, Nr 10,
str. 53−61 (2012).
[Pub33] A. Walczak (współautor)− „Automatyczna budowa semantycznego modelu
objawów chorobowych na bazie korpusu
słownego”, Biuletyn Instytutu Systemów
Informatycznych, Nr 9, str. 35−43
(2012).
[Pub34] R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela
− „Koncepcja symulatora do szkolenia
kierowców wozów bojowych PSP
w zakresie zadań realizowanych
w ramach krajowego systemu
ratowniczo-gaśniczego”,
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza,
Nr 4, str. 71−81 (2012).
[Pub35] Z. Wesołowski − „Symulacyjne badanie
niezawodności jednorodnych systemów
technicznych”, Elektronika, Nr 12,
str. 80−84 (2012).
[Pub36] Z. Wesołowski − „Identification of
systems reliability”, STUDIA INFORMATICA: Systems and Information
Technology, Nr 1−2(15), str. 43−54
(2011), wydany w 2012.
6.1.3. Publikacja w innym czasopiśmie
recenzowanym (spoza listy MNiSW)
[Pub37] A. Ameljańczyk (współautor)
− ”Optimization of effects and medical
costs in the system of medical care for
the heavy users patient group”, Journal
of Health Policy & Outcomes Research,
Nr 2, str. 78−85, 2012.
[Pub38] A. Ameljańczyk − „Nowe technologie
medyczne − holistyczna ocena wpływu
na stan zdrowia jednostki
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i społeczeństwa”, Farmakoekonomika
Szpitalna, Nr 18, str. 5−8 (2012).
[Pub39] T. Górski − ”Architectural view model for
an integration platform”, Journal of
Theoretical and Applied Computer
Science, Vol. 6, Nr 1, str. 25−34 (2012).
6.2. Monografie, podręczniki akademickie
6.2.1. Autorstwo rozdziału w monografii
w języku angielskim lub podstawowym
dla danej dziedziny
[Pub40] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
T. Drozdowski, A. Najgebauer, J. Rulka,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
D. Pierzchała − ”Knowledge-Based
Apprroach for Military Mission Planning
and Simulation”, w: ADVANCES IN
KNOWLEDGE REPRESENTATION,
Carlos Ramirez (Eds), str. 251−272,
INTECH, Rijeka, Croatia 2012.
[Pub41] G. Konopacki, K. Worwa − ”Optimization
of the Number of Vehicles in the Car
Transport Company”, w: Transport −
strategical and operational issues,
Agnieszka Stachowiak (Ed.), str. 59−68,
Publishing House of Poznan University
of Technology, Poznań, 2012.
[Pub42] P. Kosiuczenko − ”The Impact of Class
Model Redesign on State Machines”,
w: Theory and Practice of Model
Transformations, Zhenjiang Hu,
Juan de Lara (Eds.), LNCS 7307,
str. 264−279, Springer, Berlin, 2012.
[Pub43] T. Nowicki − ”The method for Solving
Sanitary Inspectors Logistic Problem”,
w: Logistics − Selected concepts
and best practices, Agnieszka
Stachowiak (Ed.), str. 23−33, Publishing
House of Poznan University of
Technology, Poznań, 2012.
[Pub44] T. Nowicki − ”The Task Scheduling
Model and Method in a Specific
Decision-Making Problem”,
w: COMPUTER SCIENCE IN THE AGE
OF XXI CENTURY, Aleksander
Jastriebow, Beata Kuźmińska-Sołśnia,
Maria Raczyńska (Ed.), str. 167−177,
Politechnika Radomska im. Kazimierza
Pułaskiego, Radom, 2012.
[Pub45] W. Stecz (współautor) − ”Logistics
Models for Client Supplying”,
w: Transport − strategical and
operational issues, Agnieszka
Stachowiak (Ed.), str. 7−19, Publishing
House of Poznan University of
Technology, Poznań, 2012.

[Pub46] A. Walczak, M. Jaszuk, G. Szostek −
”Ontology Design for Medical Diagnostic
Knowledge”, in: Z.S. Hippe et al. (Eds),
Human Computer Systems Interaction,
AISC 99, Part II, str. 175−189, Springer,
Berlin, 2012.
[Pub47] K. Worwa − ”Link Based WEB Search
Algorithms”, w: COMPUTER SCIENCE
IN THE AGE OF XXI CENTURY,
Aleksander Jastriebow, Beata
Kuźmińska-Sołśnia, Maria Raczyńska
(Ed.), str. 218−232, Politechnika
Radomska im. Kazimierza Pułaskiego,
Radom, 2012.
[Pub48] K. Worwa − ”A Survey of Mathematical
Methods for Some Link Based Web
Information Retrieval Algorithms”,
w: DEPENDABILITY IN COMPLEX
SYSTEM MODELLING,
J. Mazurkiewicz, K. Nowak, J. Sugier,
T. Walkowiak (Ed.), str. 201−217,
Oficyna Wydawnicza Politechniki
Wrocławskiej, Wrocław, 2012.
6.2.2. Autorstwo rozdziału w monografii
w języku polskim lub innym niż angielski
i niepodstawowym dla danej dziedziny
[Pub49] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
A. Najgebauer, R. Kasprzyk, J. Koszela,
W. Kulas, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, T. Tarnawski, R. Wantoch-Rekowski − „Informatyczne systemy
wspomagania decyzji w sytuacjach
konfliktowych i kryzysowych”,
w: Technologie podwójnego
zastosowania, praca zbiorowa pod
redakcją Andrzeja Najgebauera,
str. 11−26, WAT, Warszawa, 2012.
[Pub50] T. Górski (współautor) − „Wzorce
integracji”, w: Platformy integracyjne:
Zagadnienia wybrane, pod redakcją
Tomasza Górskiego, str. 31−40,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2012.
[Pub51] T. Górski (współautor) − „Metodyki
projektowania platform integracyjnych”,
w: Platformy integracyjne: Zagadnienia
wybrane, pod redakcją Tomasza
Górskiego, str. 92−108, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
[Pub52] T. Górski − „Projektowanie architektury
platformy integracyjnej”, w: Platformy
integracyjne: Zagadnienia wybrane,
pod redakcją Tomasza Górskiego,
str. 109−135, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2012.
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[Pub53] T. Górski − „Przegląd narzędzi do
budowy platformy integracyjnej”,
w: Platformy integracyjne: Zagadnienia
wybrane, pod redakcją Tomasza
Górskiego, str. 136−219, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
[Pub54] T. Górski − „Badanie wydajności
platform integracyjnych”, w: Platformy
integracyjne: Zagadnienia wybrane,
pod redakcją Tomasza Górskiego,
str. 163−179, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2012.
[Pub55] R. Kasprzyk (współautor) − ”CARE2
− Creative Application to Remedy
Epidemics”, w: Technologie podwójnego
zastosowania, praca zbiorowa pod
redakcją Andrzeja Najgebauera,
str. 65−75, WAT, Warszawa, 2012.
[Pub56] J. Koszela, M. Chmielewski −
„Semantyczna integracja danych”,
w: Platformy integracyjne: Zagadnienia
wybrane, pod redakcją Tomasza
Górskiego, str. 54−91, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2012.
[Pub57] M. Kiedrowicz − „Dostosowanie
organizacji do wdrożenia platformy
integracyjnej”, w: Platformy integracyjne:
Zagadnienia wybrane, pod redakcją
Tomasza Górskiego, str. 220−237,
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2012.
[Pub58] M. Kiedrowicz − „Publiczne zasoby
informacyjne jako podstawa tworzenia
platform integracyjnych”, w: INTERNET:
Prawno-informatyczne problemy sieci,
portali i e-usług, pod redakcją: Grażyny
Szpor i Wojciecha R. Wiewiórowskiego,
str. 231−246, Wydawnictwo C.H. Beck,
Warszawa, 2012.
[Pub59] G. Konopacki, K. Worwa − „Współpraca
międzynarodowa a rozwój technologii
informacyjnych i komunikacyjnych na
Ukrainie − szanse i zagrożenia”,
w: WSPÓŁPRACA POLSKO-UKRAIŃSKA (GOSPODARKA −
OŚWIATA − ZDROWIE −
TURYSTYKA), pod redakcją naukową
Ireneusza Michałkowa, str. 61−73,
Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód i Uczelnia Warszawska
im. M. Skłodowskiej-Curie, Warszawa,
2012.
[Pub60] M. Mazurek − „Metody wdrażania
modeli procesów biznesowych na
platformie integracyjnej”, w: Platformy
integracyjne: Zagadnienia wybrane,
pod redakcją Tomasza Górskiego,
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str. 197−219, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2012.
[Pub61] T. Nowicki − „Opracowanie modeli
procesów biznesowych dla określenia
procedur wspomagania decyzji
w zakresie bezpieczeństwa żywienia,
żywności i wody”, w: Modelowanie
i symulacja procesów oraz określenie
komputerowo wspomaganych procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
redakcja naukowa: Jerzy Bertrandt
i Krzysztof Lasocki, str. 533−568,
Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub62] T. Nowicki (współautor) − „Wymagania
i projekt wstępny dla symulatora rozwoju
epidemii chorób przenoszonych drogą
pokarmową”, w: Modelowanie
i symulacja procesów oraz określenie
komputerowo wspomaganych procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
redakcja naukowa: Jerzy Bertrandt
i Krzysztof Lasocki, str. 633−662,
Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub63] T. Nowicki (współautor) − „Opis
działania symulatora rozwoju epidemii
chorób przenoszonych drogą
pokarmową”, w: Modelowanie
i symulacja procesów oraz określenie
komputerowo wspomaganych procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
redakcja naukowa: Jerzy Bertrandt
i Krzysztof Lasocki, str. 705−736,
Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub64] T. Nowicki − „Opracowanie metody
badania i estymacji charakterystyk
modeli dynamicznych w rozwoju
epidemii”, w: Modelowanie i symulacja
procesów oraz określenie komputerowo
wspomaganych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia, redakcja naukowa:
Jerzy Bertrandt i Krzysztof Lasocki,
str. 771−802, Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub65] T. Nowicki − „Zadanie wspomagania
decyzji przy wyznaczaniu
harmonogramów prac inspektorów
sanitarnych”, w: Modelowanie
i symulacja procesów oraz określenie
komputerowo wspomaganych procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
redakcja naukowa: Jerzy Bertrandt
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i Krzysztof Lasocki, str. 1330−1343,
Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub66] J. Stanik − „Zagadnienia bezpieczeństwa platformy integracyjnej”,
w: Platformy integracyjne: Zagadnienia
wybrane, pod redakcją T. Górskiego,
str. 180−196, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa, 2012.
[Pub67] B. Szafrański − „Ochrona informacji −
problemy nie tylko projektowe”,
w: INTERNET: Prawno-informatyczne
problemy sieci, portali i e-usług, pod
redakcją: Grażyny Szpor i Wojciecha R.
Wiewiórowskiego, str. 123−131,
Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa,
2012.
[Pub68] R. Waszkowski (współautor)
− „Scenariusze testów systemu
w zakresie działań
przeciwepidemicznych bez
wykorzystania symulatora, generatora
danych testowych i modeli
dynamicznych”, w: Modelowanie
i symulacja procesów oraz określenie
komputerowo wspomaganych procedur
w zakresie zarządzania ryzykiem
bezpieczeństwa żywności i żywienia,
redakcja naukowa: Jerzy Bertrandt
i Krzysztof Lasocki, str. 828−840,
Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub69] R. Waszkowski (współautor)
− „Architektura, konfiguracja
i parametryzacja środowiska informatycznego dla modelowania
i planowania w środowisku webowym
z dostępem przez Internet”,
w: Modelowanie i symulacja procesów
oraz określenie komputerowo
wspomaganych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia, redakcja naukowa:
Jerzy Bertrandt i Krzysztof Lasocki,
str. 892−896, Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub70] R. Waszkowski (współautor) − „Modele
procesów z wykorzystaniem ścieżek
alternatywnych wykorzystywanych
w zależności od rezultatów działania
podsystemów wspomagania decyzji
opartych na modelach dynamicznych
oraz symulacji komputerowej”,
w: Modelowanie i symulacja procesów
oraz określenie komputerowo
wspomaganych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia, redakcja naukowa:
Jerzy Bertrandt i Krzysztof Lasocki,

str. 917−946, Wojskowy Instytut Higieny
i Epidemiologii, Warszawa, 2012.
[Pub71] R. Waszkowski (współautor) − „System
informatyczny wspierający wykonywanie
procesów biznesowych”,
w: Modelowanie i symulacja procesów
oraz określenie komputerowo
wspomaganych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia, redakcja naukowa:
Jerzy Bertrandt i Krzysztof Lasocki,
str. 1216−1234, Wojskowy Instytut
Higieny i Epidemiologii, Warszawa,
2012.
[Pub72] R. Waszkowski (współautor) −
„Automatyzacja procesów biznesowych
jako element systemu wspomagania
decyzji odpowiedzialny za sterowanie
działań zgodnie z przyjętymi
procedurami oraz implementacja
i deploy procesów biznesowych
w środowisku systemu BPMS”,
w: Modelowanie i symulacja procesów
oraz określenie komputerowo
wspomaganych procedur w zakresie
zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa
żywności i żywienia, redakcja naukowa:
Jerzy Bertrandt i Krzysztof Lasocki,
str. 1235−1248, Wojskowy Instytut
Higieny i Epidemiologii, Warszawa,
2012.
6.2.3. Publikacja w recenzowanych
materiałach z konferencji międzynarodowych
uwzględnionych w Web of Science
[Pub73] J. Wiśniewska − ”Quantum Computer
Network Model for a Decision Making
Algorithm”, Communications
in Computer and Information Science,
Nr 291, str. 73−81 (2012), CN 2012,
19th International Conference Computer
Networks.
[Pub74] A. Walczak − ”Digital imagies
interpolator with wavelet edge
extractors”, str. 399−405, HSI 2010
(wydane w 2012 r.).
[Pub75] A. Walczak − ”An ontology building
system for structuring medical
diagnostic knowledge”, str. 203−210,
HSI 2010 (wydane w 2012 r.).
6.2.4. Referaty konferencyjne opublikowane
w innych materiałach konferencyjnych
[Pub76] Z. Wesołowski − „Modelowanie
symulacyjne niezawodności systemów
niestacjonarnych”, w materiałach
konferencyjnych pt. Modelowanie,
Symulacja i Zastosowania w Technice,
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Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna MSiZwT'12, Zakopane −
Kościelisko, 18−22 czerwca 2012 r.
6.2.4. Redakcja monografii
[Pub77] T. Górski (red.) − Platformy
integracyjne. Zagadnienia wybrane.
Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa, 2012.
[Pub78] A. Najgebauer (red.) − Technologie
podwójnego zastosowania, praca
zbiorowa, WAT, Warszawa, 2012.
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7. Konferencje naukowe i seminaria
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji
[Konf1] A. Ameljańczyk, A. Najgebauer (Komitet
Naukowy) – XXVI Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna
EKOMILITARIS 2012, pt. „Inżynieria
bezpieczeństwa − Ochrona przed
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”,
Zakopane, 3-6 września 2012 r.
[Konf2] T. Górski (przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego), A. Ameljańczyk,
T. Górski, T. Nowicki, Z. Tarapata
(Komitet Naukowy) – Konferencja
Naukowa pt. ”Systems Engineering
2012”, Warszawa, 19 września 2012 r.
[Konf3] A. Najgebauer, T. Nowicki, A. Walczak
(Komitet Naukowy) – XIX Warsztaty
Naukowe Polskiego Towarzystwa
Symulacji Komputerowej (PTSK),
Baranów Sandomierski, 25–27 września
2012 r.
[Konf4] T. Nowicki, K. Worwa (Komitet
Naukowy) – VII Konferencja Naukowa
pt. „Oszczędność i efektywność –
współczesne rozwiązania w produkcji
i logistyce”, Wiejce, 14–16 listopada
2012 r.

7.2. Udział w konferencjach
7.2.1. Konferencje zagraniczne
[Konf5] P. Kosiuczenko – 5th International
conference, ICMT 2012, Prague, Czech
Republic, 28–29 maja 2012 r.
[Konf6] P. Marciniak, P. Moszczyński,
A. Walczak – 4th Workshop on Liquid
Crystals for Photonics (LCP 2012),
HKUST, Hong Kong, 9–11 grudnia
2012 r.
[Konf7] A. Najgebauer, D. Pierzchała
– POLAND TECHNOLOGY
CONFERENCE, Boeing Company
USA, Phoenix, Arizona, USA,
20–25 marca 2012 r.
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf8] A. Ameljańczyk – XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2012,
pt. „Inżynieria bezpieczeństwa −
Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane,
3–6 września 2012 r.

T. Drozdowski, T. Górski,
R. Kasprzyk, G. Konopacki,
P. Kosiuczenko, J. Koszela, W. Kulas,
M. Lignowska, A. Najgebauer,
T. Nowicki, D. Pierzchała,
T. Protasowicki, J. Rulka, J. Stanik,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
K. Worwa – XIX Warsztaty Naukowe
Polskiego Towarzystwa Symulacji
Komputerowej (PTSK), Baranów
Sandomierski, 25–27 września 2012 r.
[Konf10] A. Ameljańczyk, G. Bliźniuk,
P. Długosz, T. Górski, T. Gzik,
J. Koszela, M. Mazurek, T. Nowicki,
J. Stanik, W. Stecz, Z. Wesołowski,
A. Wrzosk – Konferencja Naukowa
pt. ”Systems Engineering 2012”,
Warszawa, 19 września 2012 r.
[Konf11] G. Bliźniuk, M. Chmielewski, T. Górski,
T. Gzik, R. Kasprzyk, J. Koszela,
A. Najgebauer, T. Nowicki,
B. Szafrański – IV edycja konferencji
Technologie Informatyczne
w Administracji Publicznej i Służbie
Zdrowia (TIAPiSZ 2012), Warszawa,
6 grudnia 2012 r.
[Konf12] G. Bliźniuk, M. Chmielewski, T. Gzik,
J. Koszela, M. Mazurek – Konferencja
pt. „Bazy Danych: Aplikacje i Systemy
(BDAS 2012)”, Ustroń, 29 maja–
1 czerwca 2012 r.
[Konf13] M. Chmielewski – Międzynarodowa
Konferencja pt. ”e-nnovation”, Poznań,
15–16 października 2012 r.
[Konf14] T. Górski – XXI Szkoła Eksploatacji
Podziemnej, Kraków, 20–24 lutego
2012 r.
[Konf15] T. Górski – XIV Krajowa Konferencja
Inżynieria Oprogramowania 2012,
pt. „Inżynieria oprogramowania
a wyzwania Internetu Przyszłości”,
Kraków, 10–13 września 2012 r.
[Konf16] R. Kasprzyk – IX Konferencja Naukowa
pt. „Wolność i Bezpieczeństwo”,
Wrocław,19–21 września 2012 r.
[Konf17] R. Kasprzyk – XVI Konferencja
Naukowa pt. „SECURE 2012”,
Warszawa, 22–24 października 2012 r.
[Konf18] M. Kiedrowicz, B. Szafrański – IV Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w Internecie”, Warszawa, 29 maja 2012 r.

[Konf9] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, P. Długosz,
.............................................................................
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[Konf19] M. Kiedrowicz – Konferencja Naukowa
pt. „Dokumentacja elektroniczna
w podmiotach publicznych”, Warszawa,
6 grudnia 2012 r.
[Konf20] J. Koszela, T. Nowicki, R. Wantoch-Rekowski, K. Worwa – VII Konferencja
Naukowa pt. „Oszczędność i efektywność – współczesne rozwiązania
w produkcji i logistyce”, Wiejce, 14–16
listopada 2012 r.
[Konf21] B. Szafrański – II Konferencja Naukowa
– „Elektroniczna Dokumentacja
Medyczna – Interoperacyjność
i wdrażanie”, CSIOZ, Jachranka,
2–3 lipca 2012 r.
[Konf22] B. Szafrański – XVIII Forum Teleinformatyki, Miedzeszyn, 27–28 września
2012 r.
[Konf23] B. Szafrański – XVIII Forum Teleinformatyki – Aneks – „Cyfrowa modernizacja państwa”, Warszawa, 28 listopada
2012 r.
[Konf24] B. Szafrański – Konferencja Naukowa
pt. „Dokumentacja elektroniczna
w urzędzie”, Warszawa, 28 listopada
2012 r.
[Konf25] Z. Wesołowski – Konferencja Naukowa
pt. „Modelowanie, symulacja i zastosowania w technice”, Zakopane-Kościelisko,18–22 czerwca 2012 r.
[Konf26] J. Wiśniewska – Międzynarodowa Konferencja pt. „Sieci Komputerowe 2012”,
Szczyrk, 19–23 czerwca 2012 r.
[Konf27] K. Worwa – Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. ”Dependability and
Complex Systems DepCoS-Relcomex
2012”, Brunów, 24-29 czerwca 2012 r.

7.3. Seminaria
[Konf28] P. Kosiuczenko – referat „Definiowanie
części niezmienniczej w językach
kontraktowej specyfikacji typu OCL”,
(WAT/WCY/ISI, 29 marca 2012 r.).
[Konf29] P. Kosiuczenko – referat „Wystarczająco trwałe struktury danych,
definicja, własności i zastosowania”,
(WAT/WCY/ISI, 25 października
2012 r.).
[Konf30] J. Koszela (współautor) – referat
„Konstrukcja deklaratywno-imperatywnych języków
programowania do przetwarzania
54

rozproszonego” (WAT/WCY/ISI,
17 maja 2012 r.).
[Konf31] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski –
referat „Zobrazowanie w czasie
rzeczywistym przebiegu symulacji
o wysokim stopniu szczegółowości
i wykorzystanie wybranych narzędzi”,
Seminarium Naukowe Zakładu Grafiki
Komputerowej II, Politechnika
Warszawska, Warszawa 2012.
[Konf32] W. Kulas – referat „Koncepcja i prototyp
platformy integracji opartej o semantykę” (WAT/WCY/ISI, 26 kwietnia
2012 r.).
[Konf33] W. Stecz – referat „Programowanie
w logice z ograniczeniami”
(WAT/WCY/ISI, 6 grudnia 2012 r.).
[Konf34] Z. Tarapata – IV Debata Ministerialna
nt. „Transportowe plany – teoria
i praktyka – w polskim transporcie”,
seminarium pt. „Strategiczne inicjatywy
transportu kolejowego w Polsce do
2020 roku”, Katowice,14 grudnia 2012.
[Konf35] Z. Tarapata – referat „Oparte na wiedzy
modele i algorytmy wspomagania
decyzji i symulacji w zastosowaniach
obronnych i transportowych”,
seminarium Wydziału Transportu
Politechniki Warszawskiej, Warszawa,
2012.
[Konf36] Z. Tarapata – referat „Oparte na wiedzy
modele i algorytmy wspomagania
decyzji i symulacji w zastosowaniach
obronnych i transportowych”,
seminarium Wydziału Informatyki
Politechniki Poznańskiej, Poznań,
2012.
[Konf37] R. Waszkowski – referat „Metody oceny
produktywności członków zespołu
projektowego” (WAT/WCY/ISI,
5 kwietnia 2012 r.).
[Konf38] Z. Wesołowski – referat „Zastosowanie
algorytmu N4SID w identyfikacji
układów dynamicznych”,
(WAT/WCY/ISI, 12 kwietnia 2012 r.).

7.4. Inne
[Konf39] Z. Tarapata – „Czy sieci rządzą
światem”, wykład inauguracyjny, WAT,
Warszawa, 2 października 2012 r.
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