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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, niestacjonarnych i podyplomowych
*

na kierunku informatyka , w dwóch specjalnościach: systemy informatyczne, informatyczne systemy
zarządzania.
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,

8)

metod symulacji komputerowej, systemów eksperckich, wybranych modeli i metod badań
operacyjnych oraz ich praktycznych zastosowań.
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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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Instytut partycypuje również w kształceniu w specjalnościach:

systemy komputerowe,

zautomatyzowane systemy dowodzenia, a od roku akademickiego 2014/2015 profiluje kolejne trzy
specjalności:

informatyczne

systemy

zarządzania

w

medycynie,

inżynieria

diagnozowania

medycznego (na kierunku informatyka w medycynie) oraz bezpieczeństwo informacyjne (na kierunku
kryptologia i cyberbezpieczeństwo).
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 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 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.
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W 2014 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i trzech prac badawczych, tj.:
1)

projektu nr PBR-K 047/2011 pt. Nowoczesne technologie dla/w procesie karnym i ich
wykorzystanie – aspekty techniczne, kryminalistyczne, kryminologiczne i prawne,

2)

projektu nr PBST269/2012 pt. System wspomagania ćwiczeń symulacyjnych oraz doskonalenia
procedur w działaniach organów nadzoru sanitarnego w przypadkach zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową,

3)

projektu nr PUM 253/2012 pt. EU NEC DEMO – EU Network Enabled Capability Demonstration,
Shared situational awareness in EU-led CMO,

4)

pracy badawczej nr RMN 697/2012 pt. Modele numeryczne propagacji elektromagnetycznej
w hiperspektralnych sprzęgaczach fotonicznych,

5)

pracy nr RMN 880/2013 pt. Semantic indirect association identification using graph and logic
reasoning methods for crisis situation assessment,

6)

pracy nr RMN 883/2013 pt. Modele ewolucji systemów złożonych i metody badania
charakterystyk dla potrzeb komputerowej identyfikacji sytuacji kryzysowych.
W trakcie realizacji pozostaje osiem projektów i pięć prac badawczych, tj.:

1)

projekt nr PBR 283/2012 pt. Zaawansowane technologie informatyczne wspierające procesy
analizy danych (gł. finansowych) w obszarze przestępczości finansowej,

2)

projekt nr PBR 303/2012 pt. System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz
identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP,

3)

projekt nr PBR 476/2013 pt. Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony Granicy Państwowej
oraz kontroli ruchu granicznego,

4)

projekt nr PBR 080/2013 pt. Elektroniczny system zarządzania cyklem życia dokumentów
o różnych poziomach wrażliwości,

5)

projekt nr PBR 082/2013 pt. Nowoczesny demonstrator symulatora dla operatorów pojazdów
szynowych zwiększający efektywność i bezpieczeństwo ich działania,

6)

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,

7)

projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu
Operacyjnego

Kapitał

Ludzki

POKL.03.03.04-00-110/12-00

pt.

Z

Wojskową

Akademią

Techniczną nauka jest fascynująca,
8)

projekt badawczy pt. Badanie i rozwój systemu symulacji działań wojennych w cyberprzestrzeni
dla celów wsparcia decyzji (BOEING),

9)

praca badawcza nr RMN 948/2014 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem
modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji,

10) praca badawcza nr RMN 949/2014 pt. Modelowanie, symulacja i analiza zagrożeń typu botnet,
11) praca badawcza nr RMN 950/2014 pt. Wysokowydajne implementacje generatorów liczb pseudolosowych dla potrzeb symulacji obliczeń kwantowych,
12) praca badawcza nr RMN 954/2014 pt. Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci
rzeczywistych,

.................................................................... 3
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13) praca PBS 23-912/2014/WAT pt. Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz administracji
publicznej.
W 2014 r. ogółem wydaliśmy 122 publikacje, wśród nich m.in.: 43 artykuły zamieszczone
w czasopismach recenzowanych wymienionych w wykazie MNiSW, na liście B, 3 monografie i ponad
60 rozdziałów 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, jest punktowane wg listy MNiSW, indeksowane w BazTech i Index Copernicus
(wskaźnik ICV za 2013 r. wynosi 4.81).
W 2014 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach
organizacyjnych i naukowych pięciu konferencji, wzięli udział w dwunastu zagranicznych
konferencjach naukowych oraz w ponad dwudziestu konferencjach międzynarodowych i krajowych
organizowanych w Polsce.
W 2014 r., podobnie jak w latach ubiegłych, studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT
zaznaczyły swoją obecność na międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, zdobywając
dziewięć medali – pięć złotych, dwa srebrne i dwa brązowe – za projekty: CARE, CART, SENSE,
PATRON i TESLA. Wielką satysfakcją zakończył się też udział dwóch naszych zespołów naukowych
–

CyberMeds

i

ScienceSeargents

–

w

międzynarodowym

konkursie

technologicznym

Imagine Cup 2014. W krajowych finałach tego konkursu w kategorii WorldCitizenship zajęliśmy II,
a w kategorii Innovation III miejsce. Również w konkursie na najlepszą aplikację mobilną przyjazną
prywatności (GIODO), konkursie zorganizowanym przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, zajęliśmy drugie miejsce.
Mentorami wyróżnionych zespołów są M. Chmielewski i R. Kasprzyk, adiunkci z Instytutu
Systemów Informatycznych. Za międzynarodowe osiągnięcia wynalazcze Minister Nauki i Szkolnictwa
Wyższego uhonorował naszych młodych naukowców dyplomami, a Rektor-Komendant WAT wyróżnił
Nagrodą Rektorską.
W dniu Święta Edukacji Narodowej Nagrody Rektorskie otrzymali również:


M. Chudy (za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego)



zespół w składzie: A. Najgebauer, R. Wantoch-Rekowski, W. Kulas, J. Koszela, T. Drozdowski,
D. Chmielewski, (G. Betliński, Ł. Matuszelański, M. Dąbkiewicz, K. Szumiec, M. Niedziela (WCY))
za „Opracowanie Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST 30P KTO
Rosomak (SKO – moduł bojowy)”.
W 2014 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano 4 doktorów, 51 magistrów

i 39 inżynierów.
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1.2. Biuro Dyrektora Instytutu
Dyrektor
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT
tel. 261 839 504
e-mail: zbigniew.tarapata@wat.edu.pl
Z-cy dyrektora
dr inż. Maciej Kiedrowicz, adiunkt n-d
tel. 261 837 338
e-mail: maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
tel. 261 837 338
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl
Zespół administracyjno-techniczny
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny, 1/4 (od VII 2014)
tel. 261 837 408
e-mail: bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny
tel. 261 837 018
e-mail: biuletynisi@wat.edu.pl
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl
Agnieszka Kacprzak, starszy referent administracyjny
tel. 261 837 408
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
mgr Ewa Skowrońska, samodzielny referent administracyjny (od 1 IX 2014)
tel. 261 839 504, 261 837 338
fax 261 837 858
e-mail: sekretariat.isi@wat.edu.pl
e-mail: ewa.skowronska@wat.edu.pl

Jan Staruch, starszy technik
tel. 261 837 018
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,
3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji,
4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania,
5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
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1.3.1. Zakład Inżynierii Oprogramowania
Kierownik zakładu
prof. dr hab. inż. Andrzej Walczak
tel. 261 839 246
e-mail: andrzej.walczak@wat.edu.pl
Do podstawowych zadań zakładu należy prowadzenie dydaktyki i prac naukowo-badawczych
w zakresie podstaw informatyki, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw programowania,
algorytmiki, 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,
pracują również 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
dr inż. Zbigniew Wesołowski, adiunkt n-d
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d

mgr inż. Andrzej Gaj, asystent n-d, 1/2 (do
30 IX 2014)
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: 6.

1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Kierownik zakładu
dr inż. Tomasz Górski, adiunkt n-d
tel. 261 839 914
e-mail: tomasz.gorski@rightsolution.pl; gorski@wat.edu.pl
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 jego organizacja



zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania



metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych
.................................................................... 7
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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, 1/2
dr inż. Grzegorz Bliźniuk, adiunkt n-d
dr inż. Wojciech Kulas, adiunkt n-d
dr inż. Stefan Rozmus, st. wykładowca d, 1/2
dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt n-d

mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca
d, 1/2
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, instruktor,
1/3

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3.
1.3.3. Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji
Kierownik zakładu
dr hab. inż. Ryszard Antkiewicz, prof. nadzw. WAT
tel. 261 839 427
e-mail: ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl
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



optymalizacja wielokryterialna



metody rozpoznawania wzorców
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metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy
.....................................................................
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metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej



metody i narzędzia analizy ryzyka



metody eksploracji danych



metody badania 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, prof. nadzw. WAT
(od 1 III 2014) dr hab. inż. Andrzej Chojnacki, prof.
nadzw. WAT
dr hab. inż. Zbigniew Tarapata, prof. nadzw. WAT

dr inż. Marcin Mazurek, adiunkt n-d
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d
dr inż. Roman Wantoch-Rekowski, adiunkt n-d
dr inż. Joanna Wiśniewska, adiunkt n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 10.

1.3.4. Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania
Kierownik zakładu
dr Jarosław Olejniczak, adiunkt n-d
tel. 261 839 910
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.
W ramach drugiej grupy tematycznej zakład koncentruje się na:
 metodach harmonogramowania zadań w systemach zarządzania
 metodach projektowania i wdrażania systemów informatycznych
.................................................................... 9
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 metodach szacowania ryzyka finansowego i zarządzania nim
 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, prof. nadzw. WAT
dr inż. Romuald Hoffmann, adiunkt n-d
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
mgr inż. Tomasz Protasowicki, asystent n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 3.
1.3.5. Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia
Kierownik zakładu
Ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d
tel. 261 837 293
e-mail: jaroslaw.koszela@wat.edu.pl
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia (ZSSiWD) jest nowo powołanym
zakładem Instytutu Systemów Informatycznych, powstał na podstawie Zarządzenia Rektora
Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. Zakład Systemów Symulacyjnych
i Wspomagania Dowodzenia realizuje zadania dydaktyczne i naukowo-badawcze. Prowadzi
kształcenie w zakresie:
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podstaw symulacji komputerowej
modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych
.....................................................................
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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
mjr dr inż. Mariusz Chmielewski, adiunkt n-d
mjr dr inż. Rafał Kasprzyk, asystent n-d
ppłk dr inż. Jarosław Koszela, adiunkt n-d
dr inż. Jarosław Rulka, adiunkt n-d

(od 1 X 2014) mgr inż. Michał Dyk,
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. 261 838 003
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;
W 2014 r. opiekun naukowy jednego doktoranta.
[Edu12], [Edu40], [Edu83], [Edu106]
[Pro2]
[Pub2], [Pub3], [Pub4], [Pub5], [Pub70], [Pub71], [Pub72],
[Pub73], [Pub74], [Pb75], [Pub127], [Pub128], [Pub129]
[Konf1], [Konf18], [Konf19], [Konf20]
....................................................

Marian Chudy
tel. 261 839 060
marian.chudy@wat.edu.pl

Mgr inż. ('68), Dr ('75), Hab. ('87), Prof. ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów
Informatycznych;
W 2014 r. indywidualna Nagroda Rektorska za całokształt
dorobku;
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz
Rady Naukowej IBS PAN.
[Edu3], [Edu57], [Edu82], [Edu107]
[Pro2]
[Pub67], [Pub78]
....................................................

Andrzej Walczak
tel. 261 839 246
andrzej.walczak@wat.edu.pl

Mgr inż. ('79), Dr ('85), Hab. ('99), Prof. ('11)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania;
Przewodniczący Komisji ds. Rozwoju i Współpracy Senatu WAT;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Członek Rady Wydawniczej WAT;
Kierownik Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie;
W 2014 r. promotor dwóch prac inżynierskich;
Opiekun naukowy dwóch doktorantów;
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu2], [Edu61], [Edu67], [Edu102], [Edu108]
[Pro10], [Pro19]
[Inż2], [Inż5]
[Pub39], [Pub102], [Pub103]
[Konf10]

................................................................................. 13
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2.2. Profesorowie nadzwyczajni

Ryszard Antkiewicz
tel. 261 839 427
ryszard.antkiewicz@wat.edu.pl

Mgr inż. ('84), Dr ('89), Hab. ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Senatu WAT;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Zastępca kierownika Zespołu Badawczego Modelowania,
Symulacji i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy pięciu doktorantów;
W 2014 r. promotor jednego doktoranta i jednej pracy magisterskiej.
[Edu19], [Edu36], [Edu37], [Edu49], [Edu59], [Edu60], [Edu100],
[Edu101], [Edu108]
[Pro1], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Dr1]
[Mgr47]
[Pub54], [Pub58], [Pub76], [Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub104]
[Konf2], [Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23], [Konf24]
....................................................

Mgr inż. ('70), Dr ('77), Hab. ('87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Kierownik Studiów Doktoranckich w WCY WAT.
[Edu35], [Edu46], [Edu104], [Edu105], [Edu108]

Andrzej Chojnacki
tel. 261 839 545
andrzej.chojnacki@wat.edu.pl
....................................................

Piotr Kosiuczenko
tel. 261 837 284
piotr.kosiuczenko@wat.edu.pl

Mgr ('90), Dr ('95), Hab. ('10)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych;
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu32], [Edu67]
[Mgr39]
[Pub61]
[Konf26]
....................................................

Andrzej Najgebauer
tel. 261 839 724
andrzej.najgebauer@wat.edu.pl

Mgr inż. ('81), Dr ('88), Hab. ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Polski przedstawiciel w panelu NATO/RTA;
Kierownik Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy trzech doktorantów;
W 2014 r. zespołowa Nagroda Rektorska za „Opracowanie
Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST
30P KTO Rosomak (SKO – moduł bojowy)”.
[Edu26], [Edu38], [Edu58], [Edu78], [Edu110], [Edu112]
[Pro1], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Pub54], [Pub57], [Pub76], [Pub82], [Pub86], [Pub87], [Pub88],
[Pub104]
[Konf2], [Konf7], [Konf11], [Konf19], [Konf21], [Konf22], [Konf23],
[Konf24]
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Tadeusz Nowicki
tel. 261 837 118
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 20122016);
Opiekun naukowy trzech doktorantów;
W 2014 r. promotor jednego doktoranta;
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
prezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation of
Operational Research Societies.
[Edu50], [Edu71], [Edu108], [Edu109]
[Pro2], [Pro10]
[Dr3]
[Pub1], [Pub22], [Pub23], [Pub72], [Pub73], [Pub74], [Pub89],
[Pub90], [Pub91], [Pub92], [Pub93], [Pub130], [Pub131],
[Pub132], [Pub133], [Pub134]
[Konf2], [Konf4], [Konf12], [Konf13], [Konf14], [Konf15], [Konf19],
[Konf25], [Konf37]
....................................................

Bolesław Szafrański
tel. 261 837 305
boleslaw.szafranski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('71), Dr ('79), Hab. ('87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Kierownik studiów podyplomowych z zakresu projektowania
i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry
zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych
komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach
centralnej administracji rządowej.
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa;
Opiekun naukowy trzech doktorantów;
W 2014 r. promotor jednej pracy inżynierskiej;
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.
[Edu9], [Edu23], [Edu28], [Edu29], [Edu67], [Edu72]g, [Edu108],
[Edu111]
[Inż18]
[Pub36], [Pub55], [Pub100]
[Konf5], [Konf25], [Konf39]
....................................................

Zbigniew Tarapata
tel. 261 839 504
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;
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja
20122016);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Opiekun naukowy czterech doktorantów;
Poza WAT  członek PTSK, PTBOiS, European Association for
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research
Society.
[Edu46], [Edu52], [Edu60], [Edu79], [Edu84], [Edu94]
[Pro1], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro13], [Pro14]
[Pub54], [Pub76], [Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub101], [Pub104],
[Pub130], [Pub131]
[Konf3], [Konf11], [Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22],
[Konf23], [Konf24], [Konf27]
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Kazimierz Worwa
tel. 261 837 305
kazimierz.worwa@wat.edu.pl

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
20122016);
Opiekun naukowy pięciu doktorantów;
W 2014 r. promotor dwóch doktorantów i jednej pracy inżynierskiej.
[Edu6], [Edu67], [Edu103], [Edu108], [Edu113]
[Pro2], [Pro10]
[Dr2], [Dr4]
[Inż16]
[Pub17], [Pub46], [Pub47], [Pub48], [Pub93], [Pub123], [Pub124]
[Konf4], [Konf37], [Konf38]

2.3. Adiunkci

Wiesław Barcikowski
tel. 261 837 118
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('80), Dr ('97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2014 r. promotor trzech prac magisterskich i dwóch inżynierskich.
[Edu67], [Edu68], [Edu97]
[Mgr2], [Mgr6], [Mgr25]
[Inż4], [Inż20]
[Konf41]

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

Grzegorz Bliźniuk
tel. 261 837 341
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('92), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej i pięciu inżynierskich.
[Edu17], [Edu30], [Edu31], [Edu67]
[Pro2], [Pro19]
[Mgr33]
[Inż1], [Inż6], [Inż8], [Inż10], [Inż23]
[Pub7], [Pub55], [Pub77]
[Konf22]
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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 2014 r. promotor dziewięciu prac magisterskich;
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT,
zdobywców II i III miejsca w krajowych finałach
Mariusz Chmielewski
międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2014;
tel. 261 837 355
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl Współtwórca projektów: SENSE, PATRON i TESLA
nagrodzonych wieloma medalami na międzynarodowych
wystawach wynalazków w Taipei, Seulu i w Norymberdze
w 2014 roku;
Wyróżniony Nagrodami Rektorskimi:
1) za wybitne osiągnięcia w rozwijaniu studenckiego ruchu
naukowego w roku akademickim 2013/2014;
2) za współudział w „Opracowaniu Symulatora Systemu
Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST 30P KTO Rosomak
(SKO – moduł bojowy)”.
[Edu62], [Edu67], [Edu78], [Edu81], [Edu82], [Edu84], [Edu114]
[Pro1], [Pro3], [Pro5], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro14], [Pro15]
[Mgr4], [Mgr5], [Mgr7], [Mgr11], [Mgr14], [Mgr17], [Mgr20],
[Mgr21], [Mgr45]
[Pub56], [Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub104]
[Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23]
...................................................

Tomasz Górski
tel. 261 839 914
tomasz.gorski@rightsolution.pl;
gorski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Senatu WAT (kadencja 20122016);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 20122016);
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch inżynierskich;
[Edu66], [Edu67], [Edu85]
[Pro10], [Pro12]
[Mgr1]
[Inż27], [Inż34]
[Pub8], [Pub9], [Pub79]
[Konf20], [Konf25]
....................................................

Romuald Hoffmann
tel. 261 839 915
rhoffmann@wat.edu.pl

Mgr inż. ('86), Dr ('90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej inżynierskiej;
Poza WAT dyrektor Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.
[Edu11], [Edu13], [Edu21], [Edu67], [Edu74], [Edu75], [Edu77],
[Edu99]
[Mgr3]
[Inż28]
[Pub81], [Pub]
[Konf26]
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Rafał Kasprzyk
tel. 261 837 355
rafal.kasprzyk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('05), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor sześciu prac magisterskich i dwóch prac
inżynierskich;
Mentor studenckiego zespołu naukowego WCY WAT, zdobywcy
II miejsca w konkursie GIODO na najlepszą aplikację mobilną
przyjazną prywatności;
Współtwórca projektów CARE i CART nagrodzonych medalami
na międzynarodowych targach wynalazczości w Brukseli
i Paryżu w 2014 r.;
Wyróżniony Nagrodą Rektorską za wybitne osiągnięcia
w rozwijaniu studenckiego ruchu naukowego w roku akademickim 2013/2014.
[Edu5], [Edu30], [Edu47], [Edu59], [Edu65], [Edu67], [Edu84],
[Edu86]
[Pro1], [Pro2], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro14], [Pro16]
[Mgr10], [Mgr34], [Mgr38], [Mgr40], [Mgr44], [Mgr51]
[Inż29], [Inż35]
[Pub11], [Pub12], [Pub51], [Pub54], [Pub76], [Pub82], [Pub86],
[Pub104]
[Konf7], [Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23],
[Konf27], [Konf28], [Konf29]
...................................................

Maciej Kiedrowicz
tel. 261 837 293; 261 837 338
maciej.kiedrowicz@wat.edu.pl

Mgr inż. ('87), Dr ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 20122016);
W 2014 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech inżynierskich.
[Edu1], [Edu14], [Edu23], [Edu25], [Edu51], [Edu67], [Edu72],
[Edu91]
[Pro7], [Pro10], [Pro11]
[Mgr8], [Mgr46]
[Inż7], [Inż14], [Inż21], [Inż24]
[Pub13], [Pub14], [Pub15], [Pub28], [Pub59], [Pub83], [Pub84],
[Pub87], [Pub88]
[Konf3], [Konf8], [Konf9], [Konf10], [Konf20], [Konf30], [Konf31],
[Konf32], [Konf33], [Konf34], [Konf35]
...................................................

Mgr inż. ('69), Dr ('82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2014 r. promotor czterech prac inżynierskich.
[Edu15], [Edu18], [Edu67], [Edu92], [Edu56], [Edu82]
[Inż15], [Inż25], [Inż31], [Inż38]
[Pub16], [Pub17], [Pub18], [Pub60], [Pub123], [Pb124]
Gustaw Konopacki
tel. 261 839 473
gustaw.konopacki@wat.edu.pl
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Jarosław Koszela
tel. 261 837 293
jaroslaw.koszela@wat.edu.pl

Mgr inż. ('95), Dr ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor dwóch prac inżynierskich;
W 2014 r. zespołowa Nagroda Rektorska za „Opracowanie
Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST
30P KTO Rosomak (SKO – moduł bojowy)”.
[Edu1], [Edu14], [Edu44], [Edu64], [Edu67], [Edu72], [Edu76],
[Edu91]
[Pro1], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro10], [Pro11], [Pro12]
[Inż3], [Inż32]
[Pub62], [Pub85], [Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub104]
[Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23]
...................................................

Wojciech Kulas
tel. 261 839 354
wojciech.kulas@wat.edu.pl

Mgr inż. ('86), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor pięciu prac magisterskich;
W 2014 r. zespołowa Nagroda Rektorska za „Opracowanie
Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST
30P KTO Rosomak (SKO – moduł bojowy)”.
[Edu34], [Edu41], [Edu56], [Edu67], [Edu88]
[Pro1], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Mgr22], [Mgr29], [Mgr35], [Mgr37], [Mgr41]
[Pub56], [Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub104]
[Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23]
...................................................

Marcin Mazurek
tel. 261 839 910
marcin.mazurek@wat.edu.pl

Mgr inż. ('00), Dr ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2014 r. promotor dwóch prac magisterskich i jednej inżynierskiej.
[Edu20], [Edu36], [Edu38], [Edu67]
[Mgr15], [Mgr48]
[Inż12]
[Pub19], [Pub125]
[Konf25], [Konf36]
...................................................

Jarosław Olejniczak
tel. 261 839 910
jolej@onet.pl

Mgr ('96), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek Komisji Odwoławczej ds. Oceny Nauczycieli
Akademickich Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja
20122016);
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.
[Edu22], [Edu38], [Edu70], [Edu73], [Edu78]
[Pub94]
[Konf20]
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Dariusz Pierzchała
tel. 261 839 264
dariusz.pierzchala@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Członek Zarządu PTSK.
[Edu33], [Edu58], [Edu59], [Edu63], [Edu67]
[Pro1], [Pro2], [Pro6], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Mgr36]
[Pub54], [Pub57], [Pub63], [Pub76], [Pub86], [Pub87], [Pub88],
[Pub89], [Pub90], [Pub95], [Pub104]
[Konf3], [Konf7], [Konf11], [Konf16], [Konf19], [Konf20], [Konf21],
[Konf22], [Konf23], [Konf24]
....................................................

Jarosław Rulka
tel. 261 839 264
jaroslaw.rulka@wat.edu.pl

Mgr inż. ('97), Dr ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor trzech prac magisterskich;
Członek PTSK.
[Edu58], [Edu61], [Edu63], [Edu67], [Edu87]
[Pro1], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Mgr12], [Mgr27], [Mgr31]
[Pub86], [Pub87], [Pub88], [Pub104]
[Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf23]
...................................................

Jerzy Stanik
tel. 261 837 338;
jerzy.stanik@wat.edu.pl

Mgr inż. ('78), Dr ('86)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2012–2016);
W 2014 r. promotor siedmiu prac magisterskich i pięciu
inżynierskich.
[Edu10], [Edu16], [Edu27], [Edu53], [Edu54], [Edu66], [Edu67],
[Edu90], [Edu95], [Edu98]
[Pro7], [Pro10]
[Mgr9], [Mgr16], [Mgr19], [Mgr23], [Mgr24], [Mgr28], [Mgr42]
[Inż9], [Inż22], [Inż30], [Inż33], [Inż37]
[Pub13], [Pub26], [Pub28], [Pub29], [Pub30], [Pub59], [Pub64],
[Pub65], [Pub97], [Pub98]
[Konf3], [Konf20], [Konf26], [Konf35]
...................................................

Mgr inż. ('97), Dr ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2014 r. promotor dwóch prac magisterskich.
[Edu45], [Edu67], [Edu96]
[Mgr13], [Mgr18]
[Pro2]
[Pub31], [Pub32], [Pub33], [Pub34], [Pub35], [Pub91], [Pub99]
Wojciech Stecz
tel. 261 837 128
wojciech.stecz@wat.edu.pl
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Roman Wantoch-Rekowski
tel. 261 837 341
rrekowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('92), Dr ('98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Kierownik Zespołu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2014 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
W 2014 r. zespołowa Nagroda Rektorska za „Opracowanie
Symulatora Systemu Kierowania Ogniem (SKO) wieży HITFIST
30P KTO Rosomak (SKO – moduł bojowy)”.
[Edu67], [Edu69], [Edu73]
[Pro1], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro10], [Pro11]
[Mgr50]
[Pub40], [Pub52], [Pub53], [Pub62], [Pub68], [Pub86], [Pub87],
[Pub88], [Pub104]
[Konf19], [Konf20], [Konf21], [Konf22], [Konf23]
...................................................

Robert Waszkowski
tel. 261 837 410
robert.waszkowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('98), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2014 r. promotor dwóch prac magisterskich.
[Edu7], [Edu14], [Edu67], [Edu91]
[Pro10]
[Mgr26], [Mgr30]
[Pub22], [Pub23], [Pub30], [Pub41], [Pub74], [Pub92], [Pub105],
[Pub106], [Pub107], [Pub108], [Pub109], [Pub110], [Pub111],
[Pub112], [Pub113], [Pub114], [Pub115], [Pub116], [Pub117],
[Pub118], [Pub119], [Pub120], [Pub121], [Pub123], [Pub124],
[Pub133], [Pub134]
[Konf14], [Konf15], [Konf19], [Konf25], [Konf37]
...................................................

Zbigniew Wesołowski
tel. 261 837 128
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('81), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2014 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu67], [Edu89]
[Inż11]
[Pro10]
[Pub42], [Pub43], [Pub44], [Pub69], [Pub93]
[Konf43]
...................................................

Joanna Wiśniewska
tel. 261 837 408
joanna.wisniewska@wat.edu.pl

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2014 r. promotorka jednej pracy magisterskiej i jednej inżynierskiej.
[Edu3], [Edu4], [Edu24], [Edu55], [Edu67], [Edu82]
[Pro17]
[Mgr32]
[Inż39]
[Pub66], [Pub74], [Pub75], [Pub122], [Pub126]
[Konf17], [Konf19], [Konf20], [Konf40], [Konf44]
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2.4. Asystenci
Mgr inż. ('10)
(Od 1 X 2014 r.) Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
[Edu26], [Edu61]
[Pro1], [Pro8], [Pro9], [Pro14]
[Pub54], [Pub57], [Pub76]
[Konf19], [Konf21], [Konf22]
Michał Dyk
tel. 261 839 264
michal.dyk@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('93)
(Do 30 IX 2014 r.) Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu2], [Edu30]
[Pro10]
Andrzej Gaj
tel. 261 837 410
andrzej.gaj@wat.edu.pl
...................................................

Tomasz Gzik
tel. 261 837 410
tomasz.gzik@wat.edu.pl

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu9], [Edu17], [Edu72], [Edu76]
[Pub10], [Pub80]
[Konf25]

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

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu8], [Edu43], [Edu46], [Edu52], [Edu58], [Edu71]
[Pub50]
[Konf6], [Konf27]

Michał Kapałka
tel. 261 839 473
michal.kapalka@wat.edu.pl
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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.
[Edu2], [Edu72]
Piotr Kędzierski
tel. 261 839 914
piotr.kedzierski@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.
[Edu39], [Edu93]
[Pro10]
Piotr Marciniak
tel. 261 839 473
pmarciniak@wat.edu.pl
...................................................

Paweł Moszczyński
tel. 261 839 473
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.
[Edu2], [Edu39], [Edu55], [Edu57], [Edu61]
[Pro4], [Pro10]
[Pub103]
...................................................

Mgr inż. ('98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
W 2014 r. urlop.

Marcin Pery
tel. 261 837 410
marcin.pery@wat.edu.pl
...................................................

Tomasz Protasowicki
tel. 261 839 915
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu11], [Edu13], [Edu21], [Edu27], [Edu74], [Edu75], [Edu77],
[Edu99]
[Pub25], [Pub26], [Pub28], [Pub29], [Pub30], [Pub64], [Pub65],
[Pub81], [Pub96], [Pub98]
[Konf19], [Konf26], [Konf35]
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2.5. Starsi wykładowcy
Mgr inż. ('86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu2], [Edu30], [Edu34], [Edu41], [Edu42], [Edu48], [Edu88]

Tomasz Gumowski
tel. 261 837 293
tomasz.gumowski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu2], [Edu20], [Edu24], [Edu32], [Edu80], [Edu91]

Arkadiusz Kowalski
tel. 261 837 410
arkadiusz.kowalski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('78), Dr ('94)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu7], [Edu20], [Edu42], [Edu97]
[Pub27]

Stefan Rozmus
tel. 261 839 914
stefan.rozmus@wat.edu.pl
...................................................

Mgr ('80), Dr ('87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu24], [Edu80]

Irena Skórska
tel. 261 839 915
irena.skorska@wat.edu.pl

2.6. Wykładowcy
Mgr inż. ('97)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu2], [Edu24], [Edu89]

Sławomir Wysocki
tel. 261 837 410
slawomir.wysocki@wat.edu.pl
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2.7. Instruktorzy
Mgr inż. ('99)
Pracownik dydaktyczny (1/3);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu2], [Edu10], [Edu41]
Jarosław Napiórkowski
tel. 261 837 410
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl

2.8. Pozostali pracownicy

Barbara Fedyna
tel. 261 837 018
barbara.fedyna@wat.edu.pl
Samodzielny referent ds. administracyjnych

Bogumiła Fronczak
tel. 261 837 408
bogumila.fronczak@wat.edu.pl
Samodzielny referent techniczny

mgr Ewa Skowrońska
tel. 261 839 504
e-mail: ewa.skowronska@wat.edu.pl
Samodzielny referent ds. administracyjnych

Agnieszka Kacprzak
tel. 261 837 408
e-mail: agnieszka.kacprzak@wat.edu.pl
Starszy referent administracyjny

Jan Staruch
tel. 261 837 018
jan.staruch@wat.edu.pl
Starszy technik
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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

[Edu18] E-biznes
G. Konopacki
[Edu19] Efektywność systemów informatycznych
R. Antkiewicz
[Edu20] Hurtownie danych
A. Kowalski, M. Mazurek, S. Rozmus

[Edu2] Algorytmy i struktury danych
A. Gaj, T. Gumowski, P. Kędzierski,
P. Moszczyński, J. Napiórkowski,
A. Walczak, S. Wysocki

[Edu21] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością organizacji
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu3] Algorytmy kwantowe
M. Chudy, J. Wiśniewska

[Edu22] Informatyczne podstawy projektowania
i wdrażania strategii organizacji
J. Olejniczak

[Edu4] Algorytmy optymalizacji
J. Wiśniewska
[Edu5] Analiza algorytmów grafowo-sieciowych
R. Kasprzyk
[Edu6] Analiza matematyczna
K. Worwa
[Edu7] Analiza strukturalna systemów
informatycznych
S. Rozmus, R. Waszkowski

[Edu23] Informatyczne wspomaganie
zarządzania kadrami
M. Kiedrowicz, B. Szafrański
[Edu24] Informatyka
A. Kowalski, I. Skórska,
J. Wiśniewska, S. Wysocki
[Edu25] Informatyka w administracji publicznej
M. Kiedrowicz

[Edu8] Aplikacje internetowe
M. Kapałka

[Edu26] Informatyka w systemach
bezpieczeństwa
M. Dyk, A. Najgebauer

[Edu9] Architektura korporacyjna
T. Gzik, B. Szafrański

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

[Edu10] Audyt informatyczny
J. Napiórkowski, J. Stanik

[Edu28] Informatyka w zarządzaniu kadrami
B. Szafrański

[Edu11] Badania operacyjne
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu29] Infrastruktura informacyjna państwa
B. Szafrański

[Edu12] Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
A. Ameljańczyk

[Edu30] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, A. Gaj, T. Gumowski,
R. Kasprzyk

[Edu13] Badania operacyjne w bezpieczeństwie
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu31] Inżynieria systemów informatycznych
G. Bliźniuk

[Edu14] Bazy danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela,
R. Waszkowski
[Edu15] Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
G. Konopacki
[Edu16] Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
J. Stanik
[Edu17] Dokumentacja elektroniczna
G. Bliźniuk, T. Gzik

[Edu32] Języki i techniki programowania
P. Kosiuczenko, A. Kowalski
[Edu33] Języki i techniki symulacji
D. Pierzchała
[Edu34] Komputerowe wsparcie wytwarzania
oprogramowania
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu35] Matematyka dyskretna
A. Chojnacki

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

27

............................. Działalność dydaktyczna ...........................

[Edu36] Metody eksploracji danych
R. Antkiewicz, M. Mazurek

[Edu55] Podstawy badań operacyjnych
P. Moszczyński, J. Wiśniewska

[Edu37] Metody i narzędzia wspomagania
dowodzenia i szkolenia
R. Antkiewicz

[Edu56] Podstawy metodyk obiektowych
W. Kulas

[Edu38] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
M. Mazurek, A. Najgebauer,
J. Olejniczak
[Edu39] Metody numeryczne
P. Marciniak, P. Moszczyński

[Edu57] Podstawy optymalizacji
M. Chudy, T. Drozdowski,
P. Moszczyński
[Edu58] Podstawy symulacji
M. Kapałka, D. Pierzchała,
A. Najgebauer, J. Rulka

[Edu40] Metody optymalizacji
A. Ameljańczyk

[Edu59] Prognozowanie i symulacja
w sytuacjach kryzysowych
R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,
D. Pierzchała

[Edu41] Metodyki obiektowe
T. Gumowski, W. Kulas,
J. Napiórkowski

[Edu60] Prognozowanie i symulacja zagrożeń
R. Antkiewicz, Z. Tarapata

[Edu42] Metodyki wytwarzania SI
T. Gumowski, S. Rozmus

[Edu61] Programowanie obiektowe
M. Dyk, P. Moszczyński, J. Rulka
A. Walczak

[Edu43] Metody i techniki symulacji
komputerowej
M. Kapałka

[Edu62] Programowanie zdarzeniowe
M. Chmielewski

[Edu44] Metody wizualizacji pola walki
J. Koszela

[Edu63] Programowanie współbieżne
D. Pierzchała, J. Rulka

[Edu45] Modelowanie i analiza procesów
biznesowych
W. Stecz

[Edu64] Projektowanie obiektowych baz danych
J. Koszela

[Edu46] Modelowanie matematyczne
A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata

[Edu65] Projektowanie informatycznych
systemów wspomagania decyzji
R. Kasprzyk

[Edu47] Modele ewolucji sieci złożonych
R. Kasprzyk

[Edu66] Projekt zespołowy
T. Górski, J. Stanik

[Edu48] Narzędzia wspierające proces
wytwarzania SI
T. Gumowski

[Edu67] Seminarium dyplomowe
W. Barcikowski, G. Bliźniuk,
M. Chmielewski, T. Górski,
R. Hoffmann, R. Kasprzyk,
M. Kiedrowicz, G. Konopacki,
J. Koszela, P. Kosiuczenko, W. Kulas,
M. Mazurek, D. Pierzchała, J. Rulka,
J. Skórska, J. Stanik, W. Stecz,
B. Szafrański, A. Walczak,
R. Waszkowski, R. Wantoch-Rekowski, Z. Wesołowski,
J. Wiśniewska, K. Worwa

[Edu49] Niezawodność oprogramowania
R. Antkiewicz
[Edu50] Niezawodność systemów
komputerowych
T. Nowicki
[Edu51] Obiektowe języki zapytań
J. Koszela
[Edu52] Obliczenia równoległe i rozproszone
M. Kapałka, Z. Tarapata
[Edu53] Ochrona i bezpieczeństwo danych
J. Stanik
[Edu54] Podstawy analizy ryzyka
J. Stanik
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[Edu68] Seminarium przeddyplomowe
W. Barcikowski
[Edu69] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski
[Edu70] Strategiczna karta wyników
J. Olejniczak

.....................................................................
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[Edu71] Stochastyczne modele eksploatacji SK
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu90] Współczesne metodyki projektowania
i wdrażania
J. Stanik

[Edu72] Systemy baz danych
T. Gzik, P. Kędzierski, M. Kiedrowicz,
J. Koszela, J. Napiórkowski,
B. Szafrański

[Edu91] Wstęp do baz danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela,
A. Kowalski, R. Waszkowski

[Edu73] Systemy eksperckie
J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski

[Edu92] Wstęp do ekonometrii i prognozowania
G. Konopacki

[Edu74] Systemy informatyczne w zarządzaniu
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu93] Wstęp do programowania
P. Marciniak

[Edu75] Systemy MRP i ERP
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu94] Wybrane zagadnienia badań
operacyjnych
Z. Tarapata

[Edu76] Systemy pracy grupowej
T. Gzik, J. Koszela
[Edu77] Systemy wspomagania relacji
z klientami CRM
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu95] Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji
J. Stanik
[Edu96] Zarządzanie łańcuchem dostaw
W. Stecz

[Edu78] Sztuczna inteligencja
M. Chmielewski, A. Najgebauer,
J. Olejniczak

[Edu97] Zarządzanie infrastrukturą
informatyczną instytucji
W. Barcikowski, S. Rozmus

[Edu79] Techniki algorytmiczne
T. Drozdowski, Z. Tarapata

[Edu98] Zarządzanie projektami
J. Stanik

[Edu80] Technologia informacyjna
A. Kowalski, I. Skórska

[Edu99] Zintegrowane informatyczne systemy
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu81] Technologie internetowe i mobilne
M. Chmielewski
[Edu82] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chudy, M. Chmielewski,
J. Wiśniewska
[Edu83] Teoria gier
A. Ameljańczyk
[Edu84] Teoria grafów i sieci
M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
Z. Tarapata
[Edu85] Wdrażanie metodyk obiektowych
T. Górski
[Edu86] Web 2.0 w zarządzaniu
R. Kasprzyk
[Edu87] Wielokryterialne metody oceny
i optymalizacji
J. Rulka

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich
[Edu100] Efektywność systemów
teleinformatycznych III
R. Antkiewicz
[Edu101] Elementy teorii prognozy III
R. Antkiewicz
[Edu102] Fizyczne podstawy informatyki
kwantowej
A. Walczak
[Edu103] Inżynieria jakości oprogramowania
K. Worwa
[Edu104] Matematyka dyskretna
A. Chojnacki
[Edu105] Modelowanie matematyczne III
A. Chojnacki

[Edu88] Wprowadzenie do metod
wytwarzania SI
T. Gumowski, W. Kulas

[Edu106] Modelowanie sytuacji konfliktowych III
A. Ameljańczyk

[Edu89] Wprowadzenie do programowania
Z. Wesołowski, S. Wysocki

[Edu107] Optymalizacja III
M. Chudy

.....................................................................
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[Edu108] Seminaria doktoranckie
R. Antkiewicz, A. Chojnacki,
T. Nowicki, B. Szafrański, A. Walczak,
K. Worwa
[Edu109] Stochastyczne modele eksploatacji III
T. Nowicki
[Edu110] Symulacja komputerowa III
A. Najgebauer
[Edu111] Systemy baz danych III
B. Szafrański
[Edu112] Sztuczna Inteligencja III
A. Najgebauer
[Edu113] Złożone struktury danych
K. Worwa

3.3. Przedmioty prowadzone w ramach
kursów specjalistycznych dla MON
[Edu114] Metody wizualizacji pola walki;
Budowa COP i CTP
M. Chmielewski
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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

Okres realizacji: 1.07.2012–30.06.2014.

[Pro1] Projekt nr PBR-K 047/2011
pt. Nowoczesne technologie dla/w
procesie karnym i ich wykorzystanie
– aspekty techniczne, kryminalistyczne,
kryminologiczne i prawne
Projekt został zrealizowany przez konsorcjum
naukowe w składzie:
 Uniwersytet w Białymstoku – Wydział Prawa
 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 byli
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,
K. Chlebicki (doktorant).
Projekt był finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

T. Nowicki (kierownik pracy),
A. Ameljańczyk, G. Bliźniuk, M. Chudy,
R. Kasprzyk, D. Pierzchała, W. Stecz, K. Worwa,
A. Bryzek (doktorantka).

Narodowe

Okres realizacji: 28.12.2011–27.06.2014.
Projekt miał 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.

[Pro2] Projekt nr PBST269/2012
pt. System wspomagania ćwiczeń
symulacyjnych oraz doskonalenia
procedur w działaniach organów
nadzoru sanitarnego w przypadkach
zatruć i chorób zakaźnych
przenoszonych drogą pokarmową
Projekt został zrealizowany 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 byli pracownicy
naukowi Instytutu Systemów Informatycznych:

Projekt jest finansowany
Centrum Badań i Rozwoju.

przez

Narodowe

Celem projektu było 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 wykonano
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 rozbudowano modele dynamiczne opisujące procesy tworzenia i rozprzestrzeniania się epidemii oraz procesy funkcjonowania służb sanitarnych. Rozbudowano
symulator rozprzestrzeniania się epidemii chorób
przewodu pokarmowego. Skonstruowano model
danych o populacji, terenie i rozpatrywanych
chorobach przenoszonych drogą pokarmową.

[Pro3] PUM 253/2012
EU NEC DEMO – pt. EU Network
Enabled Capability Demonstration,
Shared situational awareness
in EU-led CMO
Projekt Europejskiej Agencji Obrony – EDA był
realizowany przez konsorcjum w składzie:

ASSECO (lider)

WIŁ

Wojskowa Akademia Techniczna

ITTI

FILBICO.
Kierownikiem zespołu (po stronie WAT) i głównym wykonawcą był M. Chmielewski.
Okres realizacji: 12.201231.03.2014.
Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzeniu
demonstracji
zdolności
sieciocentrycznych
Sił
Zbrojnych
RP.
Kluczowym aspektem projektu było zaprezentowanie współdziałania sił i służb państwa oraz
organizacji cywilnych realizujących przydzielone
zadania w trakcie hipotetycznej sytuacji
kryzysowej. Odbiorcą demonstracji była grupa
robocza European Defence Agency EU NEC.
Celem konsorcjum było:

...................................................................
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opracowanie
scenariusza
operacji
łączącego różne aspekty zarządzania
kryzysowego;
opracowanie systemu informatycznego pozwalającego na zorganizowanie współdziałania
wojska,
służb
państwa
i organizacji cywilnych w środowisku
sieciocentrycznym
integrującym
różne
systemy
informacyjne
i
standardy
przesyłania informacji.

[Pro4] Praca nr RMN 697/2012
pt. Modele numeryczne propagacji
elektromagnetycznej
w hiperspektralnych sprzęgaczach
fotonicznych

sygnałów medycznych i sygnałów sygnatur
magnetycznych obiektów wykorzystywanych
w mechanizmach wnioskowania (fuzji danych
sensorycznych).
Jednym z przewidywanych celów pracy było
rozszerzenie prowadzonych badań nad fuzją
danych
sensorycznych
w
kierunku
wykorzystania analizy asocjacji i zastosowania
modeli semantycznych. Zakłada się, że badania
pozwolą opracować metodę i technologie fuzji
informacyjnej wspierającej etapy ekstrakcji cech
i klasyfikacji w obszarze medycyny i wybranych
klas działań militarnych. Pośrednim celem pracy
było również skonstruowanie nowych metod
analizy podobieństwa semantycznego zbiorów
danych w oparciu o metody badania
podobieństwa grafów, sieci i zbiorów.

P. Moszczyński  kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.06.2012–31.12.2014.
Celem naukowym pracy było zbudowanie
modelu hybrydowej komórki ciekłokrystalicznej
oświetlonej wiązką lasera, aby wyjaśnić
obserwowane zjawiska: siatka fotoindukowana,
falowód. Hybrydowość komórki rozumiano jako
układ półprzewodnik fotoprzewodzący/ ciekły
kryształ.

[Pro5] Praca nr RMN 880/2013
pt. Semantic indirect association
identification using graph and logic
reasoning methods for crisis situation
assessment
M. Chmielewski  kierownik pracy i główny
wykonawca.
Okres realizacji: 1.06.2013–10.05.2014.

[Pro6] Praca nr RMN 883/2013
pt. Modele ewolucji systemów złożonych
i metody badania charakterystyk dla
potrzeb komputerowej identyfikacji
sytuacji kryzysowych
Wykonawcami projektu byli: R. Kasprzyk 
kierownik pracy, Z. Tarapata, D. Pierzchała,
C. Bartosiak (doktorant).






Okres realizacji: 1.06.2013–28.03.2014.
W pracy podjęto próby:
zbadania
istniejących
modeli
sieci
złożonych pod względem możliwości ich
wykorzystania do modelowania sieci
rzeczywistych,
analizy wpływu struktury sieci oraz sposobu
jej
ewolucji
na
dynamikę
zjawisk
zachodzących na/w systemach sieciowych,
opracowania metody identyfikacji zbioru
węzłów istotnych w grafach i sieciach.

Celem pracy było rozwinięcie metody analizy
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie
strukturalnej modeli semantycznych oraz
realizacji
wyszukiwania skojarzeń semantycznych w ontologiach oraz bazach wiedzy. Prace badawcze
i rozwojowe polegały na:
[Pro7] Projekt nr PBR 283/2012
– skonstruowaniu
opisu
semantycznego
pt. Zaawansowane technologie
analizowanych
dziedzin
(medycyna,
informatyczne wspierające procesy
zdolności sił zbrojnych, działania militarne);
analizy danych (gł. finansowych)
– skonstruowaniu
architektury
narzędzi
w obszarze przestępczości finansowej
analitycznych służących do analizy asocjacji
semantycznych;
Skład konsorcjum:
– skonstruowaniu
rozszerzeń
narzędzi
 Wojskowa Akademia Techniczna  lider
modelowania ontologii pod kątem analizy
 Kancelaria prawna SD & Partners z siedzibą
strukturalnej;
w Warszawie.
– skonstruowaniu narzędzi analitycznych do
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
opracowania wyników badań;
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
– budowie
oprogramowania
mobilnego
M. Kiedrowicz (kierownik projektu),
realizującego
wybrane
elementy
R. Antkiewicz, J. Koszela, A. Najgebauer,
wnioskowania
w
oparciu
o
modele
D. Pierzchała, Z. Tarapata, R. Kasprzyk,
ontologiczne
(rozszerzenia
systemów
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski,
SENSE, SAPER, HELP);
J. Stanik.
– projekcie i rozbudowie sprzętu (sensorów)
Okres realizacji: 19.12.2012  18.12.2015.
wykorzystywanych
do
pozyskiwania
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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
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.

[Pro8] Projekt nr PBR 303/2012
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, M. Dyk,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer (kierownik projektu),
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 20.12.201219.12.2015.
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, bud-

żetowania 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
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 zostanie
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.

[Pro9] Projekt nr PBR 476/2013
pt. Wirtualny system doskonalenia
taktyki ochrony granicy państwowej oraz
kontroli ruchu granicznego
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum, w którym WAT jest liderem.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Chmielewski (kierownik projektu ze strony
WAT), R. Antkiewicz, M. Dyk, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 17.05.201316.05.2016.
Głównym celem projektu jest opracowanie
i wdrożenie symulacyjnego systemu szkolenia
funkcjonariuszy i dowódców Straży Granicznej
oraz metodyki przeprowadzania ćwiczeń typu
CAX
z
wykorzystaniem
tego
systemu.
Opracowane oprogramowanie ma służyć
wspomaganiu
praktycznego
przygotowania
funkcjonowania funkcjonariuszy i dowódców
Straży Granicznej na różnych poziomach
dowodzenia i odpowiedzialności: od pojedynczej
kontroli, przez przejście graniczne, do obszarów
terenowych i zurbanizowanych.

[Pro10] Projekt nr PBR 080/2013
pt. Elektroniczny system zarządzania
cyklem życia dokumentów o różnych
poziomach wrażliwości
Wykonawcami projektu są: M. Kiedrowicz –
kierownik projektu, A. Gaj, T. Górski, J. Koszela,
P. Marciniak,
P. Moszczyński,
T. Nowicki,
J. Stanik, A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,
R. Waszkowski, Z. Wesołowski, K. Worwa.

...................................................................
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Okres realizacji: 23.12.201322.12.2016.
Projekt obejmuje wykorzystanie nowoczesnych
technologii teleinformatycznych związanych
z zastosowaniem RFID oraz biometrii. Efektem realizacji tego zadania będzie projekt
oraz implementacja nowoczesnej kancelarii,
przystosowanej
do
obsługi
dokumentów
posiadających różne poziomy wrażliwości.
Projekt będzie obejmował wszystkie procesy
zachodzące w kancelarii oraz wykorzystywał
urządzenia wyposażone w nadajniki/odbiorniki
RFID. Dotyczy to zarówno samych dokumentów
i nośników danych, jak i wyposażenia kancelarii
(szafy/regały, biurka, urządzenia kopiujące oraz
urządzenia kontroli wejść/wyjść). Integracja
wszystkich elementów w jednym systemie,
zarządzanym z wykorzystaniem dedykowanego
systemu informatycznego, pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa oraz kontroli
związanej z informacjami posiadającymi różne
klauzule poufności.
[Pro11] Projekt nr PBR 082/2013
pt. Nowoczesny demonstrator
symulatora dla operatorów pojazdów
szynowych zwiększający efektywność
i bezpieczeństwo ich działania
Wykonawcami projektu są: J. Stanik – kierownik
projektu,
T. Drozdowski,
M. Kiedrowicz,
J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 1.12.201330.11.2016.
Cele główne projektu:
 Opracowanie demonstratora stanowiska
szkoleniowego dla maszynistów pojazdów
trakcyjnych, który w sposób optymalny
uwzględniać
będzie
warunki
ruchu
i procedury postępowania na liniach
kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., z jednoczesnym
uwzględnieniem specyfiki ruchu i rodzajów
pociągów prowadzonych przez przewoźników
kolejowych (obecnie ok. 70 podmiotów).
 Opracowanie metodyki, a w ślad za nią
stosownego oprogramowania, odwzorowania
czynnych w sieci PKP Polskie Linie Kolejowe
S.A. linii kolejowych w systemie wizualizacji
symulatora.
Metodyka ta nie tylko umożliwi rozwój systemu
szkoleń za pomocą symulatorów, lecz także
pozwoli na aktualizację bazy danych wizualizacji
linii kolejowych w przypadku ich przebudowy,
modernizacji, zmiany systemu sterowania
ruchem itp.
[Pro12] POIS.13.01.00-00-007/12
pt. Przebudowa budynku nr 65 na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie
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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: 19.12.201215.06.2015.
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 PBS 23-912/2014/WAT
pt. Problemy modelowania
i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby
bezpieczeństwa narodowego
oraz administracji publicznej
Z. Tarapata – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.01.2014–31.12.2015.
W ramach pracy zaplanowano realizację
następujących zadań:

Modelowanie i optymalizacja procesów
(w
tym
decyzyjnych)
na
potrzeby

.....................................................................
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bezpieczeństwa narodowego i administracji
publicznej;
Algorytmizacja procesów (w tym decyzyjnych)
na
potrzeby
bezpieczeństwa
narodowego i administracji publicznej;
Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów
wspomagania
decyzji
na
potrzeby
bezpieczeństwa narodowego i administracji
publicznej;
Opracowanie
elementów
metodyki
konstruowania informatycznych systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby
bezpieczeństwa
narodowego
i administracji publicznej państwa;
Opracowanie
elementów
metodyki
integrowania informatycznych systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej państwa;
Opracowanie miar i metod badania
efektywności i niezawodności systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej;
Opracowanie miar i metod badania
niezawodności oprogramowania systemów
wspomagania decyzji oraz szkolenia na
potrzeby bezpieczeństwa narodowego i administracji publicznej.

[Pro14] Projekt badawczy
pt. Badanie i rozwój systemu symulacji
działań wojennych w cyberprzestrzeni
dla celów wsparcia decyzji (BOEING)
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, M. Dyk,
R. Kasprzyk, W. Kulas, A. Najgebauer (kierownik
projektu), D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata
Okres realizacji: 16.07.2013–16.07.2015.
Głównym celem projektu jest nawiązanie
współpracy pomiędzy Wojskową Akademią
Techniczną a firmą BOEING w zakresie badania
i rozwoju aplikacji symulacji działań wojennych
w cyberprzestrzeni dla celów wsparcia
decyzyjnego.
[Pro15] Praca nr RMN 948/2014
pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej
inteligencji
M. Chmielewski – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.

sensorycznych. Istotą badań jest więc praca
teoretyczna z zakresu konstrukcji metod
filtrowania, interpretacji, ujednolicenia, integracji
danych pozwalająca na uzyskanie wymiernych
korzyści
łączenia
wielu
źródeł
danych
szczególnie
w
sytuacjach
konfliktowych
i kryzysowych. Rozważania teoretyczne będą
aplikowane
na
wybranych
problemach
badawczych, w tym m.in.:

problemie identyfikacji i oceny istotności
danych, podejrzanych (ukrytych) operacji
finansowych
wskazujących
procesy
nadużyć podatkowych i finansowych;

problemie
oceny
istotności
danych
pozyskiwanych z systemów rozpoznania
i dowodzenia wykorzystywanych do budowy
produktów CTP (ang. Common Tactical
Picture) i COP (ang. Common Operational
Picture);

problemie budowy percepcji dowódcy na
podstawie danych o środowisku i sytuacji
decyzyjnej
z
wykorzystaniem
metod
konstrukcji świadomości sytuacyjnej i zastosowania
technik
rzeczywistości
rozszerzonej;

problemie poprawy jakości, dekonfliktacji,
integracji
danych
(w
tym
danych
pozyskiwanych ze źródeł sen-sorycznych)
na wielu poziomach modelu JDL/DFIG.
Niniejsza praca zakłada zbudowanie
oprogramowania do weryfikacji eksperymentalnej opracowanych metod. Oprogramowanie
ma dostarczać możliwość przeprowadzenia
symulowanych działań w środowisku rozproszonej
sieci
telekomunikacyjnej,
odwzorowując strukturę sieci, jej charakterystyki,
a zwłaszcza podatności.
W ramach prowadzonych badań zakłada
się również przeprowadzenie prac związanych
z opracowaniem algorytmów przetwarzania
sygnałów medycznych pod kątem identyfikowania wybranych klas schorzeń lub stanów
zdrowia,
istotnych
z
punktu
widzenia
np. procedur medycznych lub życia człowieka.
W
tym
zakresie
opracowane
zostaną
rozszerzenia istniejących systemów SENSE
i PATRON w kierunku efektywniejszego
i bardziej niezawodnego przetwarzania sygnałów
miograficznych
i
sensorów
inercjalnych.
Pośrednim produktem prowadzonych badań
będzie przygotowanie wniosków na temat
użyteczności poszczególnych platform mobilnych i ich podatności szczególnie w zakresie
zastosowania danej platformy do współpracy
z sieciami sensorycznymi systemów zarządzania
kryzysowego, pola walki oraz multisensorami
medycznymi.
[Pro16] Praca nr RMN 949/2014
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
zagrożeń typu botnet

Celem pracy jest opracowanie zbioru metod
i narzędzi informatycznych, które pozwolą na
R. Kasprzyk – kierownik pracy.
uzyskanie synergii danych pozyskiwanych
Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.
z heterogenicznych źródeł danych, w tym z sieci
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Celem głównym projektu jest „Opracowanie
symulatora
wybranych
cyberzagrożeń,
w szczególności typu botnet”, co bezpośrednio
przełoży się na zwiększenie efektywności
wykrywania, przeciwdziałania i neutralizacji
skutków cyberzagrożeń.
Potrzeba wypracowania tego typu metod
i narzędzi wynika z coraz większego
uzależnienia administracji państwowej, instytucji
prywatnych i całego społeczeństwa od
prawidłowego funkcjonowania sieci komunikacyjnych i systemów informatycznych. Przykładem
jest Internet, coraz częściej postrzegany jako
infrastruktura niezwykle wrażliwa, od której
zależy bezpieczeństwo państwa. Aby przeprowadzić skuteczny atak na tę infrastrukturę,
nie trzeba mobilizować sił zbrojnych. Człowiek
wyposażony
w
standardowe
technologie
komputerowe, posiadający odpowiednią wiedzę,
może przeprowadzić cyberatak o skutkach
wręcz katastrofalnych dla współczesnego
systemu polityczno-gospodarczego.
W wyniku realizacji projektu opracowane
zostaną wymagania na symulator, a następnie
wykonany zostanie projekt i implementacja
wybranych jego elementów. Wykorzystanie
symulatora
pozwoli
na
ocenę
wpływu
cyberzagrożeń na funkcjonowanie systemów
bezpieczeństwa, jak również identyfikację
podatności badanych systemów. Zakłada się
również, że możliwe będzie prowadzenie gry
symulacyjnej pomiędzy stroną „niebieskich”
i „czerwonych”, odpowiednio odgrywających rolę
broniących i atakujących system informatyczny.
Wypracowana koncepcja symulatora będzie
stanowić oryginalny pomysł na wsparcie dla
różnego rodzaju służb państwowych oraz
organizacji o charakterze CERT-owym.

obliczeń, ale jednocześnie stawia wysokie
wymagania procesowi generacji liczb pseudolosowych, który powinien na czas przygotować
wystarczającą ilość danych tak, aby nie
opóźniać kluczowych wątków symulacji.
[Pro18] Praca nr RMN 954/2014
pt. Modele i metody komputerowej
analizy ewolucji sieci rzeczywistych
C. Bartosiak – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.
Celem pracy jest opracowanie modeli, metod,
algorytmów i ich implementacji do symulacji
dyfuzji zjawisk w sieciach ewoluujących oraz
ewolucji sieci.
Implementacja będzie polegać na konstrukcji
samodzielnego oprogramowania symulatora
ewolucji i dyfuzji zjawisk. Umożliwi to m.in.:
 badanie procesów powstawania sieci;
 badanie procesów dyfuzji w sieciach
ewoluujących;
 analizę sieci rzeczywistych, np. w celu
wczesnego wykrywania zagrożeń takich jak
wirusy komputerowe, działania organizacji
przestępczych;
 budowę efektywnych strategii marketingowych, struktur organizacyjnych i/lub
dowódczych.
4.1.3. Udział pracowników w projektach
zewnętrznych
[Pro19] POKL.03.03.04-00-110/12-00
pt. Z Wojskową Akademią Techniczną
nauka jest fascynująca

[Pro17] Praca nr RMN 950/2014
pt. Wysokowydajne implementacje
generatorów liczb pseudolosowych dla
potrzeb symulacji obliczeń kwantowych
J. Wiśniewska – kierownik pracy.
Okres realizacji: 27.06.2014–31.05.2015.
Celem pracy jest opracowanie metod
implementacji liczb pseudolosowych lub nawet
losowych z użyciem sprzętu Quantis-USB-4M
Module, tak aby dostarczone rozwiązania mogły
wspierać m.in. gotowe symulatory zjawisk
fizycznych
na
poziomie
kwantowym
(np. QuTIP, C++QED, QCS).
Planowane
implementacje
mają
charakteryzować się wysoką jakością dostarczanych
wartości
pseudolosowych
oraz
zapewniać
odpowiednią
synchronizację
generacji liczb z procesem symulacji. Często
symulacja, ze względu na swoją złożoność,
wykonywana jest w systemach obliczeń
równoległych z użyciem procesorów kart
graficznych, co ma na celu przyspieszenie
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Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wśród wykonawców projektu są pracownicy
Instytutu Systemów Informatycznych:
A. Walczak i G. Bliźniuk – koordynator projektu.
Okres realizacji: 14.12.201214.12.2015.

4.2. Szczególne osiągnięcia
1.

Złoty medal na Targach CONCOURS
LEPINE w Paryżu w 2014 r.
Nagrodzony projekt: CARE.
Projekt CARE (ang. Creative Application to
Remedy Epidemics) jest wynikiem interdyscyplinarnych badań nad sieciami
złożonymi.
Prezentowane
rozwiązanie
umożliwia symulację rozprzestrzeniania się
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epidemii chorób zakaźnych, co pozwala
prognozować dynamikę i zasięg choroby
zakaźnej, jak również wskazywać efektywne procedury przeciwdziałania epidemii.
Autorzy projektu:
zespół
z
Instytutu
Systemów Informatycznych pod kierownictwem R. Kasprzyka.

2.

3.

Złoty medal na 63. Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych
Technologii BRUSSELS INNOVA 2014.
Nagrodzony projekt: CART.
Projekt CART (ang. Creative Application to
Remedy Traffics) to symulacyjny system
wspomagania
podejmowania
decyzji,
którego
celem
była
poprawa
przepustowości infrastruktury transportowej
i „płynności” ruchu pojazdów w aglomeracjach miejskich. Dzięki innowacyjnym
rozwiązaniom
łączącym
nowoczesne
technologie informatyczne oraz osiągnięcia
z dziedziny teorii grafów i sieci system jest
w stanie przyczynić się do poprawy
obecnych warunków na drogach. System
przeznaczony jest zarówno dla organizacji
odpowiadających za zarządzanie ruchem
w mieście, jak i dla użytkowników dróg.
Autorzy projektu:
zespół
z
Instytutu
Systemów Informatycznych pod kierownictwem R. Kasprzyka.

Srebrny medal na międzynarodowej
wystawie
wynalazków
International
Invention Show & Technomart INST 2014
w Taipei.
Nagrodzony projekt: SENSE.
Projekt SENSE (ang. 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.
Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

4.

Brązowy medal na międzynarodowej
wystawie
wynalazków
International
Invention Show & Technomart INST 2014
w Taipei.
Nagrodzony projekt: PATRON.
Projekt
PATRON
(ang. Parkinson’s
Analytics for Tremors Recognition and
Observation of Neuro-errors) – multisensoryczny system analizujący symptom
choroby
Parkinsona
wspierający
diagnostykę oraz proces testów klinicznych
leków neurologicznych.
Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

5.

Złoty medal i nagroda specjalna na
wystawie wynalazków SIIF 2014.
Nagrodzony projekt: TESLA
Projekt
TESLA
(ang. Teachable
Environment for Sign Language Assistance)
sensoryczny
system
analizy
języka
migowego
i
gestów
wykorzystujący
miografię oraz sensory inercjalne.

...................................................................
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Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

7.

6.

Dwa złote medale na wystawie wynalazków IWIS 2014.

Złoty medal z wyróżnieniem i nagroda
specjalna Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego za najlepszy wynalazek.
Nagrodzony projekt: PATRON.
Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.
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Srebrny medal na wystawie wynalazków
SIIF 2014.
Nagrodzony projekt: PATRON
Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

Złoty medal
Nagrodzony projekt: TESLA.
Autorzy projektu:
zespół
młodych
naukowców z WAT pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

.....................................................................
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8. Brązowy medal na wystawie wynalazków
iENA 2014.
Nagrodzony projekt: PATRON.
Autorzy projektu: zespół młodych naukowców
z Wojskowej Akademii Technicznej pod
kierownictwem M. Chmielewskiego.

9. II i III miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2014.
II miejsce w kategorii WorldCitizenship dla zespołu CyberMeds (pod kierownictwem
M. Chmielewskiego).
Zespół zaprezentował projekt PATRON (Parkinson’s Assistance Toolkit Rapidly Obviating Neuroerrors), który jest teleinformatycznym systemem kompleksowo wspomagającym prowadzenie
testów klinicznych leków neurologicznych na chorobę Parkinsona.
III miejsce w kategorii Innovation dla zespołu ScienceSeargents (pod kierownictwem
M. Chmielewskiego).
Zespół zaprezentował aplikację mobilną i sensor TESLA (Teachable Environment for Sign
Language Assistance). TESLA to innowacyjna aplikacja na smartphony dla głuchoniemych,
umożliwiająca rozpoznawanie gestów i języka migowego z wykorzystaniem fuzji danych
pochodzących z wielokanałowej elektromiografii powierzchniowej oraz sensorów inercjalnych.
Analiza aktywności mięśni przedramienia sterujących palcami i dłonią oraz jego położenia
w przestrzeni pozwala na rozpoznawanie w krótkim czasie złożonych znaków migowych, a nawet
własnych gestów ułatwiających komunikację głuchoniemych z otoczeniem.

.....................................................................
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10. Drugie miejsce w konkursie GIODO na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności.
Konkurs na najlepszą aplikację mobilną przyjazną prywatności zorganizowali wspólnie
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Patronem konkursu była Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.
Konkurs miał między innymi zachęcić młodych twórców aplikacji mobilnych do przestrzegania
zasad ochrony danych osobowych oraz do konstruowania aplikacji przyjaznych prywatności.
Nagrodzony projekt: SecureWallet.
Autorzy projektu – zespół studentów WCY w składzie: M. Strzelczyk, P. Stec, P. Augustynowicz,
M. Pachnik, R. Kasprzyk (mentor zespołu).
SecureWallet to system aspirujący do
miana cyfrowego portfela, który docelowo
mógłby zastąpić klasyczne rozwiązania
takie jak: uwierzytelnianie za pomocą
dokumentu
tożsamości,
gromadzenie
informacji medycznych (np. grupa krwi,
historie chorób, podatności na alergeny),
dokumentacja umów i usług serwisowych
sprzętu (np. gwarancje elektroniki, historia
przeglądu technicznego pojazdu) oraz
dokonywanie transakcji bezgotówkowych
z wykorzystaniem najnowszych technik
kryptograficznych
zapewniających
anonimowość i bezpieczeństwo.

11. Statuetki i dyplomy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekty COPE i SENSE na
odbywającej się w Warszawie XXI Giełdzie Wynalazków 2014.
Giełda Polskich Wynalazków jest organizowana w celu prezentacji i jednocześnie promocji
najlepszych polskich wynalazków zgłoszonych i wyróżnionych na światowych targach
wynalazczości w poprzednim roku. Dyplomy i statuetki są przyznawane jednostkom naukowo-badawczym i firmom, które zaprezentowały najwięcej rozwiązań (nagrodzonych) oraz tym
wynalazcom, którzy zdobyli złote medale z wyróżnieniem.
Projekt SENSE w 2013 r. otrzymał dwa złote i jeden brązowy medal oraz nagrodę specjalną,
a projekt COPE srebrny medal.
12. Sukcesy D. Bugajewskiego – studenta indywidualnego mjr. dr. inż. M. Chmielewskiego
z Instytutu Systemów Informatycznych WCY WAT:

I miejsce w ogólnopolskim konkursie firmy Huawei Polska pod nazwą Telecom Seeds for the
Future. Nagrodzona praca – mCOP (Mobile Common Operational Picture Toolkit);

zwycięstwo w październikowym etapie międzynarodowego konkursu Code Hunt Challenge,
w którym D. Bugajewski został najlepszym na świecie programistą.
Code Hunt Challenge to seria międzynarodowych zawodów programistycznych związanych
z organizowanym przez Microsoft największym na świecie konkursem technologicznym dla
studentów – Imagine Cup.
13. Medale pamiątkowe od Rektora WAT dla A. Najgebauera i D. Pierzchały (reprezentujących
Polskę w NATO Science and Technology Organization) za wkład i zaangażowanie w rozwój
Akademii, osobisty udział w utrwalaniu więzi sojuszniczych oraz szczególne osiągnięcia
w pracach naukowych na rzecz NATO.
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5. Tytuły i stopnie naukowe
5.1. Doktoraty
[Dr1]

Marek Jasiński – Ukryty model PERT
i jego zastosowanie do identyfikacji
stanu realizacji przedsięwzięć
wykonywanych skrycie.
Promotor – R. Antkiewicz

[Dr2]

Kamil Komański – Automatyzacja
generowania zbioru danych do
testowania oprogramowania.
Promotor – K. Worwa

[Dr3]

Marta Lignowska – Modelowanie
i analiza procesów biznesowych oraz
symulacyjna metoda wspomagania
decyzji w optymalizacji parametrów
ścieżek klinicznych.
Promotor – T. Nowicki

[Dr4]

Radosław Pełka – Wykorzystanie
wieloaspektowego modelu predykcji
niezawodności oprogramowania
w procesie testowania.
Promotor – K. Worwa

5.2. Prace magisterskie
[Mgr1]

Piotr Andrzejewski – Automatyzacja
generowania kodu oprogramowania
dla platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski

[Mgr2]

Rafał Bałazy – System wspomagający
zarządzanie wytwarzaniem
oprogramowania według metody
Kanban.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr3]

Michał Bogucki – Analiza
porównawcza modeli
rozprzestrzeniania się wybranego typu
komputerowego kodu złośliwego.
Promotor – R. Hoffmann

[Mgr4]

Konrad Bosiek – Implementacja
mechanizmów monitorowania
medycznego pacjentów w środowisku
usług GIS dostarczanego w postaci
wielowarstwowej aplikacji J2EE oraz
GWT.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr5]

[Mgr6]

Dawid Bugajewski – Implementacja
mechanizmów rozproszonego
zobrazowania taktycznego GIS na
platformie Android.
Promotor – M. Chmielewski
Piotr Cudnik – System wspomagający
podejmowanie decyzji wyboru
w oparciu o wybrane metody.
Promotor – W. Barcikowski

[Mgr7]

Damian Frąszczak – Implementacja
środowiska wizualizacji GIS
uwzględniających wybrane elementy
Common Operational Picture
w architekturze wielowarstwowej
aplikacji J2EE i GWT.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr8]

Tomasz Gil – Opracowanie metody
wykorzystywania różnorodnych
zasobów danych z wykorzystaniem
cloud computing.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr9]

Piotr Graboś – Metody i techniki
bezpieczeństwa korporacji w obliczu
aktualnych zagrożeń i ataków.
Promotor – J. Stanik

[Mgr10] Mateusz Grzyb – Metody
podejmowania decyzji przy niepełnej
i/lub niepewnej informacji dla wybranej
klasy sytuacji decyzyjnych.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr11] Krzysztof Gurniak – Implementacja
wybranych algorytmów monitorowania
i diagnostyki medycznej epilepsji
z wykorzystaniem sensorów ECG
i EMG na urządzeniach mobilnych
platformy Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr12] Krzysztof Jedynak – Implementacja
mechanizmów wspomagania
kierowcy na platformie Android
z wykorzystaniem Augmented Reality.
Promotor – J. Rulka
[Mgr13] Joanna Jurecka – MRP w systemie
SAP.
Promotor – W. Stecz
[Mgr14] Jacek Kakowski – Projekt i implementacja algorytmów decyzyjnych
i klasyfikacji sygnałów medycznych na
potrzeby identyfikacji wybranych klas
schorzeń na platformie Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr15] Anna Kalinowska – Projekt i implementacja systemu rekomendującego.
Promotor – M. Mazurek
[Mgr16] Wojciech Kołacz – Metody i techniki
ochrony danych składowanych
w centrum danych.
Promotor – J. Stanik

[Mgr17] Anna Kowalska – Projekt
i implementacja metody integracji
sygnałów sensorycznych i algorytmów
analizy schorzeń i zaburzeń snu na
..................................................................... 41
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platformie mobilnej Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr18] Justyna Kozon – Metody oceny ryzyka
kredytowego.
Promotor – W. Stecz
[Mgr19] Łukasz Kropiewnicki – Koncepcja
zarządzania bezpieczeństwem
funkcjonalnym platformy integracyjnej.
Promotor – J. Stanik
[Mgr20] Marcin Kukiełka – Projekt i implementacja algorytmów i narzędzi
wspierających wybrane elementy
procesu dowodzenia na szczeblu
taktycznym. Algorytmizacja
wytwarzania obrazu działań CTP
i COP na platformie mobilnej Android.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr21] Hubert Leszczyński – Projekt i implementacja algorytmów
i mechanizmów detekcji
wybranych klas napadów epilepsji,
wykorzystując metody fuzji
danych sensorów inercyjnych, EMG
i HRM na platformie mobilnej iOS.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr22] Rafał Łańcucki – Budowa algorytmów
i środowiska analitycznego do
dystrybucji danych w bezprzewodowych sieciach ad-hoc
do zastosowań z zakresu zarządzania
kryzysowego dla platformy Android.
Promotor – W. Kulas
[Mgr23] Karol Łupiński – Mechanizmy bezpieczeństwa dostępu do danych
przetwarzanych w chmurze.
Promotor – J. Stanik
[Mgr24] Karol Łupiński – Metody i techniki
egzekwowania jakości w procesie
zarządzania projektami informatycznymi.
Promotor – J. Stanik
[Mgr25] Michał Małkiewicz – System
wspomagający zarządzanie finansowe
usługami IT.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr26] Bartosz Mazur – Projekt i implementacja procesów biznesowych
w obszarze zarządzania delegacjami.
Promotor – R. Waszkowski

[Mgr28] Przemysław Nowicki – Koncepcja
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji dla zintegrowanej
platformy informatycznej Krajowego
Systemu Informacji Naukowo-Technicznej.
Promotor – J. Stanik
[Mgr29] Adam Pabiś – Opracowanie modelu
ontologicznego procesu wytwarzania
oprogramowania dla potrzeb
dostosowywania procesu
wytwórczego.
Promotor – W. Kulas
[Mgr30] Karolina Paczuska – Projekt i implementacja edytora reguł
biznesowych.
Promotor – R. Waszkowski
[Mgr31] Michał Piecyk – Implementacja usług
zarządzania danymi pacjentów
w architekturze wielowarstwowej J2EE
i Enterprise Java Beans.
Promotor – J. Rulka
[Mgr32] Michał Popławski – Techniki generacji
liczb pseudolosowych wraz
z implementacją dla wybranego
przypadku.
Promotor – J. Wiśniewska
[Mgr33] Jacek Poreda – Metoda zapewnienia
interoperacyjności systemu
informatycznego z wykorzystaniem
technologii szyny serwisowej JBOSS.
Promotor – G. Bliźniuk
[Mgr34] Joanna Proniewicz – Komputerowa
implementacja wybranych metod
planowania i kontroli realizacji
przedsięwzięć.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr35] Łukasz Puton – Budowa
oprogramowania integrującego
informacje o pacjentach w oparciu
o media społecznościowe i portal
medyczny w wielowarstwowej
aplikacji J2EE.
Promotor – W. Kulas
[Mgr36] Krzysztof Radwański – Projekt
adaptera technologii HLA
z oprogramowaniem pracującym
w „chmurze”.
Promotor – D. Pierzchała

[Mgr37] Damian Rainko – Opracowanie
[Mgr27] Dawid Nowicki – Implementacja
algorytmów i mechanizmów integracji
mechanizmów GIS i monitorowania
danych systemów wspomagania
położenia obiektów na platformie
dowodzenia z wykorzystaniem
Android z wykorzystaniem technik
standardów NFFI, TSO, JC3IEDM
Augmented Reality.
Promotor – J. Rulka
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w środowisku SOA.
Promotor – W. Kulas
[Mgr38] Albin Sadowski – Mobilny system
zapewniania bezpieczeństwa turystów.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr39] Ignacy Sawicki – System internetowy
do testowania programów w Javie.
Promotor – P. Kosiuczenko
[Mgr40] Bartosz Sikorski – Projekt i implementacja aplikacji mobilnej wspierającej
działania wybranego rodzaju grupy
operacyjnej.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr41] Michał Sokołowski – Implementacja
wielowarstwowej aplikacji GWT
zarządzającej informacją GIS oraz
danymi z sensorów monitorujących
wysiłek sportowców.
Promotor – W. Kulas

[Mgr48] Łukasz Walkiewicz – Metody
eksploracji danych w systemach
Big Data.
Promotor – M. Mazurek
[Mgr49] Radosław Wożniak – Lokalizacja
sylwetki człowieka w przestrzeni 3D
z wykorzystaniem kontrolera ruchu.
Promotor – T. Pałys
[Mgr50] Karol Wójcik – Baza danych
scenariuszy dla symulatora działań
bojowych.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr51] Łukasz Ziółkowski – Opracowanie
środowiska wizualizacji dla metod
poszukiwań i pościgu za celem.
Promotor – R. Kasprzyk

5.3. Prace inżynierskie
[Inż1]

Przemysław Andruszewski – Projekt
i implementacja mechanizmu
zapewnienia dostępu do danych
składowanych w heterogenicznej
infrastrukturze elektronicznych
rekordów medycznych.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż2]

Karol Antczak – Sieci neuronowe
w diagnostyce medycznej
na wybranym przykładzie.
Promotor – A. Walczak

[Inż3]

Krzysztof Antczak – Projekt i implementacja systemu zobrazowania
sytuacji taktycznej.
Promotor – J. Koszela

[Inż4]

Mateusz Bosek – Projekt systemu
zarządzania konfiguracją
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż5]

Tomasz Derski – Projekt i wykonanie
interfejsu z wielowariantowym
dostępem do bazy danych.
Promotor – A. Walczak

[Inż6]

Paweł Dobkowski – Projekt i implementacja mechanizmu
interoperacyjności semantycznej
systemów bazujących na openEHR
RM i HL7 RIM dla wybranej domeny
semantycznej.
Promotor – G. Bliźniuk

[Mgr42] Tomasz Szczepański –
Charakterystyka porównawcza
narzędzi wspomagających proces
analizy i oceny ryzyka przedsięwzięć
informatycznych.
Promotor – J. Stanik
[Mgr43] Arkadiusz Szczerbiński – E-system
wspomagający zarządzanie wspólnotą
mieszkaniową.
Promotor – I. Skórska
[Mgr44] Szymon Szpetnar – Projekt i implementacja wybranych algorytmów
grafowo-sieciowych z wykorzystaniem
środowisk do obliczeń równoległych
i rozproszonych.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr45]

Żaneta Szymańska – Projekt i budowa
wybranych elementów metody analizy
wzorców semantycznych
wykorzystujące analizę strukturalną
ontologii oraz wybrane miary
podobieństwa.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr46] Paweł Tomaszewski – Opracowanie
metody wprowadzania efektywnych
zmian w architekturze funkcjonującego
systemu informatycznego.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr47] Alan Tybińkowski – Modelowanie
i ocena efektywności zapór sieciowych.
Promotor – R. Antkiewicz

[Inż7]

Mariusz Gawroński – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego analizę powiązań
informacji.
Promotor – M. Kiedrowicz
..................................................................... 43
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[Inż8]

Krzysztof Gemser – Projekt i implementacja mechanizmu zapewnienia
spójności informacyjnej danych
przechowywanych w plikach XML
i relacyjnych bazach danych.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż9]

Karol Gorzelak – Projekt i realizacja
aplikacji wspomagającej
monitorowanie i równoważenie
podstawowych parametrów projektu
informatycznego.
Promotor – J. Stanik
Mateusz Frączek – Projekt i implementacja mechanizmu składowania stanu
aplikacji pracującej pod kontrolą
wybranych systemów operacyjnych.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż10]

[Inż11]

Maciej Jurewicz – Programowanie
współbieżne w Adzie
z wykorzystaniem spotkań.
Promotor – Z. Wesołowski

[Inż12]

Mariusz Kielan – Projekt i implementacja modułu ekstrakcji wiedzy
z dokumentów tekstowych.
Promotor – M. Mazurek

[Inż13]

Magdalena Kiljan – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
zarządzanie personelem medycznym
w wybranym zakresie.
Promotor – I. Skórska

[Inż14]

Piotr Korlaga – Projekt i implementacja
systemu wspomagającego
zarządzanie obiektami ruchomymi.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż15]

Łukasz Kotowski – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
rozgrywki ligi siatkowej w wybranym
zakresie.
Promotor – G. Konopacki

[Inż16]

[Inż17]

[Inż18]
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Przemysław Krupiński – Ocena
efektywności przetwarzania
zrównoważonych
i niezrównoważonych drzew BST.
Promotor – K. Worwa
Łukasz Mularczyk – Aplikacja webowa
wspomagająca rozgrywki piłki ręcznej
w wybranym zakresie.
Promotor – I. Skórska
Hubert Muszyński – Rejestry publiczne
w elektronicznych platformach
integracyjnych.
Promotor – B. Szafrański

[Inż19]

Kamil Nieścioruk – Projekt i implementacja e-agencji ubezpieczeniowej dla
wybranego zakresu ubezpieczeń osób
fizycznych.
Promotor – I. Skórska

[Inż20]

Piotr Owczaruk – Projekt systemu
zarządzania zgłoszeniami usługowymi
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż21]

Zbigniew Pajer – Projekt i implementacja systemu wspomagającego
automatyzację procesów biznesowych
w organizacji.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż22]

Sylwester Pastor – Mechanizmy
zapewniania ciągłości działania
zintegrowanej platformy informatycznej
Krajowego Systemu Informacji
Naukowo-Technicznej.
Promotor – J. Stanik

[Inż23]

Bartosz Pawłowski – Projekt i implementacja mechanizmu typu
data on air dostarczania danych
do urządzenia mobilnego.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż24]

Mariusz Piech – Projekt i implementacja systemu wspomagającego
analizę zmian w powiązaniach danych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż25]

Maciej Poławski – Projekt i implementacja mobilnej aplikacji wspomagającej
ergonomiczną organizację stanowiska
komputerowego w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki

[Inż26]

Michał Skwarek – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
zarządzanie w agencji
ubezpieczeniowej procesem analizy
i oceny wybranej klasy szkód.
Promotor – I. Skórska

[Inż27]

Rafał Sobczak – Projekt informatycznego systemu bankowego do obsługi
ubezpieczeń i emerytur.
Promotor – T. Górski

[Inż28]

Marcin Staruch – Analiza porównawcza wydajności wybranych maszyn
wirtualnych.
Promotor – R. Hoffmann

[Inż29]

Michał Strzelczyk – Projekt i implementacja narzędzi do optymalizacji
procesów biznesowych.
Promotor – R. Kasprzyk
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[Inż30]

Ewa Szumilas – Bezpieczeństwo
danych i transmisji w zintegrowanej
platformie informatycznej Krajowego
Systemu Informacji Naukowo-Technicznej.
Promotor – J. Stanik

[Inż31]

Arkadiusz Szymański – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
rozgrywki ligi piłkarskiej w wybranym
zakresie.
Promotor – G. Konopacki

[Inż32]

Maciej Szymczyk – Projekt i implementacja podsystemu AI dowódcy
w środowisku VBS2.
Promotor – J. Koszela
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Maciej Śmietanko – Bezpieczeństwo
administracyjno-proceduralne dla
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Krajowego Systemu Informacji
Naukowo-Technicznej.
Promotor – J. Stanik

[Inż34]

Łukasz Wąsowski – Projekt systemu
informatycznego do zarządzania
gospodarką odpadami miasta.
Promotor – T. Górski
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Mariusz Wnorowski – Projekt i implementacja aplikacji internetowej
wspierającej symultaniczną pracę
nad wybranym zasobem.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż36]

Zygmunt Wojciech – Projekt i implementacja aplikacji
wspomagającej funkcjonowanie
internetowego centrum obsługi
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Promotor – I. Skórska

[Inż37]

Maciej Zasiewski – Bezpieczne
mechanizmy dostępu do zasobów
zintegrowanej platformy informatycznej
Krajowego Systemu Informacji
Naukowo-Technicznej.
Promotor – J. Stanik

[Inż38]

Paweł Zawisza – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
funkcjonowanie stadniny koni
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Bartosz Zwoliński – Projekt i implementacja aplikacji bazodanowej
dla działu windykacji firmy
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Promotor – J. Wiśniewska
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Ł. Ślęzak, J. Butanowicz – Security of statistical databases as an element of enterprise security
architecture (3744),
K. Tomaszewski – Clustering method based on the analysis of the access request stream in object-oriented databases (4550).
Artykuły w numerze 14/2014
R. Kasprzyk, K. Szkółka, T. Popławski, M. Pyżarnowski, P. Giętkowski – CART – Creative Application
to Remedy Traffic (5–12),
R. Kasprzyk, M. Cieślewicz, K. Krajewski, M. Perka, A. Stachurski – COPE – Common Operational
Picture Environment (13–18),
P. Michałowski  Stock market as a game with continuum of players (19–24),
G. Szostek, M. Jaszuk, A. Walczak – Automatic Building of a Semantic Model of Disease Symptoms
Based on Text Corpus (25–34),
A. Woźniak – The Concept of server allocation to components in SOA Architecture (35–42).
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7. Konferencje naukowe i seminaria
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy) –
XXVIII Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS
2014, pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane,
9–12 września 2014 r.
[Konf2] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
T. Nowicki, D. Pierzchała (Komitet
Naukowy) – XXI Warsztaty Naukowe
PTSK, Białowieża, 21–24 maja 2014 r.
[Konf3] M. Kiedrowicz, D. Pierzchała, J. Stanik,
Z. Tarapata (Komitet Organizacyjny) –
Konferencja Naukowa pt. „Modelowanie
i projektowanie systemów
informatycznych na potrzeby
bezpieczeństwa i gospodarki
narodowej”, Warszawa, Białobrzegi,
20–21 listopada 2014 r.
[Konf4] T. Nowicki, K. Worwa (Komitet
Naukowy) – VIII Międzynarodowa
Konferencja Naukowa INFORMATYKA
W DOBIE XXI WIEKU pt. „Współczesne
technologie informatyczne i ich
zastosowanie w teorii i praktyce”,
Radom, 6 czerwca 2014 r.
[Konf5] B. Szafrański (przewodniczący Rady
Programowej i Komitetu Organizacyjnego) – XX Forum Teleinformatyki,
Miedzeszyn, 25–26 września 2014 r.

7.2. Udział w konferencjach
7.2.1. Konferencje zagraniczne
[Konf6] M. Kapałka – The Conference on
Pedestrian and Evacuation Dynamic
(PED 2014), Delft, Holandia,
22–24 października 2014 r.
[Konf7] R. Kasprzyk, A. Najgebauer,
D. Pierzchała – IPRED III: 3rd
International Conference on Healthcare
System Preparedness and Response
to Emergencies, Tel Aviv, Izrael,
12–15 stycznia 2014 r.
[Konf8] M. Kiedrowicz – HEMOLIA Conference
and Demonstration Project Workshop,
Bukareszt, Rumunia, 20 lutego 2014 r.
[Konf9] M. Kiedrowicz – TRANSNATIONAL
BUSINESS AND HUMAN RIGHTS IN
THE CONTEXT OF THE UNITED
STATES, EUROPEAN UNION AND
INTERNATIONAL LAW, Wilno, Litwa,
22 maja 2014 r.

[Konf10] M. Kiedrowicz, A. Walczak –
Konferencja Naukowa (w ramach
projektu NCBiR) SIA_Education@ISC,
Las Vegas, USA, 1–6 kwietnia 2014 r.
[Konf11] A. Najgebauer, D. Pierzchała,
Z. Tarapata – 9th NATO CAX FORUM,
Stambuł, Turcja, 16–19 września
2014 r.
[Konf12] T. Nowicki – XXVII World Buiatrics
Congress, Cairns, Australia, 27 lipca –
1 sierpnia 2014 r.
[Konf13] T. Nowicki – International Symposium
on Food Safety and Quality:
Applications of Nuclear and Related
Rechniques, International Atomic
Energy Agency (IAEA), Wiedeń,
Austria, 10–13 listopada 2014 r.
[Konf14] T. Nowicki, R. Waszkowski – Building
Healthy Global Food Systems: A New
imperative for Public Health Ground-breaking Food Policy Conference,
Oxford, UK, 8–9 września 2014 r.
[Konf15] T. Nowicki, R. Waszkowski –
International Conference on Food
Security and Nutrition, Johannesburg,
South Africa, 10–11 lutego 2014 r.
[Konf16] D. Pierzchała – 6th Asian Conference
on Intelligent Information and Database
Systems (ACIIDS 2014), Bangkok,
Tajlandia, 7–9 kwietnia 2014 r.
[Konf17] J. Wiśniewska – 3rd International
Conference on Mathematical Modeling
in Physical Science, Madrit, Spain,
28–31 sierpnia 2014 r.
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf18] A. Ameljańczyk – XXVIII
Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS
2014, pt. „Inżynieria bezpieczeństwa 
ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane,
9–12 września 2014 r.
[Konf19] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, M. Dyk,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer, T. Nowicki,
D. Pierzchała, T. Protasowicki,
J. Rulka, Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski, R. Waszkowski,
J. Wiśniewska – XXI Warsztaty
Naukowe PTSK, Białowieża,
21–24 maja 2014 r.
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[Konf20] A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, T. Górski,
R. Kasprzyk, M. Kiedrowicz,
J. Koszela, W. Kulas, J. Olejniczak,
D. Pierzchała, J. Rulka, J. Stanik,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
J. Wiśniewska – Konferencja naukowa
pt. „Modelowanie i projektowanie
systemów informatycznych na
potrzeby bezpieczeństwa i gospodarki
narodowej”, Warszawa, Białobrzegi,
20–21 listopada 2014 r.
[Konf21] R. Antkiewicz, M. Chmielewski, M. Dyk,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski –
IV Międzynarodowa Konferencja
Naukowa pt. „Metodologia Badań
Bezpieczeństwa Narodowego –
BEZPIECZEŃSTWO 2014”, AON,
Warszawa, 27–28 listopada 2014 r.
[Konf22] R. Antkiewicz, G. Bliźniuk, M. Dyk,
M. Chmielewski, M. Jasiński,
J. Koszela, W. Kulas, R. Kasprzyk,
A. Najgebauer, D. Pierzchała,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
K. Wójcik – 35th International
Conference ISAT 2014, Szklarska
Poręba/Piechowice,
21–23 września 2014 r.
[Konf23] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
R. Kasprzyk, J. Koszela, W. Kulas,
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski
– III Sympozjum Naukowe
„Nowoczesne Techniki w Szkoleniu
Wojsk: wirtualna rzeczywistość – realne
bezpieczeństwo”, Wrocław,
10–11 czerwca 2014 r.
[Konf24] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, Z. Tarapata –
Ogólnopolska Konferencja Naukowa
„Nowoczesne technologie w procesie
karnym”, Białystok, 31 marca 2014 r.
[Konf25] M. Bijata, T. Górski, T. Gzik,
M. Mazurek, T. Nowicki, B. Szafrański,
R. Waszkowski, J. Wilk – TIAPISZ,
SGH, Warszawa, 11 grudnia 2014 r.
[Konf26] R. Hoffmann, P. Kosiuczenko,
T. Protasowicki, J. Stanik – XVI
Krajowa Konferencja Inżynierii
Oprogramowania, KKIO 2014, Poznań,
22–24 września 2014 r.
[Konf27] M. Kapałka, R. Kasprzyk, R. Pełka,
Z. Tarapata – 3S – Service, Safety
and Security – kierunki rozwoju
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zabezpieczenia imprez masowych,
Poznań, 8–11 kwietnia 2014 r.
[Konf28] R. Kasprzyk – International Conference
on Bioinformatics and Biomedical
Technology (ICBBT), Gdańsk,
14–16 maja 2014 r.
[Konf29] R. Kasprzyk – Konferencja naukowa
SECURITY CASE STUDY 2014,
Warszawa, 26–27 listopada 2014 r.
[Konf30] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Jawność i ograniczenia jawności
publicznych zasobów informacyjnych”,
Kazimierz Dolny, 20–22 października
2014 r.
[Konf31] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Perspektywy zmian regulacji
jawności i jej ograniczeń”, Sejm RP,
Warszawa, 20 października 2014 r.
[Konf32] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Regulacja prawna przetwarzania
danych w obszarze monitorowania,
zapobiegania i wykrywania przestępstw
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie
‘bilingów i podsłuchów’”, Kazimierz
Dolny, 22–23 października 2014 r.
[Konf33] M. Kiedrowicz – Konferencja: „Rola BIP
i innych stron WWW podmiotów
publicznych w zwiększaniu dostępności
informacji o prawie”, Hel, 4–9 sierpnia
2014 r.
[Konf34] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Zadania i kompetencje organów
publicznych w zakresie jawności i jej
ograniczeń”, Kazimierz Dolny,
23–25 października 2014 r.
[Konf35] M. Kiedrowicz, T. Protasowicki,
J. Stanik – Konferencja naukowa pt.
„Ekonomiczno-społeczne i techniczne
wartości w gospodarce opartej na
wiedzy”, Szczecin/Sztokholm,
31 maja–3 czerwca 2014 r.
[Konf36] M. Mazurek – 10th International
Conference „Beyond Databases,
Architectures and Structures”,
BDAS 2014, Ustroń,
27–30 maja 2014 r.
[Konf37] T. Nowicki, R. Waszkowski, K. Worwa –
9th Scientific Conference „Economy
and Efficiency – Contemporary solution
in logistics and production”, Będlewo
k. Poznania, 19–21 listopada 2014 r.
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[Konf38] T. Nowicki, K. Worwa – VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU
pt. „Współczesne technologie
informatyczne i ich zastosowanie
w teorii i praktyce”, Radom, 6 czerwca
2014 r.
[Konf39] B. Szafrański – XX Forum
Teleinformatyki „ePolska – 20 lat
później”, Miedzeszyn, 25–26 września
2014 r.
[Konf40] J. Wiśniewska – 21st International
Conference, CN 2014, Brunów,
23–27 czerwca 2014 r.

7.3. Seminaria
[Konf41] W. Barcikowski – „Zarządzanie
usługami informatycznymi –
wprowadzenie”, seminarium
ISI/WCY/WAT, 15 maja 2014 r.
[Konf42] T. Protasowicki – „Rola architektury
korporacyjnej w transformacji Systemu
Bezpieczeństwa Narodowego RP”,
seminarium ISI/WCY/WAT, 3 lipca
2014 r.
[Konf43] Z. Wesołowski – „Szacowanie
efektywności systemów
rozproszonych”, seminarium
ISI/WCY/WAT, 10 kwietnia 2014 r.
[Konf44] J. Wiśniewska (współautor
M. Sawerwain (UZ)) – „Pakiet
obliczeniowy dla problemów
numerycznych informatyki oraz optyki”,
seminarium ISI/WCY/WAT, 8 maja
2014 r.
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