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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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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.
W 2015 r. Wydział Cybernetyki WAT poszerzył swą bazę dydaktyczno-naukową o nowo powstałe
Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT (CSZIS). Jest ono wyposażone
w najnowszą infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie na
najwyższym poziomie. Centrum to budynek z nowoczesnymi salami dydaktycznymi i innowacyjnymi
laboratoriami specjalistycznymi: podstaw technologii komputerowych, mikrokontrolerów i systemów
wbudowanych; zaawansowanych technik grafiki komputerowej i biometrii; sieci komputerowych
i telefonii IP; technik multimedialnych; robotyki; telemetrycznym; kryptologicznym; zobrazowania
wielkoformatowego oraz symulacji rozszerzonej; zarządzania kryzysowego; inżynierii systemów
informatycznych. Centrum SZIS jest wynikiem zrealizowanego europejskiego projektu naukowego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kierownikiem i głównym wykonawcą
tego projektu byli adiunkci z Instytutu Systemów Informatycznych – dr inż. T. Górski i dr inż.
J. Koszela.
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)
2
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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 obrębie swoich specjalności.
Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej,
Politechniką Warszawską, Szkołą Główną Służby Pożarniczej, Akademią Obrony Narodowej,
Uniwersytetem Białostockim, Politechniką Rzeszowską, Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania
w Rzeszowie, Wojskowym Instytutem Łączności, Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji, Centrum
Techniki Morskiej, Southampton University w Wielkiej Brytanii oraz Instytutem Fizyki Uniwersytetu
Kijowskiego.
W 2015 roku w Instytucie zakończono realizację pięciu projektów i pięciu 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 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,

4)

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,
5)

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

6)

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

7)

praca badawcza nr RMN 949/2014 pt. Modelowanie, symulacja i analiza zagrożeń typu botnet,

8)

praca badawcza nr RMN 950/2014 pt. Wysokowydajne implementacje generatorów liczb pseudolosowych dla potrzeb symulacji obliczeń kwantowych,

9)

praca badawcza nr RMN 954/2014 pt. Modele i metody komputerowej analizy ewolucji sieci
rzeczywistych,

10) praca PBS 23-912/2014/WAT pt. Problemy modelowania i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa narodowego oraz administracji
publicznej.
W trakcie realizacji pozostają cztery projekty i dwie prace badawcze, tj.:
1)

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

2)

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

3)

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

.................................................................... 3
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4)

projekt nr PBR 362/2015 pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania,

5)

praca badawcza nr RMN 762/2015 pt. Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń,

6)

praca badawcza nr RMN 767/2015 pt. Wielorozdzielczy system gromadzenia i wymiany danych
w hierarchicznych systemach symulacyjnych i dowodzenia.
W 2015 r. pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych byli autorami 87 publikacji

takich jak: artykuły w czasopismach (48), monografie (2), rozdziały w monografiach (22), artykuły
w punktowanych materiałach konferencyjnych (6). Byli też redaktorami i współredaktorami wielu
monografii.
Od 2015 r. publikujemy czasopismo naukowe pt. „Computer Science and Mathematical
Modelling”. Jest ono kontynuacją wydawniczą „Biuletynu Instytutu Systemów Informatycznych”.
W czasopiśmie publikowane są oryginalne prace z zakresu informatyki oraz badań operacyjnych.
Wszystkie artykuły są recenzowane. „Computer Science and Mathematical Modelling” jest
czasopismem punktowanym wg listy MNiSW (5 pkt.) i indeksowanym w BazTech i Index Copernicus.
W 2015 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach
organizacyjnych i naukowych czternastu konferencji, wzięli udział w czterech zagranicznych oraz
w ponad trzydziestu konferencjach międzynarodowych i krajowych organizowanych w Polsce.
Podobnie jak w latach ubiegłych, studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT były
obecne na międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, gdzie w 2015 r. zdobyły dziewięć
medali (platynowy, cztery złote, dwa srebrne i dwa brązowe). Nagrodzone projekty to: iSULIN,
PATRON i CART. Dla projektów PATRON i CART były to już kolejne medalowe sukcesy (w 2014 r.
otrzymały wyróżnienia na wystawach BRUSSELS INNOVA, SIIF, IWIS oraz iENA).
Wielką satysfakcją zakończył się też udział naszych trzech zespołów naukowych w międzynarodowych konkursach technologicznych. W krajowych finałach konkursu Imagine Cup 2015
zespoły: ScienceSeargents i GuARds zajęły II i IV miejsce. Zespół EGIDA, biorący udział w konkursie
Cyber 9/12 Student Challenge 2015, zajął czwarte miejsce w Europie. Mentorami wyróżnionych
zespołów są M. Chmielewski i R. Kasprzyk, adiunkci z Instytutu Systemów Informatycznych.
Coroczne uroczystości związane z obchodami Dnia Wojska Polskiego, a także Święta Edukacji
Narodowej były okazją do wręczenia medali i nagród oraz innych wyróżnień kadrze i pracownikom
naszej Akademii. W grupie nagrodzonych są pracownicy z Instytutu Systemów Informatycznych:
•

ppłk dr inż. J. Koszela (srebrny medal „Za długoletnią służbę wojskową”);

•

mjr dr inż. M. Chmielewski (brązowy medal „Za długoletnią służbę wojskową”);

•

dr hab. inż. K. Worwa (Medal Komisji Edukacji Narodowej – za szczególne zasługi dla oświaty
i wychowania);

•

dr hab. inż. B. Szafrański (tytuł „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT” – za szczególne
osiągnięcia w pracy dydaktycznej);

•

dr inż. G. Bliźniuk (zespołowa nagroda rektorska – za organizację i realizację projektu
pt. Z Wojskową Akademią Techniczną nauka jest fascynująca).
Na zakończenie 2015 roku uczestnicy grupy roboczej NATO MSG-131 Research Task Group

realizujący projekt pt. Modelling and Simulation as a Service: new concepts and service oriented
architectures otrzymali nagrodę „NATO STO SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARDS”. Polskim
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przedstawicielem w wyróżnionej grupie jest pracownik Instytutu Systemów Informatycznych dr inż.
D. Pierzchała.
W 2015 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano jednego doktora, 23 magistrów
i 59 inżynierów.

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
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
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.
.................................................................... 5
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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

(od 1 X 2015) mgr inż. Tomasz Derski,
asystent n-d
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: 5.

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. Tomasz Górski, 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 Gumowski, st. wykładowca d
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d, 1/2
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca
d, 1/2
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, instruktor,
1/4
(od 1 X 2015) mgr inż. Adrian Woźniak,
asystent n-d

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
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
(od 1 X 2015) mgr inż. Piotr Stąpor, asystent n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 16.

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

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

• 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

mgr inż. Michał Dyk, asystent n-d
mgr inż. Michał Kapałka, asystent n-d
(od II 2015) mgr inż. Marcin Kukiełka,
asystent n-d
mgr inż. Marcin Pery, asystent n-d, 1/4

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 5.
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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;
Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma pt.
Computer Science and Mathematical Modelling;
W 2015 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
Opiekun naukowy czterech doktorantów.
Poza WAT członek Komitetu Informatyki PAN.
[Edu11], [Edu35], [Edu47], [Edu62], [Edu80], [Edu84], [Edu97],
[Edu98], [Edu99]
[Mgr21]
[Pub3], [Pub4], [Pub5], [Pub6], [Pub61], [Pub84]
[Konf1], [Konf19]
....................................................

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 2015 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów;
Poza WAT członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz
Rady Naukowej IBS PAN.
[Edu3], [Edu4], [Edu51], [Edu79], [Edu100], [Edu101]
[Pub11], [Pub12]
....................................................

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;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2015 r. promotor dwóch prac magisterskich i dwóch prac
inżynierskich;
Opiekun naukowy czterech doktorantów;
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu2], [Edu56], [Edu62], [Edu101]
[Pro10], [Pro12]
[Mgr1], [Mgr6]
[Inż2], [Inż25]
[Pub26], [Pub28], [Pub29], [Pub72]
[Konf20], [Konf29], [Konf38], [Konf39], [Konf43], [Konf44]

................................................................................. 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;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling.
W 2015 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów.
[Edu17], [Edu44], [Edu55], [Edu101]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro11]
[Pub70], [Pub80]
[Konf2], [Konf7], [Konf15], [Konf16], [Konf20]

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

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;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
[Edu32], [Edu41], [Edu95], [Edu96], [Edu101]
[Pub10], [Pub62]
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;
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer
Science and Mathematical Modelling;
W 2015 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu28], [Edu62]
[Inż59]
[Pub88], [Pub89]
[Konf6], [Konf36]
....................................................

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;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2015 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów;
[Edu24], [Edu33], [Edu52], [Edu73]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro11]
[Pub13], [Pub14], [Pub69], [Pub70], [Pub78], [Pub80], [Pub85]
[Konf2], [Konf7], [Konf8], [Konf17], [Konf20], [Konf40]
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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 Zarząd
zania;
Prodziekan WCY ds. naukowych i zastępca przewodnicząc
ego
Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2015 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów;
Poza WAT – ekspert Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
prezes PTSK, członek PTBOiS oraz International Federation of
Operational Research Societies.
[Edu39], [Edu40], [Edu45], [Edu66], [Edu101], [Edu102]
[Pro12]
[Dr1]
[Pub2], [Pub23], [Pub24], [Pub30–31], [Pub32–33], [Pub73–74]
[Konf2], [Konf9–10], [Konf20], [Konf25],[Konf29],[Konf33],[Konf41]
....................................................

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. W 2015 r. za „modelową”
organizację studiów podyplomowych wyróżniony listem
gratulacyjnym Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2015 r. opiekun naukowy trzech doktorantów;
W 2015 r. otrzymał tytuł „Zasłużony Nauczyciel Akademicki WAT”
za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.
[Edu9], [Edu21], [Edu26], [Edu67], [Edu91], [Edu101], [Edu103]
[Pub7], [Pub8], [Pub37]
[Konf9], [Konf13], [Konf25], [Konf42]
....................................................

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
2012−2016);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer
Science and Mathematical Modelling;
W 2015 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów i promotor jednej
pracy inżynierskiej;
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research
Society.
[Edu41], [Edu46], [Edu55], [Edu62], [Edu74], [Edu81], [Edu90],
[Edu104]
[Pro1], [Pro2], [Pro4], [Pro5], [Pro11], [Pro14]
[Inż21]
[Pub20], [Pub21], [Pub22], [Pub38], [Pub64], [Pub80]
[Konf2], [Konf7], [Konf9], [Konf15], [Konf16], [Konf20], [Konf29],
[Konf40], [Konf49], [Konf50], [Konf51]

................................................................................. 15

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

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
2012−2016);
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2015 r. opiekun naukowy jednego doktoranta, promotor pięciu
prac inżynierskich;
W 2015 r. nagrodzony „Medalem Komisji Edukacji Narodowej” za
szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej.
[Edu2], [Edu6], [Edu62]
[Pro12]
[Inż39], [Inż46], [Inż47], [Inż48], [Inż50]
[Pub44], [Pub45], [Pub46], [Pub59], [Pub73], [Pub74], [Pub92]
[Konf9], [Konf10], [Konf29], [Konf33], [Konf34], [Konf35]

2.3. Adiunkci
Mgr inż. ('80), Dr ('97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2015 r. promotor jednej pracy magisterskiej i czterech inżynierskich.
[Edu62], [Edu63]
[Mgr20]
[Inż1], [Inż12], [Inż32], [Inż54]
Wiesław Barcikowski
tel. 261 837 118
wieslaw.barcikowski@wat.edu.pl
...................................................

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

Mgr inż. ('92), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2015 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
W 2015 r. nagrodzony zespołową Nagrodą Rektorską za
organizację i realizację projektu pt. Z Wojskową Akademią
Techniczną nauka jest fascynująca.
[Edu27], [Edu62], [Edu86]
[Pro10]
[Mgr23]
[Pub8]
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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 2015 r. promotor trzech prac magisterskich i dwóch prac
inżynierskich;
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT,
Mariusz Chmielewski
zdobywców II i IV miejsca w krajowych finałach międzytel. 261 837 355
narodowego
konkursu Imagine Cup 2015;
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
Współtwórca projektów: PATRON i iSULIN nagrodzonych
w 2015 r. wieloma medalami na międzynarodowych wystawach
wynalaz-ków (w Genewie, Malezji, Makau, Taipei, Zagrzebiu
i Brukseli).
Wyróżnienie dyplomami MNiSW na „XXII Giełdzie Wynalazków”
w Warszawie za projekty PATRON i TESLA;
W 2015 roku odznaczony brązowym medalem „Za długoletnią
służbę wojskową”.
[Edu57], [Edu62], [Edu73], [Edu74], [Edu76], [Edu77], [Edu79],
[Edu81], [Edu105]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro6], [Pro11]
[Mgr5], [Mgr8], [Mgr13]
[Inż9], [Inż11]
[Pub9], [Pub80]
[Konf7], [Konf15], [Konf16], [Konf20], [Konf21], [Konf22]
...................................................

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 2012−2016);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2012−2016);
W 2015 r. promotor trzech prac inżynierskich.
[Edu61], [Edu62]
[Pro3], [Pro12]
[Inż33], [Inż44], [Inż58]
[Pub15], [Pub16], [Pub63]
[Konf3], [Konf23], [Konf24]
....................................................

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

Mgr inż. ('86), Dr ('90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2015 r. promotor trzech prac inżynierskich;
Poza WAT dyrektor Departamentu Informatyki
i Telekomunikacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.
[Edu12], [Edu19], [Edu48], [Edu61], [Edu62], [Edu69], [Edu71],
[Edu94]
[Inż31], [Inż36], [Inż37]
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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 2015 r. promotor czterech prac magisterskich i siedmiu prac
inżynierskich;
Mentor studenckiego zespołu naukowego WCY WAT, zdobywcy
IV miejsca w konkursie Cyber 9/12 Student Challenge 2015;
Współtwórca projektu CART nagrodzonego w 2015 r. dwoma
medalami (brązowym i srebrnym) na międzynarodowych targach
wynalazczości: „Concours Lépine” w Paryżu oraz „Euroinvent”
w Iasi;
Wyróżnienie dyplomem MNiSW na „XXII Giełdzie Wynalazków”
za projekt CART;
W 2015 r. przyznane w drodze konkursu stypendium naukowe
MNiSW za dorobek naukowy, poziom prowadzonych badań,
zdobyte nagrody oraz udział w projektach międzynarodowych.
[Edu5], [Edu8], [Edu27], [Edu42], [Edu46], [Edu54], [Edu59],
[Edu60], [Edu62], [Edu81], [Edu83]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro7], [Pro11], [Pro15]
[Mgr11], [Mgr15], [Mgr17], [Mgr19]
[Inż5], [Inż14], [Inż23], [Inż24], [Inż34], [Inż35], [Inż45]
[Pub20], [Pub21], [Pub22], [Pub64], [Pub80]
[Konf15], [Konf16], [Konf20], [Konf26], [Konf27], [Konf49]
...................................................

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 2012−2016);
W 2015 r. promotor siedmiu prac inżynierskich.
[Edu1], [Edu13], [Edu21], [Edu62], [Edu67], [Edu88]
[Pro1], [Pro12], [Pro13]
[Inż8], [Inż16], [Inż26], [Inż29], [Inż30], [Inż49], [Inż55]
[Pub23], [Pub24], [Pub49], [Pub50], [Pub51], [Pub65], [Pub66],
[Pub67], [Pub90]
[Konf4], [Konf5], [Konf18], [Konf25], [Konf28], [Konf29], [Konf30],
[Konf31], [Konf32], [Konf33]
...................................................

Mgr inż. ('69), Dr ('82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2015 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu11], [Edu14], [Edu16], [Edu47], [Edu62], [Edu89]
[Inż3], [Inż17]
[Pub52]
[Konf34], [Konf35]
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 2015 r. promotor trzech prac magisterskich i pięciu prac
inżynierskich;
W 2015 r. odznaczony srebrnym medalem „Za długoletnią służbę
wojskową”.
[Edu1], [Edu13], [Edu15], [Edu30], [Edu62], [Edu70]
[Pro1], [Pro2], [Pro3], [Pro11], [Pro12], [Pro13]
[Mgr2], [Mgr3], [Mgr4]
[Inż18], [Inż20], [Inż22], [Inż43], [Inż56]
[Pub25], [Pub39], [Pub48], [Pub66], [Pub67]
[Konf20], [Konf37]
...................................................

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.
[Edu31], [Edu36], [Edu50], [Edu82], [Edu85]
[Pro2], [Pro5], [Pro11]
[Konf20]

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

Mgr inż. ('00), Dr ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2015 r. promotor dwóch prac magisterskich.
[Edu18], [Edu33], [Edu53], [Edu62]
[Mgr9], [Mgr10]
[Pub27]
[Konf25]
Marcin Mazurek
tel. 261 839 910
marcin.mazurek@wat.edu.pl
...................................................

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
2012−2016);
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.
[Edu20], [Edu33], [Edu65], [Edu68], [Edu73]
[Pub55]
[Konf28]
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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 2015 r. promotor trzech prac inżynierskich;
Członek Zarządu PTSK;
W 2015 r. nagroda „NATO STO SCIENTIFIC ACHIEVEMENT
AWARDS” dla grupy roboczej NATO MSG-13 Research Task
Group, w której jest polskim przedstawicielem.
[Edu38], [Edu52], [Edu55], [Edu62]
[Pro1], [Pro2], [Pro5], [Pro11]
[Inż28], [Inż42], [Inż51]
[Pub13], [Pub14], [Pub30], [Pub70], [Pub78], [Pub80], [Pub85]
[Konf2], [Konf7], [Konf11], [Konf12], [Konf15], [Konf17], [Konf20]
....................................................

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;
Członek PTSK.
[Edu43], [Edu52], [Edu56], [Edu58], [Edu84]
[Pro2], [Pro5], [Pro11]
[Pub80]
[Konf15], [Konf20]
...................................................

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 2015 r. promotor pięciu prac magisterskich i siedmiu
inżynierskich.
[Edu10], [Edu25], [Edu49], [Edu61], [Edu62], [Edu72], [Edu78],
[Edu87], [Edu91], [Edu93]
[Pro1], [Pro12], [Pro13]
[Mgr7], [Mgr12], [Mgr14], [Mgr18], [Mgr22]
[Inż10], [Inż15], [Inż27], [Inż38], [Inż41], [Inż52], [Inż57]
[Pub50], [Pub53], [Pub57], [Pub71], [Pub75], [Pub76], [Pub77]
[Konf28], [Konf29], [Konf36]
...................................................

Mgr inż. ('97), Dr ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu22], [Edu75]
[Pub36]
[Konf33]

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 2015 r. promotor jednej pracy magisterskiej i jednej
inżynierskiej.
[Edu62], [Edu64], [Edu68]
[Pro1], [Pro2], [Pro11], [Pro12], [Pro13]
[Mgr16]
[Inż40]
[Pub25], [Pub39], [Pub47], [Pub48], [Pub58], [Pub91]
[Konf20], [Konf37], [Konf45]
...................................................

Mgr inż. ('98), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu23], [Edu61], [Edu67], [Edu70]
[Pro12]
[Pub23], [Pub24], [Pub31], [Pub32], [Pub33], [Pub40], [Pub51],
[Pub54]
[Konf14], [Konf20], [Konf27], [Konf28], [Konf33], [Konf41]
Robert Waszkowski
tel. 261 837 410
robert.waszkowski@wat.edu.pl
...................................................

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

Mgr inż. ('81), Dr ('01)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2015 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu62], [Edu86]
[Inż7]
[Pro12]
[Pub41], [Pub42], [Pub73], [Pub74], [Pub86], [Edu87]
[Konf20], [Konf46], [Konf47]

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

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu3], [Edu47], [Edu51], [Edu79]
[Pro8]
[Pub43], [Pub60], [Pub81], [Pub82], [Pub83]
[Konf15], [Konf48]
Joanna Wiśniewska
tel. 261 837 408
joanna.wisniewska@wat.edu.pl
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2.4. Asystenci
Mgr inż. ('15)
(Od 1 X 2015 r.) pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu56]
[Pub72]

Tomasz Derski
tel. 261 839 473
tomasz.derski@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('10)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
[Edu29], [Edu56]
[Pro2], [Pro5], [Pro11], [Pro16]
[Pub13], [Pub14], [Pub70], [Pub78], [Pub80], [Pub85]
[Konf15], [Konf17], [Konf20]
Michał Dyk
tel. 261 839 264
michal.dyk@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], [Edu22], [Edu70], [Edu75]
[Pub17], [Pub18]
[Konf25]

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

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu41], [Edu66], [Edu81]
[Pub19], [Pub79]
[Konf15], [Konf20]

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.

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.
[Edu22], [Edu34]
[Pro12], [Pub29]
[Pub68]
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.
[Edu34], [Edu47], [Edu51], [Edu79]
[Pro12]
[Pub1], [Pub26], [Pub28], [Pub29]
[Konf20], [Konf38], [Konf39]
...................................................

Mgr inż. ('98)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/4);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
W 2015 r. urlop.

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

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu19], [Edu48], [Edu69], [Edu71], [Edu94]
[Pub56], [Pub57], [Pub75]
[Konf28], [Konf36]
Tomasz Protasowicki
tel. 261 839 915
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl
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Mgr inż. ('12)
(Od 1 X 2015 r.) pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
[Edu31]

Piotr Stąpor
tel. 261 837 355
piotr.stapor@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('12)
(Od 1 X 2015 r.) pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Konf20]

Adrian Woźniak
tel. 261 839 914
adrian.wozniak@wat.edu.pl

2.5. Starsi wykładowcy
Mgr inż. ('86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu2], [Edu27], [Edu31], [Edu36], [Edu37]

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

Mgr inż. ('84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu13], [Edu22], [Edu67], [Edu75], [Edu88]

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

Mgr inż. ('78), Dr ('94)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2015 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu7], [Edu18], [Edu37], [Edu62], [Edu92]
[Inż13], [Inż19]
Stefan Rozmus
tel. 261 839 914
stefan.rozmus@wat.edu.pl
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Mgr ('80), Dr ('87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2015 r. promotor dwóch prac inżynierskich.
[Edu22], [Edu62], [Edu75]
[Inż6], [Inż53]
Irena Skórska
tel. 261 839 915
irena.skorska@wat.edu.pl

2.6. Wykładowca
Mgr inż. ('97)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu2], [Edu86]

Sławomir Wysocki
tel. 261 837 410
slawomir.wysocki@wat.edu.pl

2.7. Instruktor

Jarosław Napiórkowski
tel. 261 837 410
jaroslaw.napiorkowski@wat.edu.pl

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], [Edu86]
[Pub53], [Pub54], [Pub71], [Pub72]
[Konf28], [Konf36]

2.8. Inżynier
Mgr inż. ('14)
(Od 15 II 2015 r.) pracownik inż.-tech.;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia;
Współtwórca projektu PATRON nagrodzonego w 2015 r.
medalami (złotym, srebrnym i platynowym) na międzynarodowych wystawach wynalazków („Geneva Inventions”,
ITEX w Malezji oraz IWIS w Warszawie).
[Konf20]
Marcin Kukiełka
tel. 261 837 293
marcin.kukielka@wat.edu.pl
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2.9. 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 (1/4)

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

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
[Edu2] Algorytmy i struktury danych
T. Gumowski, J. Napiórkowski,
A. Walczak, K. Worwa, S. Wysocki
[Edu3] Algorytmy kwantowe
M. Chudy, J. Wiśniewska
[Edu4] Algorytmy optymalizacji
M. Chudy
[Edu5] Analiza algorytmów grafowo-sieciowych
R. Kasprzyk
[Edu6] Analiza matematyczna
K. Worwa
[Edu7] Analiza strukturalna systemów
informatycznych
S. Rozmus
[Edu8] Aplikacje internetowe
R. Kasprzyk
[Edu9] Architektura korporacyjna
T. Gzik, B. Szafrański
[Edu10] Audyt informatyczny
J. Napiórkowski, J. Stanik
[Edu11] Badania operacyjne i teoria
optymalizacji
A. Ameljańczyk, G. Konopacki
[Edu12] Badania operacyjne w bezpieczeństwie
R. Hoffmann
[Edu13] Bazy danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela,
A. Kowalski
[Edu14] Bezpieczeństwo i ochrona obiektów
G. Konopacki
[Edu15] Dokument elektroniczny i system
workflow
J. Koszela
[Edu16] E-biznes
G. Konopacki
[Edu17] Efektywność systemów informatycznych
R. Antkiewicz

[Edu18] Hurtownie danych
M. Mazurek, S. Rozmus
[Edu19] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością organizacji
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu20] Informatyczne podstawy projektowania
i wdrażania strategii organizacji
J. Olejniczak
[Edu21] Informatyczne wspomaganie
zarządzania kadrami
M. Kiedrowicz, B. Szafrański
[Edu22] Informatyka
T. Gzik, A. Kowalski, P. Marciniak,
I. Skórska, W. Stecz
[Edu23] Informatyka w procesach biznesowych
R. Waszkowski
[Edu24] Informatyka w systemach
bezpieczeństwa
A. Najgebauer
[Edu25] Informatyka w zarządzaniu
J. Stanik
[Edu26] Informatyka w zarządzaniu kadrami
B. Szafrański
[Edu27] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, T. Gumowski,
R. Kasprzyk
[Edu28] Języki i techniki programowania
P. Kosiuczenko
[Edu29] Języki i techniki symulacji
M. Dyk
[Edu30] Języki formalne i kompilatory
J. Koszela
[Edu31] Komputerowe wsparcie wytwarzania
oprogramowania
T. Gumowski, W. Kulas, P. Stąpor
[Edu32] Matematyka dyskretna
A. Chojnacki
[Edu33] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
M. Mazurek, A. Najgebauer,
J. Olejniczak
[Edu34] Metody numeryczne
P. Marciniak, P. Moszczyński
[Edu35] Metody optymalizacji
A. Ameljańczyk

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

27

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

[Edu36] Metodyki obiektowe
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu37] Metodyki wytwarzania SI
T. Gumowski, S. Rozmus
[Edu38] Metody i techniki symulacji
komputerowej
D. Pierzchała
[Edu39] Modelowanie i analiza procesów
biznesowych
T. Nowicki
[Edu40] Modelowanie i algorytmizacja procesów
przedsiębiorstw
T. Nowicki,
[Edu41] Modelowanie matematyczne
A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata
[Edu42] Modele ewolucji sieci złożonych
R. Kasprzyk
[Edu43] Narzędzia wspomagania dowodzenia
i szkolenia
J. Rulka
[Edu44] Niezawodność oprogramowania
R. Antkiewicz
[Edu45] Niezawodność systemów
komputerowych
T. Nowicki
[Edu46] Obliczenia równoległe i rozproszone
R. Kasprzyk, Z. Tarapata
[Edu47] Podstawy badań operacyjnych
A. Ameljańczyk, G. Konopacki,
P. Moszczyński, J. Wiśniewska

[Edu54] Prognozowanie i symulacja
w sytuacjach kryzysowych
R. Kasprzyk
[Edu55] Prognozowanie i symulacja zagrożeń
R. Antkiewicz, D. Pierzchała,
Z. Tarapata
[Edu56] Programowanie obiektowe
T. Derski, M. Dyk, J. Rulka, A. Walczak
[Edu57] Programowanie zdarzeniowe
M. Chmielewski
[Edu58] Programowanie współbieżne
J. Rulka
[Edu59] Projektowanie informatycznych
systemów wspomagania decyzji
R. Kasprzyk
[Edu60] Projektowanie systemów przetwarzania
danych
R. Kasprzyk
[Edu61] Projekt zespołowy
T. Górski, R. Hoffmann, J. Stanik,
R. Waszkowski
[Edu62] Seminarium dyplomowe
A. Ameljańczyk, W. Barcikowski,
G. Bliźniuk, M. Chmielewski, T. Górski,
R. Hoffmann, R. Kasprzyk,
M. Kiedrowicz, G. Konopacki,
J. Koszela, P. Kosiuczenko,
M. Mazurek, D. Pierzchała, S. Rozmus,
J. Skórska, J. Stanik, Z. Tarapata,
A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,
Z. Wesołowski, K. Worwa
[Edu63] Seminarium przeddyplomowe
W. Barcikowski

[Edu48] Podstawy informatycznych systemów
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu64] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski

[Edu49] Podstawy inżynierii systemów
J. Stanik

[Edu65] Strategiczna karta wyników
J. Olejniczak

[Edu50] Podstawy metodyk obiektowych
W. Kulas

[Edu66] Stochastyczne modele eksploatacji SK
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu51] Podstawy optymalizacji
M. Chudy, P. Moszczyński,
J. Wiśniewska

[Edu67] Systemy baz danych
M. Kiedrowicz, A. Kowalski,
B. Szafrański, R. Waszkowski

[Edu52] Podstawy symulacji
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka

[Edu68] Systemy eksperckie
J. Olejniczak, R. Wantoch-Rekowski

[Edu53] Prognozowanie i symulacje
M. Mazurek

[Edu69] Systemy MRP i ERP
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu70] Systemy pracy grupowej
T. Gzik, J. Koszela, R. Waszkowski
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[Edu71] Systemy wspomagania relacji
z klientami CRM
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu72] Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i jakością
J. Stanik
[Edu73] Sztuczna inteligencja
M. Chmielewski, A. Najgebauer,
J. Olejniczak
[Edu74] Techniki algorytmiczne
M. Chmielewski, Z. Tarapata
[Edu75] Technologia informacyjna
T. Gzik, A. Kowalski, I. Skórska,
W. Stecz
[Edu76] Technologie internetowe i mobilne
M. Chmielewski
[Edu77] Technologie usługowe i mobilne
M. Chmielewski
[Edu78] Teleinformatyczne systemy
bezpieczeństwa
J. Stanik
[Edu79] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chudy, M. Chmielewski,
P. Moszczyński, J. Wiśniewska
[Edu80] Teoria gier
A. Ameljańczyk
[Edu81] Teoria grafów i sieci
M. Chmielewski, M. Kapałka,
R. Kasprzyk, Z. Tarapata
[Edu82] Wdrażanie metodyk obiektowych
W. Kulas
[Edu83] Web 2.0 w zarządzaniu
R. Kasprzyk
[Edu84] Wielokryterialne metody oceny
i optymalizacji
A. Ameljańczyk, J. Rulka
[Edu85] Wprowadzenie do metod
wytwarzania SI
W. Kulas
[Edu86] Wprowadzenie do programowania
G. Bliźniuk, J. Napiórkowski,
Z. Wesołowski, S. Wysocki

[Edu89] Wstęp do ekonometrii i prognozowania
G. Konopacki
[Edu90] Wybrane zagadnienia badań
operacyjnych
Z. Tarapata
[Edu91] Zarządzanie bezpieczeństwem
informacji
J. Stanik, B. Szafrański
[Edu92] Zarządzanie kontraktami
i wymaganiami
S. Rozmus
[Edu93] Zarządzanie projektami
J. Stanik
[Edu94] Zintegrowane informatyczne systemy
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich
[Edu95] Matematyka dyskretna III
A. Chojnacki
[Edu96] Modelowanie matematyczne III
A. Chojnacki
[Edu97] Metody optymalizacji III
A. Ameljańczyk
[Edu98] Metody badania podobieństwa
w rozpoznawaniu wzorców III
A. Ameljańczyk
[Edu99] Niezawodność systemów III
A. Ameljańczyk
[Edu100] Optymalizacja III
M. Chudy
[Edu101] Seminaria doktoranckie
R. Antkiewicz, A. Chojnacki,
M. Chudy, T. Nowicki, B. Szafrański,
A. Walczak
[Edu102] Stochastyczne modele eksploatacji III
T. Nowicki
[Edu103] Systemy baz danych III
B. Szafrański
[Edu104] Teoria grafów i sieci III
Z. Tarapata

[Edu87] Współczesne metodyki projektowania
i wdrażania
J. Stanik
[Edu88] Wstęp do baz danych
M. Kiedrowicz, A. Kowalski
.....................................................................
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3.3. Przedmioty prowadzone w ramach
kursów specjalistycznych dla MON
[Edu105] Inżynieria oprogramowania
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
[Pro1] Projekt nr PBR 283/2012
pt. Zaawansowane technologie
informatyczne wspierające procesy
analizy danych (gł. finansowych)
w obszarze przestępczości finansowej
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna − lider
 Kancelaria prawna SD & Partners z siedzibą
w Warszawie.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Kiedrowicz (kierownik projektu),
R. Antkiewicz, J. Koszela, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, Z. Tarapata, R. Kasprzyk,
R. Wantoch-Rekowski, M. Chmielewski,
J. Stanik.
Okres realizacji: 19.12.2012 − 18.12.2015.
Projekt został sfinansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
W ramach projektu opracowano autonomiczne narzędzia informatyczne wspomagające
zwalczanie przestępczości finansowej. Posłużą
one 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 mają wspierać
służby, organy państwowe oraz instytucje
finansowe.
Wykorzystano
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.
[Pro2] Projekt nr PBR 303/2012
pt. System informatycznego wsparcia
rozwoju zdolności oraz identyfikacji
potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP

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: 20.12.2012−19.12.2015.
Projekt został sfinansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju.
Głównym celem projektu było opracowanie
systemu informatycznego wsparcia rozwoju
zdolności oraz identyfikacji potrzeb operacyjnych
(SIWRZIPO) Sił Zbrojnych RP na poziomie
technologicznym umożliwiającym demonstrację
w warunkach operacyjnych lub zbliżonych do
nich: algorytmów analizy wybranych zagrożeń
bezpieczeństwa RP, symulacji wybranych
kryzysów i konfliktów zbrojnych dla różnych
szczebli dowodzenia oraz analizy systemów
funkcjonalnych
Sił
Zbrojnych,
a
także
wykorzystanie metodyki planowania, budżetowania i prognozowania rozwoju Sił Zbrojnych.
Wynikiem
projektu
jest
prototypowy
SIWRZIPO SZ oraz zestaw usług wsparcia
rozwoju zdolności na VIII lub IX poziomie
gotowości technologii. Projekt zrealizowano
w dwóch etapach: badawczym i rozwojowym.
W pierwszym opracowano projekt koncepcyjny
w postaci modelu laboratoryjnego systemu na
VI poziomie gotowości, który poddano badaniom
weryfikacyjnym w warunkach zbliżonych do
operacyjnych.
W
etapie
rozwojowym
opracowano prototyp systemu, a następnie jego
walidacja w warunkach operacyjnych. W trakcie
badań przeprowadzono reinżynierię procesów
planowania i programowania rozwoju SZ,
powstała poprawiona metodyka planowania,
budżetowania
i
prognozowania
rozwoju
zdolności SZ RP z wykorzystaniem SIWRZIPO.
[Pro3] POIS.13.01.00-00-007/12
pt. Przebudowa budynku nr 65 na cele
Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów WAT
w Warszawie
Projekt został finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.

Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Wykonawcami projektu są: T. Górski (kierownik
Cybernetyki – lider
projektu), J. Koszela (główny wykonawca).
 Asseco Poland Sp. z o.o.
 Akademia Obrony Narodowej.
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Okres realizacji: 19.12.2012−15.06.2015.
Głównym rezultatem zrealizowanego projektu
jest 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.
[Pro4] Praca PBS 23-912/2014/WAT
pt. Problemy modelowania
i projektowania opartych na wiedzy
systemów informatycznych na potrzeby
bezpieczeństwa narodowego
oraz administracji publicznej

•

•

•

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.

[Pro5] 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 było nawiązanie
współpracy pomiędzy Wojskową Akademią
Techniczną i firmą BOEING w zakresie badania i
rozwoju aplikacji symulacji działań wojennych
w cyberprzestrzeni dla celów wsparcia
decyzyjnego.
[Pro6] Praca nr RMN 948/2014
pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej
inteligencji

Z. Tarapata – kierownik pracy.
M. Chmielewski – 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
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
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Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.
Celem pracy było opracowanie zbioru metod
i narzędzi informatycznych, które pozwoliłyby na
uzyskanie synergii danych pozyskiwanych
z heterogenicznych źródeł danych, w tym z sieci
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
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•

•

•

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 sensorycznych)
na wielu poziomach modelu JDL/DFIG.

Praca zakładała 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 zakładano
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
opracowano
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.
[Pro7] Praca nr RMN 949/2014
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
zagrożeń typu botnet
R. Kasprzyk – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.
Celem
głównym
projektu
było
„Opracowanie
symulatora
wybranych
cyberzagrożeń, w szczególności typu botnet”, co
bezpośrednio
miało
się
przełożyć
na
zwiększenie
efektywności
wykrywania,
przeciwdziałania
i
neutralizacji
skutków
cyberzagrożeń.
Potrzeba wypracowania tego typu metod
i narzędzi wynikała z coraz większego

uzależnienia administracji państwowej, instytucji
prywatnych i całego społeczeństwa od
prawidłowego funkcjonowania sieci komunikacyjnych i systemów informatycznych. Przykładowo
Internet coraz częściej jest 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 opracowano
wymagania na symulator, a następnie wykonano
projekt i implementację wybranych jego
elementów. Wykorzystanie symulatora pozwoliło
na
ocenę
wpływu
cyberzagrożeń
na
funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa, jak
również identyfikację podatności badanych
systemów.
[Pro8] 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 było 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 charakteryzowały
się wysoką jakością dostarczanych wartości
pseudolosowych oraz zapewniały 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
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.
[Pro9] Praca nr RMN 954/2014
pt. Modele i metody komputerowej
analizy ewolucji sieci rzeczywistych
C. Bartosiak (doktorant) – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2014–31.05.2015.
Celem pracy było opracowanie modeli,
metod, algorytmów i ich implementacji do
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symulacji
dyfuzji
zjawisk
w
sieciach
ewoluujących oraz ewolucji sieci.
Implementacja polegała na konstrukcji
samodzielnego oprogramowania symulatora
ewolucji i dyfuzji zjawisk. Umożliwiło 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.
[Pro10] POKL.03.03.04-00-110/12-00
pt. Z Wojskową Akademią Techniczną
nauka jest fascynująca

Projekt został sfinansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wśród wykonawców projektu byli pracownicy
Instytutu Systemów Informatycznych:
A. Walczak i G. Bliźniuk – koordynator projektu.
Okres realizacji: 14.12.2012−14.12.2015.
Projekt został zrealizowany w partnerstwie
z
Augustowskim
Centrum
Edukacyjnym.
Głównym celem projektu było podniesienie
jakości kształcenia w obszarze nauk ścisłych
w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez
opracowanie i wdrożenie czterech innowacyjnych programów nauczania z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych. Do realizacji
projektu zakwalifikowanych zostało 40 szkół
ponadgimnazjalnych z całej Polski. Innowacyjne
programy nauczania matematyki, fizyki, biologii
i chemii były realizowane przez nauczycieli
wyłonionych w drodze konkursu. Treści
programowe nauczania były koordynowane
przez konsultantów wyłonionych spośród
nauczycieli akademickich Wojskowej Akademii
Technicznej. Na terenie WAT zorganizowano
wykłady z przedmiotów ścisłych, konkursy oraz
obozy naukowe dla najzdolniejszych uczniów ze
szkół-uczestników projektu. Projekt wychodzi
naprzeciw coraz większemu zapotrzebowaniu
współczesnej gospodarki na kadrę wykształconą
w tym kierunku.
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie
realizacji

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: 17.05.2013−16.05.2016.
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.
[Pro12] 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.
Okres realizacji: 23.12.2013−22.12.2016.
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.
[Pro13] Projekt nr PBR 082/2013
pt. Nowoczesny demonstrator
symulatora dla operatorów pojazdów
szynowych zwiększający efektywność
i bezpieczeństwo ich działania

[Pro11] Projekt nr PBR 476/2013
pt. Wirtualny system doskonalenia
taktyki ochrony granicy państwowej oraz
kontroli ruchu granicznego
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Wykonawcami projektu są: J. Stanik – kierownik
projektu,
T. Drozdowski,
M. Kiedrowicz,
J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 1.12.2013−30.11.2016.
Cele główne projektu:
• Opracowanie demonstratora stanowiska
szkoleniowego dla maszynistów pojazdów
trakcyjnych, który w sposób optymalny
będzie
uwzględniał
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.
[Pro14] Projekt nr PBR 362/2015
pt. Integracja i wsparcie procesów
zarządzania informacją i optymalizacji
decyzji systemu ostrzegania
i alarmowania
Kierownik projektu – Z. Tarapata.
Okres realizacji: 22.12.2015−21.12.2016.
Celem głównym projektu jest opracowanie
i
wykonanie
na
potrzeby
podmiotów
wchodzących w skład Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania wysoko
zaawansowanego narzędzia teleinformatycznego wspierającego procesy: wymiany informacji
pomiędzy elementami systemu, koordynacji jego
działania oraz przygotowania dla organów
decyzyjnych ocen i
analiz eksperckich
dotyczących sytuacji zagrożeń podczas katastrof
naturalnych, awarii technicznych lub innych
zdarzeń skutkujących skażeniami biologicznymi,
chemicznymi lub promieniotwórczymi.
[Pro15] Praca badawcza nr RMN 762/2015
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
cyberzagrożeń
Kierownik pracy – R. Kasprzyk.
Okres realizacji: 1.06.2015−30.06.2016.
Celem głównym projektu jest „Opracowanie
modeli
wybranych
cyberzagrożeń
oraz
środowiska umożliwiającego ich symulację

i analizę”, co bezpośrednio przełoży się na
zwiększenie
efektywności
wykrywania
cyberzagrożeń, przeciwdziałania ich skutkom
i ich neutralizacji. 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. Przykładowo
Internet coraz częściej jest 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 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
wsparcia dla różnego rodzaju służb państwowych oraz organizacji o charakterze
CERTowym. Opracowana koncepcja symulatora
powinna
również
umożliwić
szybkie
przygotowanie i efektywne (oraz efektowne)
prze-prowadzenie
ćwiczeń
z
ochrony
bezpieczeństwa infrastruktury IT zarówno dla
sektora państwowego, jak i prywatnego.
[Pro16] Praca badawcza nr RMN 767/2015
pt. Wielorozdzielczy system
gromadzenia i wymiany danych
w hierarchicznych systemach
symulacyjnych i dowodzenia
Kierownik pracy – M. Dyk.
Okres realizacji: 1.06.2015−30.06.2016.
W trakcie realizacji pracy zostanie opracowany
model heterogenicznej sieci sensorowej, która
może również współpracować z Internetem
Rzeczy. Ważną składową modelu będzie
możliwość definiowania przez użytkownika
własnej potrzeby informacyjnej, która powinna
być zaspokojona przez inteligentne urządzenia.
Aby zrealizować to wymaganie, niejednokrotnie
konieczna jest zmiana zachowania urządzeń.
W tym celu proponowana jest możliwość
makroprogramowania sieci sensorów (jeden
program dla całej sieci, a nie dla każdego
urządzenia osobno). Na potrzeby weryfikacji
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modelu sieci oraz badania metody pozyskiwania
danych i informacji zaprojektowane zostanie
środowisko eksperymentalne oraz zbudowane
zostaną jego kluczowe elementy. Najważniejszym z nich będzie symulator, który pozwoli
zbudować sieć sensorów w sposób wirtualny
oraz umożliwi współpracę z rzeczywistymi
urządzeniami, którymi mogą być np. biosensory,
smartfony, tablety, zdalnie sterowane drony.
Proponowane rozwiązanie może znaleźć
zastosowanie zarówno na polu cywilnym, jak
i militarnym, przede wszystkim w szeroko
pojętych sytuacjach kryzysowych, gdzie szybki
dostęp do danych i informacji oraz ich pewna
wymiana
są
kluczowe
dla
procesu
podejmowania decyzji.

4.2. Szczególne osiągnięcia
1.

przeznaczony jest zarówno dla organizacji
odpowiadających za zarządzanie ruchem
w mieście, jak i dla użytkowników dróg.
Autorzy projektu: K. Szkółka, P. Giętkowski,
T. Popławski, M. Pyżanowski pod kierownictwem R. Kasprzyka.

3.

Złoty medal na 43. Międzynarodowej
Wystawie
Wynalazczości,
„Geneva
Inventions”, 15–19 kwietnia 2015 r.
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: M. Kukiełka, J. Kędzior,
D. Rainko, R. Wołoszyn pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

Srebrny
medal
na
VII
edycji
Europejskich
Targów
Kreatywności
i Wynalazczości EUROINVENT, Iasi,
Rumunia, 14–16 maja 2015 r.
Nagrodzony projekt: CART.
Autorzy projektu: K. Szkółka, P. Giętkowski,
T. Popławski, M. Pyżanowski pod kierownictwem R. Kasprzyka.
EUROINVENT
promuje
i
wspiera
europejską
i
rumuńską
kreatywność
poprzez
prezentowanie
działalności
i osiągnięć szkół technicznych, instytucji
szkolnictwa wyższego, jednostek badawczych, indywidualnych wynalazców oraz
firm. Aktywny udział w salonie biorą nie
tylko naukowcy i wynalazcy, lecz także
stowarzyszenia, fundacje oraz instytucje
wspierające
rozwój
i
kreatywność.
Nadrzędnymi celami salonu są: popularyzacja
osiągnięć
naukowych,
pomoc
w nawiązywaniu kontaktów i współpracy,
tworzenie i rozwijanie koncepcji badawczych, transfer technologii, wdrażanie
wynalazków, ocena ich wartości naukowej.

4.

Srebrny medal na 26. Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków ITEX, 21–23 maja
2015 r., Kuala Lumpur w Malezji.
Nagrodzony projekt: PATRON.
Autorzy projektu: M. Kukiełka, J. Kędzior,
D. Rainko, R. Wołoszyn pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

Brązowy medal na 114. Międzynarodowych Targach Wynalazczości
CONCOURS LÈPINE, Paryż, 29 kwietnia
– 10 maja 2015 r.
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
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5.

6.

Złoty
medal
na
Międzynarodowej
Wystawie Wynalazczości i Innowacji
w Makau (ChRL), 3–5 lipca 2015 r.
Nagrodzony projekt: iSULIN.
Projekt iSULIN – mobilny system
sensoryczny i bezinwazyjna metoda
monitorowania
zdrowia
diabetyków
wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię (ang. mobile sensor-based
system and non-invasive diabetics’ health
monitoring method, using multi-spectral
photoplethysmography).
iSulin to system teleinformatyczny (wraz
z prototypem sensora nadgarstkowego)
służący do
monitorowania
zagrożeń
zdrowia diabetyków. System wspomaga
ciągłą analizę poziomu cukru we krwi oraz
pozostałych
parametrów
medycznych
pacjenta. W przypadku wykrycia niebezpiecznych trendów cukru we krwi,
system uruchamia procedurę alarmową –
powiadamia
opiekunów
i
bliskich
o problemie, podając przy tym informacje
o lokalizacji pacjenta. System działa jako
zestaw pierwszej pomocy, w sytuacji
zagrożenia
wysyła
ostrzegawcze
komunikaty głosowe i graficzne.
Autorzy projektu: M. Chmielewski (opiekun
naukowy), D. Frąszczak, D. Bugajewski,
E. Szczepaniak, K. Jakubowski.

7.

Platynowy medal i nagroda specjalna
na
Międzynarodowej
Warszawskiej
Wystawie Wynalazków IWIS 2015, 12–14
października 2015 r., w Warszawie.
Nagrodzony projekt: PATRON.
Autorzy projektu: M. Kukiełka, J. Kędzior,
D. Rainko, R. Wołoszyn pod kierownictwem
M. Chmielewskiego.

8. Złoty
medal
na
Międzynarodowej
Wystawie Wynalazków ARCA 2015, 15–17
października 2015 r. w Zagrzebiu.
Organizowana przez Unię Chorwackich
Wynalazców wystawa stanowi idealną
platformę współpracy naukowej oraz handlu
międzynarodowego,
a
także
międzynarodowego transferu technologii. Na
wystawie mieli szanse prezentować swoje
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Brązowy medal i nagroda specjalna na
Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INST 2015, 1–3 października 2015 r.,
Taipei na Tajwanie.
Nagrodzony projekt: iSULIN.
Autorzy projektu: M. Chmielewski (opiekun
naukowy), D. Frąszczak, D. Bugajewski,
E. Szczepaniak, K. Jakubowski.

.......................Działalność naukowo-badawcza......................
technologie i wynalazki naukowcy pracujący
w dziedzinach: mechaniki, techniki, elektrotechniki, informatyki, fizyki, mechatroniki,
chemii, biologii, medycyny. Głównym celem
wystawy jest stała promocja osiągnięć
i wyników pracy wystawców oraz zwiększenie
zainteresowania przedsiębiorców prezentowanymi rozwiązaniami i produktami innowacyjnymi,
a
także
uhonorowanie
medalami najlepszych wynalazków obecnych
na wystawie.
Nagrodzony projekt: iSULIN.
Autorzy projektu: M. Chmielewski (opiekun
naukowy), D. Frąszczak, D. Bugajewski,
E. Szczepaniak, K. Jakubowski.

W Giełdzie biorą udział przedstawiciele
akademickich środowisk naukowych, instytutów
badawczych,
a
także
firm
prywatnych, uczniowie, studenci, doktoranci
oraz przedstawiciele przemysłu, których
innowacyjne rozwiązania otrzymały medale
i inne wyróżnienia na światowych wystawach wynalazków w poprzednim roku,
organizowanych między innymi w Genewie,
Norymberdze, Brukseli, Seulu, Tajpej,
Sewastopolu i Kuala Lumpur, a co za tym
idzie, zyskały uznanie na arenie międzynarodowej. Głównym celem wystawy jest
promocja osiągnięć i międzynarodowych sukcesów jednostek sfery nauki, innowacyjnych
podmiotów gospodarczych oraz indywidualnych
wynalazców
poza
środowiskiem
naukowym, zwiększenie zainteresowania
przedsiębiorców
polskimi
rozwiązaniami
naukowo-technicznymi oraz produktami innowacyjnymi,
a
także
uhonorowanie
medalistów targów wynalazczości za ich
międzynarodowe sukcesy. Na Giełdzie
przedstawiono wyroby i technologie zaawansowane
w
procesie
badawczo-wdrożeniowym lub gotowe do wdrożenia
i komercjalizacji.

9. Złoty medal na 64. Międzynarodowych
Targach
Wynalazczości,
Badań
Naukowych
i
Nowych
Technologii
„BRUSSELS INNOVA”, 19–21 listopada
2015 r. w Brukseli.
Nagrodzony projekt: iSULIN.

10. Trzy wyróżnienia od MNiSW na „XXII
Giełdzie Wynalazków nagrodzonych na
światowych
wystawach
i
targach
innowacji w 2014 roku”, Warszawa, 17–18
lutego 2015 r.
Wyróżnione projekty:
• PATRON
• TESLA
• CART.

11. Stypendium naukowe MNiSW przyznawane
w konkursie młodym, wybitnym naukowcom,
posiadającym imponujący dorobek naukowy
w skali międzynarodowej.
W X edycji tego konkursu stypendium
naukowe otrzymał R. Kasprzyk – adiunkt
w Instytucie Systemów Informatycznych.
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12. II i IV miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2015.
II miejsce w kategorii WorldCitizenship
dla zespołu Science Sergeants.
Zespół w składzie: M. Chmielewski – opiekun
naukowy, D. Frąszczak, E. Szczepaniak,
D. Bugajewski, K. Jakubowski zaprezentował
projekt iSULIN – mobilny system sensoryczny
i bezinwazyjna metoda monitorowania
zdrowia diabetyków wykorzystująca wielowidmową fotopletyzmografię. Projekt ten
otrzymał także nagrodę specjalną za najlepiej zaprojektowaną aplikację mobilną
w konkursie.
IV miejsce w kategorii GAMES dla zespołu
GuARds.
Zespół w składzie: M. Chmielewski – opiekun
naukowy, P. Pawłowski, J. Roszczewski,
M. Popieluch,
P. Regulski,
I. Paziewska
zaprezentował projekt F.A.R.M. Jest to
innowacyjna, edukacyjna gra zaprojektowana
na telefony i tablety, pozwalająca poznać
tajniki inżynierii.

13. IV miejsce w Europie w konkursie Cyber 9/12 Student Challenge 2015 dla zespołu EGIDA.
Zespół EGIDA w składzie: M. Jędrzejczak, K. Kilo, S. Skrzypecki, K. Zujko, R. Kasprzyk (opiekun
naukowy) był jednym z trzech zespołów z Polski, które zakwalifikowały się do tego prestiżowego
międzynarodowego konkursu.
Tematyka konkursu koncentrowała się wokół bezpieczeństwa cybernetycznego państw
europejskich. Konkurs Cyber 9/12 rozgrywał się w czterech etapach i polegał na sformułowaniu
polityki będącej odpowiedzią na scenariusz hipotetycznego cyberkonfliktu.
14. Nagroda „NATO STO SCIENTIFIC ACHIEVEMENT AWARDS” dla grupy roboczej NATO
MSG-131 Research Task Group realizującej projekt pt. Modelling and Simulation as a Service: new
concepts and service oriented architectures. Polskim przedstawicielem w wyróżnionej grupie jest
nasz pracownik dr inż. D. Pierzchała.

.....................................................................
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15. Nagroda Rektorska dla zespołu za organizację i realizację projektu pt. „Z Wojskową Akademią
Techniczną nauka jest fascynująca”. Wśród nagrodzonych był dr inż. G. Bliźniuk (koordynator
projektu), pracownik Instytutu Systemów Informatycznych.
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5. Tytuły i stopnie naukowe
5.1. Doktoraty
[Dr1]

Marta Lignowska – Modelowanie
i analiza procesów biznesowych oraz
symulacyjna metoda wspomagania
decyzji w optymalizacji parametrów
ścieżek klinicznych.
Promotor – T. Nowicki
(Uchwała Rady Wydziału Cybernetyki WAT
Nr 1/WCY/2015 z dnia 10.02.2015 r.)

5.2. Prace magisterskie
[Mgr1]

Karol Antczak – Analiza zespołów
klasyfikatorów w diagnostyce
medycznej.
Promotor – A. Walczak

[Mgr2]

Krzysztof Antczak – Koncepcja
zastosowania metod i technologii
informatycznych w immersyjnej
wirtualnej rzeczywistości.
Promotor – J. Koszela

[Mgr3]

Joanna Budzyn – Deklaratywno-imperatywny obiektowy język zapytań.
Promotor – J. Koszela

[Mgr4]

Mariusz Budzyn – Architektura
obiektowej bazy danych MUTDOD.
Promotor – J. Koszela

[Mgr5]

Konrad Bosiek – Metoda i narzędzia
analizy semantycznej zasobów
internetowych.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr6]

Tomasz Derski – Mobilna aplikacja
diagnostyczna dla celów medycznych.
Promotor – A. Walczak

[Mgr7]

Damian Dorosz – Matoda oceny
bezpieczeństwa organizacji.
Promotor – J. Stanik

[Mgr8]

Krzysztof Gurniak – Opracowanie
metody integracji i implementacja
warstwy integracyjnej systemu
symulacyjnego z wybranym
narzędziem wspomagania dowodzenia
Straży Granicznej.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr9]

Radosław Kamiński – Projekt hurtowni
danych wspomagającej eksplorację
danych multimedialnych.
Promotor – M. Mazurek

[Mgr10] Mariusz Kielan – Metody pozyskiwania
dużych zbiorów danych do
repozytorium analitycznego.
Promotor – M. Mazurek

[Mgr11] Łukasz Kotowski – Opracowanie
edytora sieci realizacji misji
wojskowych.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr12] Przemysław Krupiński – Analiza
i klasyfikacja oraz wytyczne w zakresie
stosowania sprzętu mobilnego
w systemach bezpieczeństw.
Promotor – J. Stanik
[Mgr13] Łukasz Liberadzki – Metoda analizy
wzorców semantycznych bazująca na
analizie strukturalnej modeli
ontologicznych aplikowana w wielkiej
skali w zasobach internetowych.
Promotor – M. Chmielewski
[Mgr14] Kamil Lipczyński – Koncepcja
metodyki opracowywania specyfikacji
wymagań.
Promotor – J. Stanik
[Mgr15] Ada Mazurkiewicz – Metoda badania
zasadności wykorzystania kodu
natywnego w aplikacjach na platformę
Android.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr16] Patryk Mól – Metodyka oceny jakości
działania użytkownika urządzenia
z iOS.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski
[Mgr17] Dawid Nowicki – Opracowanie
środowiska rzeczywistości
rozszerzonej do wspomagania
podejmowania decyzji w wybranym
obszarze zastosowań.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr18] Paweł Olejniczak – Analiza i ocena
oraz wytyczne w zakresie stosowania
standardów w systemach
bezpieczeństwa informacji.
Promotor – J. Stanik
[Mgr19] Maciej Sałata – Metody identyfikacji
zbioru węzłów istotnych w grafach
i sieciach.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr20] Michał Sokołowski – Charakterystyka
porównawcza systemów zarządzania
wymaganiami.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr21] Tran Quang Chung – Procedury
klasteryzacji danych przy wielu
kryteriach jakości.
Promotor – A. Ameljańczyk
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[Mgr22] Łukasz Wąsowski – Metodyka
szacowania ryzyka w zarządzaniu
projektem informatycznym.
Promotor – J. Stanik

[Inż10]

Łukasz Gdula – Projekt
i implementacja procesu biznesowego
w zakresie zbierania statystyk
z serwisów typu Allegro w wybranym
zakresie.
Promotor – J. Stanik

[Inż11]

Marcin Gorgoń – Opracowanie
mechanizmów symulacji zdarzeniowej
w postaci zbioru usług standardu Java
Enterprise ze szczególnym
uwzględnieniem standardów JAX-WS,
JAX-RS oraz EJB.
Promotor – M. Chmielewski

[Inż12]

Piotr Bączyk – Zasady i wybrane
metody oprogramowania do analizy
EKG.
Promotor – A. Walczak

Paweł Grzegory – Projekt systemu
zarządzania wydaniami
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż13]

Dariusz Bliszczuk – Projekt
i implementacja aplikacji
wspomagającej rozgrywki ligi hokeja
na lodzie w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki

Mateusz Hinca – Projekt
i implementacja aplikacji
wspomagającej zarządzanie
testami wewnętrznymi.
Promotor – S. Rozmus

[Inż14]

Agnieszka Jabłońska – Środowisko
programowe do przeprowadzania
eksperymentu Milgrama na sieciach
o różnych topologiach.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż15]

Adrian Jagiełło – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego prowadzenie salonu
samochodowego w wybranym
zakresie.
Promotor – J. Stanik

[Inż16]

Martyna Jankowicz – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego zarządzanie
indywidualnymi zbiorami
bibliotecznymi.
Promotor M. Kiedrowicz

[Inż17]

Łukasz Januszewski – Projekt
i implementacja aplikacji
wspomagającej rozgrywki ligi piłki
koszykowej w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki

[Inż18]

Kamil Jędrzejuk – Projekt
i implementacja systemu klasy
workflow wspomagającego pracę
towarzystwa ubezpieczeniowego.
Promotor – J. Koszela

[Inż19]

Marcin Jucha – Projekt i implementacja
aplikacji wspomagającej zarządzanie
wymaganiami.
Promotor – S. Rozmus

[Mgr23] Krzysztof Wódkiewicz – Silnik
systemu planowania hierarchicznego
w systemach wieloagentowych.
Promotor – G. Bliźniuk

5.3. Prace inżynierskie
[Inż1]

[Inż2]

[Inż3]

Łukasz Baranowski – Projekt systemu
zarządzania zasobami IT
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż4]

Bartłomiej Bocian – Aplikacja mobilna
„Biegi na orientację” dla urządzenia
z systemem iOS.
Promotor – A. Arciuch

[Inż5]

Daniel Bocian – Komputerowa
implementacja algorytmów generacji
sieci o różnych topologiach.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż6]

Anna Cierniewska – Projekt i realizacja
aplikacji wspomagającej działalność
fundacji o wybranym profilu.
Promotor – I. Skórska

[Inż7]

[Inż8]

[Inż9]
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Łukasz Dębiec – Mechanizmy
wzajemnego wykluczania stosowane
we współczesnych językach
programowania współbieżnego.
Promotor – Z. Wesołowski
Patryk Duda – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego zarządzanie
wskaźnikami dietetycznymi.
Promotor – M. Kiedrowicz
Paweł Gajda – Implementacja
algorytmów rozpoznawania gestów
na podstawie sygnałów sensorów
inercyjnych i miografów
zaimplementowanych w architekturze
systemu Android.
Promotor – M. Chmielewski
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[Inż20]

[Inż21]

[Inż22]

[Inż23]

[Inż24]

[Inż25]

[Inż26]

[Inż27]

[Inż28]

[Inż29]

[Inż30]

[Inż31]

Magdalena Karaś – Projekt
i implementacja systemu „workflow” dla
administracji publicznej.
Promotor – J. Koszela

[Inż32]

Marcin Karolczuk – Środowisko
programowe do wizualizacji zasady
działania wybranych algorytmów
przybliżonego kolorowania grafów.
Promotor – Z. Tarapata

Przemysław Michalak – Projekt
systemu zarządzania licencjami
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż33]

Adrian Osak – Projekt i implementacja
wybranego procesu biznesowego
z instytucji finansowej.
Promotor – T. Górski

[Inż34]

Mateusz Parada – Środowisko
programowe do przeprowadzania
eksperymentu Milgrama na sieciach
o różnych topologiach.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż35]

Emil Paź – Projekt i implementacja
edytora sieci czynności.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż36]

Paweł Pawelec – Projekt
i implementacja systemu do
zarządzania incydentami
bezpieczeństwa komputerowego.
Promotor – R. Hoffmann

[Inż37]

Adrian Pełka – Metody szacowania
kosztów cyklu życia oprogramowania
Open Source systemów klasy ERP.
Promotor – R. Hoffmann

[Inż38]

Szymon Poziemski – Projekt
i implementacja systemu
informatycznego wspomagającego
proces prowadzenia akcji giełdowych.
Promotor – J. Stanik

[Inż39]

Adrian Rasiński – Projekt
i implementacja środowiska
programowego do wspomagania
projektowania programu kształcenia
na studiach wyższych.
Promotor – K. Worwa

[Inż40]

Konrad Krzyżewski – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego szkolenie
spedytorów na podstawie gry.
Promotor – M. Kiedrowicz

Tomasz Roszkowski – Baza danych
scenariuszy dla symulatora
wirtualnego VBS.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

[Inż41]

Mateusz Kubiak – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego pozyskiwanie
masowych danych.
Promotor – M. Kiedrowicz

Paweł Salamonik – Projekt
i implementacja mechanizmu
wspomagającego migrację danych
w oparciu o metadane ERD.
Promotor – J. Stanik

[Inż42]

Stanisław Skrzypecki – Moduł
geolokalizacji i wizualizacji terenu
systemu rzeczywistości rozszerzonej
dla mobilnego uczestnika symulacji
wysokiej rozdzielczości.
Promotor – D. Pierzchała

Aneta Kielan – Metody i techniki
optymalizacji baz danych.
Promotor – J. Koszela
Krzysztof Kijo – Opracowanie
środowiska programowego do
monitorowania stanu urządzeń
sieciowych.
Promotor – R. Kasprzyk
Maciej Klatka – Projekt i implementacja
edytora do modelowania zmian stanu
systemu.
Promotor – R. Kasprzyk
Kacper Klepacz – Wydobywanie
informacji z obrazu we wspomaganiu
decyzji w kardiologii.
Promotor – A. Walczak
Mateusz Kostaniak – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego zarządzanie
przedsiębiorstwem transportowym.
Promotor – M. Kiedrowicz
Piotr Kowalski – Projekt i realizacja
aplikacji wspomagającej prowadzenie
analizy ryzyka w organizacji
w wybranym zakresie.
Promotor – J. Stanik
Tomasz Krasiński – Moduł
rozpoznawania terenu systemu
rzeczywistości rozszerzonej dla
mobilnego uczestnika symulacji
wysokiej rozdzielczości.
Promotor – D. Pierzchała

Kamil Maślanka – Analiza
porównawcza niezawodności

wybranego oprogramowania P2P.
Promotor – R. Hoffmann
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[Inż43]

Paweł Sochaj – Projekt
i implementacja karcianej gry
sieciowej.
Promotor – J. Koszela

[Inż44]

Mateusz Sowa – Model Driven
Architecture w automatyzacji budowy
modelu projektowego systemu
informatycznego.
Promotor – T. Górski

[Inż54]

Jan Wojciechowski – Projekt systemu
zarządzania testowaniem
z wykorzystaniem oprogramowania
klasy open-source.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż55]

Bartosz Wróblewski – Projekt
i implementacja systemu workflow dla
dostawcy usług telekomunikacyjnych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż56]

Paulina Wysocka – Projekt
i implementacja podsystemu
generującego sytuacje konfliktowe
i kryzysowe w środowisku VBS.
Promotor – J. Koszela

[Inż57]

Daniel Zaręba – Projekt deklaracji
stosowania zabezpieczeń
i zabezpieczenia zintegrowanej
platformy informatycznej Krajowego
Systemu Informacji Naukowo-Technicznej na zgodność
z zabezpieczeniami określonymi
w normie PN-ISO/IEC 27002:2005.
Promotor J. Stanik

[Inż45]

Paulina Stefańczyk – Komputerowa
implementacja modeli sieci
ewoluujących.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż46]

Dominik Stroiński – Projekt
i implementacja sklepu internetowego
w technologii Java EE.
Promotor – K. Worwa

[Inż47]

Robert Stuczyński – Wykorzystanie
algorytmów mrówkowych do
implementacji wybranych operacji
przetwarzania grafów.
Promotor – K. Worwa

[Inż48]

Barbara Szwal – Ocena efektywności
przetwarzania drzew BST
i samoorganizujących się drzew BST.
Promotor – K. Worwa

[Inż58]

Grzegorz Ziemski – Automatyzacja
tworzenia kodu oprogramowania
przepływów mediacyjnych.
Promotor – T. Górski

[Inż49]

Maciej Tarnawski – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego naukę języków
obcych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż59]

Arkadiusz Żelechowski – Adaptacja
stron internetowych WCY na
smartphony.
Promotor – P. Kosiuczenko

[Inż50]

Sebastian Tułpatowicz – Ocena
efektywności przetwarzania wybranych
B-drzew.
Promotor – K. Worwa

[Inż51]

Tomasz Węgieł – Aplikacja
internetowa obsługująca składnicę
wyników eksperymentów
symulacyjnych.
Promotor – D. Pierzchała

[Inż52]

Rafał Wilczek – Analiza porównawcza
wybranych standardów
bezpieczeństwa informacji.
Promotor – J . Stanik

[Inż53]

Daniel Wojciechowski – Projekt
i implementacja aplikacji wspierającej
kompleksowe zarządzanie obiektem
hotelowym.
Promotor – I. Skórska
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6. Publikacje
6.1. Publikacje w czasopismach
naukowych
6.1.1. Autorstwo publikacji w czasopiśmie
wyróżnionym w JCR według listy A ministra
właściwego do spraw nauki
[Pub1] P. Moszczyński (współautorzy: J. Wróbel,
A. Kowalewski, P. Madejczyk,
A. Rogalski, Ł. Ciura, A. Colek,
M. Motyka, M. Dyksik, F. Szmulowicz,
S. Krishna – „Investigation of a near
mid-gap trap energy level in midwavelength intrared InAs/GaSb type-II
superlattices”, Semiconductor Science
and Technology, Vol. 30, Nr 11 (2015),
DOI:10.1088/0268-1242/30/11/115004
[Pub2] T. Nowicki (współautorzy: J. Król,
J. Twardoń, M. Podkowiak, G. Dejneka,
W. Zalewski, B. Dębski) – „Short
communication: Streptococcus cains is
able to establish a persistent udder
infection in dairy herd”, Journal of Dairy
Science, Vol. 98, Nr 10, 7090−7096
(2015).
6.1.2. Autorstwo publikacji w recenzowanym
czasopiśmie zagranicznym lub krajowym
wymienionym w wykazie ministra
właściwego do spraw nauki na liście B
[Pub3] A. Ameljańczyk, Ch. Trang Quang
(doktorant) – „Lexicographical binary
implementation of the Recurrent Pareto
Filter in categorization procedures”,
Computer Science and Mathematical
Modelling, Nr 2, 11–15 (2015).
[Pub4] A. Ameljańczyk – „Mathematical aspects
of ranking theory”, Computer Science
and Mathematical Modelling, Nr 2, 5–10
(2015).
[Pub5] A. Ameljańczyk – „Pareto filter in the
process of multi-label classifier
synthesis in medical diagnostics support
algorithms”, Computer Science and
Mathematical Modelling, Nr 1, 5–10
(2015).
[Pub6] A. Ameljańczyk – „Property analysis of
multi-label classifiers in the example of
determining the initial medical
diagnosis”, Computer Science and
Mathematical Modelling, Nr 1, 11–16
(2015).
[Pub7] M. Bijata (doktorant), B. Szafrański −
„Dobór zasad i metod architektury
korporacyjnej w celu skutecznego
definiowania wymagań w ramach

kluczowych projektów informatycznych
polskiej administracji publicznej”,
Roczniki KAE, Zeszyt 38, 13−28 (2015).
[Pub8] W. Cherifi (doktorant), B. Szafrański,
G. Bliźniuk − „Towards evidence-based
data conflict resolution in data
integration process”, Roczniki KAE,
Zeszyt 38, 43−56 (2015).
[Pub9] M. Chmielewski (współautorzy:
K. Piotrkowski, M. Ziółek) −
„Grywalizacja jako technika zarządzania
zasobami ludzkimi w firmie
informatycznej”, Przegląd Organizacji,
Nr 2, 28−34 (2015).
[Pub10] A. Chojnacki, G. Pieniążek (doktorant) –
„Time based deterministic model of
information security of a business
organization”, Computer Science and
Mathematical Modelling, Nr 1, 17–24
(2015).
[Pub11] M. Chudy – „Model of attrition process
control”, Computer Science and
Mathematical Modelling, Nr 1, 25–30
(2015).
[Pub12] M. Chudy – „Model of attrition process in
the presence of decoys”, Computer
Science and Mathematical Modelling,
Nr 2, 17–21 (2015).
[Pub13] M. Dyk, A. Najgebauer, D. Pierzchała –
„Model symulacyjny sieci sensorowej na
potrzeby systemów fuzji danych”,
Symulacja w Badaniach i Rozwoju,
Vol. 4, Nr 4, 203–212 (2013), wydany
w 2015 r.
[Pub14] M. Dyk, D. Pierzchała, A. Najgebauer –
„Modelowanie i symulacja sieci IoT
w symulatorze SenseSim”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 1,
35–44 (2015).
[Pub15] T. Górski – „Model-to-Model
Transformations of Architecture
Descriptions of an Integration Platform”,
Journal of Theoretical and Applied
Computer Science, Vol. 8, Nr 2, 48–62
(2014), wydany w 2015 r.
[Pub16] T. Górski (współautor W. Kuchta) −
„Zastosowanie magistrali usług ESB do
przesyłania dużych wolumenów
danych”, Roczniki KAE, Zeszyt 38,
99−116 (2015).
[Pub17] T. Gzik – „Dynamiczne aspekty
procesów biznesowych”, Biuletyn WAT,
Vol. LXIV, Nr 4, 97−115 (2015).
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[Pub18] T. Gzik − „Dynamiczne aspekty ścieżek
klinicznych”, Roczniki KAE, Zeszyt 38,
369−382 (2015).
[Pub19] M. Kapałka – „Symulacyjne wsparcie
systemów kierowania ruchem pieszych
w obiektach publicznych”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2,
79–88 (2015).
[Pub20] R. Kasprzyk, Z. Tarapata, (C. Bartosiak,
K. Szkółka – doktoranci) – „Modele
i metody komputerowego
rozpoznawania wzorców opisanych
ilościowo”, Symulacja w Badaniach i
Rozwoju,
Vol. 6, Nr 2, 135–144 (2015).
[Pub21] R. Kasprzyk, Z. Tarapata, M. Paź
(doktorant) – „Modelowanie i symulacja
cyberzagrożeń typu Bonet”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2,
89–104 (2015).
[Pub22] R. Kasprzyk, Z. Tarapata, M. Zabielski
(doktorant) – „Metody wykrywania
naruszeń prywatności w internetowych
sieciach społecznych”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2,
145–152 (2015).
[Pub23] M. Kiedrowicz, T. Nowicki,
R. Waszkowski − „Organizacja pracy
kancelarii z wykorzystaniem technologii
RFID”, Gospodarka Materiałowa
i Logistyka, Nr 10, 9−15 (2015).
[Pub24] M. Kiedrowicz, T. Nowicki,
R. Waszkowski − „RFID technology
based solution for classified document
management system in government
institutions”, Roczniki KAE, Zeszyt 38,
131−142 (2015).
[Pub25] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski
(współautorzy: P. Brona, A. Dąbrowski,
D. Król) – „Projekt nowoczesnego
demonstratora symulatora dla
operatorów pojazdów szynowych”, TTS
Technika Transportu Szynowego,
22 (1-2), 41–49 (2015).
[Pub26] P. Moszczyński, A. Walczak –
„Symulacja zjawisk zachodzących
w ciekłokrystalicznej komórce
hybrydowej”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2,
105–114 (2015).
[Pub27] M. Mazurek (współautor Ł. Walkiewicz)
− „Wykorzystanie języka PMML
w systemach wspomagania decyzji
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medycznych”, Roczniki KAE, Zeszyt 38,
411−424 (2015).
[Pub28] P. Moszczyński, A. Walczak − „Analysis
and model of the photorefractive-like
effect in non-conductive asymmetric
liquid crystal hybrid cell”, Photonics
Letters of Poland, Vol. 7, Nr. 3, 72−74
(2015).
[Pub29] P. Marciniak, P. Moszczyński,
A. Walczak – „Symulacja filtra
interferencyjnego dla zakresu
terahercowego”, Symulacja
w Badaniach i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2,
115–124 (2015).
[Pub30] T. Nowicki, D. Pierzchała, A. Netczuk
(doktorant) – „Wieloagentowy model
symulacyjny rozprzestrzeniania się
epidemii”, Symulacja w Badaniach
i Rozwoju, Vol. 6, Nr 2, 125–134 (2015).
[Pub31] T. Nowicki, R. Waszkowski (współautorka
A. Chodowska) − “Business models of
sanitary inspection operations”,
Research in Logistics & Production,
Vol. 5, Nr 4, 347−359 (2015).
[Pub32] T. Nowicki, R. Waszkowski
(współautorka A. Chodowska) −
„Organizacja i sposób prowadzenia
ćwiczeń symulacyjnych dla
państwowych służb nadzoru i kontroli
działających w sytuacjach
kryzysowych”, Gospodarka Materiałowa
i Logistyka, Nr 11, 25−32 (2015).
[Pub33] T. Nowicki, R. Waszkowski
(współautorka A. Chodowska) −
„System wspomagania ćwiczeń
symulacyjnych dla służb sanitarnych”,
Roczniki KAE, Zeszyt 38, 323−342
(2015).
[Pub34] T. Rzeźniczak (doktorant) –
„Evolutionary algorithms for Map of
Attributes optimization”, Computer
Science and Mathematical Modelling,
Nr 1, 31–43 (2015).
[Pub35] T. Rzeźniczak (doktorant) – „Visual
analysis techniques for medical
diagnosis support”, Computer Science
and Mathematical Modelling, Nr 2,
33–41 (2015).
[Pub36] W. Stecz (współautorzy: R. Pytlak,
D. Suski, T. Zawadzki) – „Logistics of
sanitary teams activities”, Research in
Logistics & Production, Vol. 5, Nr 4,
393−406 (2015).

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

..................................... Publikacje ..................................

[Pub37] B. Szafrański − „Architektura
korporacyjna – problemy nie tylko
pojęciowe”, Roczniki KAE, Zeszyt 38,
271−286 (2015).
[Pub38] Z. Tarapata − „Modelling and Analysis of
Transportation Networks Using Complex
Networks: Poland Case Study”,
Archives of Transport, Vol. 36, Nr 4,
55−65 (2015).
[Pub39] R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela −
„Designing advanced vehicle trainers
using virtual simulation technology”,
Journal of KONES, Vol. 22, Nr 1,
265−272 (2015).
[Pub40] R. Waszkowski (współautorka
A. Chodowska) – „Koncepcja
podsystemu AAR w ćwiczeniach
symulacyjnych służb sanitarnych”,
Symulacja w Badaniach i Rozwoju,
Vol. 5, Nr 4, 277–285 (2014), wydany
w 2015 r.
[Pub41] Z. Wesołowski − „Estimating Reliability
Characteristics for Homogeneous
and Heterogeneous Systems”, STUDIA
INFORMATICA. SYSTEMS AND
INFORMATION TECHNOLOGY.
SYSTEMY I TECHNOLOGIE
INFORMACYJNE, Vol. 1-2(18), 47−59
(2014), wydany w 2015 r.
[Pub42] Z. Wesołowski − „Testing the
Homogeneity of Sequences of
Multivariate Gaussian Random
Variables”, Biuletyn WAT, Vol. LXIV,
Nr 2(678), 13−24 (2015).
[Pub43] J. Wiśniewska (współautor
M. Sawerwain) – „Symulacja metody
kwantowych trajektorii dla problemów
optyki kwantowej oraz informatyki
kwantowej”, Symulacja w Badaniach
i Rozwoju, Vol. 6, Nr 1, 67–75 (2015).
[Pub44] K. Worwa − „Comparison of selected
strategies of statistical quality control”,
Research in Logistics & Production,
Vol. 5, Nr 4, 337−346 (2015).
[Pub45] K. Worwa − „Logistyczne aspekty
procesu testowania oprogramowania”,
Przegląd Organizacji, Nr 10, 30−37
(2015).
[Pub46] K. Worwa − „Modelling the software
testing process”, Studia Bezpieczeństwa
Narodowego, Nr 6, 359−375 (2014),
wydany w 2015 r.

6.1.3. Publikacja w innym czasopiśmie
recenzowanym (spoza listy MNiSW)
[Pub47] R. Wantoch-Rekowski (współautor:
M. Stopniak) – „VBS3 – nowoczesne
środowisko symulacji wirtualnej
wspomagające tworzenie
zaawansowanych scenariuszy
szkoleniowych”, Nowa Technika
Wojskowa, Nr 6, 46–47 (2015).
[Pub48] R. Wantoch-Rekowski, J. Koszela
(współautorzy: M. Stopniak,
T. Drozdowski) – „Budowa trenażerów
z wykorzystaniem VBS3 – Integracja
z urządzeniami zewnętrznymi”, Nowa
Technika Wojskowa, Nr 8, 62–65
(2015).

6.2. Monografie, podręczniki akademickie
6.2.1. Autorstwo monografii w języku
angielskim
[Pub49] M. Kiedrowicz (współautorzy: I. Cieślak,
A. Kowalczyk, K. Szuniewicz,
A. Zwirowicz-Rutkowska, M. Dobińska,
M. Jankowska, B. Szypuła, M. Kulawiak)
– ENHANCING A CITY VIA GIS:
ISSUES AND CHALLENGES,
Nacionalna Knjiźnica, Zagreb, Croatia,
2015, ISBN 978-953-6129-53-9,
80 stron.
6.2.2. Autorstwo rozdziału w monografii
w języku angielskim lub podstawowym
dla danej dziedziny
[Pub50] M. Kiedrowicz, J. Stanik – „Selected
aspects of risk management in respect
of security of the document lifecycle
management system with multiple levels
of sensitivity”, w: B.F. Kubiak,
J. Maślankowski (red.), Information
Management in Practice, 231–248,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub51] M. Kiedrowicz, R. Waszkowski –
„Business rules automation standards in
business process management
systems”, w: Bernard F. Kubiak, Jacek
Maślankowski (red.) Information
Management in Practice, 187–199,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub52] G. Konopacki – „Estimating the cost of
verification of the input information into
the information system”, w:
A. Jastriebow, K. Worwa (red.),
Applications of information technologies
– theory and practice, seria wydawnicza: COMPUTER SCIENCE IN THE
XXI CENTURY, tom 11, 131–143,
Uniwersytet Technologiczno-
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-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, 2015.
[Pub53] J. Napiórkowski, J. Stanik – „A security
subsystem design for a secret registry
using RFID solutions”, w: B.F. Kubiak,
J. Maślankowski (red.), Information
Management in Practice, 211–228,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub54] J. Napiórkowski, R. Waszkowski –
“System architecture for the classified
document lifecycle management”,
w: B.F. Kubiak, Jacek Maślankowski
(red.), Information Management in
Practice, 335–345, University of
Gdańsk, 2015.
[Pub55] J. Olejniczak – „Economic Diagnostics
in Automated Business Management
Systems”, w: B.F. Kubiak,
J. Maślankowski (red.), Information
Management in Practice, 117–128,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub56] T. Protasowicki – „An integrated
approach to the transformation of the
National Security System of the
Republic of Poland”, w: B.F. Kubiak,
J. Maślankowski (red.), Information
Management in Practice, 319–334,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub57] T. Protasowicki, J. Stanik – „A proposal
of a platform for the integration and
analysis of threat-related data within the
National Security System of the
Republic of Poland”, w: B.F. Kubiak,
J. Maślankowski (red.), Information
Management in Practice, 251–265,
University of Gdańsk, 2015.
[Pub58] R. Wantoch-Rekowski – „Designing and
Implementing Elements of a Vehicle
Model in the VBS2 Virtual Simulation
Environment”, w: A. Nawrat,
K. Jędrasiak (Eds.), Innovative
Simulation Systems, w serii wydawniczej: Studies in Systems, Decision and
Control 33, 233–258, Springer, Berlin,
2015.
[Pub59] K. Worwa – „Using a software reliabilitygrowth model for planning program
testing process”, w: A. Jastriebow,
K. Worwa (red.), Applications of
information technologies – theory and
practice, seria wydawnicza:
COMPUTER SCIENCE IN THE XXI
CENTURY, tom 11, 187–196,
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, 2015.
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6.2.3. Autorstwo monografii w języku polskim
[Pub60] J. Wiśniewska (współautor
M. Sawerwain) – Informatyka kwantowa:
Wybrane obwody i algorytmy, PWN,
Warszawa, 2015, ISBN 978-83-01-18366-0, 378 stron.
6.2.4. Autorstwo rozdziału w monografii
w języku polskim lub innym niż angielski
i niepodstawowym dla danej dziedziny
[Pub61] A. Ameljańczyk – „Modelowanie
diagnostycznych wzorców medycznych
w przestrzeni pajęczynowej”,
w: P. Sienkiewicz, H. Świeboda,
E. Szczepanik (redakcja naukowa),
Nie-bezpieczny świat: Systemy.
Informacja. Bezpieczeństwo, 11–25,
AON, Warszawa, 2015.
[Pub62] A. Chojnacki – „Modelowanie rozmyte
w jakościowej analizie z wykorzystaniem
środowiska OLAP”, w: P. Sienkiewicz,
H. Świeboda, E. Szczepanik (red.
naukowa), Nie-bezpieczny świat:
Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo,
86–90, AON, Warszawa, 2015.
[Pub63] T. Górski – „Architektura korporacyjna
w transformacji przedsiębiorstwa”,
w: W. Cetera, K. Kowalik (red.),
Logistyka i administrowanie
w mediach – aspekty teoretyczne
i aplikatywne, 60–77, Instytut
Dziennikarstwa UW, Warszawa, 2015.
[Pub64] R. Kasprzyk, Z. Tarapata (współautor:
M. Maj) – „Przestępstwa w cyberprzestrzeni. Aspekty technologiczne
i prawne”, w: E.W. Pływaczewski,
W. Filipkowski, Z. Rau (red.),
Przestępczość w XXI wieku.
Zapobieganie i zwalczanie. Problemy
technologiczno-informatyczne, 527–539,
Wolters Kluwer SA, Warszawa, 2015.
[Pub65] M. Kiedrowicz – „Rejestry i zasoby
informacyjne wykorzystywane przez
organy odpowiedzialne za wykrywanie
i przeciwdziałanie przestępczości”,
w: G. Szpor (red.), Monografie
prawnicze: Jawność i jej ograniczenia,
170–264, C.H. Beck, Warszawa, 2015.
[Pub66] M. Kiedrowicz, J. Koszela
(współautorzy: P. Piekarska,
J. Wieteska) – „Modelowanie procesów
biznesowych przetwarzania
dokumentów o różnym poziomie niejawności w zakresie ich przyjmowania,
rejestrowania, nadawania klauzuli oraz
przechowywania”, w: M. Kiedrowicz
(red.), Zarządzanie informacjami
wrażliwymi. Wybrane aspekty
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organizacyjne, prawne i techniczne
ochrony informacji niejawnych, 69–80,
WAT, Warszawa, 2015.
[Pub67] M. Kiedrowicz, J. Koszela
(współautorzy: P. Piekarska,
J. Wieteska) – „Modelowanie procesów
biznesowych przetwarzania
dokumentów o różnym poziomie niejawności w zakresie ich udostępniania
i wysyłania”, w: M. Kiedrowicz (red.),
Zarządzanie informacjami wrażliwymi.
Wybrane aspekty organizacyjne,
prawne i techniczne ochrony informacji
niejawnych, 81–94, WAT, Warszawa,
2015.
[Pub68] P. Marciniak – „Przegląd wybranych
cech technologii RFID”,
w: M. Kiedrowicz (red.), Zarządzanie
informacjami wrażliwymi. Wybrane
aspekty organizacyjne, prawne i techniczne ochrony informacji niejawnych,
37–42, WAT, Warszawa, 2015.
[Pub69] A. Najgebauer – „Integracja
symulatorów pola walki na potrzeby sił
zbrojnych”, w: P. Sienkiewicz,
H. Świeboda, E. Szczepanik (red.
naukowa), Nie-bezpieczny świat:
Systemy. Informacja. Bezpieczeństwo,
212–222, AON, Warszawa, 2015.
[Pub70] A. Najgebauer, R. Antkiewicz,
D. Pierzchała, M. Dyk – „Wybrane
zagadnienia informatyzacji czynności
procesu karnego”, w: E.W.
Pływaczewski, W. Filipkowski, Z. Rau
(red.), Przestępczość
w XXI wieku. Zapobieganie i zwalczanie. Problemy technologiczno-informatyczne, 193–212, Wolters
Kluwer SA, Warszawa, 2015.
[Pub71] J. Napiórkowski, J. Stanik – „Metodyka
kształtowania ryzyka w cyklu eksploatacyjnym systemu informatycznego”, w: P. Kosiuczenko, M. Śmiałek,
J. Swacha (red.), Od procesów do
oprogramowania: badania i praktyka,
45–57, PIT, Warszawa, 2015.
[Pub72] J. Napiórkowski, A. Walczak
(współautorzy: P. Adamczyk, B. Bieniek,
T. Derski, J. Holeczko, M. Paczkowski,
P. Piotrowski) – „Model kancelarii
niejawnej z wykorzystaniem technologii
znaczników RFID”, w: M. Kiedrowicz
(red.), Zarządzanie informacjami
wrażliwymi. Wybrane aspekty
organizacyjne, prawne i techniczne
ochrony informacji niejawnych,
137–178, WAT, Warszawa, 2015.

[Pub73] T. Nowicki, Z. Wesołowski, K. Worwa –
„Modele probabilistyczne elementów
infrastruktury technicznej i komponentów programowych systemu
informatycznego wspomagającego
pracę kancelarii tajnej”,
w: M. Kiedrowicz (red.), Zarządzanie
infor-macjami wrażliwymi. Wybrane
aspekty organizacyjne, prawne
i techniczne ochrony informacji
niejawnych, 95–120, WAT, Warszawa,
2015.
[Pub74] T. Nowicki, Z. Wesołowski, K. Worwa –
„Estymacja miar niezawodności
elementów infrastruktury technicznej
i komponentów programowych systemu
informatycznego wspomagającego
pracę kancelarii tajnej”, w: M.
Kiedrowicz (red.), Zarządzanie informacjami wrażliwymi. Wybrane aspekty
organizacyjne, prawne i techniczne
ochrony informacji niejawnych,
121–136, WAT, Warszawa, 2015.
[Pub75] T. Protasowicki, J. Stanik – „Metodyka
kształtowania ryzyka w cyklu rozwojowym systemu informatycznego”,
w: P. Kosiuczenko, M. Śmiałek,
J. Swacha (red.), Od procesów do
oprogramowania: badania i praktyka,
27–44, PIT, Warszawa, 2015.
[Pub76] J. Stanik – „Charakterystyka
podstawowych elementów systemu
zarządzania bezpieczeństwem informacji na przykładzie Kancelarii RFID”,
w: M. Kiedrowicz (red.), Zarządzanie
informacjami wrażliwymi. Wybrane
aspekty organizacyjne, prawne
i techniczne ochrony informacji
niejawnych, 19–36, WAT, Warszawa,
2015.
[Pub77] J. Stanik – „Koncepcja systemu
zarządzania ryzykiem w bezpieczeństwie informacji na przykładzie
Kancelarii RFID”, w: M. Kiedrowicz
(red.), Zarządzanie informacjami
wrażliwymi. Wybrane aspekty
organizacyjne, prawne i techniczne
ochrony informacji niejawnych, 43–68,
WAT, Warszawa, 2015.
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6.3. Publikacja w recenzowanych
materiałach z konferencji
międzynarodowych uwzględnionych
w Web of Science
[Pub78] M. Dyk, A. Najgebauer, D. Pierzchała –
„Agent-Based M&S of Smart Sensors
for Knowledge Acquisition Inside the
Internet of Things and Sensor
Networks”, w: Intelligent Information and
Database Systems, N.T. Nguyen et al.
(Eds.), ACIIDS 2015, Part II, LNAI 9012,
224−236, Springer, 2015.
[Pub79] M. Kapałka – „Simulation of Human
Behavior in Different Densities as a Part
of Crowd Control Systems”,
w: Intelligent Information and Database
Systems, N.T. Nguyen et al. (Eds.),
ACIIDS 2015, Part II, LNAI 9012,
202−211, Springer, 2015.
[Pub80] A. Najgebauer, R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, M. Dyk, R. Kasprzyk,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata –
„The Qualitative and Quantitative
Support Method for Capability Based
Planning of Armed Forces
Development”, w: Intelligent Information
and Database Systems, N.T. Nguyen
et al. (Eds.), ACIIDS 2015, Part II, LNAI
9012, 212−223, Springer, 2015.
[Pub81] J. Wiśniewska (współautorzy:
M. Sawerwain, W. Leoński) − „High
performance computing and quantum
trajectory method in CPU and GPU
systems”, w: Journal of Physics:
Conference Series 574, 1−4, IOP
Institute of Physics, 2015.
[Pub82] J. Wiśniewska (współautor:
M. Sawerwain) – „Detecting
Entanglement in Quantum Systems with
Artiﬁcial Neural Network”, w: Intelligent
Information and Database Systems,
N.T. Nguyen et al. (Eds.), ACIIDS 2015,
Part I, LNAI 9011, 358−367, Springer,
2015.
[Pub83] J. Wiśniewska (współautor
M. Sawerwain) – „Tracing of an
Entanglement Level in Short Qubit and
Qutrit Spin Chains”, w: Computer
Network, 22nd International Conference,
CN 2015, Brunów, Poland, June 16–19,
2015, Proceedings, (red.) P. Gaj,
A. Kwiecień, P. Stera, 270−279,
Springer, 2015.
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6.4. Referaty konferencyjne
opublikowane w innych materiałach
konferencyjnych

[Pub84] A. Ameljańczyk – „Symulator procesu
detekcji zagrożeń epidemiologicznych
w rejonie”, w materiałach konferencyjnych pt. Inżynieria bezpieczeństwa
– Ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń, XXIX Międzynarodowa
Konferencja Naukowo-Techniczna
EKOMILITARIS 2015, Zakopane, 15–18
września 2015 r., publikacja na CD.
[Pub85] M. Dyk, A. Najgebauer, D. Pierzchała –
„SenseSim: An Agent-Based and
Discrete Event Simulator for Wireless
Sensor Networks and the Internet of
Things”, Proceedings IEEE World
Forum on Internet of Things, WF-IoT
2015, 14–16 December, 2015, Milan,
Italy, 345–350.
[Pub86] Z. Wesołowski – „Modelowanie
probabilistyczne procesu przesyłania
komunikatów w systemach
rozproszonych”, w materiałach
konferencyjnych: Postępy
w Elektrotech-nice Stosowanej,
X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna PES-10, 15–19 czerwca
2015, Zakopane-Kościelisko, 224–228.

[Pub87] Z. Wesołowski – „Network resource
allocation in distributed systems:
A global optimization framework”,
Proceedings 2015 IEEE 2nd
International Conference on Cybernetics
(CYBCONF), June 24–26, 2015,
Gdynia, Poland, 267–270.

6.5. Redakcja monografii
[Pub88] P. Kosiuczenko (współredakcja
naukowa z: Michał Śmiałek) – From
Requirements to Software: Research
and Practice, Scientific Papers of the
Polish Information Processing Society
Scientific Council, PIT, Warszawa,
2015, ISBN 978-83-60810-72-9,
172 strony.
[Pub89] P. Kosiuczenko (współredakcja
naukowa M. Śmiałek, J. Swacha) –
Od procesów do oprogramowania:
badania i praktyka, PIT, Warszawa,
2015, ISBN 978-83-60810-73-6, 152
strony.
[Pub90] M. Kiedrowicz (redakcja naukowa) –
Zarządzanie informacjami wrażliwymi.
Wybrane aspekty organizacyjne,
prawne i techniczne ochrony informacji
niejawnych, WAT, Warszawa, 2015,
ISBN 978-83-7938-065-7, 213 stron.
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[Pub91] R. Wantoch-Rekowski (redakcja
naukowa) – VBS2 Programowalne
środowisko symulacji wirtualnej,
(wydanie uzupełnione), PWN SA,
Warszawa, 2015, ISBN 978-83-01-18170-3, 317 stron.
[Pub92] K. Worwa (współredakcja Aleksander
Jastriebow), Applications of information
technologies – Theory and practice,
seria wydawnicza: COMPUTER
SCIENCE IN THE XXI CENTURY,
tom 11, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu, 2015,
ISBN 978-83-7351-469-0, ISBN 978-83-7789-346-3, 344 strony.
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7. Konferencje naukowe i seminaria
7.1. Udział w zorganizowaniu konferencji
[Konf1] A. Ameljańczyk (Komitet Naukowy) –
XXIX Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS
2015, pt. „Inżynieria bezpieczeństwa
− ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 15–18
września 2015 r.
[Konf2] R. Antkiewicz, A. Najgebauer,
T. Nowicki (przewodniczący),
D. Pierzchała, Z. Tarapata (Komitet
Naukowy) – XXII Warsztaty Naukowe
PTSK 2015, Szymbark, 20–23 maja
2015 r.
[Konf3] T. Górski (Komitet Organizacyjny) –
Konferencja naukowa z okazji otwarcia
Centrum Studiów Zaawansowanych
Inżynierii Systemów Wojskowej
Akademii Technicznej, Warszawa,
9 listopada 2015 r.
[Konf4] M. Kiedrowicz (Komitet Organizacyjny)
– Konferencja naukowa pt. „Zaawansowane technologie radiokomunikacyjne
w dostępie do zasobów informacyjnych
istotnych dla bezpieczeństwa państwa
– Public Protection and Disaster Relief
(PPDR) – konieczność ewolucji czy
rewolucji”, Warszawa, 23 czerwca
2015 r.
[Konf5] M. Kiedrowicz (Komitet Organizacyjny
i Komitet Programowy) – Krajowa
Konferencja pt. „Nauka, Administracja
i Biznes dla Smart City”, Katowice,
21 października 2015 r.
[Konf6] P. Kosiuczenko (przewodniczący
Komitetu Programowego) – XVII
Krajowa Konferencja Inżynierii
Oprogramowania (KKIO 2015),
Międzyzdroje, 17–19 września 2015 r.
[Konf7] A. Najgebauer, D. Pierzchała (Komitet
Organizacyjny), R. Antkiewicz,
M. Chmielewski, Z. Tarapata (Komitet
Programowy) – 2nd IEEE International
Conference on Cybernetics, CYBCONF
2015, Gdynia, 24–26 czerwca 2015 r.
[Konf8] A. Najgebauer (Komitet Organizacyjny)
– The 1st Annual Public Policy
Conference, CYBERSEC 2015,
Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa, Kraków, 28–29 września
2015 r.

[Konf9]

T. Nowicki, B. Szafrański, Z. Tarapata,
K. Worwa (Komitet Programowy) –
Konferencja GUS-WAT pt. „System
informacyjny Statystyki Publicznej
wobec wyzwań prawnych i technologicznych w obszarze ochrony
danych statystycznych”, Warszawa,
24 czerwca 2015 r.

[Konf10] T. Nowicki, K. Worwa (Komitet
Naukowy) – IX Międzynarodowa
Konferencja Naukowa INFORMATYKA
W DOBIE XXI WIEKU
pt. „Zastosowania technologii
informatycznych – teoria i praktyka”,
Radom, 25 maja 2015 r.
[Konf11] D. Pierzchała (Komitet Programowy)
– ACIIDS 2015, 7th Asian Conference
on ‟Intelligent Information and
Database Systems”, Bali, Indonezja,
23–25 marca 2015 r.
[Konf12] D. Pierzchała (Komitet Programowy)
– ICCCI 2015, 7th International
Conference on Computational
Collective Intelligence Technologies
and Applications, Madryt, Hiszpania,
22–23 września 2015 r.
[Konf13] B. Szafrański (przewodniczący Rady
Programowej i Komitetu Organizacyjnego) – XXI Forum Teleinformatyki,
Miedzeszyn, 24–25 września 2015 r.
[Konf14] R. Waszkowski (Komitet
Organizacyjny) – SPIC 2015, First
International Conference Spread
Page Initiative, Masłów k. Kielc,
8–11 września 2015 r.

7.2. Udział w konferencjach
7.2.1. Konferencje zagraniczne
[Konf15] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
M. Dyk, M. Kapałka, R. Kasprzyk,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
J. Wiśniewska – 7th Asian Conference
on Intelligent Information and
Database Systems, ACIIDS 2015,
Bali, Indonezja, 23–25 marca 2015 r.
[Konf16] R. Antkiewicz, M. Chmielewski,
R. Kasprzyk, Z. Tarapata – IAFEC
Workshop 2015, Chicago, USA,
6–7 stycznia 2015 r.
[Konf17] M. Dyk, A. Najgebauer, D. Pierzchała
– 2nd IEEE World Forum on Internet of
Things (WF-IoT 2015), Milan, Italy,
14–15 grudnia 2015 r.
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[Konf18] M. Kiedrowicz – GIS ODYSSEY 2015
– Conference Exhibition Geographic
Information Systems and Land
Management, Perugia, Italy,
7–11 września 2015 r.
7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf19] A. Ameljańczyk – XXIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2015,
pt. „Inżynieria bezpieczeństwa −
ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane, 15–18
września 2015 r.
[Konf20] R. Antkiewicz, C. Bartosiak (doktorant),
M. Chmielewski, M. Dyk,
M. Kapałka, R. Kasprzyk, J. Koszela,
M. Kukiełka, W. Kulas, A. Najgebauer,
T. Nowicki, P. Moszczyński,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski,
R. Waszkowski, Z. Wesołowski,
A. Woźniak – XXII Warsztaty Naukowe
PTSK 2015, Szymbark, 20–23 maja
2015 r.
[Konf21] M. Chmielewski – 2nd International
Conference & Exibition INTELLIGENT
BORDERS 2015, Kętrzyn,
8 października 2015 r.
[Konf22] M. Chmielewski – 36th International
Conference ISAT 2015, Karpacz,
20–22 września 2015 r.
[Konf23] T. Górski – Konferencja naukowa
„Logistyka i zarządzanie w mediach.
Media regionalne”, Warszawa,
8–9 października 2015 r.
[Konf24] T. Górski – Konferencja naukowa
z okazji otwarcia Centrum Studiów
Zaawansowanych Inżynierii Systemów
Wojskowej Akademii Technicznej,
Warszawa, 9 listopada 2015 r.
[Konf25] T. Gzik, M. Kiedrowicz, M. Mazurek,
T. Nowicki, B. Szafrański – TIAPISZ,
SGH, Warszawa, 10 grudnia 2015 r.
[Konf26] R. Kasprzyk – Konferencja naukowa
pt. „Zaawansowane technologie
radiokomunikacyjne w dostępie do
zasobów informacyjnych istotnych dla
bezpieczeństwa państwa – Public
Protection and Disaster Relief (PPDR)
– konieczność ewolucji czy rewolucji”,
Warszawa, 23 czerwca 2015 r.
[Konf27] R. Kasprzyk, R. Waszkowski – First
International Conference Spread Page
Initiative, SPIC 2015, Masłów k. Kielc,
8–11 września 2015 r.
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[Konf28] M. Kiedrowicz, J. Napiórkowski,
J. Olejniczak, T. Protasowicki,
J. Stanik, R. Waszkowski – 12th
International Conference on
INFORMATION MANAGEMENT
(ICIM 2015), Gdańsk, 19–22 maja
2015 r.
[Konf29] M. Kiedrowicz, T. Nowicki, J. Stanik,
Z. Tarapata, A. Walczak, K. Worwa –
Konferencja naukowa GUS-WAT
pt. „System informacyjny Statystyki
Publicznej wobec wyzwań prawnych
i technologicznych w obszarze ochrony
danych statystycznych”, Warszawa,
24 czerwca 2015 r.
[Konf30] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Nauka, administracja i biznes
dla Smart City”, Warszawa,
21 października 2015 r.
[Konf31] M. Kiedrowicz – Aten Coin Conference
2015, „Digital currency. Safety.
Compliance. Future”, Warszawa,
28 października 2015 r.
[Konf32] M. Kiedrowicz – Konferencja naukowa
pt. „Modelowanie dostępu do
informacji”, Hel, 4–14 sierpnia 2015 r.
[Konf33] M. Kiedrowicz, T. Nowicki, W. Stecz,
R. Waszkowski, K. Worwa –
X Naukowa Konferencja „Oszczędność
i efektywność – współczesne
rozwiązania w logistyce i produkcji”,
Będlewo, 18–20 listopada 2015 r.
[Konf34] G. Konopacki, K. Worwa – IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa
INFORMATYKA W DOBIE XXI WIEKU
pt. „Współczesne technologie
informatyczne i ich zastosowanie
w teorii i praktyce”, Radom, 25 maja
2015 r.
[Konf35] G. Konopacki, K. Worwa –
X Jubileuszowa Konferencja Naukowa
INFORMATION SYSTEMS IN
MANAGEMENT (Systemy Informatyczne w Zarządzaniu), SGGW,
Warszawa, 22–23 października 2015 r.
[Konf36] P. Kosiuczenko, J. Napiórkowski,
T. Protasowicki, J. Stanik –
XVII Krajowa Konferencja Inżynierii
Oprogramowania, KKIO 2015,
Międzyzdroje, 17–19 września 2015 r.
[Konf37] J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski –
XII Międzynarodowe Sympozjum
IPMiT pt. „Doskonalenie konstrukcji
oraz metod eksploatacji pojazdów
mechanicznych – POJAZDY 2015”,
Warszawa – Białobrzegi,
15–17 czerwca 2015 r.
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[Konf38] P. Moszczyński, A. Walczak –
International Conference Optics of
Liquid Crystals Conference (OLC
2015), Sopot, 13–18 września 2015 r.
[Konf39] P. Moszczyński, A. Walczak –
IV Ogólnopolska Konferencja
Optyczna (PKO 2015) Legnica,
28 czerwca – 2 lipca 2015 r.
[Konf40] A. Najgebauer, Z. Tarapata –
Konferencja „C4ISR – perspektywy
rozwoju wojskowych systemów
łączności i informatyki”, Zegrze,
15 października 2015 r.
[Konf41] T. Nowicki, R. Waszkowski –
IX Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa z cyklu „Higiena
żywności i żywienia podstawą zdrowia
– bezpieczeństwo zwności
i żywienia”, Mąchocice Kapitulne,
08–11 września 2015 r.

7.3. Seminaria
[Konf49] R. Kasprzyk, Z. Tarapata – „Nowe
spojrzenie na topologie sieci
rzeczywistych – jak jedno z drugiego
wynika”, konferencja „Zaawansowane
technologie radiokomunikacyjne
w dostępie do zasobów informacyjnych
istotnych dla bezpieczeństwa państwa
– Public Protection and Disaster Relief
(PPDR)”, Warszawa, 23.06.2015 r.
[Konf50] Z. Tarapata – „Czy sieci rządzą
światem?”, Konferencja IT Academic
Day, Warszawa, 17 grudnia 2015 r.
[Konf51] Z. Tarapata – „Modelowanie i symulacja pola walki”, seminarium naukowe
w Centrum Wsparcia Systemów
Dowodzenia Dowództwa Generalnego
Rodzajów Sił Zbrojnych, Warszawa,
1 kwietnia 2015 r.

[Konf42] B. Szafrański – XXI Forum
Teleinformatyki „Moc danych – nowe
źródła i nowe metody analizy i ochrony
danych”, Miedzeszyn, 24–25 września
2015 r.
[Konf43] A. Walczak – International Conference
MCSB 2015 – „Cybernetics Modelling
of Biological Systems”, Kraków,
13–15 maja 2015 r.
[Konf44] A. Walczak – Konferencja naukowa
„Innowacyjne Technologie w Centrum
Inżynierii Biomedycznej”, WAT,
Warszawa, 25 listopada 2015 r.
[Konf45] R. Wantoch-Rekowski – IV Sympozjum
Naukowe: „Nowoczesne technologie
w szkoleniu wojsk – wirtualna
i poszerzona rzeczywistość na
potrzeby wspomagania szkoleń
i procedur serwisowych w wojsku”,
Wrocław, 17 czerwca 2015 r.
[Konf46] Z. Wesołowski – 2nd IEEE
International Conference on
Cybernetics, CYBCONF 2015, Gdynia,
24–26 czerwca 2015 r.
[Konf47] Z. Wesołowski – X Ogólnopolska
Konferencja Naukowo-Techniczna
pt. „Postępy w elektronice stosowanej”,
PES–10, Zakopane-Kościelisko,
17–19 czerwca 2015 r.
[Konf48] J. Wiśniewska – International Science
Conference on Computer Networks,
CN 2015, Brunów k. Lwówka
Śląskiego, 16–19 czerwca 2015 r.
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