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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 wytwarzaniem i wdrażaniem systemów informatycznych.
Główne obszary działalności Instytutu to:
−

kształcenie na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich,

−

prace naukowe, badawcze i rozwojowe,

−

wdrożenia.
Kształcenie prowadzone jest w formie studiów stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych

na kierunkach: informatyka, informatyka w medycynie oraz kryptologia i cyberbezpieczeństwo.
Na kierunku informatyka (studia I, II i III stopnia) profilowane są dwie specjalności: 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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Na kierunku informatyka w medycynie (studia I stopnia) profilowane są dwie specjalności:
informatyczne systemy zarządzania w medycynie oraz inżynieria diagnozowania medycznego.
Specjalności te kształcą przyszłych projektantów i administratorów systemów komputerowego
wspomagania decyzji w procesie diagnostyki i terapii medycznej w zakresie:
1)

modelowania procesów i wzorców medycznych,

2)

zarządzania systemami służby zdrowia,

3)

przetwarzania danych o zdarzeniach medycznych,

4)

integracji danych medycznych,

5)

analizy jakości technologii medycznych,

6)

przetwarzania obrazów medycznych,

7)

wykorzystania symulacji komputerowej w medycynie.
Na kierunku kryptologia i cyberbezpieczeństwo (studia I stopnia) profilowana jest specjalność

bezpieczeństwo informacyjne. Proces kształcenia obejmuje m.in. tematykę z zakresu:
1)

bezpieczeństwa informacji,

2)

inżynierii systemów bezpieczeństwa,

3)

zarządzania bezpieczeństwem informacji,

4)

budowy systemów ochrony informacji,

5)

bezpieczeństwa systemów informatycznych,

6)

zagrożeń w cyberprzestrzeni oraz metod przeciwdziałania tym zagrożeniom.
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. Dzięki uzyskanym środkom finansowym z funduszy
europejskich, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, baza dydaktyczno-naukowa została poszerzona o Centrum Studiów Zaawansowanych Inżynierii Systemów WAT.
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. Wyposażenie
Centrum w najnowszą infrastrukturę ICT umożliwia prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie
studentów (studiów wyższych I, II i III stopnia) na najwyższym poziomie.
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,

2

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

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

−

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 trzy zespoły naukowe: Zespół Badawczy Modelowania, Symulacji i Wspomagania
Decyzji w Sytuacjach Kryzysowych i Konfliktowych (pod kierownictwem dr. hab. inż. Andrzeja
Najgebauera), Zespół Badawczy Analiz Numerycznych i Przetwarzania Informacji Wizyjnych
w Systemach Wspomagania Decyzji w Medycynie (pod kierownictwem prof. dr. hab. inż. Andrzeja
Walczaka) oraz Interdyscyplinarny Zespół Zadaniowy i Centrum Kompetencyjne w Dziedzinie Badania
i Rozwiązywania Problemów Naukowych oraz Projektowania Infrastruktury Informacyjnej Państwa
(pod kierownictwem dr. hab. inż. Bolesława Szafrańskiego). W oparciu o dobrany zasób kadrowy
i bazę sprzętową zespoły te oferują usługi w zakresie prac projektowych i wdrożeniowych,
wykonują badania, analizy i ekspertyzy w obrębie swoich specjalizacji.
Instytut Systemów Informatycznych współpracuje z Instytutem Badań Systemowych PAN,
Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, SAS Institute Polska, Biurem Informacji Kredytowej,
Politechniką Warszawską, Politechniką Białostocką, 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 2016 roku w Instytucie zakończono realizację trzech projektów i dwóch prac badawczych, tj.:
1)

projekt nr PBR 303/2012 pt. System informatycznego wsparcia rozwoju zdolności oraz
identyfikacji potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP. Termin zakończenia projektu został
przesunięty z 2015 r. na I kwartał 2016 r.;

2)

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

3)

projekt badawczy nr PBU 423/2016 pt. Opracowanie innowacyjnej technologii pozyskiwania
i interacji danych geolokalizacyjnych oraz biomedycznych monitorowanych pacjentów;

4)

praca badawcza nr RMN 819/2016 pt. Inteligentne klasyfikatory w diagnozowaniu medycznym;

5)

praca badawcza nr RMN 948/2014 pt. Metoda fuzji danych sensorycznych z wykorzystaniem
modeli semantycznych oraz metod sztucznej inteligencji.
W trakcie realizacji pozostają cztery projekty i sześć 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 476/2013 pt. Wirtualny system doskonalenia taktyki ochrony granicy państwowej
oraz kontroli ruchu granicznego;
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3)

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

4)

projekt nr PBR 362/2015 pt. Integracja i wsparcie procesów zarządzania informacją
i optymalizacji decyzji systemu ostrzegania i alarmowania (WAZkA);

5)

praca badawcza nr PBS 927/2016 pt. Analiza, modelowanie i projektowanie systemów
informatycznych na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;

6)

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

7)

praca badawcza nr RMN 815/2016 pt. Metoda wnioskowania aplikowania w mobilnych
narzędziach monitoringu medycznego;

8)

praca badawcza nr RMN 816/2016 pt. Modelowanie, symulacja i analiza cyberzagrożeń;

9)

praca badawcza nr RMN 817/2016 pt. Zaawansowanie modeli prognostycznych w algorytmach
decyzyjnych dedykowanych mobilnym narzędziom diagnostyki medycznej;

10) praca badawcza nr RMN 818/2016 pt. Symulacja numeryczna samoorganizujących się
światłowodów w warstwach ciekły kryształ–półprzewodnik.
W 2016 r. pracownicy naukowi Instytutu Systemów Informatycznych byli autorami ponad stu
publikacji,

głównie

artykułów

w

czasopismach

i

w

punktowanych

materiałach

konferen-

cyjnych. Zgodnie z planem wydawniczym Instytutu w 2016 r. opublikowaliśmy dwa kolejne numery
własnego czasopisma naukowego pt. „Computer Science and Mathematical Modelling”. Czasopismo
jest punktowane (5 pkt. wg listy MNiSW), indeksowane w BazTech i Index Copernicus.
W 2016 r. pracownicy Instytutu Systemów Informatycznych uczestniczyli w komitetach organizacyjnych i naukowych dziewięciu konferencji, wzięli udział w ośmiu zagranicznych oraz
w ponad trzydziestu konferencjach międzynarodowych i krajowych organizowanych w Polsce.
Od wielu lat studenckie zespoły naukowo-badawcze z WCY WAT, których mentorami są
M. Chmielewski i R. Kasprzyk (adiunkci z Instytutu), skutecznie zaznaczają swoją obecność na
międzynarodowych targach i wystawach wynalazków, odnoszą też sukcesy w prestiżowych
międzynarodowych konkursach technologicznych. W 2016 r. na międzynarodowych wystawach
wynalazków, tj. IPITEX i IWIS, zespoły te otrzymały cztery medale (platynowy i złote) oraz nagrodę
GRAND PRIX. Wyróżnione projekty informatyczne to: MORPHEUS, PATRON, SymSG Border Tactics
i iSULIN. W 2016 r. w krajowych finałach konkursu Imagine Cup nasze studenckie zespoły zajęły
II miejsce w kategorii WorldCitizenship oraz IV w kategorii Innovatio. W konkursie Cyber 9/12 Student
Challenge zespół EGIDA, jako jeden z trzech polskich zakwalifikowanych do konkursu, zajął czwarte
miejsce w Europie. Sukcesami studentów indywidualnych i doktorantów były też: nagroda Microsoft
Research Azure Award o wartości 20 000 dol. na realizację projektu A.Net oraz zwycięstwo
w natowskim konkursie w dyscyplinach: programowanie i modelowanie, w stylu Hackathon.
W 2016 r. Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów na wniosek Kapituły nadało
dr. inż. Mariuszowi Chmielewskiemu Medal Honorowy SPWiR im. Tadeusza Sendzimira. Medal
wręczono podczas ceremonii rozdania nagród na X Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie
Wynalazków – IWIS, podkreślając tym samym szczególne zasługi wyróżnionych osób dla ruchu
innowacji.
Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej, biorąc pod uwagę znaczne osiągnięcia
dydaktyczne w pracy ze studentami oraz sukcesy odnoszone na międzynarodowych wystawach
wynalazczości, wyróżnił M. Chmielewskiego i R. Kasprzyka Zespołową Nagrodą Rektorską.
4
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W 2016 r. w Instytucie Systemów Informatycznych wypromowano trzech doktorów, 45 magistrów
i 74 inżynierów, przeprowadzono zajęcia dydaktyczne ze 107 przedmiotów.

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
Zastępca dyrektora instytutu ds. kształcenia i rozwoju
dr inż. Dariusz Pierzchała, adiunkt n-d
tel. 261 837 338
e-mail: dariusz.pierzchala@wat.edu.pl
Zastępca dyrektora instytutu ds. studenckich
dr inż. Jerzy Stanik, adiunkt n-d
tel. 261 837 338
e-mail: jerzy.stanik@wat.edu.pl
Zespół administracyjno-techniczny
mgr inż. Krzysztof Chlebicki, starszy referent
e-mail: krzysztof.chlebicki@wat.edu.pl
Barbara Fedyna, samodzielny referent administracyjny
tel. 261 837 018
e-mail: csmm@wat.edu.pl
e-mail: barbara.fedyna@wat.edu.pl
Bogumiła Fronczak, samodzielny referent techniczny, 1/4
tel. 261 837 408
e-mail: bogumila.fronczak@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; ewa.skowronska@wat.edu.pl
Jan Staruch, starszy technik
tel. 261 837 018
e-mail: jan.staruch@wat.edu.pl
mgr inż. Krzysztof Toman, specjalista w zakresie zarządzania procesem wytwórczym
e-mail: krzysztof.toman@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 (do V 2016)
dr Irena Skórska, starszy wykładowca d

(od 1 X 2016) mgr inż. Piotr Adamczyk,
asystent n-d, 1/2
mgr inż. Tomasz Derski, asystent n-d
(od 1 X 2016) mgr inż. Grzegorz Kiryk,
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: 4.

1.3.2. Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych
Kierownik zakładu
(od 1 IX 2016) dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. WAT
tel. 261 837 118
e-mail: tadeusz.nowicki@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
.................................................................... 7
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•

zarządzanie zmianami i konfiguracja oprogramowania

•

metody i narzędzia projektowania systemów informatycznych

•

modele niezawodnościowe oprogramowania

•

standardy i certyfikacja.

Pracownicy etatowi:
dr hab. inż. Tadeusz Nowicki, prof. nadzw. WAT
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, adiunkt n-d
dr inż. Robert Waszkowski, adiunkt n-d
mgr inż. Tomasz Gzik, asystent n-d
mgr inż. Jarosław Napiórkowski, asystent n-d
mgr inż. Adrian Woźniak, asystent n-d
mgr inż. Tomasz Gumowski, st. wykładowca d
mgr inż. Arkadiusz Kowalski, st. wykładowca
d, 1/2

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

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
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•

optymalizacja dyskretna

•

optymalizacja wielokryterialna

•

metody rozpoznawania wzorców

•

metody pozyskiwania wiedzy i projektowania baz wiedzy

•

metody analizy i syntezy systemów informacji przestrzennej

•

metody i narzędzia analizy ryzyka

•

metody eksploracji danych

•

metody 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
płk dr n. med. Stefan Antosiewicz, adiunkt n-d

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
mgr inż. Krzysztof Mierzejewski, asystent n-d
mgr inż. Piotr Stąpor, asystent n-d

Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 21.

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
.................................................................... 9
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• 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
• 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 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
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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) powstał na podstawie
Zarządzenia Rektora Wojskowej Akademii Technicznej z dnia 24 maja 2011 r. i realizuje zadania
dydaktyczne i naukowo-badawcze. Prowadzi kształcenie w zakresie:
•

podstaw symulacji komputerowej

•

modelowania sytuacji konfliktowych i kryzysowych

•

modelowania i symulacji procesów oraz systemów walki

•

konstruowania wielorozdzielczych systemów symulacyjnych pola walki

•

metod projektowania systemów wspomagania dowodzenia

•

informatycznego wspomagania decyzji w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metod wizualizacji procesów walki

•

projektowania interfejsów użytkownika

•

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

•

modelowanie sytuacji konfliktowych i kryzysowych

•

modelowanie procesów decyzyjnych w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowa

modeli

symulacyjnych

złożonych

systemów

(technicznych,

informacyjnych,

ekonomicznych, walki)
•

symulacja rozproszona i interaktywne gry rozproszone

•

metody wspomagania dowodzenia

•

metody i narzędzia analizy decyzyjnej w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

metody i narzędzia rozpoznawania wzorców w sytuacjach konfliktowych i kryzysowych

•

budowa i rozwój eksperckich systemów wspomagania decyzji

•

metoda 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.
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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
mgr inż. Marcin Kukiełka, inżynier
Liczba doktorantów, których opiekunami naukowymi są pracownicy zakładu: 4.
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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 Senatu WAT (kadencja 2016–2020);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Członek Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma pt. Computer
Science and Mathematical Modelling;
W 2016 r. promotor jednej pracy doktorskiej i jednej inżynierskiej,
opiekun naukowy pięciu doktorantów;
Poza WAT członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019).
[Edu42], [Edu49], [Edu65], [Edu84], [Edu89], [Edu99], [Edu103]
[Dr2]
[Inż48]
[Pub6], [Pub7], [Pub96], [Pub97]
[Konf1], [Konf17], [Konf18], [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 (kadencja 2016–2020);
Redaktor naczelny wydawnictw Instytutu Systemów Informatycznych;
W 2016 r. opiekun naukowy dwóch doktorantów;
Poza WAT członek Rady Naukowej IBS PAN (kadencja 2015–2018)
oraz członek Komitetu Informatyki PAN (kadencja 2016–2019).
[Edu3], [Edu4], [Edu54], [Edu83], [Edu102], [Edu103]
[Pub12]
....................................................

Mgr inż. ('79), Dr ('85), Hab. ('99), Prof. ('11)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Kierownik Zakładu Inżynierii Oprogramowania;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Członek Rady Naukowej Biuletynu 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;
Andrzej Walczak
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch prac
tel. 261 839 246
inżynierskich,
opiekun naukowy trzech doktorantów;
andrzej.walczak@wat.edu.pl
Poza WAT członek stowarzyszenia naukowego SPIE, członek
założyciel Centrum Doskonałości: Nowe Materiały dla Fotoniki,
członek Polskiego Towarzystwa Fotonicznego, członek grupy
eksperckiej NCBiR.
[Edu2], [Edu59], [Edu65], [Edu77], [Edu103]
[Pro8], [Pro10], [Pro15], [Pro16]
[Mgr19]
[Inż46], [Inż47]
[Pub3], [Pub38], [Pub47], [Pub76], [Pub89]
[Konf2], [Konf8], [Konf10], [Konf19]

................................................................................. 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 (kadencja 2016–2020);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
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 2016 r. opiekun naukowy sześciu doktorantów;
Poza WAT członek zespołu ds. cyberbezpieczeństwa w BBN.
[Edu19], [Edu36], [Edu46], [Edu58], [Edu96], [Edu103]
[Pro1], [Pro7], [Pro9], [Pro10]
[Konf2], [Konf19], [Konf20]
....................................................

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

Mgr inż. ('70), Dr ('77), Hab. ('87)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Kierownik studiów doktoranckich w WCY WAT;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2016 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor jednej
pracy doktorskiej.
[Edu35], [Edu45], [Edu98], [Edu100], [Edu103]
[Dr1]
[Pub10], [Pub11]
....................................................

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 (kadencja 2016–2020);
Kierownik seminariów w Instytucie Systemów Informatycznych;
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma pt. Computer
Science and Mathematical Modelling;
W 2016 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu32], [Edu65]
[Inż32]
[Pub100]
[Konf3], [Konf14], [Konf40], [Konf51]
....................................................

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 Senatu WAT (kadencja 2016–2020);
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
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 2016 r. opiekun naukowy czterech doktorantów.
[Edu37], [Edu53], [Edu56], [Edu78]; [Edu104]; [Edu106]
[Pro1], [Pro7], [Pro9]
[Pub79]
[Konf2], [Konf10], [Konf19], [Konf20], [Konf37]
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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;
Od 1 IX 2016 r. kierownik Zakładu Inżynierii Systemów
Informatycznych;
Do 30 IX 2016 r. prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. naukowych i zastępca przewodniczącego Rady Wydziału
Cybernetyki (kadencja 2012−2016), członek Rady WCY
(kadencja 2016–2020);
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2016 r. opiekun naukowy czterech doktorantów, promotor
jednego doktoranta;
Poza WAT – ekspert w Zespole Nauk Technicznych Państwowej
Komisji Akredytacyjnej, prezes PTSK, członek PTBOiS oraz
International Federation of Operational Research Societies.
[Edu43], [Edu44], [Edu47], [Edu69], [Edu101], [Edu103]
[Pro8], [Pro16]
[Dr3]
[Pub4], [Pub5], [Pub20], [Pub21], [Pub26], [Pub27], [Pub52],
[Pub53], [Pub54], [Pub85], [Pub86], [Pub87], [Pub90], [Pub91],
[Pub92], [Pub98], [Pub99]
[Konf2], [Konf10], [Konf13], [Konf15], [Konf16], [Konf19], [Konf38]
....................................................

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 (kadencja 2016–2020);
Kierownik studiów podyplomowych z zakresu projektowania
i architektury systemów informatycznych dla średniej kadry
zarządzającej oraz pozostałych pracowników merytorycznych
komórek odpowiedzialnych za teleinformatykę w jednostkach
centralnej administracji rządowej;
Kierownik organizacyjny i naukowy Ogólnopolskiego Seminarium
Międzyuczelnianego pt. Problemy badawcze i projektowe
informatyzacji państwa;
Kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Zadaniowego i Centrum
Kompetencyjnego w Dziedzinie Badania i Rozwiązywania
Problemów Naukowych oraz Projektowych Infrastruktury
Informacyjnej Państwa;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2016 r. opiekun naukowy trzech doktorantów, promotor jednej
pracy inżynierskiej;
Poza WAT – wiceprezes dużej firmy informatycznej.
[Edu10], [Edu16], [Edu24], [Edu29], [Edu71], [Edu103], [Edu105]
[Inż21]
[Pub34], [Pub35], [Pub36], [Pub55], [Pub59], [Pub94]
[Konf6], [Konf7], [Konf10], [Konf21], [Konf32], [Konf34], [Konf35],
[Konf44], [Konf45], [Konf46]

................................................................................. 15
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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 (kadencja 2016–2020);
Dyrektor Instytutu Systemów Informatycznych (kadencja
2012−2016 i 2016–2020);
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 2016 r. opiekun naukowy pięciu doktorantów;
Poza WAT − członek PTSK, PTBOiS, European Association for
Theoretical Computer Science oraz Military Operations Research
Society.
[Edu45], [Edu48], [Edu58], [Edu79], [Edu85], [Edu93], [Edu107]
[Pro1], [Pro6], [Pro7], [Pro9], [Pro10]
[Pub37], [Pub60], [Pub61], [Pub82]
[Konf2], [Konf10], [Konf19], [Konf25], [Konf26], [Konf28], [Konf29],
[Konf36]
....................................................

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);
Od X 2016 r. dziekan Wydziału Cybernetyki WAT i przewodniczący
Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Członek Rady Programowej Biuletynu WAT;
Członek zespołu redakcyjnego czasopisma pt. Computer Science
and Mathematical Modelling;
W 2016 r. opiekun naukowy jednego doktoranta, promotor pięciu
prac magisterskich i trzech inżynierskich.
[Edu2], [Edu6], [Edu46], [Edu65], [Edu97]
[Mgr5], [Mgr29], [Mgr35], [Mgr38], [Mgr39]
[Inż4], [Inż49], [Inż58]
[Pro8]
[Pub20], [Pub41], [Pub42], [Pub43], [Pub53], [Pub54], [Pub85],
[Pub86], [Pub87], [Pub91], [Pub92]
[Konf10]

2.3. Adiunkci

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

Mgr inż. ('80), Dr ('97)
Pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch inżynierskich.
[Edu65], [Edu66]
[Mgr40]
[Inż29], [Inż68]
[Pub9]
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Grzegorz Bliźniuk
tel. 261 837 341
grzegorz.blizniuk@wat.edu.pl

Mgr inż. ('92), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2016 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech
inżynierskich;
Poza WAT członek Zespołu do spraw rozwoju e-zdrowia, w tym
systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.
[Edu30], [Edu65], [Edu91]
[Mgr7], [Mgr32]
[Inż35], [Inż40], [Inż53], [Inż66]
[Pub1], [Pub48]
[Konf21]
....................................................

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor czterech prac magisterskich i trzech 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 2016;
mariusz.chmielewski@wat.edu.pl
Współtwórca projektów: PATRON, iSULIN, MORPHEUS
i SymSG Border Tactics nagrodzonych w 2016 r. wieloma
medalami na międzynarodowych wystawach wynalazków;
W 2016 r. wyróżniony medalem honorowym SPWiR za zasługi
dla ruchu innowacji;
Zespołowa Nagroda Rektorska za znaczne osiągnięcia
dydaktyczne w pracy ze studentami i sukcesy odnoszone na
międzynarodowych wystawach wynalazczości.
[Edu61], [Edu65], [Edu78], [Edu81], [Edu83]
[Pro1], [Pro3], [Pro4], [Pro6], [Pro7], [Pro9], [Pro12], [Pro14]
[Mgr8], [Mgr10], [Mgr26], [Mgr28]
[Inż5], [Inż52], [Inż72]
[Pub77], [Pub78]
[Konf10], [Konf19], [Konf22], [Konf23]
...................................................

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

Mgr inż. ('97), Dr ('00)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Do X 2016 r. członek Rady Wydziału Cybernetyki;
W 2016 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech
inżynierskich.
[Edu62], [Edu65]
[Pro3], [Pro8], [Pro12]
[Mgr1], [Mgr33]
[Inż22], [Inż23], [Inż25], [Inż28], [Inż36]
[Pub13], [Pub14], [Pub15]
[Konf11], [Konf21]
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Romuald Hoffmann
tel. 261 839 915
rhoffmann@wat.edu.pl

Mgr inż. ('86), Dr ('90)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2016 r. promotor jednej pracy inżynierskiej;
Poza WAT szef Inspektoratu Systemów Informacyjnych w MON.
[Edu12], [Edu14], [Edu22], [Edu27], [Edu65], [Edu73], [Edu95]
[Inż15]
[Pub31], [Pub80], [Pub81]
[Konf10], [Konf27]
....................................................

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 (kadencja 2016–2020);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor sześciu prac magisterskich i siedmiu prac
inżynierskich;
Mentor studenckich zespołów naukowych WCY WAT, które
w 2016 r. odniosły sukcesy w prestiżowych międzynarodowych
konkursach technologicznych;
Zespołowa Nagroda Rektorska za osiągnięcia dydaktyczne
w pracy ze studentami oraz sukcesy odnoszone na
międzynarodowych wystawach wynalazczości.
[Edu5], [Edu9], [Edu20], [Edu48], [Edu55], [Edu58], [Edu63],
[Edu65], [Edu68], [Edu84], [Edu85], [Edu86], [Edu88]
[Pro1], [Pro6], [Pro7], [Pro9], [Pro11], [Pro13]
[Mgr4], [Mgr17], [Mgr18], [Mgr22], [Mgr30], [Mgr41]
[Inż1], [Inż21], [Inż14], [Inż17], [Inż30], [Inż38], [Inż56]
[Pub17], [Pub37], [Pub44], [Pub60], [Pub61], [Pub82]
[Konf10], [Konf19], [Konf20], [Konf25], [Konf26], [Konf28],
[Konf29], [Konf30]
...................................................

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

Mgr inż. ('87), Dr ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Prodziekan Wydziału Cybernetyki ds. rozwoju i współpracy oraz
członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016−2020);
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
(kadencja 2012–2016);
W 2016 r. promotor trzech prac magisterskich i siedmiu
inżynierskich.
[Edu1], [Edu15], [Edu24], [Edu65], [Edu71]
[Pro2], [Pro6], [Pro8]
[Mgr21], [Mgr31], [Mgr42]
[Inż19], [Inż42], [Inż45], [Inż55], [Inż57], [Inż63], [Inż67]
[Pub18], [Pub19], [Pub20], [Pub21], [Pub22], [Pub46], [Pub49],
[Pub50], [Pub51], [Pub52], [Pub53], [Pub54], [Pub55], [Pub58],
[Pub80], [Pub81], [Pub83], [Pub84], [Pub85], [Pub86], [Pub87],
[Pub91], [Pub92], [Pub98], [Pub101]
[Konf8], [Konf10], [Konf12], [Konf13], [Konf21], [Konf29],
[Konf31], [Konf32], [Konf33], [Konf34], [Konf35], [Konf38]
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Gustaw Konopacki
tel. 261 839 473
gustaw.konopacki@wat.edu.pl

Mgr inż. ('69), Dr ('82)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2016 r. promotor trzech prac magisterskich i trzech
inżynierskich.
[Edu11], [Edu13], [Edu18], [Edu25], [Edu49], [Edu54, [65]]
[Mgr2], [Mgr20], [Mgr34]
[Inż13], [Inż20], [Inż59]
[Pub23], [Pub24], [Pub42]
[Konf39]

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

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 Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor czterech prac magisterskich i siedmiu prac
inżynierskich.
[Edu1], [Edu15], [Edu17], [Edu31], [Edu64], [Edu65]
[Pro1], [Pro2], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro16]
[Mgr12], [Mgr15], [Mgr36], [Mgr43]
[Inż33], [Inż37], [Inż39], [Inż62], [Inż71], [Inż73]
[Pub18], [Pub19], [Pub50], [Pub51], [Pub56], [Pub71], [Pub88]
[Konf10], [Konf19], [Konf21], [Konf36]
...................................................

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.
[Edu34], [Edu39], [Edu52], [Edu87], [Edu90]
[Pro1], [Pro7], [Pro9]
[Pub61]
[Konf19], [Konf25]

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

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

Mgr inż. ('00), Dr ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej i dwóch prac
inżynierskich.
[Edu21], [Edu36], [Edu57], [Edu65]
[Mgr13]
[Inż6], [Inż10]
[Pub25]
[Konf19]
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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.
[Edu8], [Edu23], [Edu37], [Edu70], [Edu72], [Edu78]
....................................................

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 Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020);
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
ds. kształcenia i rozwoju (kadencja 2016–2020);
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor dwóch prac magisterskich i dwóch prac
inżynierskich;
Członek Zarządu PTSK.
[Edu38], [Edu53], [Edu56], [Edu57], [Edu58], [Edu65], [Edu91]
[Pro1], [Pro7], [Pro8], [Pro9], [Pro13]
[Mgr6], [Mgr37]
[Inż24], [Inż27]
[Pub61], [Pub79]
[Konf2], [Konf4], [Konf5], [Konf19], [Konf25], [Konf37]
....................................................

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

Mgr inż. ('78), Dr ('94)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2016 r. promotor dwóch prac magisterskich i czterech
inżynierskich.
[Edu7], [Edu21], [Edu40], [Edu65]
[Mgr11], [Mgr28]
[Inż9], [Inż26], [Inż31], [Inż69]
[Pub30], [Pub57]
[Konf21], [Konf43]
....................................................

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

Mgr inż. ('97), Dr ('02)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej;
Członek PTSK.
[Edu56], [Edu59], [Edu60], [Edu65], [Edu89]
[Pro1], [Pro7], [Pro9]
[Mgr27]
[Konf19], [Konf20], [Konf37]
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Jerzy Stanik
tel. 261 837 338;
jerzy.stanik@wat.edu.pl

Mgr inż. ('78), Dr ('86)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
Członek Rady Wydziału Cybernetyki (kadencja 2016–2020)
Zastępca dyrektora Instytutu Systemów Informatycznych
ds. studenckich (kadencja 2012–2016 i 2016–2020);
W 2016 r. promotor siedmiu prac inżynierskich.
[Edu11], [Edu28], [Edu51], [Edu62], [Edu65], [Edu76], [Edu82],
[Edu92], [Edu94]
[Pro6], [Pro8]
[Inż3], [Inż12], [Inż16], [Inż18], [Inż34], [Inż64], [Inż65]
[Pub29], [Pub31], [Pub58], [Pub80], [Pub81]
[Konf10], [Konf27], [Konf29], [Konf40], [Konf41]
....................................................

Mgr inż. ('97), Dr ('04)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania;
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu43], [Edu44], [Edu47], [Edu65], [Edu80]
[Mgr14]
[Pub32], [Pub33]
Wojciech Stecz
tel. 261 837 128
wojciech.stecz@wat.edu.pl
...................................................

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;
Członek Zespołu Badawczego Modelowania, Symulacji
i Informatycznego Wspomagania Decyzji w Sytuacjach
Konfliktowych i Kryzysowych;
W 2016 r. promotor trzech prac inżynierskich.
[Edu65], [Edu67], [Edu72]
[Pro1], [Pro2], [Pro6], [Pro7], [Pro8], [Pro16]
[Inż54], [Inż60], [Inż74]
[Pub39], [Pub62], [Pub63], [Pub64], [Pub65], [Pub66], [Pub67],
[Pub68], [Pub69], [Pub70], [Pub71], [Pub72], [Pub102]
[Konf29]
...................................................

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

Mgr inż. ('98), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
W 2016 r. promotor jednej pracy magisterskiej.
[Edu26], [Edu30], [Edu62], [Edu65]
[Pro8]
[Mgr44]
[Pub20], [Pub21], [Pub27], [Pub73], [Pub74], [Pub75], [Pub85],
[Pub86], [Pub87], [Pub90], [Pub91], [Pub92], [Pub93], [Pub98],
[Pub99]
[Konf9], [Konf10], [Konf13], [Konf15], [Konf16], [Konf19],
[Konf29], [Konf38]
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Zbigniew Wesołowski ()
tel. 261 837 128
zbigniew.wesolowski@wat.edu.pl

Mgr inż. ('81), Dr ('01)
Do V 2016 r. pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2016 r. promotor jednej pracy inżynierskiej.
[Edu65]
[Inż50]
[Pro8]
[Pub20], [Pub40], [Pub52], [Pub53], [Pub54], [Pub85], [Pub86],
[Pub87], [Pub91], [Pub92]

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

Mgr inż. ('04), Dr ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji;
W 2016 r. promotorka trzech prac inżynierskich.
[Edu3], [Edu49], [Edu65]
[Inż41], [Inż43], [Inż61]
[Pub95]
[Konf10], [Konf47]
Joanna Wiśniewska
tel. 261 837 408
joanna.wisniewska@wat.edu.pl

2.4. Asystenci
Mgr inż. ('99)
Od 1 X 2016 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu91]
[Pro8]
[Pub47], [Edu76]
[Konf10]
Piotr Adamczyk
piotr.adamczyk@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('15)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu2], [Edu59]
[Konf19], [Konf24]

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

Mgr inż. ('10)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu33], [Edu59]
[Pro7], [Pro9], [Pro13]
[Pub60], [Pub61], [Pub79]
[Konf2], [Konf19], [Konf25], [Konf26]
Michał Dyk
tel. 261 839 264
michal.dyk@wat.edu.pl
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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.
[Edu10], [Edu17], [Edu25], [Edu74], [Edu80]
[Pub16], [Pub45]
Tomasz Gzik
tel. 261 837 410
tomasz.gzik@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('08)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania Dowodzenia.
[Edu45], [Edu66], [Edu81]
[Konf19]

Michał Kapałka
tel. 261 839 473
michal.kapalka@wat.edu.pl
...................................................

Mgr inż. ('02)
Od 1 X 2016 r. pracownik naukowo-dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Oprogramowania.
[Edu91]
[Pub47], [Edu76]
[Konf10]

Grzegorz Kiryk
grzegorz.kiryk@wat.edu.pl
...................................................

Piotr Marciniak
tel. 261 839 473
pmarciniak@wat.edu.pl

Mgr inż. ('98), Dr ('05)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu25], [Edu41]
[Pro8], [Pro15]
[Pub2], [Pub3]
[Konf19]

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

Mgr inż. ('09)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu37], [Edu54]
[Pro9]

Krzysztof Mierzejewski
krzysztof.mierzejewski@wat.edu.pl
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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.
[Edu41], [Edu54], [Edu83]
[Pro8], [Pro15]
[Pub2], [Pub3]
[Konf19]
...................................................

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

Mgr inż. ('99)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych;
Członek Zespołu Badawczego Analiz Numerycznych
i Przetwarzania Informacji Wizyjnych w Systemach
Wspomagania Decyzji w Medycynie.
[Edu11], [Edu59], [Edu72]
[Pub31], [Pub47], [Pub76]
[Konf10], [Konf27], [Konf40], [Konf41]

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

Mgr inż. ('07)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Informatycznych Systemów Zarządzania.
[Edu14], [Edu22], [Edu27], [Edu50], [Edu73], [Edu75], [Edu95]
[Pub28], [Pub29]
[Konf27], [Konf40], [Konf41]
Tomasz Protasowicki
tel. 261 839 915
tomasz.protasowicki@wat.edu.pl
....................................................

Mgr inż. ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Badań Operacyjnych i Wspomagania Decyzji.
[Edu34], [Edu36], [Edu60], [Edu79]
[Pub78]
[Konf10], [Konf42]

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

Mgr inż. ('12)
Pracownik naukowo-dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu30], [Edu47]

Adrian Woźniak
tel. 261 839 914
adrian.wozniak@wat.edu.pl
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2.5. Starsi wykładowcy
Mgr inż. ('86)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu2], [Edu30], [Edu34], [Edu39], [Edu40]

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

Mgr inż. ('84)
Pracownik dydaktyczny (1/2);
Zakład Inżynierii Systemów Informatycznych.
[Edu15], [Edu21], [Edu25], [Edu80]

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

Mgr ('80), Dr ('87)
Pracownik dydaktyczny;
Zakład Inżynierii Oprogramowania;
W 2016 r. promotorka czterech prac magisterskich i dwóch
inżynierskich.
[Edu25], [Edu65], [Edu80]
[Mgr16], [Mgr23], [Mgr24], [Mgr25]
[Inż7], [Inż51]
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], [Edu91]

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

2.7. Inżynier

Marcin Kukiełka
tel. 261 837 293
marcin.kukielka@wat.edu.pl

Mgr inż. ('14)
Pracownik inż.-tech.;
Zakład Systemów Symulacyjnych i Wspomagania
Dowodzenia;
Współtwórca projektu PATRON nagrodzonego w 2016 r.
złotym medalem na Międzynarodowej Wystawie Technologii
i Innowacji IPITEX w Bangkoku.
[Edu9], [Edu61], [Edu81]
[Pub77]
[Konf10]
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2.8. Pozostali pracownicy

mgr inż. Krzysztof Chlebicki
krzysztof.chlebicki@wat.edu.pl
Starszy referent

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)

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

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

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

mgr inż. Krzysztof Toman
krzysztof.toman@wat.edu.pl
Specjalista w zakresie zarządzania procesem twórczym
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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. Derski, T. Gumowski, 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] Analiza i wizualizacja danych
J. Olejniczak
[Edu9] Aplikacje internetowe
R. Kasprzyk, M. Kukiełka
[Edu10] Architektura korporacyjna
T. Gzik, B. Szafrański
[Edu11] Audyt informatyczny
J. Napiórkowski, J. Stanik
[Edu12] Badania operacyjne
R. Hoffmann
[Edu13] Badania operacyjne
i teoria optymalizacji
G. Konopacki
[Edu14] Badania operacyjne w bezpieczeństwie
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu15] Bazy danych
M. Kiedrowicz, J. Koszela, A. Kowalski
[Edu16] Bezpieczeństwo systemów
informatycznych
B. Szafrański
[Edu17] Dokumentacja elektroniczna
T. Gzik, J. Koszela
[Edu18] E-biznes
G. Konopacki

[Edu19] Efektywność systemów informatycznych
R. Antkiewicz
[Edu20] Grafy i sieci uwarunkowane czasowo
R. Kasprzyk
[Edu21] Hurtownie danych
A. Kowalski, M. Mazurek, S. Rozmus
[Edu22] Informatyczne aspekty zarządzania
efektywnością organizacji
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu23] Informatyczne podstawy projektowania
i wdrażania strategii organizacji
J. Olejniczak
[Edu24] Informatyczne wspomaganie
zarządzania kadrami
M. Kiedrowicz, B. Szafrański
[Edu25] Informatyka
T. Gzik, G. Konopacki, A. Kowalski,
P. Marciniak, I. Skórska
[Edu26] Informatyka w procesach biznesowych
R. Waszkowski
[Edu27] Informatyka w systemach
bezpieczeństwa
R. Hoffmann, T. Protasowicki
[Edu28] Informatyka w zarządzaniu
J. Stanik
[Edu29] Informatyka w zarządzaniu kadrami
B. Szafrański
[Edu30] Inżynieria oprogramowania
G. Bliźniuk, T. Gumowski,
R. Waszkowski, A. Woźniak
[Edu31] Języki formalne i kompilatory
J. Koszela
[Edu32] Języki i techniki programowania
P. Kosiuczenko
[Edu33] Języki i techniki symulacji
M. Dyk
[Edu34] Komputerowe wsparcie wytwarzania
oprogramowania
T. Gumowski, W. Kulas, P. Stąpor
[Edu35] Matematyka dyskretna
A. Chojnacki
[Edu36] Metody eksploracji danych
R. Antkiewicz, M. Mazurek, P. Stąpor

.....................................................................
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[Edu37] Metody i narzędzia informatycznego
wspomagania decyzji
K. Mierzejewski, A. Najgebauer,
J. Olejniczak
[Edu38] Metody i techniki symulacji
komputerowej
D. Pierzchała
[Edu39] Metodyki obiektowe
T. Gumowski, W. Kulas
[Edu40] Metodyki wytwarzania SI
T. Gumowski, S. Rozmus

[Edu55] Podstawy projektowania bezpiecznego
oprogramowania
R. Kasprzyk
[Edu56] Podstawy symulacji
A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka
[Edu57] Prognozowanie i symulacje
M. Mazurek, D. Pierzchała
[Edu58] Prognozowanie i symulacja zagrożeń
R. Antkiewicz, R. Kasprzyk,
D. Pierzchała, Z. Tarapata

[Edu41] Metody numeryczne
P. Marciniak, P. Moszczyński

[Edu59] Programowanie obiektowe
T. Derski, M. Dyk, J. Napiórkowski,
J. Rulka, A. Walczak

[Edu42] Metody optymalizacji
A. Ameljańczyk

[Edu60] Programowanie współbieżne
J. Rulka, P. Stąpor

Edu43] Modelowanie i algorytmizacja procesów
przedsiębiorstw
T. Nowicki, W. Stecz

[Edu61] Programowanie zdarzeniowe
M. Chmielewski, M. Kukiełka

[Edu44] Modelowanie i analiza procesów
biznesowych
T. Nowicki, W. Stecz
[Edu45] Modelowanie matematyczne
A. Chojnacki, M. Kapałka, Z. Tarapata
[Edu46] Niezawodność oprogramowania
R. Antkiewicz, K. Worwa
[Edu47] Niezawodność systemów
komputerowych
T. Nowicki, W. Stecz, A. Woźniak
[Edu48] Obliczenia równoległe i rozproszone
R. Kasprzyk, Z. Tarapata
[Edu49] Podstawy badań operacyjnych
A. Ameljańczyk, G. Konopacki,
J. Wiśniewska

[Edu62] Projekt zespołowy
T. Górski, J. Stanik,
R. Waszkowski
[Edu63] Rzeczywistość mieszana
R. Kasprzyk
[Edu64] Semantyczne bazy danych
J. Koszela
[Edu65] 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. Rulka, J. Skórska, J. Stanik,
W. Stecz, A. Walczak, R. Wantoch-Rekowski, R. Waszkowski,
Z. Wesołowski, J. Wiśniewska,
K. Worwa

[Edu50] Podstawy informatycznych systemów
zarządzania
T. Protasowicki

[Edu66] Seminarium przeddyplomowe
W. Barcikowski

[Edu51] Podstawy inżynierii systemów
J. Stanik

[Edu67] Sieci neuronowe
R. Wantoch-Rekowski

[Edu52] Podstawy metodyk obiektowych
W. Kulas

[Edu68] Sieci semantyczne
R. Kasprzyk

[Edu53] Podstawy modelowania i symulacji
A. Najgebauer, D. Pierzchała

[Edu69] Stochastyczne modele eksploatacji SK
M. Kapałka, T. Nowicki

[Edu54] Podstawy optymalizacji
M. Chudy, G. Konopacki,
K. Mierzejewski, P. Moszczyński,

[Edu70] Strategiczna karta wyników
J. Olejniczak
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[Edu70] Systemy baz danych
M. Kiedrowicz, B. Szafrański

.....................................................................
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[Edu72] Systemy eksperckie
J. Napiórkowski, J. Olejniczak,
R. Wantoch-Rekowski

[Edu90] Wprowadzenie do metod
wytwarzania SI
W. Kulas

[Edu73] Systemy MRP i ERP
R. Hoffmann, T. Protasowicki

[Edu91] Wprowadzenie do programowania
P. Adamczyk, G. Bliźniuk, G. Kiryk,
D. Pierzchała, S. Wysocki

[Edu74] Systemy pracy grupowej
T. Gzik
[Edu75] Systemy wspomagania relacji
z klientami CRM
T. Protasowicki
[Edu76] Systemy zarządzania bezpieczeństwem
i jakością
J. Stanik
[Edu77] Systemy zobrazowania i modelowanie
geometryczne
A. Walczak

[Edu92] Współczesne metodyki projektowania
i wdrażania
J. Stanik
[Edu93] Wybrane zagadnienia badań
operacyjnych
Z. Tarapata
[Edu94] Zarządzanie projektami
J. Stanik
[Edu95] Zintegrowane informatyczne systemy
zarządzania
R. Hoffmann, T. Protasowicki

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

3.2. Przedmioty prowadzone w ramach
studiów doktoranckich

[Edu79] Techniki algorytmiczne
P. Stąpor, Z. Tarapata

[Edu96] Efektywność systemów
teleinformatycznych III
R. Antkiewicz

[Edu80] Technologia informacyjna
T. Gzik, A. Kowalski, I. Skórska,
W. Stecz

[Edu97] Inżynieria jakości oprogramowania
K. Worwa

[Edu81] Technologie internetowe i mobilne
M. Chmielewski, M. Kukiełka

[Edu98] Matematyka dyskretna III
A. Chojnacki

[Edu82] Teleinformatyczne systemy
bezpieczeństwa
J. Stanik

[Edu99] Metody optymalizacji wielokryterialnej
A. Ameljańczyk

[Edu83] Teoretyczne podstawy informatyki
M. Chmielewski, M. Chudy,
P. Moszczyński
[Edu84] Teoria gier
A. Ameljańczyk, R. Kasprzyk
[Edu85] Teoria grafów i sieci
R. Kasprzyk, Z. Tarapata
[Edu86] Uczenie maszynowe
R. Kasprzyk
[Edu87] Wdrażanie metodyk obiektowych
W. Kulas
[Edu88] Web 2.0 w zarządzaniu
R. Kasprzyk
[Edu89] Wielokryterialne metody oceny
i optymalizacji
A. Ameljańczyk, J. Rulka

[Edu100] Modelowanie matematyczne III
A. Chojnacki
[Edu101] Modelowanie, symulacja i analiza
procesów biznesowych III
T. Nowicki
[Edu102] Optymalizacja III
M. Chudy
[Edu103] Seminaria doktoranckie
A. Ameljańczyk, R. Antkiewicz,
A. Chojnacki, M. Chudy, T. Nowicki,
B. Szafrański, A. Walczak
[Edu104] Symulacja komputerowa III
A. Najgebauer
[Edu105] Systemy baz danych III
B. Szafrański
[Edu106] Sztuczna inteligencja III
A. Najgebauer

[Edu107] Teoria grafów i sieci III
Z. Tarapata
.....................................................................
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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 303/2012
pt. System informatycznego wsparcia
rozwoju zdolności oraz identyfikacji
potrzeb operacyjnych Sił Zbrojnych RP
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum w składzie:
 Wojskowa Akademia Techniczna, Wydział
Cybernetyki – lider
 Asseco Poland Sp. z o.o.
 Akademia Obrony Narodowej.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer (kierownik
projektu), D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 20.12.2012−19.03.2016.
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
• analizy
systemów
funkcjonalnych
Sił
Zbrojnych.
Cel ten w pełni zrealizowano.
[Pro2] Projekt nr PBR 082/2013
pt. Nowoczesny demonstrator
symulatora dla operatorów pojazdów
szynowych zwiększający efektywność
i bezpieczeństwo ich działania
Wykonawcami projektu są: J. Stanik – kierownik
projektu,
T. Drozdowski,
M. Kiedrowicz,
J. Koszela, R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 1.12.2013−30.11.2016.

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 umożliwia rozwój systemu
szkoleń za pomocą symulatorów, lecz także
pozwala
na
aktualizację
bazy
danych
wizualizacji linii kolejowych w przypadku ich
przebudowy, modernizacji, zmiany systemu
sterowania ruchem itp.
[Pro3] Projekt nr PBU 423/2016
pt. Opracowanie innowacyjnej
technologii pozyskiwania i integracji
danych geolokalizacyjnych oraz
biomedycznych monitorowanych
pacjentów
M. Chmielewski – kierownik projektu.
Okres realizacji: 18.05.2016−18.08.2016.
Głównym celem projektu był zbiór usług
serwerowych pozwalających na retencję danych
biomedycznych pacjentów, zbieranych z wybranych opasek biomedycznych i przetwarzanych przez urządzenia klasy smartphone.
System zakłada budowę aplikacji mobilnej
przeznaczonej do współpracy z wybranymi
opaskami biomedycznymi i współpracującej
z usługami serwerowymi, których zadaniem jest
gromadzenie i filtrowanie otrzymywanych
danych biomedycznych.
[Pro4] Praca nr RMN 948/2014
pt. Metoda fuzji danych sensorycznych
z wykorzystaniem modeli semantycznych oraz metod sztucznej
inteligencji
M. Chmielewski – kierownik pracy.
Okres realizacji: 1.07.2014–31.12.2016.
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.:

Celem projektu było:
• Opracowanie demonstratora stanowiska
szkoleniowego dla maszynistów pojazdów
trakcyjnych, który w sposób optymalny
będzie
uwzględniał
warunki
ruchu
i procedury postępowania na liniach
...................................................................
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problemie identyfikacji i oceny istotności
danych, podejrzanych (ukrytych) operacji
finansowych
wskazujących
procesy
nadużyć podatkowych i finansowych;
•
problemie
oceny
istotności
danych
pozyskiwanych z systemów rozpoznania
i dowodzenia wykorzystywanych do budowy
produktów CTP (ang. Common Tactical
Picture) i COP (ang. Common Operational
Picture);
•
problemie budowy percepcji dowódcy na
podstawie danych o środowisku i sytuacji
decyzyjnej
z
wykorzystaniem
metod
konstrukcji świadomości sytuacyjnej i zastosowania
technik
rzeczywistości
rozszerzonej;
•
problemie poprawy jakości, dekonfliktacji,
integracji
danych
(w
tym
danych
pozyskiwanych ze źródeł 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
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.

•

[Pro5] Praca badawcza nr RMN 819/2016
pt. Inteligentne klasyfikatory
w diagnozowaniu medycznym
Kierownik pracy – K. Antczak (doktorant).
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2016.
W ramach pracy zajmowano się problemem
tzw.
progu
odcięcia
dla
systemów
wieloklasyfikatorowych, opartych o rankingi
w diagnostyce medycznej. Dokonano identyfikacji problemu dla klasyfikatorów złożonych
w Systemach Wspomagania Decyzji Medycznych. Stwierdzono istnienie zależności czułości
i swoistości klasyfikatora od wartości progu.
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Wykonana w kolejnym kroku analiza pozwoliła
na podanie potencjalnych przyczyn tego
zjawiska. W wyniku prowadzonych prac
zaproponowano rozwiązanie oparte o tzw.
uczenie głębokie (ang. deep learning), które
pozwoli sterować czułością i swoistością
systemów
wieloklasyfikatorowych.
Jednym
z potencjalnych beneficjentów tego rozwiązania
jest diagnostyka medyczna. Prowadzone
badania wykorzystane będą w Systemie
Wspomagania Diagnostyki (SWD) stworzonym
w WAT. Da to swobodę działania diagnostom
i wprowadzi element sprzężenia zwrotnego
między użytkownikiem a systemem.
4.1.2. Projekty i prace badawcze w trakcie
realizacji
[Pro6] 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
 ZETO–Świdnica z siedzibą w Świdnicy.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Kiedrowicz (kierownik projektu), R. Kasprzyk,
J. Koszela, Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
M. Chmielewski, J. Stanik.
Okres realizacji: 19.12.2012 − 18.04.2018.
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.

.....................................................................
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[Pro7] Projekt nr PBR 476/2013
pt. Wirtualny system doskonalenia
taktyki ochrony granicy państwowej oraz
kontroli ruchu granicznego
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum, w którym WAT jest liderem.
Wykonawcami ze strony WAT są pracownicy
naukowi z Instytutu Systemów Informatycznych:
M. Chmielewski (kierownik projektu ze strony
WAT), R. Antkiewicz, M. Dyk, R. Kasprzyk,
J. Koszela, W. Kulas, A. Najgebauer,
D. Pierzchała, J. Rulka, Z. Tarapata,
R. Wantoch-Rekowski.
Okres realizacji: 17.05.2013−16.02.2018.
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.
[Pro8] Projekt nr PBR 080/2013
pt. Elektroniczny system zarządzania
cyklem życia dokumentów o różnych
poziomach wrażliwości
Wykonawcami projektu są: M. Kiedrowicz –
kierownik projektu, P. Adamczyk, T. Górski,
J. Koszela,
P. Marciniak,
P. Moszczyński,
T. Nowicki, D. Pierzchała, J. Stanik, A. Walczak,
R.
Wantoch-Rekowski,
R.
Waszkowski,
Z. Wesołowski, K. Worwa.
Okres realizacji: 23.12.2013−22.04.2017.
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
przeznaczonego do tego systemu informatycznego,
pozwoli
na
pod-niesienie
poziomu
bezpieczeństwa
oraz
kontroli
związanej
z informacjami posiadającymi różne klauzule
poufności.

[Pro9] Projekt nr PBR 362/2015
pt. Integracja i wsparcie procesów
zarządzania informacją i optymalizacji
decyzji systemu ostrzegania
i alarmowania (WAZkA)
Wykonawcami projektu są:
Z. Tarapata (kierownik), M. Dyk, R. Kasprzyk,
W. Kulas, D. Pierzchała (główni wykonawcy),
R. Antkiewicz, M. Chmielewski, K. Chlebicki,
A. Najgebauer, J. Rulka, K. Mierzejewski
Okres realizacji: 22.12.2015−21.12.2017.
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.
[Pro10] Praca badawcza nr PBS 927/2016
pt. Analiza, modelowanie i projektowanie
systemów informatycznych na potrzeby
bezpieczeństwa wewnętrznego
i zewnętrznego państwa
Wykonawcami pracy są: Z. Tarapata (kierownik),
R. Antkiewicz, A. Walczak (główni wykonawcy).
Okres realizacji: 4.01.2016−31.12.2017.
Zaplanowane cele pracy przekładają się na
następujące zadania:
• Modelowanie i optymalizacja procesów
(w tym decyzyjnych) na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
• Algorytmizacja procesów (w tym decyzyjnych)
na
potrzeby
bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
• Kalibracja i weryfikacja modeli i algorytmów
wspomagania decyzji na potrzeby bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego
państwa;
• Opracowanie
elementów
metodyki
konstruowania i integrowania informatycznych systemów wspomagania decyzji oraz
szkolenia na potrzeby bezpieczeństwa
wewnętrznego i zewnętrznego państwa;
• Opracowanie miar i metod badania efektywności
i
niezawodności
systemów
wspomagania decyzji i szkolenia oraz
oprogramowania tych systemów na potrzeby
bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

...................................................................
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[Pro11] Praca badawcza nr RMN 762/2015
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
cyberzagrożeń

(w językach logiki) na bazie danych
pozyskanych w ramach monitoringu medycznego.

Kierownik pracy – R. Kasprzyk.

[Pro13] Praca badawcza nr RMN 816/2016
pt. Modelowanie, symulacja i analiza
cyberzagrożeń

Okres realizacji: 1.06.2015−31.12.2017.
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
CERT-owym.
Opracowana
koncepcja
symulatora powinna również umożliwić szybkie
przygotowanie i efektywne (oraz efektowne)
przeprowadzenie ćwiczeń z ochrony bezpieczeństwa infrastruktury IT zarówno dla sektora państwowego, jak i prywatnego.
[Pro12] Praca badawcza nr RMN 815/2016
pt. Metoda wnioskowania aplikowania
w mobilnych narzędziach monitoringu
medycznego
Kierownik pracy – D. Bugajewski,
Główny wykonawca – M. Chmielewski.

Kierownik pracy – M. Dyk,
Główni wykonawcy: D. Pierzchała, R. Kasprzyk,
K. Chlebicki.
Okres realizacji: 1.06.2016−30.04.2017.
Głównym celem pracy jest opracowanie
symulatora i środowiska eksperymentalnego na
potrzeby badania cyberzagrożeń występujących
w Internecie Rzeczy (IoT).
[Pro14] Praca badawcza nr RMN 817/2016
pt. Zastosowanie modeli
prognostycznych w algorytmach
decyzyjnych dedykowanych mobilnym
narzędziom diagnostyki medycznej
Kierownik pracy – D. Frąszczak (doktorant),
Główny wykonawca: M. Chmielewski.
Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2017.
Celem pracy jest opracowanie metody analitycznej wykorzystującej modele prognostyczne
w algorytmach decyzyjnych dedykowanych
mobilnym narzędziom diagnostyki pacjentów.
Istotą badań jest praca teoretyczna z zakresu
teorii prognozowania, a także interpretacji oraz
integracji danych pozwalająca na uzyskanie
prognozy dotyczącej trendów poziomu cukru we
krwi badanej osoby. W zaproponowanym
rozwiązaniu zostaną przeprowadzone badania
obejmujące analizę czynników wpływających na
poziom cukru we krwi pacjenta, w celu
ich aplikacji w modelu prognostycznym
wykorzystywanym do predykcji stanu zdrowia
osoby badanej. Sednem metody jest bazowanie
na bardzo rzadko pobieranych danych
dokładnych (nakłuciowa metoda pomiaru)
i uzupełnienie tych danych pomiarami danych
trendów poziomu cukru we krwi (metoda
optoelektroniczna, bezinwazyjna). Opracowane
rozwiązanie mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo
diabetyka poprzez przewidywanie reakcji
organizmu na daną akcję, jak np. aktywność
fizyczna, zjedzony posiłek czy zaaplikowany lek.
W ramach prowadzonych badań zakłada się
również opracowanie algorytmu wnioskowania
na podstawie oszacowanych prognoz, pod
kątem identyfikowania wybranych stanów
zdrowia badanej osoby.

Okres realizacji: 1.06.2016−31.12.2017.
Głównym celem pracy jest budowa metody
analitycznej, która pozwoli na wnioskowanie
34
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[Pro15] Praca badawcza nr RMN 818/2016
pt. Symulacja numeryczna
samoorganizujących się światłowodów
w warstwach ciekły kryształ–
półprzewodnik

5.

Kierownik pracy – P. Moszczyński,
Główni wykonawcy: A. Walczak, P. Marciniak.
Okres realizacji: 1.06.2016−30.04.2017.
Celem projektu jest zaproponowanie metod
umożliwiających
symulację
zjawisk
zachodzących w niesymetrycznej hybrydowej
komórce ciekłokrystalicznej, w której propaguje
się wiązka lasera. Zaproponowane metody
powinny umożliwić numeryczne wyznaczenie
rozkładu współczynnika załamania warstwy
ciekłego kryształu w komórce, w której
propaguje się wiązka lasera. Stosowane w nich
modele opisujące wpływ pola sterującego
i oświetlenia na uporządkowanie molekuł
ciekłego kryształu muszą uwzględniać budowę
komórki oraz parametry materiałów, z których
składa się komórka ciekłokrystaliczna.
4.1.3. Udział pracowników w projektach
zewnętrznych
[Pro16] Projekt nr PBR 366/2015
pt. Budowa pojazdów pożarniczych
z zachowaniem ergonomii użytkownika
Do realizacji projektu zostało powołane
konsorcjum w składzie:
•
Wydział Mechaniczny WAT (lider),
Wydział Cybernetyki WAT,
•
Wojskowy Instytut Techniki Pancernej
i Samochodowej
•
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży
Pożarnej w Krakowie
•
SZCZEŚNIAK Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

symulowanych rozmieszczeń osprzętu oraz
wyliczania osprzętu, a także wyliczanie
zbiorów wartości wskaźników ergonomicznych;
Opracowanie i implementacja ergonomicznych rozmieszczeń wirtualnego osprzętu do
wybranych scenariuszy działania w akcji
pożarniczej.

4.2. Szczególne osiągnięcia
1.

Złoty medal oraz nagroda GRAND PRIX
na Międzynarodowej Wystawie Technologii
i
Innowacji
IPITEX
2016
w Bangkoku (Tajlandia), 2–6 lutego
2016 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: Mariusz Chmielewski (opiekun
naukowy),
Damian
Frąszczak,
Dawid
Bugajewski, Ernest Szczepaniak, Krzysztof
Jakubowski.

W realizacji projektu (po stronie WCY WAT)
udział biorą: A. Walczak, T. Nowicki, J. Koszela,
R. Wantoch-Rekowski, Ł. Matuszelański
Okres realizacji: 22.12.2015−21.12.2017.
Głównym celem projektu (w zakresie zadań
WCY WAT) jest opracowanie symulatora
wirtualnego
do
prowadzenia
badań
w zakresie ergonomii wyposażenia i obsługi
specjalizowanego pojazdu pożarniczego, w tym:
1. Opracowanie metodyki badawczej do
symulacji wirtualnej pojazdu pożarniczego;
2. Oprogramowanie symulatora wirtualnego
pojazdu pożarniczego;
3. Opracowanie
metodyki
badawczej
ergonomii rozmieszczenia i wykorzystania
osprzętu
pojazdu
pożarniczego
wg
wybranych scenariuszy akcji pożarniczych;
4. Symulacja
wirtualna
wykorzystania
osprzętu
pojazdu
pożarniczego
dla
...................................................................
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Złoty
medal
na
Międzynarodowej
Wystawie
Technologii
i
Innowacji
IPITEX 2016 w Bangkoku (Tajlandia),
2–6 lutego 2016 r.
Nagrodzony projekt: PATRON
Projekt PATRON (ang. Parkinson’s Analytics for
Tremors Recognition and Observation of Neuroerrors) – multisensoryczny system analizujący
symptom choroby Parkinsona, wspierający
diagnostykę oraz proces testów klinicznych
leków neurologicznych.

2.

Autorzy projektu: Marcin
Kukiełka, Jakub
Kędzior, Damian Rainko, Rafał Wołoszyn pod
kierownictwem Mariusza Chmielewskiego.

Dotychczasowe sukcesy projektu PATRON to
sześć medali: platynowy, złoty, dwa srebrne
i dwa brązowe zdobyte na międzynarodowych
wystawach wynalazczości w latach 2014–2015.
Platynowy medal na Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków
IWIS 2016, 10–12 października 2016 r.
Nagrodzony projekt: MORPHEUS.
Projekt MORPHEUS to biomedyczny system
zawierający
implementację
autorskich
algorytmów
wyznaczania
hipnogramów
użytkownika na bazie danych przesyłanych
przez
innowacyjną
opaskę
biomedyczną
odczytującą i przetwarzającą dane biopotencjałów (fotopletyzmografię, konduktancję
skóry, temperaturę oraz sygnały inercjalne).
Dzięki zastosowaniu mobilnego pomiaru funkcji
organizmu opaska biomedyczna w wygodny
sposób rejestruje wymagane biopotencjały oraz
ruchy użytkownika w trakcie snu, wyznaczając
hipnogram określający poszczególne fazy snu
i ewaluując czas jego trwania. Analiza
parametrów ilościowych oceniających fazy snu,
średni czas trwania, jak również parametry
związane z nawykami sennymi użytkownika,
pozwala oceniać efektywność snu oraz ryzyko
potencjalnych
problemów
zdrowotnych
związanych z bezsennością, depresją, bezdechem sennym, a także innymi zaburzeniami
neurologicznymi snu.

3.

Projekt iSulin po raz pierwszy został
zaprezentowany na międzynarodowych wystawach wynalazczości w 2015 r. Udział tego
projektu w wielu prestiżowych imprezach
zakończył się dużym sukcesem, na jego koncie
odnotowano już cztery medale (w tym trzy złote).
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System
Morpheus
może
być
wykorzystywany do monitorowania dzieci
i niemowląt jako narzędzie służące do
wykrywania i przeciwdziałania śmierci łóżeczkowej oraz innych schorzeń i zaburzeń
oddechowych dzieci.
System został wyposażony w rozbudowany
mechanizm
notyfikacji
użytkownika
przypominający o porach snu oraz inteligentny
algorytm
wybudzania
oferujący
szereg
parametryzowalnych
technik
stopniowego
wybudzania użytkownika.
Autorzy projektu: Karol Kozieł, Paweł Piotrowski,
Jarosław Roszczewski, Przemysław Regulski,
Ilona Paziewska, Michał Popieluch pod
kierownictwem Mariusza Chmielewskiego.

Złoty
medal
na
Międzynarodowej
Warszawskiej Wystawie Wynalazków
IWIS 2016, 10–12 października 2016 r.
Nagrodzony projekt: SymSG Border Tactics.
Projekt SymSG Border Tactics oferuje
kompleksowe podejście do zaspokojenia potrzeb
szkoleniowych
zdefiniowanych
przez
przedstawicieli Gestora (Straży Granicznej) oraz
funkcjonariuszy Centrum Szkolenia Straży
Granicznej.
System
symulacyjny
wraz
z opracowaną metodyką prowadzenia ćwiczeń
symulacyjnych stanowi wsparcie i uzupełnienie
programu kształcenia kadry Straży Granicznej
i uwzględnia procesy dydaktyczne kursów
doskonalących funkcjonariuszy i kierowników
Straży Granicznej. Symulator ma pomóc
w
weryfikacji
trafności
i
poprawności
podejmowanych
decyzji
kierowników
(dowódców) Straży Granicznej w zakresie ich
odpowiedzialności,
weryfikacji
poprawności
działania oraz znajomości reguł i procedur
postępowania pojedynczego funkcjonariusza
Straży Granicznej w trakcie realizacji wybranych
działań.
System
dostarcza
nowoczesne,
interaktywne
narzędzia
wykorzystywane
w szkoleniu funkcjonariuszy Straży Granicznej
oraz innych służb MSW. Jego funkcjonalność
umożliwi
szkolenie
w
zakresie
zadań
związanych z ochroną zewnętrznej granicy UE
i strefy Schengen oraz odwzorowania działania
na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego kraju.
Oferowane
rozwiązanie
informatyczne
odwzorowuje procedury i dobre praktyki
działania Straży Granicznej oraz reguły
współdziałania z instytucjami i służbami
państwowymi.
4.

Autorzy projektu: Karol Kozieł, Paweł Piotrowski,
Jarosław Roszczewski, Przemysław Regulski,
Ilona Paziewska, Michał Popieluch pod
kierownictwem Mariusza Chmielewskiego.

...................................................................
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5. Medal honorowy SPWiR (Stowarzyszenia
Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów)
dla Mariusza Chmielewskiego za zasługi
dla ruchu innowacji
Medal wręczono podczas ceremonii rozdania
nagród na IWIS 2016.

6. II i IV miejsce w krajowych finałach międzynarodowego konkursu Imagine Cup 2016
II miejsce w kategorii WorldCitizenship
dla zespołu TheSleepWalkers.
Zespół w składzie: Mariusz Chmielewski –
opiekun naukowy, Jarosław Roszczewski,
Paweł Piotrowski, Przemysław Regulski,
Karol
Kozieł
zaprezentował
projekt
MORPHEUS.
IV miejsce w kategorii Innovatio dla zespołu
Lock Busters.
Zespół w składzie: Mariusz Chmielewski –
opiekun naukowy, Krzysztof Filipowicz,
Mateusz Bartuzi, Rafał Kaliński, Dawid
Kozioł
zaprezentował
projekt
SMILe
(Secure Mobile Interface for Locking). Jest
to innowacyjne urządzenie (montowane
w zamku drzwi) komunikujące się
z
osobistym
telefonem
i
będące
jednocześnie automatem otwierającym
drzwi. Rozwiązanie pozwala na zarządzanie
dostępem
do
różnego
rodzaju
pomieszczeń, wykorzystując przy tym
technologie bezprzewodowe, i całkowite
zastąpienie kluczy smartphonem. System
może być wykorzystany do monitorowania
dostępu do pomieszczeń np. biurowych
i hotelowych, gdzie ważna jest kontrola
czasu dostępu.
SMILe
to
projekt
interdyscyplinarny
realizowany przez studentów Wojskowej
Akademii
Technicznej
z
Wydziałów:
Cybernetyki, Optoelektroniki, Elektroniki
i Mechatroniki.
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7.

Nagroda Microsoft Research Azure Award o wartości 20 000 dol. na realizację projektu
A.Net
Nagrodę otrzymał zespół studentów indywidualnych i doktorantów z Instytutu Systemów
Informatycznych: Kamil Banach, Cezary Bartosiak, Daniel Bocian, Paweł Giętkowski,
Piotr Marszałek, Mateusz Parada, Paulina Stefańczyk, Krzysztof Szkółka, Michał Zabielski.
Zespół pod opieką naukową R. Kasprzyka.
Program Microsoft Azure for Research ma na celu przyspieszenie prowadzenia badań
bazujących na przetwarzaniu wielkich zbiorów danych lub wymagających wykorzystania dużych
mocy obliczeniowych. Program Microsoftu jest dostosowany do potrzeb naukowców pracujących
na uczelniach, w agencjach rządowych i w przemyśle. Program ułatwia tworzenie rozwiązań
bazujących na chmurze obliczeniowej Microsoftu, oferując jednocześnie możliwość
wykorzystania dowolnych systemów operacyjnych i środowisk wytwórczych.
Projekt A.Net (ABCDEF.Net – Advanced Big & Complex Data Exploration Framework using
Networks) ma na celu budowę platformy do analiz systemów dających się modelować
z wykorzystaniem języka teorii grafów i sieci. Głównym założeniem jest umożliwienie obliczeń na
sieciach wielkiej skali.

8.

IV miejsce w Europie w konkursie Cyber 9/12 Student Challenge 2016 dla zespołu EGIDA
Podobnie jak w 2015 r. zespół EGIDA w składzie: Michał Jędrzejczak, Krzysztof Kijo, Stanisław
Skrzypecki, Kacper Zujko, Rafał Kasprzyk (opiekun naukowy) był jednym z trzech zespołów
z Polski, które zakwalifikowały się do tego prestiżowego międzynarodowego konkursu.
Drugim polskim zespołem był wyróżniony DROP TABLE, zespół studentów z WCY WAT pod
opieką naukową Mariusza Chmielewskiego.
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.

9.

Doktoranci Instytutu Systemów Informatycznych zwycięzcami natowskiego konkursu
W kwietniu 2016 r. w Krakowie odbył się pierwszy natowski konkurs w stylu Hackathon.
Rywalizację przeprowadzono z architektury korporacyjnej w dwóch dyscyplinach: programowania
oraz modelowania. Konkurs skierowany był do przedstawicieli organizacji wojskowych państw
sojuszu NATO, uczelni i firm.
W dyscyplinie programowania zwyciężył zespół polski w składzie: ppor. Marcin Cieślewicz,
ppor. Marcin Perka i ppor. Artur Stachurski (doktoranci z Instytutu Systemów Informatycznych
WCY WAT). W ramach konkursu zespół ten w ciągu zaledwie czterech dni zbudował złożony
prototyp oprogramowania oparty na działaniu w tzw. „chmurze obliczeniowej”, służący do obsługi
repozytorium NATO C3 Taxonomy.

10. Wyróżnienie pracy doktoranta WCY
WAT Piotra Olszewskiego nagrodą
Ministerstwa Cyfryzacji, w dziedzinie
„Najlepsza
prezentacja
z
zakresu
informatyzacji administracji publicznej”,
w ramach konkursu Młodych Mistrzów
podczas XXI Forum Teleinformatyki.
Sesja Młodych Mistrzów jest stałym
elementem
programu
najstarszej
i prestiżowej konferencji, jaką jest Forum.
Uczestnikami Sesji Młodych Mistrzów są
studenci z uczelnianych kół zainteresowań naukowych oraz doktoranci.
W konkursie przyznawane są nagrody
w następujących kategoriach:
• Nagroda Rady Programowej Forum
• Nagroda
Generalnego
Inspektora
Ochrony Danych Osobowych
• Nagroda Ministra właściwego ds.
Informatyzacji
• Nagroda
Ministerstwa
Spraw
Wewnętrznych
• Nagroda
Centrum
Zastosowań
Matematyki i Inżynierii Systemów PAN.
...................................................................
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11. Zespołowa Nagroda Rektorska dla
Mariusza Chmielewskiego i Rafała
Kasprzyka za „znaczne osiągnięcia
dydaktyczne w pracy ze studentami oraz
sukcesy
odnoszone
na
międzynarodowych wystawach wynalazczości”.

40

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

5. Tytuły i stopnie naukowe
5.1. Doktoraty

[Mgr8]

Paweł Gajda – Opracowanie
wybranych algorytmów symulacyjnych
sprawców, elementów operacyjnych
Straży Granicznej symulatora
sztabowego Straży Granicznej.
Promotor – M. Chmielewski
Radosław Głowacki – Charakterystyka
porównawcza narzędzi
wspomagających proces zarządzania
w organizacji.
Promotor – E. Szkic-Czech

[Dr1]

Grzegorz Pieniążek – Metoda analizy
i optymalizacji poziomu
bezpieczeństwa informacyjnego
organizacji biznesowej.
Promotor – A. Chojnacki

[Dr2]

Tomasz Rzeźniczak – Data
visualization optimization in medical
patterns recognition.
Promotor – A. Ameljańczyk

[Mgr9]

[Dr3]

Karol Tomaszewski – Metoda
klasteryzacji uwzględniająca
charakterystyki strumieni odwołań do
danych w obiektowych bazach danych.
Promotor – T. Nowicki

[Mgr10] Marcin Gorgoń – Opracowanie
wybranych elementów warstwy
integracyjnej symulatora sztabowego
Straży Granicznej z wykorzystaniem
rozproszonych technologii in-memory-data-grid.
Promotor – M. Chmielewski

5.2. Prace magisterskie
[Mgr1]

[Mgr2]

[Mgr3]

[Mgr4]

[Mgr5]

Katarzyna Balkiewicz – Projekt
środowiska do wsparcia zespołu
projektowego integracji systemów
informatycznych.
Promotor – T. Górski
Łukasz Bartczak – Koncepcja
i realizacja systemu ekspertowego do
wspomagania oceny produktów
informatycznych wybranej klasy.
Promotor – G. Konopacki
Bartłomiej Bocian – Analiza
porównawcza klientów mobilnych
aplikacji internetowej dla urządzenia
iPhone.
Promotor – A. Arciuch
Michał Bokiniec – Opracowanie
środowiska do analizy systemów
modelowanych jako hipergrafy lub
hipersieci.
Promotor – R. Kasprzyk
Cezary Bors – Projekt
i implementacja generatora
przypadków testowych
z wykorzystaniem kryteriów
strukturalnych.
Promotor – K. Worwa

[Mgr6]

Mariusz Brach – Symulacyjna
weryfikacja dla potrzeb optymalizacji
tras przelotów statków powietrznych.
Promotor – D. Pierzchała

[Mgr7]

Anna Cierniewska – Mechanizm
prezentacji danych pacjenta dla
wybranych systemów mobilnych.
Promotor – G. Bliżniuk

[Mgr11] Mateusz Hinca – Koncepcja modułu
zarządzania wersjami systemu.
Promotor – S. Rozmus
[Mgr12] Grzegorz Izdebski – Metoda badania
własności silników wirtualnych gier
symulacyjnych do zastosowań typu
CAX.
Promotor – J. Koszela
[Mgr13] Agnieszka Jabłońska – Projekt
i implementacja klasyfikatora dla
analizy sentymentu.
Promotor – M. Mazurek
[Mgr14] Łukasz Januszewski – Zastosowanie
języków programowania
z ograniczeniami do optymalizacji
procesów.
Promotor – W. Stecz
[Mgr15] Aneta Kielan – Metoda integracji
zasobów danych z wykorzystaniem
ontologii.
Promotor – J. Koszela
[Mgr16] Magdalena Kiljan – Analiza strumienia
pacjentów oraz model biznesowy
procesów informacyjnych zarządzania
Centrum Medycznym lekarzy
specjalistów i koncepcja
informatycznego wsparcia zarządzania
tym centrum.
Promotor – I. Skórska
[Mgr17] Krzysztof Kijo – Analiza i modelowanie
topologii sieci botnet.
Promotor – R. Kasprzyk
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[Mgr18] Maciej Klatka – Budowa systemu
wspomagającego analizę wpływu
zabiegów bioregeneracji na wydolność
organizmu.
Promotor – R. Kasprzyk

[Mgr27] Karol Ostrowski – Edytor dynamicznej
sytuacji taktycznej wojsk oparty na
internetowej platformie GIS typu open
source.
Promotor – J. Rulka

[Mgr19] Kacper Klepacz – Pozyskiwanie
i przetwarzanie danych obrazowych do
oceny zaburzeń przepływów
w naczyniach serca.
Promotor – A. Walczak

[Mgr28] Małgorzata Paciorkowska –
Opracowanie algorytmów
porównywania modeli semantycznych
z wykorzystaniem miar podobieństwa
strukturalnego i leksykalnego.
Promotor – M. Chmielewski

[Mgr20] Kamil Kosiński – Koncepcja i realizacja
systemu oceny poziomu
bezpieczeństwa obiektów wybranej
klasy z wykorzystaniem mechanizmów
wnioskowania rozmytego.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr21] Mateusz Kostaniak – Analiza
i charakterystyka paradygmatu
programowania reaktywno-funkcyjnego
wraz z przykładem jego wykorzystania.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr29] Paweł Pawelec – Wykorzystanie
technik refaktoryzacyjnych jako metody
usprawniania kodu źródłowego
programów.
Promotor – K. Worwa
[Mgr30] Emil Paź – Opracowanie środowiska
do modelowania i optymalizacji
złożonych przedsięwzięć.
Promotor – R. Kasprzyk

[Mgr22] Piotr Marszałek – Metody teorii gier
w modelowaniu ewolucji sieci.
Promotor – R. Kasprzyk

[Mgr31] Mariusz Piech – Opracowanie metody
unifikacji identyfikatorów w systemach
zasilanych różnymi źródłami danych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Mgr23] Kamil Maślanka – Aplikacja
wspomagająca zarządzanie przyjęciem
gości i planowaniem zabiegów
w placówce leczniczo-rehabilitacyjnej
typu sanatoryjnego.
Promotor – I. Skórska

[Mgr32] Michał Piecyk – Zastosowanie
frameworku Protégé we wnioskowaniu
predykcyjnym w systemach klasy
CDSS.
Promotor – G. Bliźniuk

[Mgr24] Łukasz Mularczyk – Model biznesowy
procesów informacyjnych zarządzania
i koncepcja informatycznego
wspomagania w wybranej organizacji
społecznej.
Promotor – I. Skórska
[Mgr25] Kamil Nieścioruk – Model biznesowy
mechanizmów kontroli przepływu
środków unijnych przeznaczonych dla
potrzeb wspierania biznesu
w wybranym obszarze działalności
gospodarczej i koncepcja
informatycznego wspomagania
funkcjonowania tych mechanizmów.
Promotor – I. Skórska
[Mgr26] Michał Nowotarski – Opracowanie
algorytmów decyzyjnych
wykorzystujących wybrane sygnały
inercjalne oraz biomedyczne do
identyfikacji zaburzeń neurologicznych
oraz oprogramowania mobilnego na
platformę Android.
Promotor – M. Chmielewski
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[Mgr33] Kacper Pietrasik – Badanie wydajności
rozwiązań integracyjnych
z magistralami usług typu Open
Source.
Promotor – T. Górski
[Mgr34] Maciej Poławski – Analiza
uwarunkowań ergonomicznych
w zakresie budowy i eksploatacji
stanowiska komputerowego dla
użytkowników o określonej
niepełnosprawności oraz koncepcja
informatycznego wspomagania
organizowania takiego stanowiska
i zarządzanie nim.
Promotor – G. Konopacki
[Mgr35] Adrian Rasiński – Analiza
porównawcza wybranych technologii
korporacyjnych portali informacyjnych.
Promotor – K. Worwa
[Mgr36] Tomasz Roszkowski – Metoda
określania podobieństwa procesów
biznesowych przez znakowanie
genetyczne.
Promotor – J. Koszela

.....................................................................
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[Mgr37] Stanisław Skrzypecki – Środowisko
wieloagentowej i wielorozdzielczej
symulacji rozproszonej działań
bojowych.
Promotor – D. Pierzchała

[Inż3]

Michał Bieliński – Projekt systemu
wspomagający zarządzanie ryzykiem
w bezpieczeństwie informacji.
Promotor – J. Stanik

[Inż4]

Witold Bokun – Środowisko
programowe do wspomagania oceny
efektywności obliczeniowej algorytmów
sortowania zewnętrznego.
Promotor – K. Worwa

[Inż5]

Łukasz Boryczka – Opracowanie
narzędzia wspomagającego
diagnostykę choroby Parkinsona
z wykorzystaniem sensorów
inercjalnych dedykowanego platformie
Android.
Promotor – M. Chmielewski

[Inż6]

Jacek Bylina – Grupowanie
dokumentów tekstowych w systemach
klasy Big Data z wykorzystaniem
biblioteki Apache Mahout.
Promotor – M. Mazurek

[Inż7]

Artur Chmielak – Projekt i implementacja aplikacji internetowej
wspomagającej funkcjonowanie
centrum kryzysowego w wybranym
zakresie.
Promotor – I. Skórska

[Inż8]

Adam Chrzanowski – Projekt usług
i infrastruktury sieciowej klasy
Enterprise dla przedsiębiorstwa
obejmującego kilka zdalnych
lokalizacji.
Promotor – J. Furtak

[Mgr44] Damian Zych – Wybrane technologie
przetwarzania dużych zbiorów danych
(Big Data).
Promotor – R. Waszkowski

[Inż9]

Michał Chrzanowski – Projekt i implementacja aplikacji wspierającej
pracę dzielnicowego.
Promotor – S. Rozmus

[Mgr45] Tomasz Żentara – System
wspomagania obsługi komputera dla
osób z niedowładem kończyn górnych.
Promotor – J. Chudzikiewicz

[Inż10]

Hubert Chylik – Klasyfikacja
dokumentów tekstowych w systemach
klasy Big Data z wykorzystaniem
biblioteki Apache Mahout.
Promotor – M. Mazurek

[Inż11]

Michał Cywiński – Projekt i implementacja aplikacji z interfejsem dla
urządzeń mobilnych wspierającej
SCRUM.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż12]

Filip Darmochwał – Projekt systemu
zabezpieczeń dla obiektu administracji
publicznej.
Promotor – J. Stanik

[Inż13]

Kamil Darmofalski – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
rozgrywki ligi hokeja na trawie

[Mgr38] Dominik Stroiński – Analiza
użytkowania sieci www.
Promotor – K. Worwa
[Mgr39] Robert Stuczyński – Analiza
porównawcza efektywności
algorytmów mrówkowych i innych
algorytmów.
Promotor – K. Worwa
[Mgr40] Weronika Ślusarska – Charakterystyka
porównawcza aplikacji
wspomagających testowanie
wydajności systemów informatycznych.
Promotor – W. Barcikowski
[Mgr41] Mariusz Wnorowski – Opracowanie
mechanizmów do automatycznej
personalizacji urządzeń mobilnych.
Promotor – R. Kasprzyk
[Mgr42] Daniel Wojciechowski – Opracowanie
koncepcji wykorzystania
identyfikatorów biometrycznych
w informatycznych systemach
publicznych.
Promotor – M. Kiedrowicz
[Mgr43] Paulina Wysocka – Metoda
zobrazowania sytuacji taktycznej
z wykorzystaniem technologii VR/AR.
Promotor – J. Koszela

5.3. Prace inżynierskie
[Inż1]

[Inż2]

Kamil Banach – Rozszerzalne
środowisko programowe do
interaktywnej wizualizacji działania
wybranych algorytmów grafowo-sieciowych.
Promotor – R. Kasprzyk
Patryk Bieguszewski – Testy
porównawcze szybkości wykonania
wybranych algorytmów grafiki
komputerowej w środowisku
CPU GPU.
Promotor – M. Salamon
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w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki
[Inż14]

[Inż15]

Mateusz Dendera – Komputerowa
implementacja metod analizy
przepływów w sieciach.
Promotor – R. Kasprzyk
Mateusz Fidura – Projekt i implementacja środowiska programowego klasy
SIEM do zarządzania
bezpieczeństwem oprogramowania
w średniej wielkości organizacji.
Promotor – R. Hoffmann

[Inż16]

Adam Filipiak – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
identyfikowanie
i wartościowanie podstawowych
aktywów organizacji.
Promotor – J. Stanik

[Inż17]

Kamil Frankowicz – Projekt i implementacja aplikacji z interfejsem
webowym wspierającej SCRUM.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż18]

Mateusz Frydrych – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
szacowanie podatności i zagrożeń
zasobów informacyjnych w organizacji.
Promotor – J. Stanik

[Inż19]

Kamil Gałek – Projekt i implementacja
systemu wspomagającego graficzną
analizę danych osobowo-ubezpieczeniowych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż20]

Piotr Gołębniak – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
funkcjonowanie warsztatu naprawy
pojazdów
w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki

[Inż21]

Mateusz Grabowski – Projekt i implementacja systemu opartego na
platformie Hadoop wspomagającego
przechowywanie i przetwarzanie
wielkich zasobów cyfrowych.
Promotor – B. Szafrański

[Inż22]

Filip Haleba – Projekt i implementacja
wybranej platformy integracyjnej.
Promotor – T. Górski

[Inż23]

Łukasz Ignaciuk – Projekt i implementacja platformy eLearning do
nauczania programowania – wersja
mobilna.
Promotor – T. Górski
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[Inż24]

Mateusz Jaszewski – Pakiet
komponentów symulacyjnych edytora
procesów biznesowych.
Promotor – D. Pierzchała

[Inż25]

Mateusz Kalinowski – Projekt i implementacja aplikacji do wsparcia
transportu kolejowego.
Promotor – T. Górski

[Inż26]

Krzysztof Kaczmarczyk – Projekt
i implementacja aplikacji wspierającej
zarządzanie zakresem projektu
w metodyce zwinnej.
Promotor – S. Rozmus

[Inż27]

Krzysztof Kania – Moduł wizualizacji
informacji z sieci sensorycznej na
urządzeniach mobilnych rzeczywistości
rozszerzonej.
Promotor – D. Pierzchała

[Inż28]

Sebastian Kilos – Projekt i implementacja platformy eLearning do
nauczania programowania – wersja
webowa.
Promotor – T. Górski

[Inż29]

Przemysław Kłosowski – Projekt
systemu wspomagającego
zarządzanie pojemnością usług
informatycznych.
Promotor – W. Barcikowski

[Inż30]

Milena Końska – Środowisko
programowe do eksploracji sieci
interakcji białek.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż31]

Karol Kowalczyk – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
zarządzanie okienkiem czasu
w metodyce zwinnej.
Promotor – S. Rozmus

[Inż32]

Marcin Kurtyka – Narzędzia do
kontraktowej specyfikacji systemów
obiektowo zorientowanych – studium
porównawcze.
Promotor – P. Kosiuczenko

[Inż33]

Łukasz Leonarczyk – Projekt i implementacja obiektów w środowisku
wirtualnej symulacji pola walki.
Promotor – J. Koszela

[Inż34]

Mateusz Łagód – Projekt systemu
wspomagający zarządzanie
bezpieczeństwem aglomeracji
w wybranym zakresie.
Promotor – J. Stanik

[Inż35]

Patryk Łukasiewicz – Projekt i implementacja aplikacji prezentacji
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danych pacjenta dla wybranych
środowisk mobilnych.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż47]

Paweł Piotrowski – Symulacja
incydentów bezpieczeństwa w obiegu
dokumentów niejawnych
kontrolowanych systemem RFID.
Promotor – A. Walczak

[Inż48]

Artur Piersa – Metody porównywania
i analizy jakościowej języków
programowania.
Promotor – A. Ameljańczyk

[Inż49]

Bartłomiej Polek – Projekt
i implementacja symulatora B-drzew.
Promotor – K. Worwa

[Inż50]

Dawid Markowski – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego entuzjastów
produktów kolekcjonerskich
Promotor – J. Koszela

Michał Popieluch – Metody
równoległego generowania liczb
pseudolosowych.
Promotor – Z. Wesołowski

[Inż51]

Michał Michałowski – Dyskusja
zastosowań koncepcji szyny
serwisowej w zapewnieniu
interoperacyjności heterogenicznych
systemów informatycznych.
Promotor – G. Bliźniuk

Przemysław Regulski – Aplikacja
wspomagająca pracę agenta
ubezpieczeniowego w wybranym
zakresie.
Promotor – I. Skórska

[Inż52]

Jarosław Roszczewski –
Oprogramowanie wizualizacji symulacji
konstruktywnej środowiska symulatora
sztabowego z wykorzystaniem technik
rozszerzonej rzeczywistości.
Promotor – M. Chmielewski

[Inż53]

Jakub Rudnik – Metoda zapewnienia
interoperacyjności systemów
medycznych z wykorzystaniem
dorobku open source.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż54]

Łukasz Rudzki – Projekt i implementacja mobilnej aplikacji
wspierającej system zarządzania
jakością ISO 9001.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

[Inż55]

Adrian Rzeźnicki – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego zaawansowaną
analizę danych masowych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż56]

Dominik Sabat – Komputerowa
implementacja metody wyszukiwania
struktur typu grupa w sieciach.
Promotor – R. Kasprzyk

[Inż57]

Łukasz Siedlecki – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego zaawansowaną
analizę danych o pojazdach.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż36]

Marcin Machul – Projekt systemu
informatycznego do zarządzania
energią odnawialną.
Promotor – T. Górski

[Inż37]

Dominik Malantowicz – Projekt
i implementacja systemu
wspomagającego funkcjonowanie
diabetyków.
Promotor – J. Koszela

[Inż38]

[Inż39]

[Inż40]

[Inż41]

[Inż42]

[Inż43]

[Inż44]

[Inż45]

[Inż46]

w technologii RFID.
Promotor – A. Walczak

Kamil Małysz – Rozszerzalne
środowisko programowe do symulacji
mobilnych sieci łączności.
Promotor – R. Kasprzyk

Bartłomiej Nowak – Wielomodułowe
narzędzie wspierające konstruowanie
liniowych i nieliniowych zadań
optymalizacji.
Promotor – J. Wiśniewska
Kamil Nowiszewski – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego zaawansowaną
analizę rejestrów i ewidencji.
Promotor – M. Kiedrowicz
Wacław Olech – Badanie zjawiska
pseudowielomianowości na
przykładzie wybranych metod
rozwiązywania zadania
programowania binarnego.
Promotor – J. Wiśniewska
Dariusz Pawlukiewicz – Programowe
narzędzie wspomagające proces
porównywania zawartości plików
tekstowych.
Promotor – J. Chudzikiewicz
Karolina Pawłowska – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego zobrazowanie
wyników analizy danych masowych.
Promotor – M. Kiedrowicz

Ilona Paziewska – System lokalizacji
pacjenta w obiekcie szpitalnym
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[Inż58]

[Inż59]

[Inż60]

[Inż61]

[Inż62]

[Inż63]

Kamil Słonina – Środowisko
programowe do wspomagania oceny
efektywności obliczeniowej algorytmów
sortowania wewnętrznego.
Promotor – K. Worwa

[Inż69]

Magdalena Woźniak – Projekt
i implementacja aplikacji
wspomagającej zarządzanie
zamówieniami w projekcie.
Promotor – S. Rozmus

[Inż70]

Kamil Strzedziński – Projekt i implementacja gry RTS w środowisku
Unity.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

Kacper Wojewódzki – Projekt aplikacji
wspomagającej proces zarządzania
działalnością promocyjną
przedsiębiorstwa.
Promotor – E. Szkic-Czech

[Inż71]

Marlena Sułek – Łatwo dostępne
narzędzie rozwiązujące liniowe
zadania optymalizacji.
Promotor – J. Wiśniewska

Adam Wysokiński – Projekt i implementacja gry komputerowej typu
obrona wieży.
Promotor – J. Koszela

[Inż72]

Piotr Szczepańczyk – Projekt i implementacja scenariuszy działań
taktycznych na szczeblu pododdziału
w środowisku symulacji wirtualnej
pola walki.
Promotor – J. Koszela

Konrad Zdrojewski – Opracowanie
mobilnego narzędzia do analizy
wybranych schorzeń neurologicznych
wykorzystującego sensor Leap Motion
oraz platformę Android.
Promotor – M. Chmielewski

[Inż73]

Kamil Zima – Projekt i implementacja
mechanizmów zachowań obiektów
w środowisku symulacji wirtualnej.
Promotor – J. Koszela

[Inż74]

Bartłomiej Żuk – Projekt i implementacja pojazdów
w programowalnym środowisku
symulacji wirtualnej Unity.
Promotor – R. Wantoch-Rekowski

Łukasz Socha – Projekt i implementacja aplikacji wspomagającej
funkcjonowanie firmy transportowej
w wybranym zakresie.
Promotor – G. Konopacki

Adrian Szczepański – Projekt i implementacja systemu
wspomagającego zarządzanie
usługami agenta ubezpieczeniowego.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż64]

Michał Szymanowski – Projekt
systemu wspomagającego
zarządzanie ryzykiem w projekcie
informatycznym.
Promotor – J. Stanik

[Inż65]

Piotr Tokarczyk – Projekt aplikacji
wspomagającej monitorowanie
i przegląd podstawowych elementów
bezpieczeństwa organizacji.
Promotor – J. Stanik

[Inż66]

Łukasz Truba – Implementacja
warstwy prezentacji systemu
komputerowo interpretowalnych
ścieżek klinicznych dla wybranej klasy
urządzeń mobilnych.
Promotor – G. Bliźniuk

[Inż67]

Jakub Uziało – Projekt i implementacja
systemu wspomagającego
zaawansowaną analizę danych
ubezpieczeń zdrowotnych.
Promotor – M. Kiedrowicz

[Inż68]

Damian Wesołowski – Projekt systemu
wspomagającego zarządzanie
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poziomem usług informatycznych.
Promotor – W. Barcikowski
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6.1.1. Autorstwo publikacji w czasopiśmie
wyróżnionym w JCR według listy A ministra
właściwego do spraw nauki
[Pub1] G. Bliźniuk, współautorzy: N. Mastellos,
J. Car (School of Public Health, Imperial
College London, London, UK), D. Czopnik
(Medical University in Wroclaw, Poland),
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(Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu) − „Evaluation of acute
phase proteins in clinically healthy dairy
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[Pub6] A. Ameljańczyk – „Presorting
as a method of acceleration of
algorithms in multi-objective optimization
problems”, Computer Science and
Mathematical Modelling, Nr 4, 5–11
(2016).
[Pub7] A. Ameljańczyk, współautor –
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– „The problem of thresholds
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applied in medical diagnostics”, Journal
of Health Policy & Outcomes Research
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6.4. Referaty konferencyjne
opublikowane w innych materiałach
konferencyjnych
[Pub96] A. Ameljańczyk – „Dynamiczny model
procesu detekcji zagrożeń
epidemiologicznych w systemie
monitoringu”, w materiałach
konferencyjnych: Inżynieria
bezpieczeństwa – Ochrona przed
skutkami nadzwyczajnych zagrożeń,
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T. Nowicki (przewodniczący Komitetu
Naukowego i Organizacyjnego),
D. Pierzchała, Z. Tarapata, A. Walczak
– XXIII Warsztaty Naukowe PTSK 2016,
Zakopane, 19–21 maja 2016 r.
[Konf3] P. Kosiuczenko (Komitet Sterujący
i Komitet Programowy) – KKIO 2016
(XVIII Krajowa Konferencja Inżynierii
Oprogramowania), Wrocław, Polska
15–17 września 2016 r.
[Konf4] D. Pierzchała (Komitet Programowy) –
ACIIDS 2016 (8th Asian Conference
on Intelligent Information and Database
Systems), Da Nang, Vietnam
14–16 marca 2016 r.
[Konf5] D. Pierzchała (Komitet Programowy)
– ICCCI 2016 (8th International
Conference on Computational Collective
Intelligence), Halkidiki, Grecja,
28-30 września 2016 r.
[Konf6] B. Szafrański (przewodniczący Rady
Programowej i Komitetu
Organizacyjnego) – XXII Forum
Teleinformatyki „Państwo w cyberprzestrzeni – od izolacji do współdziałania”, Miedzeszyn, Polska,
29–30 września 2016 r.
[Konf7] B. Szafrański (Komitet Naukowo-Programowy) – VIII Konferencja
Naukowa pt. „Bezpieczeństwo
w Internecie. Strategia cyberbezpieczeństwa dla Polski. Aspekty
instytucjonalne i prawne”, Warszawa,
Polska, 19–20 maja 2016 r.
[Konf8] A. Walczak (przewodniczący),
M. Kiedrowicz (Komitet Organizacyjny
Sesji „Systems and Technology for
Personal and Information Security) –
CSCC 2016 (20th International
Conference on Circuits, Systems,
Communications and Computers),
Corfu Island, Grecja, 14–17 lipca 2016 r.

[Konf9]

R. Waszkowski (Komitet
Organizacyjny) – SPIC 2016 (2nd
International Conference Spread Page
Initiative), Ustrzyki Dolne, Polska,
18–21 października 2016 r.

7.2. Udział w konferencjach
7.2.1. Konferencje zagraniczne
[Konf10] P. Adamczyk, M. Chmielewski,
R. Hoffmann, R. Kasprzyk,
M. Kiedrowicz, G. Kiryk, J. Koszela,
M. Kukiełka, A. Najgebauer,
J. Napiórkowski, T. Nowicki, J. Stanik,
P. Stąpor, B. Szafrański, Z. Tarapata,
A. Walczak, R. Waszkowski,
J. Wiśniewska, K. Worwa, (K. Antczak,
W. Cherifi, K. Szkółka, M. Zabielski –
doktoranci WCY) – CSCC 2016 (20th
International Conference on Circuits,
Systems, Communications and
Computers), Corfu Island, Grecja,
14–17 lipca 2016 r.
[Konf11] T. Górski – 19th WONCA Europe
Conference, Lizbona, Portugalia,
2–5 lipca 2014 r. (konferencja
niewykazana w raportach z 2014
i 2015).
[Konf12] M. Kiedrowicz – GIS ODYSSEY 2016
(Conference Exhibition Geographic
Information Systems and Land
Management), Perugia, Włochy,
5–9 września 2016 r.
[Konf13] M. Kiedrowicz, T. Nowicki,
R. Waszkowski – ICSS 2016
(3rd International Conference o Social
Science), Shanghai, Chiny,
9–11 grudnia 2016 r.
[Konf14] P. Kosiuczenko – MODELS 2016
(19th International Conference on
Model Driven Engineering Languages
and Systems), Saint-Malo, Francja,
2–7 października 2016 r.
[Konf15] T. Nowicki, R. Waszkowski – AHFE
2016 (7th International Conference
on Applied Human Factors and
Ergonomics and Affiliated
Conferences), Orlando, USA,
27–31 lipca 2016 r.
[Konf16] T. Nowicki, R. Waszkowski – ModTech
International Conference – Modern
Technologies in Industrial
Engineering IV, Iasi, Rumunia,
15–18 czerwca 2016 r.
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7.2.2. Konferencje międzynarodowe i krajowe
w Polsce
[Konf17] A. Ameljańczyk – XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOMILITARIS 2016
pt. „Inżynieria bezpieczeństwa
− ochrona przed skutkami nadzwyczajnych zagrożeń”, Zakopane,
13–16 września 2016 r.
[Konf18] A. Ameljańczyk – VI Konferencja
Naukowa pt. „Nowoczesne koncepcje
i metody zarządzania. Zwinność
organizacji w dynamicznym otoczeniu
w sektorze wojskowym, publicznym,
społecznym i biznesowym”, Warszawa,
8–9 grudnia 2016 r.
[Konf19] A. Ameljańczyk, K. Antczak,
R. Antkiewicz, C. Bartosiak,
M. Chmielewski, K. Chlebicki,
M. Cieślewicz, T. Derski, M. Dyk,
P. Giętkowski, M. Kapałka,
R. Kasprzyk, J. Koszela,
K. Krajewski, W. Kulas,
P. Moszczyński, P. Marciniak,
M. Mazurek, A. Najgebauer, T. Nowicki,
M. Paź, M. Perka, D. Pierzchała,
J. Rulka, S. Skrzypecki, K. Szkółka,
Z. Tarapata, A. Walczak,
R. Waszkowski, M. Zabielski –
XXIII Warsztaty Naukowe PTSK 2016,
Zakopane, 19–21 maja 2016 r.
[Konf20] R. Antkiewicz, A. Najgebauer, J. Rulka,
R. Kasprzyk – Konferencja
pt. „Planowanie i programowanie
rozwoju zdolności Sił Zbrojnych RP”,
WAT, Warszawa, 16 marca 2016 r.
[Konf21] G. Bliźniuk, T. Górski,
J. Koszela, M. Kiedrowicz, S. Rozmus,
B. Szafrański – TIAPISZ 2016,
Warszawa, 7 grudnia 2016 r.
[Konf22] M. Chmielewski – Warszawskie Dni
Informatyki, Warszawa, 22–23 marca
2016 r.
[Konf23] M. Chmielewski – XX Festiwal Nauki,
Warszawa, 1 października 2016 r.
[Konf24] T. Derski – ISPOR 2016
(Międzynarodowa Konferencja
Polskiego Towarzystwa
Farmakoekonomicznego), Warszawa,
1–2 grudnia 2016 r.
[Konf25] M. Dyk, R. Kasprzyk, A. Kowalski,
W. Kulas, D. Pierzchała, Z. Tarapata –
IV Międzynarodowa Konferencja
pt. „Inżynieria bezpieczeństwa
a zagrożenia cywilizacyjne –
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zagrożenia CBRN”, Częstochowa,
8–9 czerwca 2016 r.
[Konf26] M. Dyk, R. Kasprzyk, Z. Tarapata –
Konferencja Naukowa pt.
„Funkcjonowanie Krajowego Systemu
Wykrywania Skażeń i Alarmowania
w świetle zagrożeń skażeniami”,
Nałęczów, 14–15 kwietnia 2016 r.
[Konf27] R. Hoffmann, J. Napiórkowski,
T. Protasowicki, J. Stanik –
X Ogólnopolska Konferencja
z cyklu „Informacja w Społeczeństwie
XXI wieku” (InfoXXI’2016), Olsztyn,
30 czerwca – 1 lipca 2016 r.
[Konf28] R. Kasprzyk, Z. Tarapata – Konferencja
Krajowego Systemu Wykrywania
Skażeń i Alarmowania, Józefów,
1–2 grudnia 2016 r.
[Konf29] R. Kasprzyk, M. Kiedrowicz, J. Stanik,
Z. Tarapata, R. Wantoch-Rekowski,
R. Waszkowski – International
Conference Spread Page Initiative,
SPIC 2016, Ustrzyki Dolne, 18–21
października 2016 r.
[Konf30] R. Kasprzyk – SCS 2016 (Security
Case Study), Warszawa, 14–15
września 2016 r.
[Konf31] M. Kiedrowicz – Konferencja
pt. „Instrumenty koordynacji
informatyzacji administracji”, UKSW,
Ustroń, 10–13 marca 2016 r.
[Konf32] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –
VIII Konferencja naukowa
pt. „Bezpieczeństwo w Internecie.
Strategia cyberbezpieczeństwa dla
Polski. Aspekty instytucjonalne
i prawne”, UWKS, Warszawa, 19–20
maja 2016 r.
[Konf33] M. Kiedrowicz – Konferencja
pt. „Aktualne problemy bezpieczeństwa
cyberprzestrzeni”, Hel, 1–5 sierpnia
2016 r.
[Konf34] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –
Konferencja pt. „Jawność
i interoperacyjność rejestrów
publicznych a bezpieczeństwo
państwa”, UKSW, Ustroń, 10 marca
2016 r.
[Konf35] M. Kiedrowicz, B. Szafrański –
Konferencja pt. „Ochrona danych
osobowych a bezpieczeństwo
państwa”, UKSW, Ustroń, 6–8 marca
2016 r.
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[Konf36] J. Koszela, Z. Tarapata – „C4ISR –
systemy łączności i informatyki
w działaniach koalicyjnych”, Wałcz,
13 października 2016 r.

[Konf47] J. Wiśniewska – International Science
Conference on Computer Networks,
CN 2016, Brunów k. Lwówka
Śląskiego, 14–17 czerwca 2016 r.

[Konf37] A. Najgebauer, D. Pierzchała, J. Rulka
– XXI Konferencja Naukowo-Techniczna „Automatyzacja
dowodzenia”, Zegrze, 10–12
października 2016 r.

7.3. Seminaria

[Konf38] T. Nowicki, M. Kiedrowicz,
R. Waszkowski – XI Naukowa
Konferencja „Oszczędność
i efektywność – współczesne
rozwiązania w logistyce i produkcji”,
Będlewo, 16–18 listopada 2016 r.
[Konf39] G. Konopacki – ISIM 2016
(XI Konferencja Naukowa pt. „Systemy
Informatyczne w Zarządzaniu”),
SGGW, Warszawa, 17–18 listopada
2016 r.
[Konf40] P. Kosiuczenko, J. Napiórkowski,
T. Protasowicki, J. Stanik –
XVII Krajowa Konferencja Inżynierii
Oprogramowania, KKIO 2015,
Międzyzdroje, 17–19 września 2015 r.
[Konf41] J. Napiórkowski, T. Protasowicki,
J. Stanik – Konferencja
pt. „Współczesne wyzwania
e-Gospodarki”, Szczecin-Uppsala,
21–24 maja 2016 r.
[Konf42] P. Stąpor – ISAT 2016
(37. Międzynarodowa Konferencja
pt. „Information System Architecture
and Technology”), Karpacz,
18–20 września 2016 r.
[Konf43] S. Rozmus – II Konferencja Naukowa
„BEHAWIORALIZM w teorii i praktyce
zarządzania współczesnymi
organizacjami”, Częstochowa,
16–17 listopada 2016 r.

[Konf48] C. Bartosiak (doktorant) – „Modele
i metody komputerowej analizy sieci
ewoluujących”, ISI/WCY/WAT,
12 maja 2016 r.
[Konf49] W. Cherifi (doktorant) – „Models and
methods of data conflict resolution in
belief functions theory”, ISI/WCY/WAT
15 grudnia 2016 r.
[Konf50] D. Dzida (doktorant) – „Model
symulacyjny formowania opinii w sieci
społecznej uwzględniający zjawisko
agitacji”, ISI/WCY/WAT, 30 czerwca
2016 r.
[Konf51] P. Kosiuczenko – „Synteza maszyn
stanów języka UML ze specyfikacji
kontraktowych”, ISI/WCY/WAT
27 października 2016 r.
[Konf52] P. Olszewski (doktorant) – „Modele
i metody w procesach zarządzania
tożsamością cyfrową w heterogenicznym środowisku sieciowym”,
ISI/WCY/WAT, 10 marca 2016 r.
[Konf53] M. Paź (doktorant) – „Modele i algorytmy komputerowej identyfikacji
oraz przeciwdziałania aktywności sieci
typu botnet”, ISI/WCY/WAT
23 czerwca 2016 r.
[Konf54] G. Pieniążek (doktorant) – „Metoda
wyboru strategii stosowania
zabezpieczeń dla podniesienia
poziomu bezpieczeństwa
informacyjnego organizacji
biznesowej”, ISI/WCY/WAT,
28 stycznia 2016 r.

[Konf44] B. Szafrański, Walid Cherifii
(doktorant) – BDAS 2016 (12th
International Conference Beyond
Databases, Architectures and
Structures), Ustroń/Kraków,
31 maja – 3 czerwca 2016 r.
[Konf45] B. Szafrański – XXII Forum
Teleinformatyki, Miedzeszyn, 29–30
września 2016 r.
[Konf46] B. Szafrański – VI Międzynarodowa
Konferencja CommonSign Warsaw
2016 Electronic Signature
Interoperability Summit, Warszawa,
26–27 października 2016 r.
.............................................................................

59

