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Dekretem Rządu Tymczasowego, za−
twierdzonym przez Prezydium  Kra−

jowej Rady Narodowej 24 maja 1945
roku, powołano Politechnikę Gdańską –
państwową szkołę akademicką – z czte−
rema Wydziałami: Inżynierii Lądowej,
Mechaniczno−Elektrycznym, Budowy
Okrętów i Chemicznym. Do dziś nie uda−
ło nam się w sposób bezsporny ustalić, jak
to się stało, że we wszystkich dokumen−
tach dotyczących słynnego wykładu in−
auguracyjnego prof. Ignacego Adam−
czewskiego, wygłoszonego 22 paździer−
nika 1945 roku, wymienia się już sześć
Wydziałów: Architektury, Chemiczny,
Inżynierii Lądowej, Elektryczny, Mecha−
niczny i Budowy Okrętów. Wydział Elek−
tryczny od 1945 roku nieformalnie dzie−
lił się na zespoły naukowe pracujące w
dwóch obszarach nauki, tzw. „silnych prą−
dów” i „słabych prądów”. W końcu lat 40.
ubiegłego wieku lider „słabych prądów”
prof. Paweł Szulkin (patrz „Pionierzy Po−
litechniki Gdańskiej”, Gdańsk 2005) prze−
organizował kierowaną przez siebie Ka−
tedrę Radiotechniki w zespół trzech Ka−
tedr: Radiotechniki, Urządzeń Radiotech−
nicznych i Podstaw Telekomunikacji, co
stworzyło realne warunki do utworzenia
samodzielnego, nowego wydziału Poli−
techniki Gdańskiej, Wydziału Łączności.
Pomyśleć, że ze „słabych prądów” uro−
dził się jeden z największych i najpręż−
niej rozwijających się wydziałów naszej
Alma Mater.

Wydział Łączności Politechniki Gdań−
skiej powołano na mocy zarządzenia Mi−
nistra Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
lipca 1952 roku. Wraz z postępem wie−
dzy i techniki zmieniał się obszar działal−
ności naukowej i dydaktycznej Wydzia−
łu, a co za tym idzie i jego nazwa. Od roku
1967 mamy Wydział Elektroniki, a w roku
2002 następuje kolejna zmiana nazwy,
adekwatnie odzwierciedlająca zakres
działalności jednostki, która przyjmuje
nazwę Wydział Elektroniki, Telekomuni−
kacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej
(WETI PG).

Pierwszą samodzielną siedzibę Wy−
działu zbudowano w 1969 roku, a rozbu−
dowano w trzy lata później. Obecnie na
ukończeniu jest nowy gmach Wydziału,
o powierzchni użytkowej ponad 10 000 m2,
tzw. inteligentny budynek, bez wątpienia
najnowocześniejszy budynek Politechni−
ki Gdańskiej. Koszty budowy w części

pokrywano z funduszy strukturalnych
Unii Europejskiej.

W roku 1953 dyplomy inżynierskie na
Wydziale uzyskało 16 absolwentów. Ak−
tualnie średnio 400 absolwentów rocznie
opuszcza mury Wydziału, zaś całkowita
liczba uzyskanych dyplomów (mgra inż.
i inż.) na tym Wydziale przekroczyła już
10 000.

Obecnie na Wydziale pracuje 281 pra−
cowników, w tym 182 nauczycieli akade−
mickich. Spośród tych ostatnich 20 ma
tytuł naukowy profesora, 20 – stopień dok−
tora habilitowanego, i 90 – stopień dok−
tora. Na strukturę organizacyjną Wydzia−
łu składa się 16 katedr, które oferują 17
specjalności. Wydział ETI rekrutuje co−
rocznie prawie 700 studentów na trzy kie−
runki studiów: Automatyka i robotyka,
Elektronika i telekomunikacja oraz Infor−
matyka. Wszystkie te kierunki studiów
uzyskały akredytację Państwowej Komi−
sji Akredytacyjnej oraz cieszą się dużą po−
pularnością wśród kandydatów. Obecnie
studiuje na tym Wydziale prawie 3500 stu−
dentów na studiach trójstopniowych (kurs
inżynierski, magisterski i studia dokto−
ranckie), z czego ponad 360 na studiach
niestacjonarnych, 85 na studiach dokto−
ranckich oraz 65 na studiach podyplomo−
wych. Studia doktoranckie, utworzone w
roku 1969 i następnie wznowione w
2000 r., są prowadzone wyłącznie w ję−
zyku angielskim. Wydział stosuje nowo−
czesny system kontroli jakości (ciągła an−
kietyzacja procesu dydaktycznego przez

studentów, dyplomantów i pracodawców)
oraz realizuje harmonijny rozwój kadry
naukowej.

Na szczególną uwagę zasługuje nowa
inicjatywa dydaktyczna Wydziału. Kilka
lat temu wprowadzono do programu stu−
diów nowy przedmiot o nazwie Projekt
grupowy, w ramach którego 3–5−osobo−
we grupy studenckie IV roku, pod kierun−
kiem nauczycieli akademickich, opraco−
wują w ciągu dwóch semestrów konkret−
ne rozwiązanie na rzecz użytkownika re−
prezentującego firmy z branży IT. Obec−
nie w toku realizacji jest około 100 takich
projektów, a zainteresowanie nimi firm
jest ogromne.

Godna uwagi jest działalność studenc−
ka, szczególnie kół naukowych: SKALP i
SFERA. Koło SKALP od wielu lat organi−
zuje fascynujące turnieje robotów, a koło
SFERA przeprowadza różnorodne, nawet
międzynarodowe, zawody w programowa−
niu. Warto wyróżnić coroczną imprezę
„Targi Pracy”, organizowaną przez Wy−
działowy Samorząd Studentów, w której
bierze udział ponad 100 wystawców zain−
teresowanych zatrudnieniem naszych ab−
solwentów. Wzorowa jest działalność stu−
dentów w ramach IASTE, organizujących
praktyki w wielu krajach świata, m.in.
Ekwadorze, Japonii, Hiszpanii, Bośni i
Hercegowinie, Indiach czy Macedonii.

Żyjemy w czasach niespotykanego po−
stępu technologicznego. Techniki infor−
matyczne wkroczyły do wszystkich dzie−
dzin nauki i techniki, a również do nasze−
go życia codziennego sprawiając, że sta−
ło się ono inne i zupełnie niepodobne do
tego, jakie było naszym udziałem pod ko−

Gratuluję!Gratuluję!Gratuluję!Gratuluję!Gratuluję!

Rozpoczęcie budowy nowego budynku WETI, 2004 r.; zasadzenie dębu. Fot. Krzysztof Krzempek
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niec XX wieku. W budowaniu postępu
technologicznego uczestniczy wiele ze−
społów naukowych Politechniki Gdań−
skiej, w tym Wydziału Elektroniki, Tele−
komunikacji i Informatyki.

Posłużę się kilkoma wybranymi przy−
kładami. I tak w zespole naukowym prof.
Andrzeja Czyżewskiego zakończono wła−
śnie międzynarodowy projekt, którego
wyniki otwierają możliwość samodzielne−
go projektowania i programowania róż−
nego rodzaju usług w sieciach telefonii ko−
mórkowych. Dokonano miniaturyzacji
wynalezionej w Politechnice Gdańskiej
protezy mowy dla osób jąkających się,
wyniki projektu zostały wdrożone w for−
mie produktu high−tech przez sopocką fir−
mę Platan. Zrealizowano oryginalny po−
mysł aktywnej sztucznej krtani dla osób
po laryngotomii. Cyfrowa krtań elektro−
niczna oraz miniaturowy syntezator mowy
dla osób z bezgłosem, opracowane w ra−
mach grantu celowego, zrealizowanego
wspólnie z firmą Intech, są aktualnie
wdrażane przez tę firmę do produkcji se−
ryjnej na mocy licencji udzielonej przez
Politechnikę Gdańską. Aktualnie realizo−
wany jest zintegrowany projekt europej−
ski z udziałem m.in. takich korporacji
medialnych, jak BBC i RAI. Na Wydzia−
le Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki opracowywane są narzędzia do rekon−
strukcji materiału archiwalnego – starych
nagrań i filmów. Repozytoria europejskie
zawierają blisko 200 mln godzin tego typu
materiału, którego część będzie można
ochronić od dalszej deprecjacji, dzięki wy−
korzystaniu nowoczesnych narzędzi.

Realizowany jest projekt poświęcony
specjalnym protezom słuchu. W paździer−
niku 2007 roku odbyła się promocja me−
dialna wynalazku w ramach projektu
wdrażanego w warszawskim Instytucie
Fizjologii i Patologii Słuchu. Wynalazek
polega na tym, że małe dziecko, w łóżecz−
ku niemowlęcym będzie korzystało z wir−
tualnej protezy słuchu, innymi słowy z
aparatu słuchowego niemającego kontaktu
z jego ciałem. Wynalazek został uznany
na największym forum inżynierii dźwię−
ku w San Francisco za najciekawszą tech−
nologię akustyczną 2006 roku, zaś dok−
toranci zaangażowani w jego wdrażanie
zostali uhonorowani specjalną nagrodą
Prezydenta RP.

Na Wydziale realizowany jest, wspie−
rany przez Polską Platformę Bezpieczeń−
stwa Wewnętrznego, projekt SECURITY,
którego wyniki pozwolą na monitorowa−
nie stanu bezpieczeństwa na stadionach,
w szkołach i miejscach zagrożonych ter−
roryzmem. Istota projektu pozwala na
opracowanie narzędzi teleinformatycz−
nych, które uzupełnią istniejące i stale roz−
wijane systemy monitoringu wizyjnego i
akustycznego. Uzupełnienie to będzie
polegało na wprowadzeniu funkcji auto−
matycznego rozpoznawania dźwięków i
obrazów tak, aby systemy komputerowe
w sposób automatyczny mogły wykrywać
potencjalne zagrożenia i informować o
nich służby odpowiedzialne za bezpie−
czeństwo i porządek publiczny. Co wię−
cej, rozpoczęto realizację projektu IN−
DECT, który jest rozwinięciem projektu
SECURITY na skalę europejską. Ten
nowy europejski projekt realizowany bę−
dzie z udziałem policji polskiej i europej−
skiej, jak również z udziałem czołowych
uczelni technicznych polskich i europej−
skich. Zespół naukowy Wydziału Elek−
troniki, Telekomunikacji i Informatyki
jest postulatorem i głównym wykonawcą
tego projektu, który został zaakceptowa−
ny i skierowany do realizacji we wrze−
śniu bieżącego roku, z budżetem rzędu
15 mln euro. Jest to pierwszy zintegro−
wany projekt europejski z dziedziny in−
formatyki, przygotowany i koordynowa−
ny w Polsce.

Kolejne projekty, które należy wymie−
nić, to:
····· PERFORM – zintegrowany, wysoko−

budżetowy projekt europejski z dzie−

Widok z łącznika nowego budynku WETI na starą siedzibę Wydziału      Fot. Wojciech Jędruch

Profesor Danuta Hübner – Komisarz ds. Polityki Regionalnej, podczas wizyty na placu budowy
                                                                                                           Fot. Krzysztof Krzempek
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dziny telemedycyny (przyznany we
wrześniu 2007 roku), koordynowany
przez firmę Siemens. Politechnika
Gdańska ma za zadanie opracowanie
narzędzi teleinformatycznych do zdal−
nego monitorowania pacjentów cier−
piących na choroby neurodegeneratyw−
ne (głównie parkinsonizm).

····· MULTIMODAL – wysokobudżetowy
projekt celowy, rozpoczynany aktual−
nie wspólnie z firmą Young Digital
Planet SA. Celem projektu jest opra−
cowanie i wdrożenie w produktach tej
firmy zupełnie nowych sposobów ko−
munikacji użytkownika z komputerem
(innych, niż tradycyjna mysz i klawia−
tura). Użytkownik będzie mógł się ko−
munikować z komputerem, m.in. za po−
mocą wzroku (położenie gałek ocznych
i uwaga wzrokowa, śledzone przez
komputer), za pomocą inteligentnego
długopisu (terapia dysleksji), za po−
mocą ruchów warg (pomoc dla osób z
niedowładem rąk, sparaliżowanych).

Od kilku lat na Politechnice Gdańskiej
prowadzone są z dużym rozmachem pra−
ce naukowo−badawcze, związane z sze−
roko pojętym bezpieczeństwem.

Do roku 2008 ma powstać w Gdańsku
system monitoringu hałasu, natężenia ru−
chu pojazdów i skażenia powietrza. Pra−
ce w tym zakresie są prowadzone na Wy−
dziale Elektroniki, Telekomunikacji i In−
formatyki naszej uczelni, w zespołach pro−
fesorów Andrzeja Czyżewskiego i Ryszar−
da Katulskiego. Z kolei pod kierunkiem
prof. Ryszarda Katulskiego realizowany
jest projekt dotyczący „Opracowania sys−
temu monitorowania ładunków kontene−

rowych w morskim porcie handlowym”.
Jest to projekt badawczo−rozwojowy, w
ramach którego opracowano założenia
systemu monitorowania kontenerów, za−
równo w skali lokalnej, tzn. po wejściu
do portu na terenie terminalu kontenero−
wego, jak i również w skali globalnej, na
pełnym morzu, przy użyciu infrastruktu−
ry satelitarnej. Ważnym elementem tego
systemu jest tzw. Inteligentny Moduł Kon−
tenerowy o charakterze diagnostyczno−te−
lekomunikacyjnym, który w przyszłości
ma stanowić wyposażenie każdego kon−
tenera.

Kolejny multidyscyplinarny projekt
dotyczy „Mobilnego system monitoringu
zanieczyszczeń powietrza atmosferyczne−
go”, który realizowany jest przez zespoły
naukowe profesorów Jacka Namieśnika,

Waldemara Wardenckiego i Ryszarda Ka−
tulskiego z Wydziałów Chemicznego oraz
Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki naszej uczelni. W ramach tego pro−
jektu opracowano już i wykonano mobilną
stację monitorującą poziomy stężenia ben−
zenu, dwutlenku azotu oraz ozonu,  która
aktualnie jest testowana na terenie aglo−
meracji gdańskiej. Dane te są aktualizo−
wane co 10 sekund, zatem w cyklu dobo−
wym gromadzonych jest ok. 8500 bloków
informacyjnych, które na bieżąco, poprzez
sieć Internet, są przesyłane drogą radiową
do serwera zlokalizowanego na Politech−
nice Gdańskiej: www.ams.pg.gda.pl,
gdzie podlegają obróbce statystycznej.
Dzięki temu można otrzymać w czasie rze−
czywistym zobrazowanie rozkładu zanie−
czyszczeń na dowolnych ciągach komu−
nikacyjnych.

W rankingu Ministerstwa Nauki i
Szkolnictwa Wyższego w roku 2006 Wy−
dział Elektroniki, Telekomunikacji i In−
formatyki Politechniki Gdańskiej uzyskał
I kategorię, co więcej, najwyższą wśród
wydziałów uczelni technicznych z zakre−
su IT. Wiele ciekawych rozwiązań inno−
wacyjnych było wyróżnionych cennymi
nagrodami i dyplomami. Poza pracami
wymienianymi wcześniej, dotyczy to rów−
nież projektów z zakresu: telemedycyny,
w tym aparatury korekcyjnej wspomaga−
jącej słabo słyszących i niedowidzących;
wspomagania diagnostyki chorób układu
krążenia czy pokarmowego; ponadto roz−
woju metodologii wytwarzania aplikacji
internetowych i dokumentów elektronicz−
nych; zapewnienia mobilnego dostępu do
Internetu w Trójmieście; konstrukcji sa−

Nagrodzeni uczestnicy projektów grupowych                                                  Fot. Krzysztof Krzempek

Targi „Politechnika Gdańska dla Gospodarki Innowacyjnej”             Fot. Krzysztof Krzempek
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Każdy jubileusz prowokuje do odpo−
wiedzi na dwa podstawowe pytania.

Pierwsze z nich dotyczy podsumowania
wyników minionego okresu, drugie zaś
oszacowania perspektyw w przyszłości.
Trudno też uciec od tych pytań w związ−
ku z 55−leciem Wydziału Elektroniki, Te−
lekomunikacji i Informatyki Politechniki
Gdańskiej.

W piśmie Elektronika, Nr 9/2007, moż−
na znaleźć pełną odpowiedź na pierwsze
z wyżej wymienionych pytań. Podsumo−
wując tam miniony czas, podkreślono, że
Wydział ETI PG spisuje się „na piątkę, a
może na piątkę  z plusem”. Takim oczy−
wistym tego dowodem są miliony euro,
które uzyskaliśmy na budowę nowego
gmachu. W gospodarce rynkowej nie roz−
daje się pieniędzy bez uzasadnienia. In−
westuje się tam, gdzie oczekuje się wy−
miernych zysków w przyszłości. W przy−
padku nowego gmachu ETI liczy się na
znacznie większą liczbę absolwentów−
specjalistów IT, tak niezbędnych dla go−
spodarki opartej na wiedzy. Liczy się rów−
nież na nowe wyniki badań, które zapew−
nią gospodarce znacznie większy stopień
produkcyjności i innowacyjności.

Co decyduje więc o randze i pozycji
naszego Wydziału? Gdzie leży zapewnie−

nie, że zainwestowane pieniądze zwrócą
się z nadmiarem, jeśli uwzględnić zarów−
no aspekty technologiczne, jak i społecz−
ne? Spośród wielu czynników warto wy−
mienić te, które wydają się najistotniej−
sze:

····· wysokie umiejętności i duża aktywność
kadry dydaktyczno−badawczej oraz in−
żynierskiej, udokumentowana liczny−
mi nagrodami i wyróżnieniami krajo−
wymi i międzynarodowymi,

····· nowoczesna tematyka badawcza nie−

Jubileusz 55−lecia Wydziału Elektroniki, TelekomunikacjiJubileusz 55−lecia Wydziału Elektroniki, TelekomunikacjiJubileusz 55−lecia Wydziału Elektroniki, TelekomunikacjiJubileusz 55−lecia Wydziału Elektroniki, TelekomunikacjiJubileusz 55−lecia Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji
i Informatyki Politechniki Gdańskieji Informatyki Politechniki Gdańskieji Informatyki Politechniki Gdańskieji Informatyki Politechniki Gdańskieji Informatyki Politechniki Gdańskiej

moorganizujących się sieci sensorów bez−
przewodowych; oceny procesów korozyj−
nych w konstrukcjach stalowych; autono−
micznych robotów dedykowanych, a tak−
że projektów różnego typu specjalistycz−
nych mikrosystemów. Liczba realizowa−
nych grantów krajowych i międzynarodo−
wych jest imponująca, tak że wydziałowe
wpływy z badań naukowych i prac badaw−
czo−rozwojowych są prawie na tym sa−
mym poziomie, co dotacja dydaktyczna.
Świadczy to o poprawnej realizacji misji
budowy nowoczesnego uniwersytetu
technicznego, gdzie działalność dydak−
tyczna i badania naukowe pozostają w
ścisłej korelacji.

W roku 2008 Wydział Elektroniki, Te−
lekomunikacji i Informatyki przekroczył
55. rok życia. Wydawałoby się: wiek doj−
rzały, a jednak jest on ciągle młody, kre−
atywny i z sukcesem rozwiązuje proble−
my i wyzwania przyszłości, korzystając z

nagromadzonych doświadczeń. Wszyst−
kim pracownikom i studentom Wydziału
Elektroniki, Telekomunikacji i Informa−
tyki gratuluję dotychczasowych sukcesów
i osiągnięć. Z uznaniem i podziwem ob−
serwuję, jak działalność naukowa i dydak−
tyczna Wydziału przyczynia się w istotny
sposób do rozwoju elektroniki, telekomu−
nikacji i informatyki oraz budowania mię−
dzynarodowej pozycji naszej Alma Ma−
ter .

W dniu wspaniałego Jubileuszu 55−le−
cia Wydziału proszę wszystkich pracow−
ników i studentów o przyjęcie gratulacji
za dotychczasowe osiągnięcia edukacyj−
ne i naukowe oraz najlepszych życzeń dal−
szego równie imponującego rozwoju i
związanych z tym sukcesów.

Prof. Janusz Rachoń
Rektor Politechniki Gdańskiej

Senator RP
Dzień Robota na Wydziale ETI

Fot. Krzysztof Krzempek

Dziekani Wydziału wybrani na kadencję 1990–1993 po uzyskaniu autonomii przez polskie
uczelnie                                                                                             Fot. Tadeusz Chmielowiec
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zbędna dla rozwoju społeczeństwa in−
formacyjnego oraz zgodna z najwyż−
szymi priorytetami badawczymi za−
równo w kraju, jak i w Unii Europej−
skiej,

····· ciągła modernizacja infrastruktury ba−
dawczej i dydaktycznej, dzięki realiza−
cji wielu przedsięwzięć, w tym licznych
grantów krajowych i zagranicznych,

····· wysoki odsetek studentów otwartych
na wiedzę, stanowiących najbardziej
uzdolnioną młodzież naszego regionu,
a także korzystających z bardzo nowo−
czesnego programu kształcenia,

····· klarowna i efektywna struktura orga−
nizacyjna ułatwiająca podejmowanie
różnych inwestycji i wspomagająca ich
realizację.
To są główne zalety Wydziału ETI, któ−

re były podstawą naszych sukcesów w ca−
łym 55−leciu.

Wiele sukcesów wydziałowych przed−
stawił w tym Piśmie JM Rektor prof. Ja−
nusz Rachoń. Podam więc tylko kilka do−
datkowych informacji. Nasz Wydział w
swojej 55−letniej historii dwukrotnie zmie−
nił nazwę: na Wydział Elektroniki
(1967 r.) oraz na Wydział Elektroniki, Te−
lekomunikacji i Informatyki (2002 r.). Był
kierowany przez 12 dziekanów i 43 pro−
dziekanów. Dwukrotnie przekształcono
strukturę organizacyjną Wydziału: z ka−
tedr na instytuty (1968 r.) oraz z instytu−
tów na katedry (1992 r.). Wydział ETI po
raz pierwszy uzyskał prawa habilitowa−

nia w dziedzinie nauk technicznych (w
dyscyplinie elektronika) w roku 1975.
Obecnie ma prawa habilitowania w trzech
dyscyplinach: elektronice, telekomunika−
cji i informatyce, a ponadto prawa dokto−
ryzowania w dyscyplinie automatyka. W
ostatnich latach nasi nauczyciele akade−
miccy uzyskują w ciągu roku średnio 1
tytuł profesora, 3 stopnie doktora habili−
towanego oraz ponad 15 stopni doktora.
Posiadamy bardzo profesjonalne labora−
toria współfinansowane zarówno przez
Fundację Nauki Polskiej, jak i firmy z
nami współpracujące. Wydział corocznie
organizuje konferencję naukową „Tech−
nologie Informacyjne” TI i wydaje Zeszy−
ty Naukowe, w których publikuje najlep−
sze (recenzowane) referaty tej lub innych
konferencji. W konferencji TI biorą udział
naukowcy z wielu krajów świata: USA,
Anglii, Francji, Niemiec, a nawet Nowej
Zelandii i Afryki. Organizujemy również
inne ciekawe konferencje międzynarodo−
we IEEE (TECHOSS),  TRANSIS,
EWICS (SAFECOMP), IFIP (KKIO) itp.

Przy Wydziale funkcjonuje Rada Kon−
sultacyjna złożona z przedstawicieli firm z
sektora IT regionu Pomorza, która współ−
działa w kształtowaniu strategii rozwoju
Wydziału, w tym programów studiów.
Wspomaga także istotnie działalność ba−
dawczą poprzez współfinansowanie wspo−
mnianych laboratoriów, transfer technolo−
gii oraz rozwój standardów i oprogramo−
wania otwartego. Wydział ETI PG organi−

zuje również coroczny konkurs „Laur dla
Pracodawcy”, który wskazuje na firmę o
dużych możliwościach rozwojowych oraz
wzorowo  współpracującą z Wydziałem w
zakresie kształcenia i badań (stypendia stu−
denckie i doktoranckie oraz wspólne pro−
jekty badawcze). Dotychczasowi zwycięz−
cy tego konkursu, to: Intel Technology Po−
land (trzykrotny zwycięzca), Philips CEI
Poland, Jabil Circuit Poland, Sprint, Pro−
kom Software i Compuware.

Konkrety w naszych osiągnięciach
przedstawiono w kolejnych prezentacjach
dotyczących poszczególnych katedr. Opi−
nię o swojej działalności prezentują rów−
nież studenci, jak i związkowcy. Admini−
stracja wydziałowa także przedstawia prze−
bytą drogę zmian. Oczywiście nie jesteśmy
doskonali, mamy również swoje wady, któ−
re jednak staramy się ciągle poprawiać.
Całość załączonych w tym Piśmie mate−
riałów skłania również do optymizmu od−
nośnie do przyszłości naszego Wydziału.
Do czynników decydujących o naszym
dalszym rozwoju zaliczyć należy:
····· odwagę pracowników w podejmowa−

niu wielkich wyzwań oraz włączenie
w nie również najzdolniejszych studen−
tów,

····· otwartość i rozsądną akceptację nie−
zbędnych zmian, które sprzyjają efek−
tywności działania i skuteczności reali−
zacji różnego typu przedsięwzięć,

····· rozbudowę bazy lokalowej jako ko−
niecznego warunku dalszej moderniza−
cji infrastruktury dydaktycznej i ba−
dawczej Wydziału,

····· zwiększenie skuteczności działania na
rzecz indywidualnego rozwoju pra−
cowników, właściwie skorelowanego z
rozwojem całego Wydziału, a nawet
Uczelni czy kraju,

····· dobre relacje międzyludzkie, świadczą−
ce o wzajemnym zrozumieniu różnych
potrzeb, a także otwarcie się na szerszą
współpracę z różnymi jednostkami, w
tym administracyjnymi i przemysłowy−
mi regionu.

Na Wydziale, z myślą o nowym gma−
chu, powstało już prężne laboratorium
badawcze z dziedziny wiarygodności i
infrastruktur krytycznych, a planowane są
dalsze cztery z zakresu komunikacji bez−
przewodowej, inteligentnych usług inter−
netowych, inżynierii wiedzy oraz mikro−
systemów. Wydział prowadzi cztery cen−
tra doskonałości i kieruje Centrum Za−
awansowanych Technologii. Te wszyst−
kie nowe jednostki przyczyniają się do

Uczestnicy międzynarodowego programu „Copernicus” pod pomnikiem Mikołaja Kopernika
we Fromborku
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większej integracji badań oraz ułatwiają
przygotowanie i prowadzenie bardziej zło−
żonych projektów. Obecnie realizujemy
kilka grantów europejskich oraz kilkadzie−
siąt grantów ministerialnych. Nasi pra−
cownicy są autorami wielu pomysłów
innowacyjnych i wdrożeń, za które otrzy−
mują liczne nagrody Ministra MNiSW,
Prezesa Rady Ministrów oraz Rektora PG.
Wielu z naszych pracowników wchodzi w
skład komitetów PAN oraz podlegających
im komisji specjalnościowych, są członka−
mi organizacji międzynarodowych, takich
jak IFIP, IEEE, ACOUSTIC SOCIETY,
IFAC, IMECKO, SID, OSA, SPIE, CODA−
TA, ICSU, oraz krajowych, takich jak Ko−
misja Badań na rzecz Rozwoju Nauki, Rada
Nauki oraz komisje i ciała doradcze Mini−
sterstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego.
Pięciu profesorów otrzymało doktoraty
honoris causa innych uczelni. Są to: Hen−
ryk Wierzba – Oulu Iliopisto, Finlandia
1989; Józef Sałaciński – Technischen Uni−
versitat Dresden, Niemcy 1989, Michał
Białko – National Polytechnique de Toulo−
use,  Francja 1993, Zenon Jagodziński −
 University of Surrey, Anglia 1994, i Jerzy
Seidler – Akademia Górniczo−Hutnicza w
Krakowie 2002.

Ciekawe są też badania na temat kwa−
lifikacji absolwentów kierunków informa−
tycznych szkół wyższych przeprowadzo−
ne przez przez agencję badawczą PBS
DGA na zlecenie Urzędu Miejskiego w
Gdańsku. Jak pokazały te badania Wy−
dział ETI wypadł najlepiej. Nie jest to
zresztą jednostkowa opinia tego typu.

Do tekstu dołączono kilka zdjęć po−
twierdzających aktywną działalność Wy−
działu w różnych dziedzinach. Przykła−
dem może być organizacja 15. Zjazdu
Dziekanów Wydziałów Automatyki,
Elektroniki, Elektrotechniki oraz Informa−
tyki – co warte podkreślenia, realizowana
razem z Wydziałem Elektrotechniki i Au−
tomatyki PG. Duże znaczenie przypisuje−
my sesjom specjalnym  na konferencji TI
dotyczącym jubileuszy naszych pracow−
ników czy uroczystościom pożegnania
pracowników odchodzących na emerytu−
rę. Cieszymy się z zainteresowania naszy−
mi studiami obcokrajowców, czy z tzw.
podwójnych dyplomów przygotowywa−
nych w ramach umowy z uczelniami za−
granicznymi (np. ENSTB – uczelnia w
Breście, Francja).

Tych pięć ogólnych faktów, potwier−
dzających osiągnięcia Wydziału, i tych
pięć innych, ukazujących perspektywy
jego rozwoju, doskonale podsumowuje
nasze 55−lecie.  Jesteśmy przekonani, że
ten numer specjalny Pisma PG w pełni je
prezentuje i dokumentuje. Mamy również
nadzieję, że zawarte w nim treści pozwolą
na bliższe poznanie całej społeczności
Wydziału ETI, a także doprowadzą do
większego zrozumienia naszych zamie−
rzeń i starań. Żyjemy w globalnym świe−
cie, w którym tym bardziej potrzebujemy
się nawzajem! Wzajemna sympatia oraz
pełna odpowiedzialność ułatwią nam
kompleksowe rozwiązywanie ważnych i
ciekawych problemów interdyscyplinar−
nych.

Pytanie na 55-lecie

Nowy Jubileusz Wydzia³u ETI
to czas zmiany pokoleñ.
Powszechne wykorzystanie sieci,
sporo ciekawych wydarzeñ,
rozmaitoœci badañ,
trudów kszta³cenia.
Stos doœwiadczeñ!

Wydzia³owej spo³ecznoœci
przypisaæ mo¿na
stan pe³nej dojrza³oœci.
Spor¹ satysfakcjê
z licznych osi¹gniêæ.
Du¿o podziêkowañ
za trud i poœwiêcenie.

Pytanie o przysz³oœæ
i splot nowych zdarzeñ
otwarte szeroko.
Trochê starych marzeñ,
du¿o wielkich wyzwañ.
Czy pe³na konsolidacja:

Bóg, Honor, Ojczyzna?

Dziękuję pracownikom Wydziału za
trud i poświęcenie, naszym studentom za
wytrwałość i fantazję. Władzom Uczelni
należny pokłon oddaję za niezawodne
wsparcie.  Wszystkim wydziałom PG je−
stem wdzięczny za owocną współpracę,
szczególnie chcę wyróżnić Wydział Elek−
trotechniki i Automatyki, z którego wy−
rośliśmy i z którego przejęliśmy najlep−
sze wzorce postępowania.  Naszym ze−
wnętrznym kooperantom przekazuję wy−
razy szacunku i podpowiadam często na
ucho „masz problem z IT –  przedzwoń
na ETI”. Już dzisiaj zapraszam wszystkich
na uroczystość obchodów 55−lecia istnie−
nia WETI, związaną z przekazaniem do
eksploatacji nowego gmachu oraz  uho−
norowaniem dwóch wysoko cenionych
profesorów tytułem doctora honoris cau−
sa. Są nimi: prof. Michał Białko – nauczy−
ciel akademicki naszego Wydziału, doctor
honoris causa Uniwersytetu w Tuluzie,
oraz prof. Jan Węglarz – nauczyciel aka−
demicki Politechniki Poznańskiej, doctor
honoris causa wielu uczelni krajowych.
Tym mocnym akcentem chcemy podkre−
ślić, jak cenne jest dla nas wszystkich i
dla całej Uczelni – to nasze 55−lecie.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Henryk Krawczyk
Dziekan Wydziału

Uczestnicy sesji jubileuszowej poświęconej prof. Marianowi Zientalskiemu
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Katedra Algorytmów i Modelowania Sys−
temów swymi korzeniami sięga kwietnia
roku 1963, w którym przy Wydziale Elek−
trycznym (Katedra Elektroenergetyki) po−
wstał kierowany przez doc. mgr. inż. Alek−
sandra Jankowskiego Ośrodek Maszyn Ma−
tematycznych, wyposażony w maszynę
ZAM−2−beta. W roku 1969 Ośrodek został
przeniesiony do Międzywydziałowego Insty−
tutu Matematyki i przyjął nazwę Zakładu Ma−
szyn Matematycznych. Następną ważną datą
był rok 1971, kiedy to z dwóch zakładów
wchodzących w skład dwóch instytutów:
Instytutu Matematyki i Instytutu Informaty−
ki – powstał Zakład Maszyn Matematycz−
nych Instytutu Informatyki. Zakład ten prze−
kształcił się w r. 1979, przy współudziale
Zakładu Systemów Liczących Instytutu In−
formatyki, w Zakład Podstaw Informatyki
tegoż Instytutu. Następnie w roku 1991, pod−
czas kolejnej reorganizacji Wydziału ETI i
przyjęciu przezeń struktury katedralnej, Za−
kład przekształcił się w Katedrę Podstaw In−
formatyki. Wreszcie, w roku 2003, Katedra
przyjęła aktualną nazwę Katedry Algoryt−
mów i Modelowania Systemów.

Na przestrzeni kilkudziesięciu lat swe−
go istnienia Zakładem/Katedrą kierowali:

doc. mgr inż. Aleksander Jankowski
(1971–79), doc. dr inż. Wiesław Porębski
(1979–89), prof. dr hab. inż. Marek Kuba−
le (od 1989). Ponadto pracownikami Kate−
dry byli następujący pracownicy samo−
dzielni: prof. dr hab. Andrzej Włodzimierz
Mostowski, prof. dr hab. inż. Henryk Kraw−
czyk, dr hab. inż. Krzysztof Goczyła, dr
hab. inż. Wiesław Kubiak i prof. dr inż.
Andrzej Ruciński, oraz adiunkci:  dr Alek−
sander Bzowy, dr inż. Andrzej Buler, dr inż.
Janusz Cielątkowski, dr inż. Olga Choreń,
dr inż. Maciej Czyżak, dr Lidia Dziemido−
wicz−Tkacz, dr inż. Włodzimierz Głazek,
dr inż. Krystyna Rudzińska−Kormańska, dr
inż. Zdzisław Sokólski, dr inż. Janusz Soł−
tysik i dr inż. Edmund Stępień.

Poniższa fotografia pokazuje pracowni−
ków obecnie zatrudnionych w Katedrze.

Badania naukoweBadania naukoweBadania naukoweBadania naukoweBadania naukowe

Pracownicy Katedry prowadzą badania
w zakresie analizy i projektowania algoryt−
mów dla wybranych problemów optyma−
lizacji dyskretnej i badań operacyjnych.
Dotyczy to w szczególności:
····· metod kolorowania grafów w różnych

modelach i trybach,
····· szeregowania zadań w środowisku wie−

loprocesorowym,

····· układania rozkładów zajęć,
····· komputerowego szacowania liczb Ram−

saya,
····· algorytmów teorii grafów,
····· zagadnień biologii obliczeniowej,
····· sztucznej inteligencji w programowaniu

gier logicznych.
Studiowanie problemów i modeli teorio−

grafowych ma na celu badanie złożoności
obliczeniowej uogólnień problemu klasycz−
nego kolorowania wierzchołków i krawę−
dzi grafu, znajdujących zastosowania w
modelowaniu praktycznych problemów
oraz badanie nowych miar oceny skutecz−
ności algorytmów.

W zakresie szeregowania zadań, bada−
nia koncentrują się na konstrukcji harmo−
nogramów optymalnych – z punktu widze−
nia długości harmonogramu i średniego
czasu przepływu – oraz na szeregowaniu
zadań na maszynach dedykowanych,
zwłaszcza w systemie otwartym, przepły−
wowym i cyklicznym.

Układanie rozkładów zajęć ma na celu
skonstruowanie efektywnego algorytmu
automatycznego sporządzania rozkładów
zajęć dla wydziału uczelni wyższej, któ−
ry by w krótkim czasie dawał rozwiąza−
nia nie gorsze od konstruowanych przez
człowieka.

W ramach badań ramsayowskich sku−
piamy się na najbardziej podstawowych za−
gadnieniach, tj. oszacowaniach klasycz−
nych 2− i 3−kolorowych małych liczb Ram−
saya i Folkmana. Badania te są poparte in−
tensywnymi obliczeniami w rozproszonym
środowisku komputerowym.

W ramach badań bioinformatycznych
koncentrujemy się na problemach rekon−
strukcji oraz porównywania drzew filoge−
netycznych oraz weryfikacji wiarygodno−
ści drzew gatunków przy użyciu metod teo−
rii grafów.

Obecnie Katedra zatrudnia 12 pracow−
ników naukowo−dydaktycznych i 3 inży−
nieryjno−technicznych. Trzon Katedry sta−
nowi młoda grupa naukowców, skupiona
wokół grantów KBN. Ta grupa 20− i 30−
latków została uhonorowana licznymi sty−
pendiami i nagrodami. Piszemy o tym
szczegółowo dalej. Mamy również w
swym dorobku pierwszą nagrodę na świa−
towych zawodach w programowaniu 24−
godzinnym, zdobytą w Budapeszcie w
2006 roku (VI International 24h Program−
ming Contest). W Katedrze pracuje naj−
młodszy profesor Politechniki, 34−letni dr

Katedra Algorytmów i Modelowania SystemówKatedra Algorytmów i Modelowania SystemówKatedra Algorytmów i Modelowania SystemówKatedra Algorytmów i Modelowania SystemówKatedra Algorytmów i Modelowania Systemów

Zdjęcie pracowników Katedry. W kolejności od prawej do lewej stoją: Marek Kubale –  kie−
rownik, Krzysztof Giaro – zastępca kierownika, Jan Wojtkiewicz, Krzysztof Manuszewski,
Krystyna Sobolewska, Konrad Piwakowski, Adrian Kosowski, Robert  Janczewski, Łukasz
Kuszner, Dariusz Dereniowski, Tadeusz Ratajczak, Krzysztof Ocetkiewicz. Nieobecni: Michał
Małafiejski, Adam Nadolski, Marian Karasiński
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hab. inż. Krzysztof Giaro, i najmłodszy
adiunkt, 20−letni dr inż. Adrian Kosow−
ski. Ogólnie, średni wiek doktora−absol−
wenta naszej specjalności w ostatniej de−
kadzie wyniósł 27 lat.

Pracownicy Katedry opublikowali do−
tąd ponad 30 podręczników i monografii
oraz ponad 50 artykułów „filadelfijskich”.
Wizytówką Katedry jest książka Graph Co−
lorings,     wydana nakładem American Ma−
thematical Society w roku 2004. Trudno
jest zliczyć wszystkie publikacje pracow−
ników Katedry, które ukazały się w trakcie
kilkudziesięciu lat jej istnienia. Dlatego w
poniższej tabeli zamieściliśmy podsumo−
wanie statystyczne publikacji w okresie
1996–2006.

Dotychczas w Zakładzie/Katedrze wypro−
mowano 20 doktorów. Ilustruje to rys. 1.

W najbliższych latach liczba wypromo−
wanych doktorów ulegnie wydatnemu
zwiększeniu. Z Katedrą obecnie współpra−
cuje 10 doktorantów, z których 3 ma już
otwarte przewody doktorskie.

Przewidujemy, że jeszcze w tej dekadzie
liczba pracowników samodzielnych po−
dwoi się, a do roku 2015 kolejnych dwóch
adiunktów zrobi habilitacje. Jeśli tak się
stanie, co drugi pracownik Katedry będzie
się legitymował stopniem doktora habili−
towanego.

Katedra Algorytmów i Modelowania
Systemów współpracuje z ośrodkami na−
ukowymi w kraju, np.: Uniwersytet Gdań−
ski, Uniwersytet Zielonogórski, i za gra−
nicą: Białoruska Akademia Nauk, Roche−
ster Institute of Technology (USA), Uni−
versity of New Founland (Kanada), Labo−

ratoire Bordeauxs de Reserche en Informa−
tique (Francja). Katedra jest wykonawcą
ponad 20 projektów badawczych sponso−
rowanych przez KBN i MNiSzW.

DydaktykaDydaktykaDydaktykaDydaktykaDydaktyka

Katedra Algorytmów i Modelowania
Systemów opiekuje się specjalnością mo−
delowanie i programowanie systemów in−
formatycznych, która w roku akademickim
2008/09 zmieni nazwę na algorytmy i tech−
nologie internetowe. Ponadto, Katedra
opiekuje się kołem naukowym SFERA i re−
prezentacją kierunku na Akademickie Mi−
strzostwa Polski w Programowaniu Zespo−
łowym. Program naszej specjalności opie−
ra się na dwóch filarach: algorytmicznym i
technologicznym.  Wychodzimy bowiem
z założenia, iż współczesny twórca opro−
gramowania komputerowego musi umieć
odpowiedzieć sobie na trzy pytania:
1) jakie metody i konstrukcje algorytmicz−

ne należy zastosować celem zapewnie−
nia skuteczności i efektywności tworzo−
nego produktu?

2) które z dostępnych narzędzi i środowisk
implementacyjnych sprzyjają dogodnej
realizacji postawionego zadania?

3) jak aplikacja finalna skonsumuje zalety
nowoczesnych platform systemowo−
technologicznych, m.in. dziś już niemal
wszechobecną możliwość współpracy z
siecią Internet?
Naszym zdaniem absolwent specjalno−

ści modelowanie i programowanie syste−
mów informatycznych zyskuje kompeten−
cje potrzebne do zmierzenia się z powyż−
szymi problemami, poczynając od imple−
mentacji nowoczesnego sieciowego syste−
mu informatycznego – na prowadzeniu

obliczeń naukowo−badawczych kończąc.
Ma on świadomość możliwości oraz barier,
tak algorytmicznych, jak i wpisanych we
współcześnie dostępne technologie. Ma to
na celu przygotowanie go do efektywnej
realizacji różnych etapów budowy szero−
kiego spektrum aplikacji naukowo−tech−
nicznych i biznesowych.

Przedmioty specjalnościowe koncen−
trują się na następujących zagadnieniach:
····· konstrukcja i analiza modeli matema−

tycznych oraz projektowanie efektyw−
nych algorytmów dla rozwiązywania
praktycznych problemów naukowych,
w tym komputerowej optymalizacji oraz
wspomagania decyzji,

····· tworzenie wydajnych aplikacji wyko−
rzystujących zarówno lokalne mechani−
zmy systemowe, jak i technologie inter−
netowe,

····· implementacja i elastyczna integracja
oprogramowania tworzonego na bazie

Rys. 1

Moment wręczenia Adrianowi Kosowskiemu
nagrody Primus Inter Pares, 2005 r.
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różnych platform, ze szczególnym
uwzględnieniem rozwiązań firmy Mi−
crosoft.
Corocznie Katedra promuje kilkunastu

nowych magistrów inżynierów i kilku in−
żynierów, którzy bez trudu znajdują zatrud−
nienie w kraju i za granicą. Trudno jest zli−
czyć wszystkie dyplomy obronione w Ka−
tedrze w trakcie jej istnienia. Jednakże, bio−
rąc pod uwagę fakt, iż Katedra istnieje już
prawie pół wieku, można zaryzykować
stwierdzenie, że liczba ta jest rzędu kilku−
set i powoli zbliża się do 1000.

 Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody Nagrody

Katedra Algorytmów i Modelowania
Systemów zgromadziła liczne i różnorodne
nagrody naukowe. Poniżej wymieniamy
tyko niektóre z nich, uzyskane po roku 1990.

Międzynarodowe zawody
w programowaniu 24−godzinnym

1. I nagroda dla zespołu: J. Białogrodzki,
J. Dąbrowski, A. Kosowski, Budapeszt
2006

2. V nagroda dla zespołu: J. Białogrodzki,
J. Dąbrowski, A. Kosowski, Budapeszt,
2007

Nagroda Premiera
1. M. Małafiejski, 2003

Primus Inter Pares
1. A. Kosowski, 2005

Nagroda PAN
1. K. Giaro, 2002

Nagroda Ministra
2. M. Kubale, 1990

3. J. Mucek, 1992
4. W. Porębski, 1996
5. M. Kubale, 1999
6. M. Kubale i in., 2003

Nagroda PTI
1. K. Giaro (I nagroda), 1998
2. R. Janczewski (III nagroda), 1999
3. M. Małafiejski (I nagroda), 2000
4. A. Nadolski (II nagroda), 2002
5. D. Dereniowski (I nagroda), 2004
6. A. Kosowski (I nagroda), 2006

Nagroda „Czerwona Róża”
1. A. Kosowski, 2005

Nagroda „Młody Heweliusz”
1. K. Giaro, 2004
2. M. Małafiejski, 2006

Stypendium FNP
1. K. Piwakowski, 1997

2. K. Giaro, 1999
3. R. Janczewski, 2002
4. M. Małafiejski, 2003
5. A. Nadolski, 2006

Nagroda GTN
1. D. Dereniowski, 2006
2. A. Kosowski, 2007

Plany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłośćPlany na przyszłość

Ze względu na dynamikę młodej kadry
naukowej, perspektywy rozwojowe Kate−
dry Algorytmów i Modelowania Systemów
rysują się obiecująco. Jeśli chodzi o cele
badawcze, to chcemy jak najszerzej otwo−
rzyć się na tematykę bioinformatyczną i na
zagadnienia teorii gier. Byłyby to, oprócz
algorytmicznej teorii grafów i teorii szere−
gowania zadań, sztandarowe tematy ba−
dawcze Katedry. Planujemy, iż pierwsze
rozprawy doktorskie w tych dziedzinach
powstaną na początku następnej dekady.
Jeśli chodzi o rozwój kadry, to wydaje się
wysoce prawdopodobne, iż za lat 5–6 licz−
ba samodzielnych pracowników nauko−
wych ulegnie potrojeniu. Naszym priory−
tetem są również cele dydaktyczne. Chcie−
libyśmy utrzymać wysoką atrakcyjność
nowej specjalności algorytmy i technolo−
gie internetowe, oferowanej przez Katedrę.
Służyć temu będzie modyfikacja jej progra−
mu i związana z tym zmiana nazwy. Już
dzisiaj nasza specjalność przyciąga najlep−
szych studentów kierunku Informatyka.
Ponadto, chcielibyśmy stworzyć ramy or−
ganizacyjne i finansowe dla zatrzymania w
Katedrze osób, które zakończą projekty
doktorskie.

Więcej informacji na temat Katedry Al−
gorytmów i Modelowania Systemów moż−
na znaleźć na stronie:
http://www.eti.pg.gda.pl/katedry/kams/.

Marek Kubale

Nasi reprezentanci: Adrian Kosowski, Jacek Dąbrowski i Jakub Białogrodzki odbierają puchar
za zajęcie pierwszego miejsca na międzynarodowych zawodach w programowaniu 24−godzin−
nym w Budapeszcie

Władze Wydziału ETI PG w kadencji 2005/2008
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Katedra Architektury Systemów Kom−
puterowych (w skrócie KASK) po−

wstała na Wydziale Elektroniki w roku
1969, kiedy to utworzono Instytut Cyber−
netyki Technicznej, którego pierwszym
dyrektorem został profesor Jerzy Seidler.
W tym Instytucie utworzono Zakład Ba−
dań Operacyjnych i Przetwarzania Infor−
macji, którego kierownikiem został doc.
dr inż. Tadeusz Bartkowski. Zakład ten w
swojej dalszej historii zmieniał wielokrot−
nie nazwę, by z chwilą likwidacji instytu−
tów (w roku 1993) przerodzić się w Kate−
drę Architektury Systemów Komputero−
wych. Po przejściu kierownika katedry
doc. Tadeusza Bartkowskiego na emery−
turę (rok 1997), nowym kierownikiem zo−
stał prof. Henryk Krawczyk. Warto przy
tym podkreślić, że doc. Tadeusz Bartkow−
ski walnie przyczynił się do powstania na
Wydziale kierunku Informatyka oraz za−
początkował rozwój laboratoriów kompu−
terowych. To w jego zakładzie pojawiły
się pierwsze komputery na Wydziale:
ZAM 41 (1966) i SM3, czy Riad R32. Na
fot. 1 przedstawiono aktualny skład Ka−
tedry Architektury Systemów Kompute−
rowych.

Główną tematyką dydaktyczną i ba−
dawczą uprawianą w Katedrze jest roz−
wój architektury aplikacji i systemów
komputerowych. „Architecture starts
when you carefully put two bricks toge−
ther” – stwierdza niemiecki architekt Lu−
dwig Mies von der Rohe. W przypadku

systemów komputerowych dotyczy to nie
cegieł, a modułów sprzętowych lub pro−
gramowych. Przez architekturę systemu
komputerowego rozumie się więc zestaw
komponentów współpracujących ze
sobą. Na ogół komponenty te są grupo−
wane w warstwy, które dzięki standar−
dowym interfejsom międzywarstwowym
zapewniają niezależny rozwój każdej z
nich. Ma to ogromne znaczenie przy two−
rzeniu nowoczesnych generacji syste−
mów komputerowych. Współczesną
warstwową architekturę systemu rozpro−
szonego komputerowego oraz aplikacji
internetowej przedstawia rys. 2. W przy−
padku systemu rozproszonego wyróżnić
można co najmniej trzy warstwy (rys.
1a), przy czym warstwa najwyższa –
 aplikacji ma architekturę złożoną z
trzech podstawowych komponentów
(rys. 1b). Przyjęto, że taka aplikacja cha−
rakteryzuje się też architekturą trójwar−
stwową, przy czym podstawowa różnica
w porównaniu do architektury systemu

polega na poziomym, a nie hierarchicz−
nym przedstawieniu warstw.

W całym okresie działalności Katedry
tematyka dydaktyczna i badawcza jej
pracowników skupiała się więc na  kon−
strukcji i rozwoju wyżej wymienionych
warstw, uwzględniając nowe modele
przetwarzania i postęp technologiczny.
Jest oczywiste, że we współczesnych sys−
temach pracujących w Internecie wystę−
puje jednocześnie wiele modeli przetwa−
rzania: od przetwarzania sekwencyjnego,
współbieżnego, poprzez przetwarzanie
równoległe i rozproszone, do przetwarza−
nia  zespołowego. Modele te różnią się
między sobą organizacją procesów  prze−
twarzania, metodami  zarządzania wyko−
naniem podstawowych operacji czy prze−
pływem danych, a także rodzajami ko−
munikacji między komponentami i użyt−
kownikami. Podstawowe kryteria jako−
ściowe dotyczące takich architektur
uwzględniają zapewnienie odpowiedniej
funkcjonalności, wydajności oraz wiary−
godności działania. Istotne są również:
użyteczność dostarczonych wyników, jak
też elastyczność funkcjonowania przy
zmianach technologii, warunków pracy
środowiska, czy wymagań użytkowni−
ków. Tak więc, prace badawcze realizo−
wane w Katedrze dotyczyły zasad dopa−
sowania rozproszonej organizacji syste−
mu komputerowego do specyfiki prze−
tworzonych zadań, metod projektowania
wybranych mechanizmów zarządzają−
cych czasu rzeczywistego oraz sposobów
modelowania i oceny nowych algoryt−
mów przetwarzania.  W ramach badań
BW, DS, grantów krajowych i europej−
skich, równolegle z tymi pracami  po−
wstało w Katedrze kilka bardzo cieka−
wych systemów komputerowych (patrz
tabela 1), w których zarówno zaimple−
mentowano własne rozwiązania, jak i do−
konano usprawnień wielu istniejących
mechanizmów odpowiedzialnych za pro−

Katedra Architektury Systemów KomputerowychKatedra Architektury Systemów KomputerowychKatedra Architektury Systemów KomputerowychKatedra Architektury Systemów KomputerowychKatedra Architektury Systemów Komputerowych

Fot. 1. Aktualny skład osobowy Katedry Architektury Systemów Komputerowych. Stoją od
lewej: Andrzej Mańkowski, Jerzy Szumski, Mirosław Michalski, Krystyna Dziubich, Tomasz
Dziubich, Michał Piotrowski, Tomasz Boiński, Izabela Dziedzic, Wojciech Jędruch, Piotr Bru−
dło, Rafał Knopa, Mariusz Matuszek, Paweł Kaczmarek, Paweł Czarnul, Piotr Szpryngier, An−
drzej Jędruch, Jarosław Kuchta, Henryk Krawczyk                                Fot. Wojciech Jędruch

Rys. 1. Warstwy: a) komputerowego systemu rozproszonego, b) aplikacji internetowej
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ces przetwarzania, komunikacji i koor−
dynacji działań.

Systemy 4, 5 i 6 były realizowane wspól−
nie z Katedrą Inżynierii Wiedzy, kierowaną
przez prof. Bogdana Wiszniewskiego. Do−
świadczenia nabyte przy realizacji tych
systemów zaowocowały zdobyciem prawie
30 stopni naukowych, a także interesują−
cymi publikacjami. Poza tym, Katedra or−
ganizuje od kilku lat seminaria wyjazdo−
we, a referaty tam wygłaszane publikuje w
monografiach, tzw. KASKBook’ach, któ−
re stanowią archiwum dokumentacyjne
prac, jak również wykorzystywane są w
katedralnej dydaktyce. Aktualnie Katedra
prowadzi najpopularniejszą wśród studen−
tów na Wydziale specjalność kierunku In−
formatyka o nazwie aplikacje rozproszone
i systemy internetowe. Rozpoczęła się rów−
nież  już 5. edycja Studiów Podyplomo−
wych „Aplikacje i usługi internetowe”.
Warto podkreślić, że Katedra dysponuje
nowoczesnym laboratorium „Inteligentne
usługi i dedykowane systemy internetowe”
sfinansowanym przez Fundację Nauki Pol−
skiej. Schemat tego laboratorium przedsta−
wia rys. 2. Jest to przykład współczesnej
architektury komputerowej, w której zin−
tegrowane są różnego typu podsystemy o
zróżnicowanym stopniu autonomii oraz
funkcjonalności.

Prezentowane na rys. 2 laboratorium
składa się z trzynastu węzłów obliczenio−
wych klastra DELL, połączonych szybką
siecią InfiniBand z systemem zarządzania
Rocks i GlobusToolkit. Klaster ten korzy−
sta z 4 TB macierzy dyskowej RAID 5. Z
macierzy tej korzystają również serwery

aplikacji, zgodne ze standardem oprogra−
mowania J2EE oraz .NET. Serwery te
współpracują z serwerami baz danych. Do
wytwarzania aplikacji internetowych i
systemów rozproszonych przeznaczono
18 stacji roboczych oraz zestaw urządzeń
przenośnych i mobilnych (18 laptopów,
3 tablety, 18 PDA i zestaw komunikato−
rów). Wyposażono je w nowoczesne śro−
dowiska deweloperskie wraz z oprogra−
mowaniem do wersjonowania i systema−
mi do raportowania błędów.

Laboratorium to wyposażone jest rów−
nież w bogaty zestaw cyfrowych urzą−

dzeń I/O. Należą do nich: kamery (cy−
frowe i CMOS), ekrany dotykowe, czyt−
niki i programatory kart inteligentnych,
zestawy ewaluacyjne do obróbki danych
biometrycznych i technologii RFID oraz
bezprzewodowa sieć sensorów. Dla sie−
ci sensorów wykorzystuje się specjali−
styczne środowisko oprogramowania,
bazujące na module Xserve. Dodatko−
wym elementem jest klaster Holk, znaj−
dujący się w Centrum TASK, z którym
to laboratorium ma bezpośrednie połą−
czenie i który może być wykorzystany
przy realizacji obliczeń wymagających
dużej mocy obliczeniowej.

W takiej przestrzeni różnego typu
usług informacyjnych (system typu grid)
planowane jest wykorzystanie systemu
BeesyCluster jako warstwy pośredniczą−
cej, oferującej dostęp do rozproszonych
zasobów sprzętowych i programowych.
Już obecnie BeesyCluster zapewnia użyt−
kownikom (za pomocą prostego w uży−
ciu interfejsu WWW) dostęp do aplika−
cji i plików zainstalowanych na różnych
komputerach i klastrach. Możliwe jest
łatwe uruchamianie aplikacji, jak również
udostępnianie wybranych aplikacji lub
akcji podglądu/edycji pliku jako usługi
dostarczanej innym użytkownikom. Tacy
użytkownicy mają możliwość wywoły−
wania tych usług, a więc np. zdalnego
sterowania kamerą, podglądu obrazu ka−
mery zainstalowanej np. w inteligentnym
domu, zdalnego włączania/wyłączania
światła, wywołania aplikacji skanującej

Tabela 1. Przykłady komputerowych systemów zrealizowanych w KASK

Rys. 2. Zasoby sprzętowe  laboratorium usług inteligentnych i dedykowanych systemów inter−
netowych
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otoczenie w poszukiwaniu konkretnych
osób.

Obecnie BeesyCluster umożliwia rów−
nież dostęp do klastrów sieci Centrum
Informatycznego TASK Politechniki
Gdańskiej, w tym klastra opartego na 288
procesorach Itanium2 oraz komputerze
Altix (64 procesory Itanium2, ccNUMA).
Ponadto, dla wspomagania realizacji pro−
jektów informatycznych, BeesyCluster za−
pewnia współpracę w grupie użytkowni−
ków, w tym możliwość definiowania za−
dań dla członków grupy, przesyłania i
współdzielenia plików, wysyłania wiado−
mości, interaktywnej rozmowy i zobrazo−
wania dyskusji we współdzielonej prze−
strzeni graficznej. Instalacja systemu Be−
esyCluster dostępna jest pod adresem
https://beesycluster2.eti.pg.gda.pl/ek/
Main.

Ciągły postęp technologiczny stymu−
luje rozwój nowych metod przetwarza−
nia, w których istotne stają się cechy mo−
bilności, inteligencji, a także wszech−
obecności. Cechy te umożliwiają budo−
wę szerokiej gamy złożonych usług SOA
(Service Oriented Architecture), które
mogą być pośrednio lub bezpośrednio
wykorzystane w realizacji bardzo skom−
plikowanych ludzkich przedsięwzięć.
Rozwijane w Katedrze laboratorium ba−
dawcze umożliwia prowadzenie takich
eksperymentów. W tym celu wykorzy−
stujemy języki opisu choreografii i or−
kiestracji do przedstawienia możliwych
scenariuszy działań konkretnych przed−
sięwzięć oraz ich efektywnego odwzo−
rowania na przestrzeń obliczeniową. Trzy
ostatnio uzyskane granty badawcze, do−
tyczące: rozwoju platformy komunikacji
multimedialnej integrującej infrastruktu−
rę IP (VoIP) z sieciami abonentów mo−
bilnych (GSM, WiFi) i stacjonarnych
(PSTN, ISDN) na potrzeby niezawod−
nych i wydajnych aplikacji rozproszo−
nych, strategii oraz procedur tworzenia i
negocjacji ontologii dziedzinowych, a
także rozwoju metodologii wytwarzania
aplikacji użytkowych w przestrzeniach
usług bazowych, będą realizowane, a ich
wyniki testowane w tym laboratorium.

Dzięki tym grantom opracujemy inte−
ligentną przestrzeń realizacji przedsię−
wzięć, w której to  użytkownik wchodzi
w interakcję z systemem komputerowym
w celu wykonania wspólnego zadania.
Zakładamy, że użytkownik będzie wy−
posażony w urządzenia potwierdzające
jego tożsamość, będzie dysponować oso−
bistym PDA oraz zestawami bezprzewo−

dowych sensorów monitorujących jego
emocje i gesty. Dodatkowo zachowania
użytkownika monitorowane będą przez
system kamer telewizyjnych,  zaś głów−
ne reakcje użytkownika będą sygnalizo−
wane również przez urządzenia wyko−
nawcze. W celu ujednolicenia opisu stan−
dardowego typu zachowań opracowano
własną implementację maszyny wirtual−
nej Java. Daje to możliwość łatwego de−
finiowania i uruchamiania usług dla urzą−
dzeń wykonawczych. Z kolei powiąza−
nie zachowań użytkownika i wykonywa−
nych akcji zapewnia odpowiednia inter−
pretacja przyjętych scenariuszy zacho−
wań. Scenariusze te, utrzymywane w ba−
zie scenariuszy, będą stanowiły ciąg wy−
wołań usług sieciowych. Wyróżniamy
trzy poziomy takich usług sieciowych:
usługi bazowe – dostarczane przez urzą−
dzenia pomiarowe i układy wykonawcze
monitorujące przestrzeń inteligentną,
usługi proste – stanowiące odpowiedni−
ki programowych usług sieciowych, i
usługi złożone, będące kompozycją usług
prostych i/lub bazowych. Usługi te,
umieszczone w kontenerach usług, są już
zdefiniowane i mogą być realizowane na
platformach .NET, J2EE oraz OSGi. Na−
szym marzeniem jest zbudowanie elek−
tronicznego negocjatora, który w takiej

przestrzeni będzie zachowywał się po−
dobnie jak człowiek, oczywiście przy
zadanych warunkach otoczenia i wyko−
rzystaniu konkretnych ontologii dziedzi−
nowych.

Reasumując, należy założyć, że w
przyszłości tworzenie aplikacji informa−
tycznej, dobrze wkomponowanej w śro−
dowisko ludzkiego działania, sprowa−
dzać się będzie do opracowania odpo−
wiednich scenariuszy działań. Scenariu−
sze te, zorientowane na konkretnego
użytkownika, uwzględniać będą jego
doświadczenia, jak też osobiste prefe−
rencje. Dominującą rolę odgrywać będą
algorytmy interaktywne wraz z elemen−
tami przetwarzania zespołowego. Ba−
zową architekturę systemu stanowić
będzie sieć dedykowanych urządzeń ob−
liczeniowych, zainstalowanych w róż−
nych miejscach dostępnej przestrzeni, w
tym również w ubraniach użytkowni−
ków (tzw. wearing computing). Umoż−
liwi to człowiekowi wykorzystanie tech−
nik obliczeniowych w sposób bardziej
naturalny i zgodny z jego psychiką i po−
trzebami. Otwartym pytaniem jest, czy
uczyni to człowieka bardziej szczęśli−
wym?

Henryk Krawczyk

Kierunki i specjalności na Wydziale ETI
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Katedra Inżynierii Biomedycznej
(KIBM – pod tą nazwą od 2003

roku) powołana została w czerwcu
1991 roku z inicjatywy docentów Ste−
fana Raczyńskiego i Antoniego Nowa−
kowskiego. Ten ostatni od początku
pełni funkcję jej kierownika. Jednost−
ka ta najpierw zaistniała jako zakład w
Instytucie Technologii Elektronicznej,
a od początku 1992 roku, po zmianie
struktury organizacyjnej Wydziału
ETI, jako Katedra Elektroniki Medycz−
nej i Ekologicznej. Przedmiotem dzia−
łalności dydaktycznej i naukowej Ka−
tedry jest interdyscyplinarna dziedzi−
na inżynierii biomedycznej, jeden z
najszybciej rozwijających się obszarów
nauki i techniki, decydujący w ostat−
nich dziesięcioleciach o największych
sukcesach w rozwoju nauk medycz−
nych. Obecnie w KIBM zatrudnionych
jest 3 profesorów, 6 adiunktów, 2 asy−
stentów, 3 pracowników administracyj−
nych i technicznych oraz 9 doktoran−
tów (fot. 1).

Początki działalności w dziedzinie in−
żynierii biomedycznej na Wydziale
Elektroniki (WE) sięgają końca lat
sześćdziesiątych, kiedy profesor Roman
Zimmermann postanowił skierować w
tym kierunku zainteresowania ówcze−
snej Katedry Miernictwa i Elementów
Elektronicznych. Zatrudnił w tym celu
Antoniego Nowakowskiego, absolwen−
ta 1967 roku specjalizacji elektromedy−

cyna z Wydziału Elektroniki Politech−
niki Warszawskiej, jak i wydał jedną z
pierwszych w Polsce monografii – Bio−
medyczne przyrządy pomiarowe,
WKiŁ, Warszawa 1969. Pierwszy dok−
torat z tej dziedziny na WE został obro−
niony w 1972 roku (Stefan Raczyński –
Model analogowy funkcji serca jako
części układu krążenia). Na tej podsta−
wie w roku 1973 podpisano wieloletnią
umowę o współpracy naukowej Insty−
tutu Technologii Elektronicznej z Aka−
demią Medyczną w Gdańsku i urucho−
miono kształcenie na specjalności elek−
tronika medyczna. Pierwszym absol−

wentem tej specjalności w 1976 został
Jerzy Wtorek, obecnie profesor PG, za−
stępca kierownika KIBM.

Zainteresowania naukowe pracowni−
ków KIBM skoncentrowane były na roz−
woju nowoczesnych metod diagnostycz−
nych w medycynie, a szczególnie na
technikach bioimpedancyjnych i ter−
micznych; z biegiem lat tematyka ta ule−
gała poszerzeniu na zastosowania nowo−
czesnych narzędzi elektroniki, informa−
tyki i telematyki w aplikacjach medycz−
nych. W efekcie KIBM specjalizuje się
naukowo, jak i prowadzi kształcenie w
zakresie elektroniki i informatyki w me−
dycynie i w monitoringu środowiska.

W każdym z prowadzonych w KIBM
tematów badawczych realizowano sze−
roko zakrojone prace nad rozwojem za−
równo technik pomiarowo−diagnostycz−
nych, jak i ich przydatności klinicznej
(we współpracy z szeregiem jednostek
Akademii Medycznej i szpitali w Gdań−
sku). Obok środków na badania statu−
towe i własne należy podkreślić rolę
wsparcia środkami na projekty badaw−
cze finansowane przez KBN, a obecnie
MNiSzW. Dotychczas pozyskano fun−
dusze na prowadzenie 21 grantów ba−
dawczych, jeden projekt rozwojowy i
parę projektów współpracy międzyna−
rodowej oraz dofinansowanie na wypo−
sażenie pracowni badań termograficz−
nych, a ostatnio na laboratorium diagno−
styki nieinwazyjnej przyrządów elektro−
ceramicznych dla aplikacji medycznych
i ochrony środowiska. Ogromne znacze−
nie miała realizacja w latach dziewięć−
dziesiątych dwóch dużych projektów
TEMPUS, które pozwoliły na bardzo
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Fot. 1. KIBM żegna Panią Beatę; stoją od lewej: Krzysztof Kudlak, Andrzej Galikowski,,
Anna Michalik, Marcin Bajorek, Mariusz Kaczmarek, Adam Madany, Marek Suchowirski,
Krzysztof Suchocki, Maciej Drozd, Magdalena Mazur, Bartosz Karczewski, Beata Szynic−
ka, Agnieszka Janczulewicz, Renata Kalicka, Grzegorz Jasiński,  Jerzy Wtorek, Jacek Ru−
miński; klęczą: Antoni Nowakowski, Piotr Jasiński, Adam Bujnowski

Fot. A. Nowakowski, A. Drozd, A. Galikowski

Fot. 2. Laboratorium jakości sprzętu medycznego, utworzone w ramach projektu TEMPUS JEP
11550 CEMET – Centrum Technik Medycznych                                          Fot. M. Kaczmarek
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dobre wyposażenie laboratoriów Kate−
dry (fot. 2), umożliwiły nawiązanie sze−
rokich kontaktów międzynarodowych
oraz efektywnie wsparły rozwój nauko−
wy młodej kadry. W okresie istnienia
Katedry wypromowano 2 doktorów ha−
bilitowanych, 16 doktorów nauk tech−
nicznych oraz przyczyniono się do po−
dobnej liczby promocji w AMG.

Dorobek naukowy Katedry został do−
ceniony przez Ministra Nauki w 2002
roku poprzez nadanie statusu Centrum
Doskonałości Technologii Medycznych
CEMET.  KIBM była m.in. organizato−
rem siedmiu warsztatów międzynarodo−
wych z udziałem partnerów zagranicz−
nych, poświęconych nowoczesnym
metodom diagnostyki medycznej i mo−
nitoringu środowiska, organizatorem
konferencji COE – Czujniki Optoelek−
troniczne i Elektroniczne, dwukrotnie
zorganizowała Konferencję Biocyber−
netyki i Inżynierii Biomedycznej, w la−
tach 1993 i 2003, oraz międzynarodową
konferencję ICEBI – XII International
Conference on Electrical Bio−Impedan−
ce & V EIT – Electrical Impedance To−
mography, w 2004, w której wzięło
udział ponad 200 gości zagranicznych
z 33 krajów świata. Oprócz materiałów
konferencyjnych pokłosiem tych dzia−
łań jest edycja specjalnych numerów
czasopism o zasięgu międzynarodo−
wym: Biocybernetics and Biomedical
Engineering, TASK Quarterly, Physio−
logical Measurements, Proceedings
SPIE.

W dziedzinie badań naukowych pra−
cownicy Katedry uzyskali szereg pre−
stiżowych międzynarodowych i krajo−
wych wyróżnień, jak Andronicos Kant−
sios Award w 2001 roku w Orlando,
za nowatorskie prace w dziedzinie ak−
tywnej termografii dynamicznej w me−
dycynie, czy w 2004 nagrodę Siemen−
sa za wdrożenie tej techniki w aplika−
cjach medycznych i rozwój tomografii
termicznej, jak i szereg innych nagród.
Na szczególne podkreślenie zasługuje
rozwój metod informatycznych w me−
dycynie, gdzie Katedra jako pierwsza
w Polsce zorganizowała unikatową
specjalizację informatyka w medycy−
nie, a pracownicy są aktywnymi człon−
kami szeregu organizacji, np. Komite−
tu Normalizacyjnego 302 ds. Informa−
tyki w Medycynie (dr J. Rumiński,
prof. A. Nowakowski). Prof. Nowa−
kowski był od 1997 roku tzw. ewalu−
atorem projektów w dziedzinie telema−

tyki medycznej dla DG XII Komisji
Europejskiej, a w okresie V Programu
Badań i Rozwoju Unii Europejskiej
(1998–2002) – oficjalnym delegatem
Polski do Information Society Techno−
logies Committee; jest też od wielu lat
wiceprezesem Komitetu Narodowego
CODATA przy Prezydium PAN oraz
członkiem CODATA Executive Board
w Paryżu; wiceprezesem Polskiego
Towarzystwa Techniki Sensorowej
oraz członkiem Zarządu Polskiego To−
warzystwa Inżynierii Biomedycznej, a
także członkiem Komitetu Biocyberne−
tyki i Inżynierii Biomedycznej PAN
oraz Komisji Nauk Technicznych
PAU, gdzie odpowiada merytorycznie
za promocję technik informatycznych
w medycynie.  Ponadto jest kierowni−
kiem Sekcji Informatyki i Sieci Neu−
ronowych w Medycynie w konsorcjum
BIOMEN oraz w projekcie foresight  –
ROTMED – Rozwój Technologii Me−
dycznych, wreszcie od 1993 roku do
chwili obecnej jest członkiem Zespołu
ds. Infrastruktury Informatycznej Na−
uki w KBN (obecnie w MNiSzW), a
przez 7 lat był jego przewodniczącym.

Kierunki prowadzonych w KIBM ba−
dań naukowych obejmują metody nie−
inwazyjnej diagnostyki medycznej i
elektronicznego monitoringu środowi−
ska i koncentrują się na rozwoju:
····· technik elektroimpedancyjnych i ich

zastosowań do nieinwazyjnego testo−
wania tkanek biologicznych, spektro−
skopii elektroimpedancyjnej, rozwo−
ju metod pomiarów, modelowania i
rekonstrukcji w tomografii elektroim−
pedancyjnej (EIT);

····· metod obrazowania i diagnostyki me−
dycznej na drodze badania procesów
termicznych, termografii w podczer−
wieni; tomografii termicznej;

····· metod przetwarzania, analizy danych
i informacji (np. analiza ilościowa sy−
gnałów EKG, EEG, perymetria
obiektywna, obrazowanie CT, MRI,
PET);

····· czujników i systemów pomiarowych
w diagnostyce medycznej i monito−
ringu środowiska (wykrywanie min
przeciwpiechotnych, czujniki gazów
toksycznych na bazie elektrolitów
stałych, metody woltamperometrycz−
ne w elektrochemii itp.);

····· metod rekonstrukcji obrazów i wizu−
alizacji danych multimodalnych,

····· inteligentnych metod wspomagania
i podejmowania decyzji (np. zdalne

wyszukiwanie obrazów medycznych
na podstawie ich treści);

····· metod i narzędzi dla potrzeb elektro−
nicznej, interaktywnej dokumentacji
medycznej (np. multimedialne doku−
menty cyfrowe);

····· technologii wytwarzania przyrządów
elektroceramicznych z wykorzysta−
niem metod ceramicznych, grubo−
warstwowych  i cienkowarstwowych
dla potrzeb:
a/ czujników gazów toksycznych na
bazie stałych przewodników jono−
wych,
b/ czujników wilgotności,
c/ ogniw paliwowych;

····· konstrukcji nowych czujników elek−
trochemicznych (np. sonosond);

····· metod analizy danych z czujników
gazów środowiskowych (np. metod
chemometrycznych i sztucznych sie−
ci neuronowych);

····· metod planowania eksperymentu dla
celów optymalnego dawkowania le−
ków i oceny ekosystemów;

····· modelowania systemów biomedycz−
nych celem poszukiwania parame−
trów wpływających na poprawę ja−
kości życia;

····· systemów informacyjnych w medy−
cynie, w tym wdrożenia norm DI−
COM, HL7;

····· metod nadzoru kardiologicznego;
diagnostyki nowotworów; diagnosty−
ki oparzeń; diagnostyki mózgu.
Prace te są weryfikowane i najczęściej

znajdują natychmiastowe wdrożenia w
klinikach AMG i w szpitalach, w szcze−
gólności w dziedzinie protekcji mięśnia
serca i wspomagania interwencji kardio−
chirurgicznych, w diagnostyce i lecze−
niu oparzeń i w wielu innych aplikacjach.

Inne wdrożenia dotyczą m.in. syste−
mu edukacji zdalnej – „Technika w me−
dycynie – Multimedialny serwis eduka−
cyjno−informacyjny” (projekt sfinanso−
wany przez Fundację im. Stefana Bato−
rego i uznany za najlepiej opracowany
serwis edukacyjny w zakresie inżynie−
rii biomedycznej w Polsce), czy „Opra−
cowanie konstrukcji czujników do ozna−
czania stężenia tlenu rozpuszczonego w
roztworach wodnych i do oznaczania
śladowych ilości metali ciężkich w roz−
tworach wodnych”, projekt sfinansowa−
ny przez Wojewódzki Fundusz Ochro−
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Gdańsku, wyróżniony nagrodą między−
narodową za zgłoszenie patentowe w tej
dziedzinie, wreszcie „KNOW – kształ−
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cenie na odległość wspierające rozwój
kwalifikacji zawodowych”, projekt edu−
kacji na odległość, zrealizowany w la−
tach 2005–2006 we współpracy z AMG,
UG i Akademią Morską w Gdyni.

Rezultaty prowadzonych prac są sze−
roko publikowane; tylko w latach 2001–
2007 wydano 6 monografii oraz opra−
cowano szereg rozdziałów w kolejnych
7 monografiach, w tym 2 wydanych
przez CRC Taylor & Francis. Ponadto
opublikowano około 40 prac z listy fi−
ladelfijskiej, ponad 50 artykułów w in−
nych czasopismach zagranicznych i kra−
jowych, ponad 80 prac na konferencjach
międzynarodowych i ponad 90 na kon−
ferencjach krajowych, publikując tek−
sty w recenzowanych materiałach kon−
ferencyjnych oraz bardzo wiele komu−
nikatów i wykładów zaproszonych.
Uzyskano 5 patentów i zgłoszono 9
wniosków o patent.

Badania często prowadzono w bez−
pośredniej współpracy z partnerami za−
granicznymi z Ilmenau i Kilonii, Niem−
cy; City University – Londyn; VUB –
Bruksela; UPC – Barcelona; Uniwersy−
tetu we Florencji i innymi.  Z wieloma
z wymienionych partnerów kontynu−
owana jest współpraca w ramach pro−
gramu SOCRATES, co oznacza, że stu−
denci specjalizacji inżynieria biome−
dyczna mają szerokie możliwości stu−
diów w wielu krajach Unii Europejskiej.

Warto podkreślić, że dotąd prowa−
dzono kształcenie specjalistyczne pod
nazwami: elektronika medyczna, bio− i

optoelektronika, elektronika medyczna
i ekologiczna, informatyka w medycy−
nie, a ostatnio inżynieria biomedyczna
– fot. 3. Przygotowano program nowe−
go kierunku studiów interdyscyplinar−
nych pod tą samą nazwą, a RW ETI
podjęła uchwałę o jego uruchomieniu
od nowego roku akademickiego 2008/
2009. Absolwenci nasi znajdują pracę
w takich wielkich koncernach, jak Sie−
mens, Philips, Intel, ale też w szpitalach
i placówkach opieki zdrowotnej. Otrzy−

Fot. 3. Studenci specjalności Inżynieria biomedyczna po ostatnich zajęciach seminarium dyplo−
mowego, czerwiec 2006, przed wejściem do budynku WETI                        Fot. Nowakowski

mujemy również szereg ofert pracy z za−
granicy, np. tegoroczni absolwenci już
pracują w Hiszpanii, Belgii i Niem−
czech. Świadectwem sukcesów naszych
absolwentów mogą być tworzone przez
nich małe firmy prywatne, które poja−
wiają się na rynku i doskonale dają so−
bie radę w trudnym środowisku gospo−
darczym Polski i Europy.

W tym miejscu, by zachęcić młodzież
do zwiększenia zainteresowania studia−
mi w zakresie inżynierii biomedycznej,
warto dodać, że laboratoria KIBM są
wyposażone w nowoczesną aparaturę,
a materiały dydaktyczne są łatwo do−
stępne, gdyż prowadzony jest zintegro−
wany serwis edukacyjny i praktycznie
wszystkie wykłady, laboratoria oraz
projekty mają szerokie wsparcie w ma−
teriale dydaktycznym dostępnym na
platformie edukacji na odległość.

Obecnie wiele uwagi poświęca się, by
spore doświadczenia naukowe KIBM
wykorzystać praktycznie, a wyniki prac
wdrożyć do szeroko rozumianej prakty−
ki klinicznej. Nie mniej ważnym elemen−
tem programu prac edukacyjnych jest
uruchomienie nowego interdyscyplinar−
nego kierunku dydaktycznego Inżynie−
ria Biomedyczna, którego oferta otwar−
ta jest na współpracę z wszystkimi wy−
działami Politechniki Gdańskiej i Aka−
demii Medycznej w Gdańsku.

Antoni Nowakowski

Działalność naukowa studentów Wydziału ETI


