
Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz  
 

urodził się 5 maja 1947 roku w Środzie Śląskiej niedaleko Wrocławia w rodzinie 
inteligenckiej o bogatych tradycjach patriotycznych. Szkołę podstawową i średnią ukończył  
w Myślenicach koło Krakowa. 

Studiował na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo-Hutniczej, który ukończył 
(z wyróżnieniem) w 1971 roku. Dodatkowo studiował na Wydziale Lekarskim Akademii 
Medycznej w Krakowie, na którym potem okresowo pracował jako profesor i kierownik Zakładu 
Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej, a także przeszedł 
gruntowne studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii, uzyskując 
w efekcie pełne prawa profesora Akademii Ekonomicznej w Krakowie (promował 4 osoby do 
stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych). 

W 1975 roku uzyskał stopień naukowy doktora, w 1981 roku doktora habilitowanego,  
w 1986 roku profesora, a w 1991 roku profesora zwyczajnego nauk technicznych – wszystkie  
w AGH. 

Profesor napisał i opublikował ponad 500 prac naukowych, ponad 70 monografii 
naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników, a także 
kilkadziesiąt artykułów i kilka książek popularnonaukowych (w tym m.in. książkę i serię 
artykułów popularyzujących wiedzę dla dzieci).  

Profesor Ryszard Tadeusiewicz jest twórcą szkoły naukowej w dziedzinie 
biocybernetyki, automatyki i robotyki, a przede wszystkim informatyki, o czym świadczy liczne 
grono Jego wychowanków. Wypromował łącznie 43 doktorów (w AGH, Akademii 
Ekonomicznej i Akademii Medycznej), recenzował 142 rozprawy doktorskie i 62 rozprawy 
habilitacyjne, opiniował 52 wnioski o nadanie tytułu naukowego profesora, opracował 4 wnioski 
o nadanie tytułu doktora honoris causa, w tym laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II.  

Wyrazem wielkiego uznania dla Profesora za autorytet naukowy, jakim cieszy się nie 
tylko w kraju, ale i za granicą, jest powierzenie Mu w drodze wyboru następujących funkcji: 
Członka Korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, Członka Zagranicznego Rosyjskiej 
Akademii Nauk Przyrodniczych, Członka Korespondenta Polskiej Akademii Nauk, Członka 
Tytularnego Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury. 

W lutym 1998 roku Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Europejskich FEANI 
nadała prof. Tadeusiewiczowi tytuł Euroinżyniera. 

Profesorowi Tadeusiewiczowi wielokrotnie nadawano godność doktora honoris causa,  
w tym przez: Międzynarodowy Uniwersytet ANSTED (Wielka Brytania) – 2001 r., Politechnikę 
Częstochowską i Politechnikę Wrocławską – 2002 r., Uniwersytet Techniczny w Iwano-
Frankiwsku (Ukraina) – 2003 r. 

W 2002 roku Rada Naukowa Narodowego Instytutu Górniczego Ukrainy (z siedzibą  
w Dniepropietrowsku) nadała profesorowi Tadeusiewiczowi godność Honorowego Profesora 
tego Instytutu. 

Prof. Tadeusiewicz jest stałym recenzentem oraz członkiem kolegiów redakcyjnych kilku 
czasopism naukowych o zasięgu międzynarodowym. Jest także członkiem wielu rad naukowych 
krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Aktywnie działa w ogólnopolskich  
i międzynarodowych towarzystwach naukowych, między innymi otrzymał wysoką godność 
„Senior Member” w prestiżowym The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. 

W 1996 roku został wybrany na stanowisko prorektora AGH ds. nauki, a w styczniu 1998 
roku na stanowisko rektora AGH. Wybór ten społeczność AGH powtórzyła jeszcze 2 razy. 
Po ukończeniu trzeciej (zgodnej z prawem) kadencji rektorskiej prof. Tadeusiewicz został 
najdłużej nieprzerwanie pracującym rektorem w całej Polsce oraz najdłużej sprawującym urząd 
rektorem w historii AGH. Poza funkcją rektorską pełnił on także wiele innych funkcji 
kierowniczych: kierownika Samodzielnej Pracowni Biocybernetyki AGH, zastępcy dyrektora 



Instytutu Automatyki, Inżynierii Systemów i Telekomunikacji AGH, kierownika Zakładu 
Biocybernetyki AGH, kierownika Katedry Automatyki AGH, p.o. kierownika Zakładu 
Biocybernetyki CM UJ, p.o. kierownika Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej CM UJ 
i wiele innych. 

Jako rektor AGH prof. Tadeusiewicz został wybrany w 1999 roku na członka prezydium 
KRASP (Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich), był przewodniczącym KRPUT 
(Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych) oraz wiceprzewodniczącym KRUK 
(Konferencji Rektorów Uczelni Krakowskich). Jako rektor AGH był także bardzo aktywnym 
członkiem CRE (Konferencji Rektorów Europy, przekształconej potem w Unię Europejskich 
Uniwersytetów EUA) oraz Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. 

Najważniejsze odznaczenia i godności honorowe uzyskane przez Pana Profesora to: 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski OOP, Medal Komisji Edukacji 
Narodowej, Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk, liczne Nagrody Ministra 
Edukacji Narodowej za szczególne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne, nagrody 
Rektorów AGH i Akademii Ekonomicznej. Pan Profesor jest posiadaczem licznych medali 
i odznak honorowych, m.in. Medalu im. dr. Henryka Jordana nadanego przez Zarząd Główny 
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w 2001 roku oraz Tytułu Mistrza Mowy Polskiej (pierwsze 
miejsce w ogólnopolskim otwartym konkursie) nadanego w Teatrze Polskim w Warszawie  
w 2002 roku. 
 


