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Mgr inż. Kim Fowler - wybitny specjalista w dziedzinie projektowania oraz budowy systemów i 

urządzeo medycznych, wojskowych i satelitarnych. Od wielu lat jest związany z renomowaną, 

światową organizacją  zrzeszającą inżynierów elektryków i elektroników  - Institute of Electrical and 

Electronics Engineers, w której pełnił funkcję wiceprezydenta (lata 2008 i 2009) i prezydenta (lata 

2010 i 2011). W latach 1999-2008 był redaktorem naczelnym Instrumentation and Measurement 

Magazine. Pan Fowler piastował stanowisko „adjunct professor” w John Hopkins University. Ponadto 

otrzymał tytuł “IEEE Distinguished Lecturer” nadawany osobom o wyjątkowych zdolnościach 

przekazywania wiedzy. Jest autorem 6 patentów, licznych publikacji naukowych, w tym 2 książek, 

współautorem lub edytorem 4 innych. Pan Fowler jest ukierunkowany na praktyczną realizację 

założonych zadao inżynierskich w ramach wdrożeo biznesowych.   

Pan Kim Fowler będzie gościł na Politechnice Warszawskiej od połowy  maja do połowy czerwca  

2013 r. Rolę jego opiekunów będą pełnid dr inż. Łukasz Makowski i prof. Stanisław Janeczko.  

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kim Fowler, MSc. Eng. -  distinguished specialist in the field of designing and building medical, 

military and satellite systems and equipment. For many years he was associated with IEEE 

Instrumentation and Measurement Society,  the world’s largest association for the advancement of 

technology, in which he served both as president vice-president. Kim Fowler was an editor-in-chief of 

Instrumentation and Measurement Magazine and an adjunct professor at John Hopkins University. 

He was acknowledged as “ IEEE Distinguished Lecturer” for his outstanding abilities to convey 

knowledge.  Mr. Fowler focuses on applications of engineering projects into business and industry. 

He is the author of 6 patents and numerous publications,  including 2 books, and a co-author or  

an editor of 4 others . 

Mr. Fowler’s visit at the Warsaw University of Technology is scheduled for the second half of May 

and the first half of June 2013. He will be hosted by Łukasz Makowski, PhD Eng. and prof. Stanisław 

Janeczko. 

 


