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Krzysztof J. Cios, polsko-amerykaoski informatyk, urodził się w Dębicy, 22 marca 1950. 

Uzyskał  tytuł zawodowy magistra inżyniera elektryka oraz stopieo doktora nauk 

technicznych z informatyki w Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Stopieo 

doktora habilitowanego nadał mu Instytut Badao Systemowych  Polskiej Akademii 

Nauk  w Warszawie, natomiast tytuł M.B.A. uzyskał z University of Toledo, Ohio, 

U.S.A. 

 

Najpierw pracował na Politechnice Krakowskiej i krótko w International Atomic 

Energy Agency, Vienna, Austria.  Po wyjeździe do Stanow Zjednoczonych na początku 

lat  80. pracował w Instytucie Electrical Engineering and Computer Science 

na University of Toledo (UT).  Na UT był współzałożycielem Instytutu Bioinżynierii  

i był jego dyrektorem przed wyjazdem do Kolorado.  Pracował również jako Visiting 

Scientist w NASA Glenn Research Center, Cleveland, Ohio.  Następnie był dyrektorem 

Instytutu Computer Science and Engineering na University of Colorado Denver gdzie 

założył studia doktoranckie w zakresie Computer Science and Information Systems 

oraz uzyskał akredytację ABET dla studiów pierwszego stopnia (BS degree).  Podczas 

pobytu w  Kolorado, był konsultantem dla firm takich jak Lockheed Martin i Raytheon, 

oraz   Profesorem Instytutu Computer Science na University of Colorado Boulder, 

gdzie był promotorem dwóch doktoratów.  Pracowal także jako Visiting Professor 

na Complutense University of Madrid, Hiszpania,  oraz na Muroran Institute 

of Technology, Japonia.  Obecnie jest dyrektorem Instytutu Computer Science 

na Virginia Commonwealth University (VCU), Richmond, gdzie  zorganizował łączony 

program doktorancki z zakresu informatyki pomiędzy VCU i  University of Cordoba 

(UCO), Hiszpania. Program ten przewiduje, że studenci którzy spełnią wymogi obu 

uniwersytetów  oraz przeprowadzą także badania na drugim uniwersytecie otrzymują 
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dwa doktoraty: jeden z VCU i drugi z UCO.  Prof. Cios jest także dyrektorem 

Informatyki na VCU, w pionie Vice President for Research and Innovation. 

 

Profesor Cios był współautorem trzech książek i ponad 200 artykułów 

w czasopismach i na konferencjach. Jego główny wkład do nauki można ulokowad  

w zakresie nauczania maszynowego oraz technik data mining. Warto podkreślid, 

że książka prof. Ciosa na ten temat była pierwszą opublikowaną na rynku 

amerykaoskim (1998) a jego artykuł na temat wyjątkowości  specjalnych cech procesu 

analizowania danych medycznych jest bardzo często cytowany. Prof. Cios prowadził 

także badania w zakresie neuronauki obliczeniowej (computational neuroscience). 

W zakresie tej ostatniej, zdefiniował wraz z Kevin Staley (Harvard Medical School) 

dynamiczną regułę, znaną jako  Synaptic Activity Plasticity Rule. Wzmiankowana 

reguła w przeciwieostwie do wielu podobnych reguł plastyczności proponowanych 

w literaturze, jest  ciągła i używa prawdziwej funkcji  potencjału postsynaptycznego 

w celu zmiany połączeo między neuronami.  Niektóre z  algorytmów nauczania 

maszynowego, opracowane przez prof. Ciosa zyskały dużą popularnośd. Warto 

tu wskazad takie algorytmy jak CAIM czy ur-CAIM do dyskretyzacji danych, oraz 

algorytmy regułowe dla pojedynczych przykładów (DataSqueezer) i dla wielu 

przykładów z jednej klasy (mi-DS), a także algorytm przeznaczony do uczenia tylko 

z przykładów dla jednej klasy (OneClass-DS), są bardzo popularne i zostały 

zaimplementowane na platformach oprogramowania dostępnego w trybie open 

source. 

 

Podczas swojej akademickiej kariery prof. Cios był promotorem 15 doktoratów oraz 

20 magistrantów. Wypromowani doktorzy pracują obecnie na uniwersytetach 

w Stanach Zjednoczonych (jeden nawet jako endowed chair professor of data 

science), a także w Australii, Tajlandii i  Wietnamie.  Inni są zatrudnieni jako post-

doctoral researchers w National Institutes of Health, oraz w przedsiębiorstwach 

takich jak Google, NASA, General Motors, oraz  Proctor and Gamble. 

 

Badania prof. Ciosa były finanosowane przez National Institutes of Health, NASA, 

National Science Foundation, Colorado Institute of Technology, American College 

of Cardiology, Ohio Aerospace Institute, U.S. Air Force, oraz NATO. 

 

Prof. Cios otrzymał nagrodę Norbert Wiener Outstanding Paper Award z czasopisma 

Kybernetes , nagrodę z University of Toledo określaną jako  Outstanding Faculty 

Research Award, nagrodę za najlepszy artykuł w czasopiśmie Neurocomputing oraz 

nagrodę Fulbright Senior Scholar Award.  Prof. Cios jest wymieniony na liście znanych 

uczonych polskiego pochodzenia publikowanej przez Fundację Kościuszkowską, 

a także został doceniony przez polską społecznośd naukową, w wyniku czego jest 

Członkiem Zagranicznym Polskiej  Akademii Umiejętności. 
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Żona profesora Ciosa, Anna,  uczy języka angielskiego (English as a Second Language). 

Syn Karol jest radiologiem, drugi syn Konrad jest studentem na University of Virginia, 

a córka Krystyna kooczy liceum. 

 

Książki: 

KJ Cios, W Pedrycz, R Swiniarski and LA Kurgan. Data Mining: A Knowledge Discovery 

Approach. Springer, 2007 

KJ  Cios (ed.), Medical Data Mining and Knowledge Discovery, Springer, 2001 

KJ Cios, W Pedrycz and R Swiniarski, Data Mining Methods for Knowledge Discovery, 

Kluwer, 1998 

 

Artykuły prof. Ciosa  można znaleźd na: 

PubMed 

Google Scholar 

Research Gate 

DBLP 

 

Przynależność   

Prof. Cios jest członkiem wielu komitetów redakcyjnych a także był członkiem rad 

doradczych Microsoft (Faculty Advisory Board), National Center for Voice and Speech, 

oraz Natural and Artificial Intelligence Systems Organization.  Założył  i był pierwszym 

przewodniczącym oragnizacji IEEE Computational Intelligence Society - oddział 

w Denver. Jest członkiem IEEE (Institute of Electric and Electronics Engineers), 

Association for Computing Machinery, American Association for Artificial Intelligence, 

Society for Neuroscience, oraz Polish Institute of Arts and Sciences of America. 

 

Inne 

Prof. Cios promuje współpracę z Polską  i jej nauką oraz  kulturą.  Pomógł 

w podpisaniu umów o współpracy pomiędzy University of Toledo a uniwersytetami 

w Krakowie, Poznaniu i Rzeszowie. Zorganizował wymianę studentów oraz 

biznesmenów poprzez program Poznao-Toledo Sister Cities. Dla tych ostatnich 

zorganizował spotkania z biurem Premiera, Polish Business Club w Warszawie oraz 

z Prezydentem Poznania. Pomógł także zorganizowad wyjazd biznesmenów 

z Richmond do Krakowa i Warszawy. 

 

Spotkani ciekawi ludzie    

Prof. Cios jako student jeździł konno jako statysta-Lisowczyk w filmie Pan 

Wołodyjowski. Podczas nagrao spotkał Tadeusza Łomnickiego, odtwórcę głównej roli, 

od którego dowiedział się, że ukooczył on to samo Liceum a także okazało się że znał 

dobrze osobę b. bliską Łomnickiemu. 
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Z innych kontaktów prof. Ciosa warto wspomnied, że grał on w tenisa w Krakowie 

z fizykiem Derek Stacey z Oxford University. Wiele lat później, podczas wizyty 

w Wielkiej Brytanii w celu odebrania nagrody Norbert Wiener Outstanding Paper 

Award, prof. Cios był zaproszony przez prof. Stacey na uroczysty obiad w Christ 

Church College, którego był on w tym czasie rektorem. 

 

Podczas swojej działalności w organizacji Poznao-Toledo Sister Cities, Prof. Cios 

poznał posłankę do Kongresu Stanów Zjednoczonych  Marcy Kaptur,  która później 

została matką chrzestną jego córki. Prof. Cios zaprosił  także na koncerty w Toledo 

i gościł słynnego pianistę jazzowego Adama Makowicza oraz satyryka Jacka 

Fedorowicza. 

 

Prof. Cios bardzo ceni sobie dedykację wpisaną do znanej książki “The Language 

of Life” przez Francis Collins, Dyrektora National Institutes of Health (“To Professor 

Krzysztof Cios with warm regards and appreciation for your work in computational 

biology. Francis S. Collins”). 
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