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Dariusz Surowik – logik, matematyk i informatyk. W zakresie jego zainteresowań 

badawczych są: logika formalna, logiki modalne, logiki temporalne, logiki programów, 

temporalna reprezentacja wiedzy, filozofia czasu, sztuczna inteligencja, matematyczna teoria 

gier i decyzji, teoria liczb, statystyka oraz ekonometria.  

W 1992 r. ukończył studia matematyczne na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. W 2001 roku obronił pracę doktorską na 

Uniwersytecie Łódzkim pt. Intuicjonistyczna logika tensalna i indeterminizm. W 2015 

uzyskał, także na Uniwersytecie Łódzkim, stopień doktora habilitowanego na podstawie 

naukowego dorobku oraz pracy pt. Logika, Wiedza i Czas. Problemy i metody 

 temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy.  

Autor ponad 40 prac naukowych, w tym wielu publikacji w czasopismach 

znajdujących się w wykazie ERIH (The European Reference Index for the Humanities). 

Uczestniczył z referatami w ponad pięćdziesięciu konferencjach w kraju i za granicą min. w 

Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Francji, Szwajcarii, Białorusi. Członek 

Komitetów Programowych i Organizacyjnych konferencji krajowych, w tym w ośmiu edycji 

konferencji Technologie Eksploracji  i Reprezentacji Wiedzy. Przewodniczył obradom sesji 

naukowej w VI European Congress of Analytical Philosophy. Od 2005 roku sekretarz redakcji 

czasopisma  Studies in Logic, Grammar and Rhetoric. Zredagował także kilka numerów 

specjalnych tego czasopisma. Stypendysta International Center for Computational Logic 

(Technische Universität Dresden, 2005 r.). Posiada duże doświadczenie wydawnicze. Członek 

międzynarodowych towarzystw naukowych: American Mathematical Society,  

The Association for Symbolic Logic, European Network for Social Intelligence 

(SINTELNET). Recenzent wydawniczy czasopism punktowanych. Wykonawca w czterech 

grantach badawczych. Aktywny członek krajowych towarzystw naukowych: Polskie 

Towarzystwo Logiki i Filozofii Nauki (członek Zarządu w latach 2009-2012, przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej od 2012 do chwili obecnej), Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. 

Wagów, „FILOMATH” Fundacja Na Rzecz Rozwoju Matematyki i Informatyki (członek 

Komisji Rewizyjnej), Polskie Towarzystwo Informatyczne. Konsultant metodyczny dwóch 

podręczników z technologii informacyjnej dla uczniów szkół średnich oraz recenzent,  



na prośbę wydawnictwa PWN, podręcznika oraz zbioru zadań ze wstępu do matematyki  

i teorii mnogości, przeznaczonych dla studentów matematyki oraz kierunków technicznych. 

Dwukrotny laureat, jako promotor, I nagrody Naczelnej Organizacji Technicznej  

(o. Łomża) za najlepszą pracę dyplomową w zakresie informatyki. Jest współtwórcą 

 i członkiem Komitetu Organizacyjnego Łomżyńskiego Konkursu Matematycznego, 

mającego na celu popularyzację matematyki wśród uczniów szkół gimnazjalnych  

i ponadgimnazjalnych.  

Od 2002 roku do chwili obecnej pracuje w Katedrze Logiki, Informatyki i Filozofii 

Nauki Uniwersytetu w Białymstoku. Z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i 

Przedsiębiorczości w Łomży związany od 2005 roku, jako wykładowca, w tym w latach 

2012-2017 Pełnomocnik Rektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a od  1 września 2017 

r. Rektor tejże uczelni.  

 

 

 

 

 


