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Życiorys
•Profesor na Wydziale Elektroniki Uniwersytetu Louisville w Louisville,
Kentucky w USA, absolwent Politechniki Gdańskiej (MS, PhD).
•Autor 420 artykułów naukowych, kilku książek, pionier sieci
neuronowych, z liczbą cytowań w literaturze pow. 11,900
•IEEE Vice-Prezydent, Technical Activities 2014 (2013 Elect, 2015 Past)
•Kierownicze funkcje w IEEE leadership w Publications, Services and
Products and Technical Activities Boards (TAB), m.in. był
Przewodniczacym Periodicals Committee i Periodicals Review
Committees (2010-13) i Prezydentem Society
•Prezydent IEEE Computational Intelligence Society (2004-05)
•Editor-in-Chief IEEE Transactions on Neural Networks (1998-03)
•IEEE Life Fellow, wyrozniony czterema honorowymi doktoratami,
członek Polskiej Akademii Nauk
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Osiągnięcia w IEEE
Dr. Zurada piastował szereg kierowniczych stanowisk na najwyzszych
szczeblach IEEE, w szczegolnosci w Technical Activities. Byl przez 7 lat
czlonkiem TAB, a przez 2 lata tez czlonkiem PSPB and MGA. W swoich
działaniach w IEEE przyczynił się do wielu innowacji w dziale publikacji
i konferencji i doksztalcania kadr inzynierskich. Wychowany i
wyksztalcony w Europie, pracujący od 35 lat w USA, i mający rowniez
3 lata stazu zawodowego w Azji, Profesor Żurada posiada znakomite
przygotowanie zawodowe i organizacyjne (włącznie ze znajomoscia
języka francuskiego, niemieckiego i polskiego) do kierowania taką
globalna organizacja jaką jest dzisiejsza IEEE.
Moja wizja przyszłości IEEE
Szybki rozwoj technologii i postepujaca globalizacja stwarza korzystne
mozliwosci do wzmocnienia naszej organizacji. Będzie to mozliwe
dzieki wkładowi pracy, zdolności i energii naszych członków ochotnikow. Jako Prezydent zadbam szczegolnie o wizerunek IEEE i o
świadczenia na rzecz naszych czlonkow i promowanie technologii,
ktore rozwijamy w IEEE, a w szczegolności:
•Usprawnię systemy rekomendacyjne wewnatrz IEEEXplore i innych
platform służących naukowcom i inżynierom
•Rozszerzę ofertę dla inżynierow pracujacych w przemyśle przez
publikacje artykułów nt. zastosowań technologii
•Pomnożę portfolio edukacyjne dla pracowników z przemyslu przez
stworzenie specjalistycznych portali
•Będę promowal nowe kierunki technologii, w szczególności AI, która
jest moją specjalnością
•Będę rekrutowal nowych czlonkow z krajow mniej uprzemyslowionych
•Zainicjuję prace nad transformacją IEEE z organizacji promującej
tradycyjne artykuły naukowe na organizację dostarczającą wiedzę
przetworzoną na potrzeby użytkownika za pomoca narzędzi AI
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