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dr. inz. Adama Jakubasa 
w zwigzku z postepowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych 
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Niniejsza recenzja zostala opracowana na podstawie decyzji Rady Doskonalosci Naukowe} 

(pismo Z2.40000.43.2020.3.BR) i zlecenia Kierownika Dyscypliny Naukowej Automatyki, 

Elektroniki i Elektrotechniki Politechniki Czestochowskiej dr hab. inz. Krzysztofa Chwastka, 
prof. uczelni (uchwala RDN AEIiE Politechniki Czestochowskiej nr 10/2020/2021 z dnia 

26.11.2020 r. i umowa z dnia 30.11.2020 r.). 

Sylwetka zawodowa Kandydata 

Pan dr inz. Adam Jakubas ukonczyt studia licencjackie 0 specjalnosci Politologia na 

Wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w 2006 roku, a w roku 2009 

uzyskat tytuty magistra w zakresie specjalnosci Amerykanistyka i Mass Media na Wydziale 

Studi6w Miedzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Lodzkiego oraz magistra inzyniera 

Elektrotechniki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej. Uzupeinieniem jego 

wyksztatcenia wyzszego byt tytul inzyniera w zakresie Elektroniki i Telekomunikacji uzyskany 

takze na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej w 2010 roku. 

Stopien doktora nauk technicznych uzyskat Pan Jakubas w roku 2014, w dziedzinie nauk 

technicznych i dyscyplinie Elektrotechnika. W dniu 26 czerwca tegoz roku nadata Mu ten tytul 

Rada Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej na podstawie pracy zatytulowanej 

,Analiza wieloelektrodowego systemu do pomiaru i diagnostyki rezystancji skrosnej i 

powierzchniowej powtok antyelektrostatycznych”. Promotorem pracy by! dr hab. inz. Lech 

Marek Borowik, a recenzentami prof. dr hab. inz. Jerzy Karol Fraczek (Politechnika Slaska) 

i prof. dr hab. inz. Andrzej Stanislaw Krawczyk (Politechnika Czestochowska). 

W trakcie realizacji rozprawy doktorskiej Pan dr Jakubas zajat sie badaniem elektrycznych 

wiasnosci kompozyt6w. Opracowat oryginalng metode pomiarowa do badan diagnostycznych 

warstwowych powtok kompozytowych i wykonal oparte na tej metodzie stanowisko badawcze. 

Kontynuacja prac w tym zakresie po uzyskaniu stopnia doktora pozwolito na opracowanie 

kompleksowej metody pomiaru rezystywnosci kompozytéw, ktéra zostala zaakceptowana i 

doceniona przez innych badaczy, czego Swiadectwem sa publikacje w uznanych, recenzowanych 

czasopismach (Measurement 2017 i Journal of Electrostatics 2015).



Kolejnym zakresem prowadzonych przez Habilitanta badan, ktérych aktualnym efektem jest 

przedstawione do oceny osiagniecie naukowe, bylto badanie magnetycznie miekkich kompozyt6w 

(ang. Soft Magnetic Composite — SMC). W badaniach tych udato mu sie potaczyé prace 

praktyczne (projektowanie, wytwarzanie i badanie rdzeni) z teoretycznymi badaniami nad 

matematycznymi i numerycznymi modelami zjawisk magnesowania kompozytow. Badania te 

doprowadzilty do opracowania szeregu publikacji, kt6re sktadajq sie na spdjny i logiczny ciag 

i zostaty zgtoszone jako osiagniecie naukowe podlegajace niniejszej ocenie. 

A. Ocena osiagniecia naukowego przedstawionego jako podstawa habilitacji 

Przedstawione do oceny osiagniecie naukowe Pana dr. inz. Adama Jakubasa obejmuje 

wieloletnie (2016-2020) badania poSwiecone kompozytowym rdzeniom ferromagnetycznym, a w 

szczegdlnosci metodom wytwarzaniu tanich, kompozytowych rdzeni na bazie sproszkowanych 

ferromagnetyk6w (gldwnie zelaza) i polichlorku winylu oraz prace nad wykorzystaniem 

istniejacych metod modelowania petli histerezy do analizy i predykcji wlaSciwosci komponent6w 

wytworzonych z takich materiatow. W swoim autoreferacie Autor wylicza trzy najwazniejsze 

osiagniecia, ktore zlozyly sie na wniosek habilitacyjny. Sq to: 

1. opracowanie i weryfikacja metody wytwarzania rdzeni kompozytowych z proszkéw 

metalowo-polimerowych, 

2. wybor i weryfikacja przydatnosci modeli matematycznych do opisu petli histerezy oraz 

propozycje parametryzacji tych modeli adekwatnie do skladu kompozyt6w, 

3. opracowanie nieinwazyjnej metody badania jednorodnosci struktury kompozytéw oraz 

parametrow rdzeni. 

W kolejnej czesci recenzji doktadniej omdwie te osiqgniecia i ocenie ich wage. 

W roku 2016 Autor przebywat na trzymiesiecznym stazu naukowym na Wydziale Technologii 

Energetycznych Uniwersytetu w Mariborze na Stowenii, gdzie mial dostep do aparatury 

umozliwiajace] wytwarzanie wtasnych kompozyt6w z proszké6w metalowo-polimerowych oraz 

badania ich wtasciwosci. Jak wynika z autoreferatu, prace te staty sie impulsem do podjecia 

badan nad metodami wytwarzania i badan nad tanimi rdzeniami kompozytowymi oraz metodami 

matematycznego opisu ich wlasnosci. Jak wynika z publikacji [AJ.1] (tu i dale] przyjmuje 

oznaczenia zgodne z lista zaprezentowana przez Autora ocenianego wniosku) Autor zdaje sobie 

sprawe z utomnosci proponowanej przez niego technologii. W artykule okresla proponowane 

przez siebie rdzenie jako ,,zhome made” i wiasciwie dystansuje sie od otrzymanych wynikéw 

stwierdzajac wrecz, ze ,,wtaSciwosci tych rdzeni nigdy nie beda tak dobre, jak wtasciwosci 

markowych produktéw wysokiej jakogci”. Jest to oczywiste potwierdzenie starego jak Swiat 

prawa, ze postep techniczny przejawia sie w stosowaniu coraz trudniejszych, bardziej 

wymagajacych technologii w celu otrzymania coraz lepszych produkt6w. Poluzowanie wymagan 

dla parametr6w produkcyjnych rdzeni umozliwia wprawdzie obnizenie koszt6w ich 

wytwarzania, ale daje produkt gorszej jakosci. Nie sadze, by do tego samego wniosku nie doszli 

juz dawno producenci komponentéw ferromagnetycznych i skoro zdecydowali sie na inwestycje 

w drozsze i bardziej wymagajace linie produkcyjne, to zapewne powodem tego byta presja rynku, 

~



ktéry wymusza wytwarzanie tylko produkt6w wysokiej jakosci, o parametrach, kt6rych nie 

zapewnia produkty ,domowe”. W moim przekonaniu dotyczy to takze dziedzin podawanych 

przez, Autora jako potencjalnych zastosowan rdzeni. Obecne trendy technologiczne to nacisk na 

oszczednosci energii i wysokqa jakoS¢ jej przetwarzania, co wymaga material6w 

ferromagnetycznych wysokiej jakoSci takze w  diawikach thumiacych zaburzenia 

elektromagnetyczne i transformatorach dopasowujacych. Podobne zastrzezenia mozna znalez¢ w 

wielu innych pracach opisujacych kompozyty SMC (prace grupy z Uniwersytetu Turynskiego, 

Andersona, Hofeckera, Bolla, a w ostatnich latach takze wielu uczonych z Chin). Niezaleznie od 

tych uwag uwazam, Ze tego typu rozwigzania znajduja szerokie zastosowanie w rdznego rodzaju 

maszynach elektrycznych, a proponowane przez Autora (a takze wielu innych badaczy, bo prace 

nad rdzeniami z izolowanego proszku metalicznego sq intensywnie prowadzone na Swiecie od 

wielu lat) rozwiazania znajdujq zastosowanie przede wszystkim w konstrukcjach prototypowych, 

gdzie wymagane sq niewielkie serie lub wrecz jednostkowo wytwarzane detale. Tam obnizenie 

koszt6w i przyspieszenie procesu wytworzenia magnetycznego komponentu o nietypowym 

ksztatcie ma znaczenie istotne. W kontekscie takich zastosowan waznym i cennym wynikiem 

prac Kandydata jest ustalenie granicznych parametr6w procesu produkcyjnego istotnych dla 

wiasnosci rdzeni kompozytowych. 

Do przedstawionych tu przeze mnie zastrzezen i wyplywajacych z nich wnioskéw doszedt 

takze i habilitant, co zostato przez niego opisane z Autoreferacie i udokumentowane w 

publikacjach nie wchodzacych juz w zakres osiagniecia naukowego [A.10,A20]. 

Nalezy podkresli¢, ze na podstawie doSwiadczen zdobytych za granica Habilitant zbudowat 

wiasne laboratorium badawcze, gdzie jest w stanie wytwarza¢ rdzenie o zaktadanych, 

przewidywalnych parametrach. Swiadczy to nie tylko o jego kompetencjach naukowych, ale 

takze o umiejetnosci stworzenia zespolu badawczego i kierowanie nim. W ramach wiasnego 

laboratorium Autor wniosku byt w stanie prowadzi¢ interesujace i wazne badania nad wplywem 

skladu i parametr6w proszku metalowo-polimerowego i parametr6w procesu formowania na 

wiasciwosci magnetyczne rdzenia. 

Drugie z wyliczonych przez Autora osiagnie¢ jest bezposrednio zwiazane z pierwszym: 

w pracach [JA.1-JA.6] udokumentowane sa badania nad zastosowaniem réznych istniejacych 

matematycznych modeli opisujacych zjawisko magnesowania ferromagnetyké6w do 

odwzorowania wynik6w pomiar6w wytwarzanych rdzeni. Opracowanie odpowiednich modeli 

matematycznych pozwala po pierwsze zredukowa¢ liczbe eksperymentow niezbedna do 

uzyskania produktu o pozadanych wiasciwosciach, a po drugie pozwala na numeryczng 

symulacje urzadzen z obwodami magnetycznymi wykonanymi z SMC, co jest na pewno istotnym 

osiagnieciem w zakresie elektrotechniki. 

W swoich badaniach dr Adam Jakubas zajmowal sie szeregiem modeli izotropowych 

osrodk6w ferromagnetycznych. Wykazat ograniczenia modelu Jilesa-Athertona, i Jilesa- 

Athertona-Sablika zaproponowat korekte tego modelu réwnolegle (jak podaje) z wykorzystaniem 

prac M. Sablika. W toku dalszych badan zwrécit swoja uwage na model GRUCAD, wykazal jego 

lepsza przydatnosé¢ do badania rdzeni z podmagnesowaniem oraz do modelowania 

numerycznego, choé jak wynika z Autoreferatu prace nad tym modelem nie mogg jeszcze zosta¢ 

uznane za zakonczone.



Roéwnolegta i zwiazana z poprzednimi sub-dziedzinga aktywnosci naukowej dr. Jakubasa byly 

prace nad metodami badania efekt6w wytwarzania rdzeni kompozytowych. W tej dziedzinie 

Autor wykazuje kolejne osiagniecie, jakim jest opracowanie metod detekcji i do pewnego stopnia 

identyfikacji defekt6w kompozytéw. Ta czes¢ badani zostala chyba najstabiej udokumentowana 

recenzowanymi publikacjami (uznaje za taka tylko pozycje [AJ.8]), ale jest dosé doktadnie 

opisana w autoreferacie. Autor opisuje tam kilka metod (termowizyjna, magnetyczna, 

magnetowizyjna), ktérych fuzja pozwala na nieniszczaca ocene jakosci rdzeni. Nie w pelni 

zgadzam sie ze stwierdzeniem Autora, ze koncepcja wykorzystania kamery pola magnetycznego 

jest jego autorskim pomystem — pamietam jeszcze, ze juz kilkanascie lat temu opowiadat mi o 

magnetowizji do badan nieniszczacych Profesor Stawomir Tumariski, ale doceniam wktlad 

doktora Adama Jakubasa w adaptacje tej metody do wlasnych prdbek. Cenne jest tez, ze umiat 

pozyska¢ fundusze na swoje badania w ramach projekt6w finansowanych przez NCN. Bardzo 

ciekawa aplikacja magnetowizji jest jej wykorzystanie do badania autentycznosci dokumentéw, 

co Autor opisal w wartosciowym artykule [AJ.8]. 

Ujmujac rzecz formalnie, dr inz. Adam Jakubas przedstawit jako osiagniecie bedace podstawa 

do ubiegania sie 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w 

dyscyplinie elektrotechnika cykl 9 publikacji naukowych zatytutowany ,,Opis, analiza i predykcja 

wiasciwosci materialw kompozytowych, istotnych dla ich zastosowania w elektrotechnice”. 

Przedstawiony do oceny zestaw sklada sie catkowicie z materiat6w angielskojezycznych: 6 

artykul6w w recenzowanych czasopismach z potwierdzonym wspolczynnikiem wplywu (IF) z lat 

2017-2020 oraz 3 referat6w wygtoszonych i opublikowanych w materialach konferencyjnych 

indeksowanych przez Web of Science (zastrzezenia co do tych ostatnich pozycji opisuje nizej). 

Ponizej wyliczam te publikacje, kt6re moim zdaniem stanowiq spdjny zestaw prac o treéci 

zgodnej z deklaracja Pana dr. A. Jakubasa. 

Artykuly w recenzowanych czasopismach 

1. A Jakubas, P Gebara, S Seme, A Gnatowski, K Chwastek, Magnetic properties of SMC 

cores produced at a low compacting temperature, Acta Phys. Pol. A 131 (5), 1289-1293, 

2017, IF=0.857 

2. AJakubas, K Chwastek, A Simplified Sablik’s Approach to model the effect of compaction 

pressure on the shape of hysteresis loops in soft magnetic composite cores, Materials 13 

(1), 170, 2020, IF=3.057 

3. M Najgebauer, A Jakubas, J Szczyglowski, Analysis of magnetic losses in Fe-polymer 

composites, Journal of Electrical Engineering 69 (6), 454-457, 2018, IF=0.68 

4. A Jakubas, R Jastrzebski, K Chwastek, Modelling the effect of compaction pressure on 

hysteresis curves of self-developed SMC cores, COMPEL, 38(4), 1154-1163, 2019, 

IF=0.705 

5. R Jastrzebski, A Jakubas, K Chwastek, Modeling of DC-biased hysteresis loops with the 

GRUCAD description, International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics 

61 (S1) , $151-S157, 2019, IF=0.684 

- ge ;



6. A Jakubas, Examination of the Magnetic Properties in the Magnetic Circuits Formed by a 

Printing Technique, Advances in Materials Science and Engineering 2019, IF=1.271 

Referaty w bazie WoS: 

1. A Jakubas, Modeling of the Effect of Grain Size on Hysteresis Curves Using the Takacs 

Model, 2018 PROGRESS IN APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING (PAEE) , 

IEEExplore 

2. A Jakubas, Diagnostics of the Fe-based composites using a magnetic field camera, 2019 

PROGRESS IN APPLIED ELECTRICAL ENGINEERING (PAEE) , IEEExplore 

3. S. Dudzik, A. Jakubas, Diagnostics of the Fe-based soft magnetics composites using 

active thermography, 2018 INTERNATIONAL CONFERENCE ON DIAGNOSTICS IN 

ELECTRICAL ENGINEERING (DIAGNOSTIKA), IEEExplore 

Analizujac wyliczony powyzej dorobek nalezy stwierdzi¢, ze kandydat zglosit cykl jako 

wypelniajacy wymagania Art. 219, pkt. 2, podpunkt b) Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku ,,Prawo 

o szkolnictwie wyzszym”. Zgodnie z zapisem tej ustawy dopuszczalne jest zgloszenie w ramach 

cyklu publikacji ,,artykul6w opublikowanych w czasopismach naukowych lub w recenzowanych 

materialach z konferencji miedzynarodowych, ktére w roku opublikowania artykulu 

w ostatecznej formie byly ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie z przepisami wydanymi na 

podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b”. Ujmujac ten zapis literalnie nalezaloby wymagac¢, by 

konferencje Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) i International conference on 

diagnostics in electrical engineering (DIAGNOSTIKA) znajdowaly sie w wykazie czasopism 

opublikowanym w 2019 roku przez MNiSW. Niestety, nie udato mi sie ich tam odnalez¢. Dlatego 

tez uznaje, ze nie mozna uzna¢ ich za publikacje speiniajace formalne wymagania okreslone 

wart. 219 stosownej Ustawy. Ponadto za pewne uchybienie formalne mozna uzna¢, ze 

czasopismo Materials, w ktérym opublikowano pozycje [AJ.2] zgodnie z moja wiedza nie jest 

wliczone do listy przypisanej do dyscypliny naukowej Automatyka Elektronika i Elektrotechnika. 

Jednakze uczciwos¢ naukowa nakazuje mi stwierdzi¢, ze opublikowany tam artykut ,,A Simplified 

Sablik’s Approach to model the effect of compaction pressure on the shape of hysteresis loops in 

soft magnetic composite cores” nalezy zdecydowanie uzna¢ za wklad w te dyscypline nauk 

technicznych i dlatego uznaje jego istotnos¢ w osiagnieciu naukowym kandydata. W tym miejscu 

pozostaje mi jedynie stwierdzi¢, ze biurokratyczna linia oceny osiagnie¢ naukowych 

zaprezentowana w Ustawie ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym” jest gwaltem na rozumie i musi 

powodowa¢ moralny sprzeciw kazdego naukowca. 

Podsumowujac, otrzymatem nastepujace wskazniki bibliograficzne dla osiqagniecia: 

Sumaryczny Wspétczynnik Wplywu (IF) cyklu publikacji * 7.25 (udzial Kandydata 4.143) 

Sredni udziat w cyklu publikacji = 50% 

W moim przekonaniu Pan dr. inz. Adam Jakubas publikowal! swoje osiagniecia w waznych 

czasopismach ze swojej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Przedstawiona powyzej punktacja jest 

tylko i wylacznie bardzo orientacyjnym odzwierciedleniem rzeczywistej wartosci naukowej prac 

Autora, ktére nalezy ocenia¢ biorac pod uwage specyfike dyscypliny. 

 



W moim przekonaniu nie ma sensu ponownie recenzowa¢c tu przedstawionych przez 

Kandydata publikacji. Dokonali juz tego ich recenzenci i choé nie ze wszystkimi decyzjami 

badawczymi Pana Jakubasa sie zgadzam, to caloSciowo oceniam jego osiagniecie zdecydowanie 

pozytywnie. 

Biorac powyzsze pod uwage stwierdzam, ze wybor tematu osiagniecia naukowego Kandydata 

jest trafny i lokuje sie w aktualnej tematyce badan z zakresu elektrotechniki. Podsumowujac te 

czes¢ recenzji stwierdzam, ze Pan dr inz. Adam Jakubas wypelnil najwazniejszy wymdg ustawy, 

a mianowicie wykazat sie osiggnieciem naukowym po uzyskaniu stopnia doktora, ktére stanowi 

znaczacy wklad w dyscypline naukowa Automatyka, lektronika i elektrotechnika. 

B. Ocena innej aktywnosci naukowej Habilitanta 

1. Autorstwo publikacji naukowych 

Oprécz cyklu publikacji sktadajacego sie na osiagniecie naukowe ,,Opis, analiza i predykcja 

wlasciwosci material6w kompozytowych, istotnych dla ich zastosowania w elektrotechnice” Pan 

dr inz. Adam Jakubas wykazuje publikacje po doktoracie jednej monografii. Zgtosit tez w 

wykazie dorobku 8 rozdzial6w w monografiach, ale doktadniejsze przestudiowanie ich wykazu 

Swiadczy o tym, ze sq to po prostu pokonferencyjne opracowania bazujace na wygtoszonych 

wczesniej referatach o objetosci od 1 do 8 stron. Lista wszystkich artykutéw jego autorstwa lub 

wspotautorstwa obejmuje 41 pozycji, z czego 33 zostaly opublikowane po uzyskaniu stopnia 

doktora, a 8 wcezeSniej. Oprécz publikacji wymienionych w osiagnieciu na liscie doliczytem sie 

jeszcze 4 pozycji opublikowanych w czasopismach ze wspdlczynnikiem wplywu (obliczen tych 

nie ulatwia, niestety, zastosowany przez Kandydata spos6b redakcji wniosku z powtarzaniem 

pozycji i dosé nieczytelna ich prezentacja). Nalezy podkresli¢, ze niektére z tych publikacji 

dotyeza innego, tez istotnego zakresu dzialalnosci Autora wniosku: badan nad materiatami 

tekstronicznymi. W moim odczuciu jest to r6wniez bardzo ciekawa dziatalnosé badawcza, kt6éra 

doprowadzita dr. Jakubasa do praktycznych, wdrozonych rezultatow. 

Kolejna grupa publikacji to prace zwiazane z wykorzystaniem materialbw kompozytowych 

(w tym takze material6w opracowanych z wykorzystaniem odpaddéw) jako elementéw ekranéw 

elektromagnetycznych. Jest to interesujacy obszar badawczy i choc moim zdaniem metodologia 

badan prezentowana w tych pracach jest dos¢ dyskusyjna, to jednak podjecie i rozwiniecie 

tematyki osiqagniecia habilitacyjnego zastuguje na docenienie. 

Wskazniki cytowalnosci i rozpoznawalnosci prac Kandydata (indeks Hirscha 5/7 w 

zaleznosci od zrédla) uznaje za zupelnie wystarczajace na tym etapie rozwoju naukowego. 

W moim przekonaniu jest to dorobek odpowiedni do wystawienia pozytywnej oceny dziatalnosci 

naukowej. 

2. Wskazniki bibliometryczne 

Jak juz wspomniatem wyzZej, uwazam, ze ocena osiqgniecia naukowego i catej sylwetki 

jego Autora powinna bazowa¢c przede wszystkim na merytorycznej ocenie wartosci intelektualnej 

ioryginalnosci prac. Tej oceny dokonuja przede wszystkim recenzenci artykuléw, ktdre 

Habilitant opublikowal oraz jego wspétpracownicy i wspdlautorzy, ktérzy decyduja sie na 

wspdélprace z nim. Wobec tego co napisalem, wskazniki bibliograficzne maja znaczenie



drugorzedne i wystarczy, jesli ich wartosci nie odbiegaja razaco od przecietnie osiaganych w 

danej dyscyplinie. Dodatkowym utrudnieniem przy ocenie dorobku poprzez suche liczby jest ich 

zmiennos¢, w zaleznosci od zrédta i uptywu czasu. 

Przedstawione przez Habilitanta wskazniki bibliograficzne przedstawiaja sie nastepujaco: 

Sumaryczny Wspolczynniki Wplywu dla dorobku po uzyskaniu stopnia doktora = 16.325, 

Liczba punktéw obliczonych wg wytycznych MNiSW = 940, 
Indeks Hirscha H = 5/7 (WoS/Scopus), 

Liczba cytowan 62/121, bez samocytowan — 31/57. 

W moim przekonaniu wskazniki te sq wystarczajace do pozytywnej oceny naukowej dziatalnosci 

doktora Adama Jakubasa. 

3. Uczestnictwo w projektach badawczych 

Pan doktor Jakubas przedstawia wyliczenie 4 projekt6w badawczych, w ktdrych 

bierze/brat udziat jako kierownik lub wykonawca. Przed uzyskaniem doktoratu by! tez 

stypendysta w ramach Programu Operacyjnego Kapitat Ludzki w ramach Europejskiego 

Funduszu Spolecznego. 

Udzial Kandydata w projektach badawczych oceniam bardzo wysoko. Wida¢, ze jest on 

aktywnym mtodym naukowcem, ktéry umie pozyskiwa¢ fundusze nie tylko bezposrednio od 

jednostek budzetowych, ale takze taczy¢ prace akademicka z badaniami wdrozeniowymi. Na 

szczegdlne podkreslenie zastuguje jego aktywnosé w projektach zwiagzanych z wytwarzaniem 

materialow tekstronicznych i systemu zabezpieczania dokumentéw. 

4, Nagrody 

Pan dr inz. Adam Jakubas zdobyt za dzialalnos¢ naukowa Nagrode Zespotowa II Stopnia 

Rektora Politechnik Czestochowskiej w roku 2016 za cykl publikacji. Zdoby! tez zespotowo III 

miejsce w XL edycji Konkursu im. prof. M. Pozaryskiego na najlepsze artykuly opublikowane w 

2015 roku w czasopismach z zakresu elektrotechniki. 

5. Recenzje 

Pan dr inz. Adam Jakubas wykonat tacznie ponad 25 recenzji dla uznanych czasopism o 

zasiegu miedzynarodowym (Textile Research Journal, IEEE Transactions on Intrumentations and 

Measurement, Materials MDPI, Springer, IEEE Sensors Journal). Liczba r6znych czasopism, 

ktére zwracaty sie o recenzje i calkowita liczba recenzji pozwalaja ocenic wysoko te dziedzine 

aktywnosci. Kandydat jest takze ekspertem NCBiR, PARP i NAWA, gdzie wykazuje duza liczbe 

zrecenzowanych wniosk6éw (opisuje to doktadnie w recenzji dziatalnosci organizacyjnej). 

6. Ksztalcenie kadry 

Pan dr Adam Jakubas pelnit funkcje promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. 

inz. Radostawa Jastrzebskiego (przewdd otwarty 3.09.2018 r., obroniony 14.07.2020 r.) 

7. Podsumowanie oceny dorobku naukowego 

Catosciowa ocena aktywnosci naukowej Pana dr. inz. Adama Jakubasa powinna by¢é w mojej 

ocenie pozytywna. Kandydat spelnia formalne warunki w wystarczajacym stopniu, natomiast 

merytoryczna ocena jego aktywnosci powinna by¢ w moim przekonaniu bardzo dobra.



C. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspélpracy miedzynarodowej 

1. Dorobek dydaktyczny 

Kandydat prowadzi aktywnq dziatalnosé dydaktyczna w ramach Wydzialu Elektrycznego 

Politechniki Czestochowskiej. Byt promotorem ponad 20 prac inzynierskich i magisterskich. 

Opracowal zestaw material6w dydaktycznych dla przedmiotu Metody diagnostyki proceséw, 

prezentacje multimedialne z zakresu programowania mikrokontrolerdw. Nie znalaziem, niestety, 

we wniosku informacji o prowadzonych przez Habilitanta zajeciach dydaktycznych, ale na 

podstawie informacji ze strony WE PCz widze, ze wyktadat takie przedmioty jak ,,Systemy 

przetwarzania sygnaléw”, ,,Metody diagnostyki proces6w przemystowych i urzadzen”, 

»Metrologia elektryczna”, ,,Metrologia pomiar6w przemystowych” oraz ,,Electrical metrology” 

dla studiéw angielskojezycznych. Od 2016 roku jest opiekunem Studenckiego Kota Metrologii 

Elektrycznej. Brat udziak w realizacji projekt6w unowoczeSsniajacych i poszerzajacych programy 

ksztalcenia. 

2. Dorobek organizacyjny 

Aktywny udziat Kandydata w zakresie organizacji nauki przejawia sie nie tylko w dziataniach 

na rzecz macierzystego Wydzialu. Pan dr Adam Jakubas brat udziat w organizacji konferencji 

Symposium of Magnetic Measurements and Modeling SMMM w edycjach 2016 i 2018. 

Organizowal tez dwie Miedzyuczelniane Konferencje Metrologow w latach 2017 i 2018 (w 2017 

roku pelnit funkcje sekretarza). Pan dr. Jakubas czynnie uczestniczy w pracach Polskiego 

Towarzystwa Zastosowan Elektromagnetyzmu i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki 

Teoretycznej i Stosowanej. Bierze udzialt w zespotach eksperckich NCBiR, PARP i NAWA. Jak 

podaje, oceni! ponad 125 réznych wnioskéw projektowych. 

Aktywnosé organizacyjna w ramach Wydzialu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej 

przejawiala sie w czionkostwie w Radzie Wydzialu w latach 2015-16, pracach w Wydziatowej 

Komisji Rekrutacyjnej w latach 2017-2019, Wydzialowej Komisji ds Studi6w Doktoranckich w 

latach 2017-2019. Od 2020 roku jest wydzialowym brokerem innowacji. Za swojqa dziatalnos¢ 

organizacyjna zostat nagrodzony przez Rektora PCz w latach 2014, 2017 (2 nagrody), 2018 (2 

nagrody) i 2019. 

3. Dorobek popularyzatorski 

Nie znalaztem we wniosku informacji o dzialalnosci stricte popularyzatorskiej. Jednak 

uwazam, ze bogata wspdlpraca z przemystem i liczne projekty aplikacyjne sq zupelnym jej 

substytutem. 

4, Wspélpraca miedzynarodowa 

Pan dr Adam Jakubas udziat w wymianie nauczycieli akademickich w ramach programu 

ERASMUS+ (wyjazdy do osrodkéw akademickich na Stowacji w 208, Rumunii w 2017 i 

Stowenii w 2016 roku). W ramach tej wymiany przygotowal i wyglosit wyklady” Threats of 

static electricity, The antielectrostatics materials, Measurement methods of electrical parameters 

of antistatic materials, Methods for measuring physical parameters of the anti-static materials. 

Kandydat podaje, ze w swojej karierze naukowej po doktoracie odbyl! trzymiesieczny staz 

naukowy na Uniwersytecie w Mariborze (2016 r.). W moim przekonaniu ten pobyt by! bardzo 

(



wartosciowy: najwyrazniej Kandydat zapoznal sie w Mariborze z technologia, ktdra 

ukierunkowata 5-letnie badania zakonczone zgtoszeniem recenzowanego wiasnie wniosku. 

Kandydat podaje tez, ze w roku 2019 prowadzit wstepne badania w ramach grantu Miniatura 

2 w parku naukowym Haasrode Research-Park w Belgii, gdzie wspdélpracowat z belgijska firma 

MagCam. Z dalszej lektury Wniosku wynika, ze efektem tej drugiej wspdlpracy by! zakup przez 

Politechnike Czestochowska kamery magnetowizyjnej produkowanej przez firme MagCam. 

Szczerze mowiac lektura drugiego akapitu 5 rozdzialu Autoreferatu dr. Adama Jakubasa budzi we 

mnie bardzo mieszane uczucia. Przyjmuje przedstawiony tam opis za dobra monete, ale nie 

wiem, czy wyjazd zagraniczny, kt6ry wyglada po prostu na marketingowe szkolenie zmierzajace 

do zachety zakupu konkretnego sprzetu mozna uzna¢ za wspdélprace miedzynarodowa. 

5. Wspolpraca z otoczeniem spotecznym i gospodarczym 

Dorobek Kandydata w tym zakresie jest w moim odczuciu imponujacy. By! kierownikiem 

trzech projekt6w zleconych przez podmioty gospodarcze, wykonawca w pieciu innych 

podobnych projektach, autorem jednego przyznanego i dwéch zgloszonych wnioskéw 

patentowych oraz autorem wdrozonej technologii wytwarzania bielizny do spania dla niemowlat. 

Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionej we wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego dokumentacji dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr. 

inz. Adama Jakubasa stwierdzam, ze: 

1. dorobek naukowy dr. inz. Adama Jakubasa jest oryginalny i zostat dostatecznie poparty 

publikacjami w renomowanych czasopismach naukowych; 

2. ponadto Kandydat prowadzi dziatalnosé naukowa, dydaktyczna i organizacyjna w zakresie 

swojej dziedziny, czynnie przyczyniajac sie do podnoszenia poziomu ksztalcenia na swojej 

macierzystej Uczelni. 

Moim zdaniem dziatalnos¢ naukowa, dydaktyczna i organizacyjna Pana dr. inz. Adama 

Jakubasa spelnia wszelkie warunki stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora 

habilitowanego zgodnie z Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyzszym 

inauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668). Wnosze o dalsze procedowanie wniosku i szczerze go 

popieram. 

 




