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1. 

osiagnieé naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych 

dr. inz. Adama Jakubasa w postepowaniu habilitacyjnym 

Podstawa prawna wykonania recenzji: 

pismo Kierownika dyscypliny naukowej Wydziatu§ Elektrycznego  Politechniki 

Czestochowskiej dr. hab. inz. Krzysztofa Chwastka, profesora uczelni, RWE-5/805/2020 

z dnia 30.11.2020r.; 

art.219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, (Dz.U. 

z 2018 r. poz.1668, Dz.U. z 2020 r. poz.85). 

Zakres recenzji i ocena otrzymanej dokumentagji 

Przedmiotem opinii, zgodnie z przywotanymi powyzej przepisami, sa 

wymienione w ustawie obszary dorobku i aktywnosci — dorobek naukowy, w tym 

wskazane przez Kandydata osiagniecie naukowe oraz dorobek dydaktyczny, 

popularyzatorski, wspdtpraca miedzynarodowa, a takze otrzymane nagrody 

i wyrdznienia. 

Recenzja zostata wykonana na podstawie otrzymanej dokumentacji zaréwno 

w postaci papierowej jak i elektronicznej.



3. Informacje ogdlne o Habilitancie 

Dr inz. Adam Jakubas ur. 1 kwietnia 1984 r. w Czestochowie, ukonczyt najpierw 

w 2006 r. studia licencjackie w zakresie  Politologii na Wydziale Historyczno— 

Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego, a nastepnie w 2009 r. magisterskie 

0 specjalnosci Amerykanistyka i Mass Media na Wydziale Studi6w Miedzynarodowych 

i Politologicznych w Uniwersytecie todzkim. W tym samym roku (2009) na Wydziale 

Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej otrzymat dyplom magistra_ inzyniera 

o specjalnosci Elektrotechnika, a rok pdzniej (2010 r.) tamze dyplom inzyniera 

o specjalnosci Elektronika i Telekomunikacja. 

W listopadzie 2010 r. rozpoczat prace jako asystent, w_ Instytucie 

Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Czestochowskiej. W roku 2014 pod opieka promotorska dr hab. inz. Lecha 

Borowika, prof. Politechniki Czestochowskiej obronit przed Radg Wydziatu Elektrycznego 

Politechniki Czestochowskiej prace doktorskg zatytulowang »Analiza 

wieloelektrodowego systemu do pomiaru ji diagnostyki rezystancji skrosnej 

i powierzchniowej powtok antyelektrostatycznych”. Uzyskat (26.06.2014 r.) stopien 

doktora nauk technicznych w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie i specjalnosci 

Elektrotechnika. Recenzentami rozprawy byli: prof. dr hab. inz. Jerzy Fraczek 

(Politechnika Slaska) oraz prof. dr hab. inz. Andrzej Krawczyk (Politechnika 

Czestochowska). 

W styczniu 2015 r. zostat zatrudniony jako adiunkt w Instytucie Telekomunikacji 

i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej, a od 03.2017 r. rédwniez jako adiunkt 

w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej. 

Ocena dorobku i osiggnieé naukowych na podstawie cyklu publikacji 

powiazanych tematycznie 

Jako osiagniecie naukowe, bedace (zgodnie z art. 219 ust. 1.pkt 2b Ustawy) 

podstawq do wszczecia i przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego, Kandydat 

przedstawit monotematyczny cykl publikacji objety wspdlnym tytutem ,,Opis, analiza 

i predykcja wtasciwosci materiafow kompozytowych, istotnych dla ich zastosowania 

w elektrotechnice”. Na cykl ten sktada sie 9 artykutow.



Prace opublikowano w latach 2017+2020 w czasopismach anglojezycznych 

ocyrkulacji Swiatowej: Materials (1 praca AJ.2), International Journal of Applied 

Electromagnetics and Mechanics (1 praca AJ.6), COMPEL-The International Journal for 

Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (1 praca AJ.5), 

Advances in Materials Science and Engineering (1 praca AJ.8) oraz Acta Physica Polonica 

(1 praca AJ.1), Progress in Applied Electrical Engineering IEEE Xplore (2 prace AJ.3iAJ.7), 

Journal of Electrical Engineering - Electrotechnicky Casopis (1 praca AJ.4) i International 

Conference on Diagnostics in Electrical Engineering, [EEE Xplore (1 praca AJ.9). 

Habilitant jest samodzielnym autorem trzech publikacji cyklu oraz wspdtautorem 

pozostatych pozycji, przy czym w 3. z nich jest pierwszym autorem. Jego udziat 

Ww Opracowaniu poszczegodlnych artykuiow monotematycznego zestawu waha sie od 

33+35% (trzy publikacje [AJ.1}, [AJ.5], [AJ.6]) poprzez 40+60% (trzy publikacje {AJ.4], 

[AJ.9], [AJ.2]} do 100% udziatu w trzech wyzej wspomnianych autorskich publikacjach 

([AJ.3], [AJ.7], [AJ.8])}. Dominujacy wktad Habilitanta w opracowaniu artykut6w 

wystepuje w 6. ([AJ.1], [AJ.2], [AJ.3], [AJ.4], [AJ.7], [AJ.8]) na 9 wykazanych przez niego 

pozycjach, co stanowi ponad 67% prezentowanego cyklu publikacji. Te bardzo wysokie 

deklarowane __udziaty procentowe Kandydata w_ publikacjach oraz jego wktad 

merytoryczny potwierdzono oswiadczeniami wspotautoré6w dotgczonymi do wniosku. 

Wykazane opracowania sq powigzane ze sobq tematycznie i mozna je niewatpliwie 

uzna¢é za jednotematyczny cykl publikacji o ktorym jest mowa w art.219 ust.1 pkt 2b 

Ustawy. 

Uwazam, ze przedstawiona tematyka bedgca podstawg do powstania 

monotematycznego cyklu publikacji jest bardzo aktualna i wazna w_ obszarze 

reprezentowanej przez Kandydata dyscypliny naukowej, kt6rq wedtug nowej klasyfikacji 

jest automatyka, elektronika oraz elektrotechnika. Deklarowane przez Niego 

osiagniecia naukowe obejmuja zagadnienia dotyczqce badania proszkowych materiatow 

kompozytowych o wtasciwosciach magnetycznie miekkich SMC (Soft Magnetic 

Composites) stosowanych gtéwnie w_ elektrotechnice jako skomplikowanych 

tré6jwymiarowych magnetowodéw maszyn i urzadzen elektrycznych oraz ekranéw 

skutecznie thumiagcych niepozadane promieniowanie elektromagnetyczne. W swoim 

Autoreferacie (zatacznik 3) przedstawia On uzyskane wyniki badan w postaci wysokich, 

oczekiwanych parametrow — elektrycznych, magnetycznych, mechanicznych 

i termicznych w wymaganych zakresach czestotliwoSsci pracy. Parametry te odnoszq sie 

m.in. do zmierzonych wartosci: rezystancji, indukcyjnosci, przenikalnosci elektrycznej 

i magnetycznej oraz wytrzymatosci mechanicznej. W trakcie badan kompozytow 

uwzglednia zagadnienia procesu ich produkcji (temperatury, naprezeh wewnetrznych 

i cisnienia formatowania, ilosci materiatu spajajacego i jego gestosci), a takze wptywu 

wielkosci ziarna i mozliwosci pojawienia sie defekt6w materiatowych. Na podkreslenie 

osiagniec nalezy wskaza¢ opracowanie wiasnej technologii wytwarzania kompozyt6w 

metodg niskotemperaturowg oraz metoda prasowania na goraco proszké6w metalowo-



polimerowych, a takze niedestrukcyjnego sposobu oceny jednorodnosci_ ich struktury. 

Waznym osiagnieciem w produkcji kompozytéw okazata sie tez skuteczna propozycja 

zagospodarowania wysokojakosciowych, poprodukcyjnych drobnych metalowych 

materiai6w odpadowych. 

Juz w trakcie opracowania doktoratu Kandydat zajmowat sie problematyka 

materiatotw kompozytowych, gtéwnie analiza pomiar6w wyznaczajacych parametry 

rezystancyjne ich powtok. Nastepnie kontynuowat badania tych materiatéw wstepujac 

w dosé niebezpieczny obszar dziatan zagrozonych autoplagiatem. Jednak 

Ww prezentowanym cyklu publikacji stanowiacych propozycje dorobku do habilitacji 

stwierdzam wyrazne rozwiniecie i przedstawienie nowych koncepcji procesu produkcji 

ibadafh wtasciwosci materiatow kompozytowych, co wyraznie oddala mozliwos¢ 

popeinienia autoplagiatu wzgledem pracy doktorskiej. 

Kandydat w swoich artykutach i uzyskanym zgtoszeniu patentowym przedstawit 

Opracowang witasng metode produkcji oraz badan rdzeni SMC z tatwo dostepnych 

komponentéw proszkowych o korzystnych w stosunku do klasycznych parametrach 

przetwarzania produkcyjnego (temperatura formowania 165°C wzgledem 500 °C 

i cisnienie prasowania ok. 200 MPa wzgledem 800 MPa w produktach komercyjnych). 

W opisie zmierzonych petli histerezy magnetycznej zastosowat model Jilesa-Athertona, 

rozszerzony przez Sablika proponujac jego istotng modyfikacje dla SMC pozwalajacg na 

opis efektu zmiany ksztattu petli za pomocg sktadowej uwzgledniajacej cisnienie 

prasowania kompozytow. 

Kolejnym parametrem konstrukcyjnym poddanym analizie przez Kandydata byta 

wielkosé ziaren proszku zelaza w kompozycie. W celu uzyskania graficznego opisu 

wynikéw badan doswiadczalnych w postaci petli histerezy postuzyt sie modelem 

Tekacsa. Wykazat, ze najlepsze wtasciwosci magnetyczne (natezenie koercji, 

remanencja, indukcja nasycenia, stratnosc) i tatwos¢ procesu magnesowania mozna 

uzyskaé dla ziaren o relatywnie wiekszych <100-150> pm i duzych rozmiarach 

w przedziale <150-250> um. 

Oprécz wspomnianych wyzej metod modelowania nieliniowych wtasciwosci 

magnetycznych Habilitant poddat ocenie i opisat zastosowanie brazylijskiego modelu 

GRUCAD 0 zaletach stosunkowo prostej implementacji w oprogramowaniu MATLAB 

i mozliwosci badan rdzeni podmagnesowanych pradem statym.



Innym Jego osiaggnieciem jest zbudowanie laboratorium badawczego 

i przeprowadzenie badan eksperymentalnych w wyniku ktorych oraz przeprowadzonych 

obliczeh modelowych - ustalit, ze najlepsze parametry magnetyczne kompozyt6w w 

warunkach quasi-statycznych mozna osiagnac stosujac: wielkos¢ ziaren w zakresie 150- 

250 um, 0,5% zawartosé PCV, cisnienie formatowania ok. 510 MPa, temperature 

formatowania w przedziale 170-180 °C. Tak przygotowane rdzenie osiagaja parametry 

Bmax = 1,4 T, Br = 0,28 T, Hc = 310 A/m. 

Dalsze badania, ktorych wyniki Autor opisat w prezentowanych do oceny 

publikacjach dotyczqa nieinwazyjnych, szybkich metod defektoskopii w materiatach 

kompozytowych. Prowadzono je przy zastosowaniu kamery pola magnetycznego na 

podstawie otrzymanych magnetograméw lub uzyciu kamery promieniowania 

podczerwonego dostarczajacej obrazow rozktadu temperatury. Pozwalajg one na szybka 

i doktadng lokalizacje oraz identyfikacje niejednorodnosci komponentu czyli jego wady 

materiatowej. Zdobyta wiedza i doswiadczenia Kandydata w tym zakresie znalazta 

zastosowanie aplikacyjne przy realizacji prac badawczo rozwojowych w rdznych 

projektach  (m.in. PARP PO IR oraz RPSL -zat. nr 3 Autoreferat s.19-20). Innym 

osiagnieciem jest opracowanie przez Niego metody pomiaru grubosci warstwy 

kompozytowej zawierajacej proszki metali ferromagnetycznych naniesionej na podtoze 

dielektryczne poprzez okreslenie wartosci przenikalnosci magnetycznej tej warstwy. 

Przedstawiony do oceny cykl publikacji powigzanych tematycznie prezentuje znaczacy 

poziom merytoryczny, uzyskane wyniki sq oryginalne i nowatorskie, a tym samym istotne 

zaro6wno dla badan podstawowych jak i rozwojowych. Stwierdzam, ze Habilitant dobrze 

Opanowat warsztat naukowy. Umiejetnie i wtasciwie postuguje sie metodami badawczymi, co 

swiadczy o Jego wiedzy i doswiadczeniu badawczym. 

Ocena aktywnosci naukowej 

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicznych dr inz. Adam 

Jakubas poza zagadnieniami ujetymi w cyklu 9 artykufow powigzanych tematycznie 

i zatytutowanym ,,Opis, analiza i predykcja wtasciwosci materiatow kompozytowych, 

istotnych dla ich zastosowania w_ elektrotechnice” prowadzit badania naukowe 

z tematyki: 

e kompozyt6w metalowo ~-_ polimerowych — ekranujacych pole 

elektromagnetyczne; 

e systemow tekstronicznych.



Dorobek publikacyjny Habilitanta obejmuje 42. publikacje po doktoracie, 

a tacznie 50 pozycji, na ktore sktada sie: 1. monografia, 8 rozdziat6w w monografiach 

oraz 41. artykutéw w czasopismach naukowych, w tym 19. samodzielnych lub w roli 

pierwszego autora, co stanowi 45% udziatu. 

Baza Web of Science indeksuje 26 autorskich lub wspotautorskich publikacji 

Kandydata, cytowanych 62 razy (w tym 31 bez autocytowan). Wspotczynnik Hirscha — h 

wynosi 5. Natomiast baza Scopus wskazuje 37 autorskich lub wspdtautorskich publikacji, 

cytowanych 121 razy (w tym 57 bez autocytowan) i okresla wspofczynnik Hirscha ~— h=6. 

Sumaryczny Impact Factor wedtug listy JCR po doktoracie wynosi 16,325 (tacznie 

16,569, przy czym wartosé /F tych czasopism zawiera sie od 0,545 (A5, (A7)) do 2,972 

(AJ.2)), a liczba punkt6w MNiSW jest rowna 940 (po uwzglednieniu udziatu wtasnego 

459,43 punktow, ktére stanowig 50% udziat autorski Kandydata). 

Oprécz wymienionego wyzej dorobku publikacyjnego Habilitanta, jego aktywnosc 

naukowa przejawia sie rowniez poprzez: 

e udziat w projektach B+R, NCBR, NCN, PARP (5, w tym 4. po doktoracie -3- 

krotnie jako kierownik i raz jako wykonawca); 

e uzyskanie 2. patentow i 1. wzoru uzytkowego; 

® uczestnictwo w programach europejskich: Erasmus oraz Staff Mobility for 

Teaching; 

e udziat w miedzynarodowych (13) oraz krajowych (6) konferencjach 

naukowych, w czasie ktérych dwukrotnie prowadzit sesje plenarne; 

e wygtoszenie referatow (8) i przedstawienie posterd6w (5) podczas 

miedzynarodowych lub krajowych konferencji naukowych po doktoracie oraz 

(3) referatéw i (2) posteréw przed obrong doktoratu; 

e recenzowanie prac naukowych dla_ czasopism lub konferencji 

miedzynarodowych (26), [w tym 25 dla czasopism z listy JCR: Textile Research 

Journal (11), IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement (6), 

Materials (4), Cellulose (1), Algorithms (2), IEEE Sensors Journal (2)] oraz 

jednego czasopisma krajowego [Zeszyty Naukowe Wydziatu Elektrotechniki i 

Automatyki Politechniki Gdanskiej (1)]; 

e udziat w zespotach eksperckich lub konkursowych (ocenit, az ok. 130 

wnioskow projektowych, zat.3 s.23 i s.27 oraz zat.4 s.21);



e petnienie funkcji promotora pomocniczego w obronionym (1) oraz 

otworzonym przewodzie doktorskim (1); 

e udziat w zagranicznym stazu badawczym (Uniwersytet w Mariborze — 

Stowenia, 3 miesigce) oraz krotkich badaniach wstepnych w ramach grantu 

Miniatura 2 w firmie MagCam w Belgii; 

e wykonanie ekspertyz technicznych na zamowienie (2); 

e wdrozenia prac naukowo-badawczych w przemysle (1) i prace wykonane dla 

przedsiebiorstw (7). 

Podsumowujac, stwierdzam, ze przedstawione osiggniecia naukowe majq_ charakter 

nowatorski, a tym samym stanowig wktad do rozwoju dyscypliny. 

6. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

oraz wspotpracy miedzynarodowej 

Dr inz. Adam Jakubas jest nauczycielem akademickim od listopada 2009 roku, 

zatrudnionym kolejno na stanowisku asystenta i od stycznia 2015 roku na stanowisku 

adiunkta, tak wiec jego dziatalnos¢ zawodowa zwigzana jest z dydaktyka. W swoim 

autoreferacie nie wymienia rodzaj6w prowadzonych zajec (wyktady, zajecia 

laboratoryjne, Cwiczenia audytoryjne, seminaria ?), ani nie okresla dla jakich studentow 

je prowadzi (studia | czy Il stopnia, stacjonarne, niestacjonarne??). Informuje natomiast 

© opracowaniu§ materiatow dydaktycznych dla przedmiotu Metody diagnostyki 

procesow oraz prezentacji multimedialnych poszerzajacych wiedze student6w w 

dyscyplinach Elektrotechnika, Elektronika, Automatyka i Robotyka, pt. Podstawy 

programowania mikrokontroleréw na przyktadzie Arduino. Podczas wyjazd6w = w 

ramach programu ERASMUS+ (Koszyce, Stowacja, 2018; Alba Iulia, Rumunia, 2017; 

Maribor, Stowenia, 2016) Habilitant wygtosit szereg wyktadow dla student6w o 

tematyce: Threats of static electricity, The antielectrostatics materials, Measurement 

methods of electrical parameters of antistatic materials, Methods for measuring 

physical parameters of the anti-static coatings.



Wsrdd osiagniec dydaktycznych Kandydata mozna dodatkowo wymieni¢: 

® promotorstwo 21. inzynierskich i magisterskich prac dyplomowych; 

e sprawowanie funkcji sekretarza Wydziatowej Komisji Rekrutacyjnej 

(2017-2020); 

e dziatalnosé w Komisji ds. Studi6w Doktoranckich (2017-2019); 

e sprawowanie funkcji opiekuna  studenckiego Kota Méetrologii 

Elektrycznej. 

Habilitant udziela sie w dziatalnosci popularyzowania nauki i aktywnosciach 

organizacyjnych poprzez m.in.: 

e udziat w komitetach organizacyjnych konferencji miedzynarodowych (3- 

krotnie. jako cztonek) oraz (1 raz, jako sekretarz) krajowych; 

e opracowanie dokumentacji prac zleconych w ramach_ wspdipracy 

z sektorem gospodarczym (4) w tym 3-krotnie jako kierownik pracy oraz 

4-ch zlecen opracowanych samodzielnie; 

e cztonkostwo w_- Radzie Wydziaiu  Elektrycznego  Politechniki 

Czestochowskiej (2015-2016); 

e petnienie funkcji wydziatowego brokera innowacji od 2020 r.; 

e cztonkostwo w Polskim Towarzystwie Elektrotechniki Teoretycznej 

iStosowanej (PTETiS), w  Polskim Towarzystwie Zastosowan 

Elektromagnetyzmu (PTZE) oraz w Komisji Metrologii Oddziatu PAN 

w Katowicach. 

Dr inz. Adam Jakubas zostat wyrdzniony: jeden raz indywidualng nagroda (za 

dziatalnosé organizacyjng) i 5-krotnie (wg zat.3 autoreferat tab. s.27 8-krotnie ??) 

zespotowg Nagroda Rektora Politechniki Czestochowskiej (jeden raz za dziatalnos¢ 

naukowg i czterokrotnie za dziatalnos¢ organizacyjng - zat. Nagrody Rektora P.Cz.). 

Ponadto uzyskat w ramach zespotu Ill lokate w XV edycji Konkursu im. prof. 

M.Pozaryskiego na najlepsze artykuty opublikowane w roku 2015 w czasopismach SEP z 

zakresu_ elektryki. Otrzymat tez ztoty medal (zespotowo) na Miedzynarodowej 

Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 2017 w Bangkoku oraz nominacje do Polskiej 

Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec przysztosci.



Wymieniony dorobek naukowy oraz wykaz osiagniec z listy stanowiacych 

kryteria oceny Kandydata do stopnia naukowego doktora habilitowanego swiadcza, ze 

zdecydowana wiekszos¢ z nich zostata spetniona. 

Mozna jedynie odnotowaé brak inicjatyw Habilitanta w zakresie: 

e udziatu w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; 

e kierowania projektami realizowanymi we wspdtpracy z naukowcami 

spoza Politechniki Czestochowskiej; 

e osiagniec projektowych i konstrukcyjnych; 

e mato precyzyjnie opisanych aktywnosciach dydaktycznych. 

Podsumowanie 

Pomimo wskazanych wyzej, pewnych mankamentdéw generalnie nalezy 

potwierdzié zdecydowang przewage pozytywow w obszarze ocenianego dorobku 

Kandydata. W szczegdlnosci nalezy podkresli€ sporzgdzenie przez Niego imponujacej 

liczby ok.130 ekspertyz i ocen wnioskéw  projektowych oraz recenzowanie 

kilkudziesieciu (25) prac naukowych dla czasopism z listy JCR. 

W_ deklaracjach_ charakterystyki wktadu w opracowanie artykut6w 

stanowigcych osiagniecie naukowe znajduja sie takie okreslenia opisujgce zadania 

Kandydata jak: opracowanie koncepgcji kompozyt6w metalowo-polimerowych 

i technologii ich produkcji oraz mozliwosci adaptacyjnego zastosowania modeli Jilesa- 

Athertona-Sablika oraz GRUCAD do analizy i predykcji wtaSciwosci magnetycznych 

opracowanych kompozytow EMC oraz ich obrazdw termograficznych do oceny 

jednorodnosci i jakosci struktury powierzchniowej. Wymieniane sq réwniez aktywnosci 

pomiarowe, analiza oraz interpretacja uzyskanych wynikow i formutowanie wnioskdow. 

Okreslenia te wskazuja, ze w kazdym z artykutow dr A. Jakubas odgrywat istotng role 

merytoryczng i Swiadcza, ze Jego udziat ma kluczowy charakter w catym procesie 

wymienionych do oceny publikacji. 

Nalezy zaznaczyc, ze w swojej karierze nie odnotowat wprawdzie dtuzszych stazy 

naukowych za granica, jednak nawigzat kontakt owocujacy Jego pobytem i wspotpraca 

ze wspomnianym juz laboratorium Uniwersytetu w Mariborze (Stowenia, 3-miesieczny 

staz) oraz firmie MagCam w Belgii.



Wartym odnotowania jest zarysowanie i przedstawienie przez Kandydata 

perspektyw tematycznych jego dalszych badan naukowych uwzgledniajacych kolejne 

zjawiska fizyczne i struktury w materiatach kompozytowych np. wielowarstwowy uktad 

komponentéw o odmiennych wtasciwosciach, gradientowy rozktad komponentow, 

zjawisko magnetostrykcji, zjawiska termiczne, badania wiasciwosci magnetycznych przy 

wysokich czestotliwosciach, automatyczna metoda detekcji wad kompozytéw. 

Na postrzeganie osiagniecia naukowego wptywa styl i poprawnos¢ jezykowa 

autoreferatu, a zwtaszcza jego klarownos¢, logiczny uktad tresci oraz czytelny i poprawny 

stylistycznie sposob formutowania mysli. Te umiejetnosci wykazuje Kandydat, w ktorego 

autoreferacie widoczna jest konsekwencja i dojrzatos¢ wyboru metod i sposobu 

uporzadkowania tresci. 

8. Konkluzja 

Na podstawie powyzszego stwierdzam, ze dr inz. Adam Jakubas po uzyskaniu 

stopnia naukowego doktora nauk technicznych znacznie poszerzyt swoj dorobek 

naukowy, ktory stanowi znaczacy wktad w zakresie rozwoju dyscypliny naukowej automatyki, 

elektroniki i elektrotechniki. Jego osiagniecia naukowe poparte informacjami o pozostatej 

dziatalnosci naukowej, osiagnieciach dydaktycznych, wspdtpracy naukowej i popularyzacji nauki, 

spetniaja wymagania stawiane przez art.219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkoinictwie 

wyzszym i nauce i stanowiq podstawe do wszczecia i przeprowadzenia dalszych etapéw 

postepowania habilitacyjnego. 
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