
Prof. dr hab. inz. Wojciech Szelag Poznan, 2021-02-08 

Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemystowej 

Wydziat Automatyki, Robotyki i Elektrotechniki 

Politechnika Poznanska 

ul. Piotrowo 3a Wydeel EKANA 

60-965 Poznan czny 

Wpt. dn, 4704.20) 
RIE & AYA] WOR 

Recenzja 

osiagniecia naukowego oraz istotnej aktywnosci naukowej 

dra inz. Adama Jakubasa w zwiazku z wnioskiem o przeprowadzenie 

postepowania habilitacyjnego 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Ocena dorobku dra hab. inz. Adama Jakubasa zostata przygotowana na zlecenie 

Kierownika dyscypliny naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Wydziatu 

Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej, dra hab. inz. Krzysztofa Chwastka, prof. PCz, 

z dnia 30.11.2020 roku w zwiazku z powotaniem mnie do skiadu komisji habilitacyjnej 

majacej na celu przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego dra inz. Adama Jakubasa, 

wszczetego w dniu 16.07.2020 roku w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych 

w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. Ocene wykonano na podstawie 

zataczonych do zlecenia dokumentéw dotyczacych osiagniec Kandydata. 

2. Informacje o Kandydacie 

Dr inz. Adam Jakubas uzyskat licencjat w specjalnosci Politologia na Wydziale 

Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego w roku 2006, dyplom magistra 

w specjalnosci Amerykanistyka i Mass Media na Uniwersytecie tédzkim w roku 2009 oraz 

dyplomy magistra inzyniera w specjalnosci Elektrotechnika i inzyniera w specjalnosci 

Elektronika i Telekomunikacja na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej, 

odpowiednio w latach 2009 i 2010. 

W roku 2014 Rada Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej nadata Mu 

stopien doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na podstawie obrony 

rozprawy Analiza wieloelektrodowego systemu do pomiaru i diagnostyki rezystancji skrosnej 

i powierzchniowej powtok antyelektrostatycznych. 

Prace na Politechnice Czestochowskiej rozpoczat od listopada 2009 roku na stanowisku 

asystenta, a od stycznia 2015 roku kontynuowat ja na stanowisku adiunkta w Instytucie 

Telekomunikacji i Kompatybilnosci Elektromagnetycznej na Wydziale Elektrycznym 

Politechniki Czestochowskiej. Od marca 2017 roku pracuje jako adiunkt w_ Instytucie 

Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej.



3. Ocena osiagniecia naukowego 

Jako osiagniecie naukowe Habilitant przedtozyt cykl powigzanych tematycznie artykulow 

zatytutowany ,,Opis, analiza i predykcja wiaSciwosci materiat6w kompozytowych, istotnych 

dla ich zastosowania w_ elektrotechnice”. Cykl obejmuje dziewie¢ artykutow 

opublikowanych w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus i bazie Web of Science 

(WoS). 

Publikacje wchodzace w sktad cyklu opublikowano w latach od 2017 do 2020 i wszystkie 

napisane sq w jezyku angielskim. Trzy sposrédd nich sq samodzielnymi pracami Kandydata 

(artykuty w czasopismach z 0, 15 i 40 punktami), a pozostate to prace wspotautorskie 

z jednym (prace za 15 i 140 punktdéw), dwoma (prace za 15, 40 i 70 punktow) i czterema 

wspotautorami (jedna za 15 punktow). Procentowy udziai Kandydata w przygotowaniu 

publikacji wspdtautorskich zmienia sie w przedziale od 33% do 60%, a udziat Sredni 

w publikacjach wspdlnych wchodzacych w sktad osiggniecia wynosi 42%. Udziat procentowy 

zostat potwierdzony oswiadczeniami wspotautoréw. Dla kazdej publikacji wspdtautorskiej 

w cyklu Kandydat w wyczerpujacy sposdob okreslit swdj wktad w powstanie artykutu. 

Sumaryczny Impact Factor i liczba punkt6w wg ministerialnego wykazu czasopism dla cyklu 

publikacji w roku publikacji wynoszq odpowiednio 7,253 oraz 60 pkt (za lata 2017/18) i 290 

pkt (za lata 2019/20). 

Dwie z dziewieciu publikacji cyklu nie sg przypisane w aktualnym ministerialnym wykazie 

czasopism naukowych i recenzowanych materiatow z konferencji miedzynarodowych do 

dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika. Sq to publikacje z roku 2019 i 2020 

odpowiednio w czasopismach Advances in Materials Science and Engineering (za 40 pkt) 

i Materials (za 140 pkt). Jednakze na podstawie szczegdtowej analizy badah prezentowanych 

w tych dwoch artykutach, z uwagi na ich interdyscyplinarny charakter (biorac pod uwage 

wykorzystywane metody badan, aparat matematyczny, wyznaczanie istotnych dla 

zastosowan w elektrotechnice wtasciwosci magnetycznych materiatow kompozytowych), 

moim zdaniem mozna z petnym przekonaniem zaliczy¢ je do dyscypliny automatyka, 

elektronika i elektrotechnika. 

  

Przedstawiony do oceny dorobek stanowi wybor najwazniejszych prac dra inz. Adama 

Jakubasa nad opisem, analizq i predykcjq istotnych z punktu widzenia zastosowan 

w elektrotechnice wiasciwosci materiat6w kompozytowych. Z autoreferatu oraz analizy tych 

prac wynika, ze Kandydat ogranicza obszar swoich zainteresowan tylko do materiatéw 

kompozytowych bazujacych na proszkach magnetycznie miekkich. Nie rozpatruje innych 

rodzaj6w materiat6w kompozytowych stosowanych w elektrotechnice, np. kompozytowych 

systemow  izolacyjnych, kompozytowych materiatow magnetycznie —twardych, 

kompozytowych materiat6w przewodzacych, w tym niektdorych typow nadprzewodnikéw 

wysokotemperaturowych. Z powyzszych wzgledow nasuwa sie krytyczna uwaga dotyczaca 

zbyt ogolnego tytutu osiggniecia. Moim zdaniem celowe bytoby doprecyzowanie obszaru 

badan przez dodanie w tytule osiggniecia, ze chodzi o materiaty kompozytowe magnetycznie 

miekkie, a nie tak jak podano (zbyt ogdlnie) o materiaty kompozytowe. 

 



Niewatpliwa zaletg materiatow kompozytowych  bazujacych na_ proszkach 

o wtasciwosciach magnetycznie miekkich (ang. Soft Magnetic Composites — SMC) jest m.in. 

mozliwosé formowania obwodédw magnetycznych uktad6dw_ elektromagnetycznych 

o skomplikowanych ksztattach, nieosiggalnych dla tradycyjnej technologii bazujacej na 

sktadaniu magnetowodu z wykroj6w wykonanych z blachy elektrotechnicznej. Ponadto, 

tatwosé ksztattowania wtasciwosci magnetycznych, elektrycznych, ciepInych i mechanicznych 

materiattw SMC znacznie poszerza celowos¢ i mozliwos¢é zastosowan tych kompozyt6w 

w elektrotechnice. 

Dr inz. Adam Jakubas tematykq materiatow kompozytowych zajmowat sie juz 

w rozprawie doktorskiej. Prezentowane tam badania dotyczyty analizy mozliwosci 

pomiarowych uktadéw wieloelektrodowych do wyznaczania parametrow rezystancyjnych 

antyelektrostatycznych powlok kompozytowych. Dalsze badania nad badaniem wiasciwosci 

elektrycznych kompozytoéw Habilitant prowadzit po uzyskaniu stopnia doktora. Rezultaty 

badan tych przedstawit w trzech artykutach w czasopismach o wysokim wskazniku IF [A.16, 

A.24, A.25], czterech pracach w czasopismach krajowych [A.29-A.32] oraz w wspotautorskiej 

monografii [M.1]. Prace te nie wchodza w sktad cyklu publikacji stanowigcego osiggniecie 

naukowe Habilitanta, ale w wyrazny sposodb wzmacniajg Jego kompetencje w obszarze 

badan i charakteryzowania wtasciwosci elektrycznych materiatow kompozytowych. 

Po doktoracie badania Habilitanta skupiaja sie gtownie wokot problematyki analizy, 

opisu i predykcji, istotnych z punktu widzenia zastosowan w elektrotechnice, wiasciwosci 

materiattw kompozytowych magnetycznie miekkich. Ich ~~ rezultaty zawart 

w monotematycznym cyklu publikacji naukowych. 

Ponizej krétko omawiam osiggniecia przedstawione w poszczegdlnych publikacjach 

cyklu. Na podstawie analizy publikacji wchodzacych w sktad cyklu mozna wyodrebnic trzy 

silnie sprzezone kierunki badan. 

Pierwszy z nich zwiqgzany jest z opracowaniem i eksperymentalnym potwierdzeniem 

skutecznosci niskotemperaturowej metody wytwarzania kompozytowych materiatow 

magnetycznie miekkich, bazujacej na proszkach metali ferromagnetycznych i polichlorku 

winylu (PVC). W badaniach dazono m.in. do wyznaczenia optymalnej zawartosci PVC 

w materiale kompozytowym, dla ktdrej uzyskuje sie dobre wtasciwosci magnetyczne 

kompozytu. Niewatpliwa zaleta zaproponowanego przez Habilitanta procesu formowania 

probek byto znaczne obnizenie wymagar odnosnie temperatury i cisnienia prasowania 

w odniesieniu do wymagan okreslonych w klasycznym procesie wytwarzania rdzeni 

z materiatu Somaloy firmy H6gands. Opracowana metoda formowania rdzeni jest 

przedmiotem zgtoszenia patentowego P.420850. Dr inz. Adam Jakubas w dalszych pracach 

nad doskonaleniem wtasciwosci magnetycznych kompozyt6w bazujacych na proszkach 

metalowo-polimerowych badat wptyw rozmiaru ziarna, cisnienia formowania i rodzaju 

osnowy na_ wtasciwosci magnetyczne uzyskiwanych materiatow kompozytowych. 

W szczegdlnosci poszukiwat zaleznosci pomiedzy wyzej wymienionymi parametrami procesu 

wytwarzania a indukcjg maksymalna, remanencjq i koercjq uzyskiwanych petli histerezy oraz 

stratami mocy. Wyniki tych badan Habilitant zawart w publikacjach od [AJ.1] do [AJ.5] cyklu. 

W autoreferacie oraz w publikacjach wchodzagcych w sktad cyklu brakuje pordédwnania



wiasciwosci magnetycznych opracowanych materiatow kompozytowych z wtasciwosciami 

dostepnych na rynku kompozyt6w magnetycznie miekkich wykonanych z materiatu Somaloy. 

Drugi nurt badan prezentowany w artykutach od [AJ.1] do [AJ.3] oraz w pracach [AJ.5, 

AJ.6] dotyczy opisu wlasciwosci magnetycznych opracowanych materiatow kompozytowych. 

Wtasciwosci te wynikajq z petli histerezy wigzqcej indukcje i natezenie pola magnetycznego 

w materiale ferromagnetycznym. Z tego wzgledu do opisu tych wtasciwosci Habilitant 

wykorzystat modele matematyczne opisujgce zjawisko histerezy. Przyjat, ze materiaty 

kompozytowe charakteryzujqg sie izotropowymi wiasciwosciami magnetycznymi i do opisu 

zjawiska histerezy wykorzystat znane z literatury skalarne modele histerezy. Zbadat 

przydatnos¢ modeli Takacsa, Jilesa-Athertona-Sablika oraz modelu GRUCAD do 

charakteryzowania histerezy opracowanych materiatow. Badania te byty ukierunkowane 

giéwnie na modyfikacje zastosowanych opisow matematycznych histerezy, majace na celu 

powiazanie parametrow materiat6w wejsciowych oraz parametrow procesu wytwarzania 

kompozytu z jego wtasciwosciami magnetycznymi. Dqzono przy tym do uzyskania jak 

najwiekszej zgodnosci pomierzonych i modelowanych petli histerezy. Nalezy podkresli¢, ze 

w tym obszarze Habilitant, wraz z prowadzacym te badania Zespotem, uzyskat istotne 

rezultaty. Wysoko oceniam rdwniez wykazanie przydatnosci GRUCAD do opisu 

niesymetrycznych petli histerezy, tj. do opisu procesu przemagnesowywania materiatu 

w obecnosci stafego pola magnetycznego. Niewatpliwa zaletg modelu GRUCAD jest jego 

przystosowanie do algorytm6éw wyznaczania rozktadu i przebiegu pola magnetycznego za 

pomoca metody elementow skoficzonych. W algorytmach tych, przy postugiwaniu sie 

magnetycznym potencjatem wektorowym, na podstawie rozktadu tego potencjatu wyznacza 

sie indukcje magnetyczna, bedacq wielkoscig wejsciowa do algorytmu modelowania 

histerezy magnetycznej. 

Podsumowujac ten nurt badan uwazam, ze istotnym osiagnieciem Habilitanta jest 

opracowanie aparatu matematycznego umoiliwiajgcego w okreslonym zakresie z dobra 

wiarygodnosciqg prognozowac wtasnosci magnetyczne uzyskiwanych kompozytéw. Wydaje 

sie, ze po dalszych badaniach ilosciowych podejscie to moze byé doskonatym narzedziem 

wspomagajacym synteze materiatow kompozytowych. Pozwoli to uniknaé czasochtonnych 

i kosztownych badan eksperymentalnych niezbednych do  uzyskania_ materiatu 

kompozytowego 0 pozadanych wiasciwosciach magnetycznych. 

Trzeci nurt badan zwiazany jest z poszukiwaniem i weryfikacja przydatnosci 
nieinwazyjnych metod defektoskopii opracowanych kompozyt6w magnetycznie miekkich. 

W pracy [AJ.9] Habilitant przedstawit rezultaty badari nad wykorzystaniem to tego celu 

kamery termowizyjnej. Natomiast w artykule [AJ.7] zaprezentowat autorska koncepcje 

identyfikacji r6znego rodzaju defektdw poprzez pomiar spowodowanych przez te defekty 

zmian rozktadu pola magnetycznego w otoczeniu probki. Pole w prdbce wzniecano za 
pomoca magnesu neodymowego, a pomiary rozktadu pola magnetycznego realizowano przy 

uzyciu trdj-osiowej kamery pola magnetycznego. Habilitant przewiduje, ze metoda ta moze 

byc wykorzystana do opracowania szybkiej i doktadnej diagnostyki rdzeni SMC. 
Prezentowane w artykule badania potwierdzaja skutecznos¢ tego pomystu dla defektéw



o stosunkowo duzych gabarytach, brak jest jednak istotnych informacji odnosnie 

przewidywanej czutosci i rozdzielczosci metody w przypadku defektéw ,,matych”. 

Do tego nurtu prac mozna rowniez zaliczy¢ badania przedstawione w [AJ.8]. Dotyczq one 

opracowania przez Habilitanta prostej i skutecznej metody inspekcji i pomiaru grubosci 

warstwy kompozytowej zawierajacej proszki metali ferromagnetycznych, naniesionej na 

podioza dielektryczne. Metoda ta bazuje na okreslaniu parametro6w uproszczonego 

eliptycznego modelu histerezy materiatu ferromagnetycznego wykorzystanego do produkcji 

farby. 

Podsumowanie 

Tematyka, w ramach ktérej Habilitant prowadzi badania naukowe jest nowoczesna, i co 

jest szczegdlnie istotne w naukach_ inzynieryjno-technicznych, ma _ bardzo szerokie 

perspektywy aplikacyjne. W artykutach cyklu przedstawiono propozycje rozwiqgzan waznych 

i przy tym bardzo trudnych problemow teoretycznych i technicznych z zakresu syntezy, 

badan eksperymentalnych, modelowania i predykcji wiasciwosci magnetycznych materiatow 

kompozytowych, bazujacych na proszkach ferromagnetyczno-polimerowych. Wyniki obliczen 

numerycznych przeprowadzone z wykorzystaniem opracowanych modeli matematycznych 

histerezy magnetycznej byty weryfikowane badaniami eksperymentalnymi. Zaproponowane 

metody poszukiwania i identyfikacji defekt6w materiattw kompozytowych réwniez zostaty 

zweryfikowane doswiadczalnie. Jezeli odczuwam pewien niedosyt, to jest on zwigzany z tym, 

ze trzy artykuty cyklu zostaty opublikowane w czasopismach, dla ktérych nie okreslono 

wspotczynnika wptywu. Pozostate prace miaty co najmniej dwéch recenzentow, zatem 

przeszly pozytywnga ocene specjalistow. Ponadto w moim przekonaniu wtasciwym miejscem 

na petne przedstawienie istoty wiasnych osiggniec bytaby autorska monografia, szczegdlnie 

ze cykl publikacji nie jest cyklem czysto autorskim. 

Podsumowujac te czes¢€ recenzji stwierdzam, ze osiggniecie naukowe dra inz. Adama 

Jakubasa, bedace cyklem dziewieciu publikacji pod wspdinym tytutem ,,Opis, analiza 

i predykcja wtasciwosci materiatow kompozytowych, istotnych dla ich zastosowania 

w elektrotechnice” stanowi znaczny wktad w rozw6j dyscypliny automatyka, elektronika 

i elektrotechnika. Polega on w szczegolnosci na: 

e opracowaniu i eksperymentalnym potwierdzeniu skutecznosci niskotemperaturowej 

metody wytwarzania kompozytowych materiatéw magnetycznie miekkich, bazujacej na 

proszkach metali ferromagnetycznych i polichlorku winylu (PVC); 

e wykazaniu przydatnosci modeli Takacsa, Jilesa-Athertona-Sablika oraz GRUCAD do opisu 

petli histerezy magnetycznej opracowanych kompozytow  ferromagnetyczno- 

polimerowych z uwzglednieniem wptywu zmiennych procesowych; 

e wykazaniu przydatnosci modelu GRUCAD do opisu niesymetrycznych petli histerezy; 

¢ opracowaniu metody identyfikacji defekt6w rdzeni wykonanych z opracowanych 

kompozytowych materiat6w magnetycznie miekkich, polegajacej na pomiarze 

spowodowanych przez te defekty zmian rozktadu pola magnetycznego w otoczeniu 

probki ({[AJ.7] — publikacja autorska);



4. 

wykazaniu przydatnosci termografii aktywnej do oceny jednorodnosci i jakosci wykonania 

rdzeni magnetycznych z kompozyt6w metalowo-polimerowych przewidzianych do 

zastosowan w elektrotechnice; 

opracowaniu prostej i skutecznej metody inspekcji i pomiaru grubosci warstwy 

kompozytowej zawierajgcej proszki metali ferromagnetycznych, naniesionej na podtoza 

dielektryczne ([AJ.8] — publikacja autorska). 

Ocena istotnej aktywnosci naukowej dra inz. Adama Jakubasa 

Ocene istotnej aktywnosci naukowej przeprowadzitem na kilku ptaszczyznach. 

a) Aktywnos¢ publikacyjna 

Dorobek publikacyjny dra inz. Adama Jakubasa po otrzymaniu stopnia doktora nauk 

technicznych w roku 2014 oproécz 9 publikacji zgtoszonych jako osiggniecie naukowe 

obejmuje jeszcze 33 pozycje. Habilitant ma tez w dorobku 8 artykut6w opublikowanych 

przed uzyskaniem stopnia doktora. Sposrédd tych 33 = artykuté6w, 9 zostato 

opublikowanych w czasopismach posiadajacych IF. 

Sumaryczny IF dla wszystkich publikacji Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 

16,325, w tym dla publikacji wchodzacych w sktad cyklu 7,253. Uzyskana przez 

Habilitanta po doktoracie sumaryczna liczba punktow okreslona przez MNiSW (na rok 

publikacji) i liczba tych punktow z proporcjonalnym udziatem na wspotautorow wynosi 

odpowiednio 940 i 459,43. , 
W bazie Scopus indeksowanych jest 37 publikacji, a liczba cytowanh z i bez autocytowan 

wynosi odpowiednio 121 i 57. W bazie Web of Science wskazniki te wynoszq 

odpowiednio 26 oraz 62 i 31. Indeks Hirscha Habilitanta wedtug bazy Web of Science 

wynosi 5, a wedtug bazy Scopus 6. 

Dr inz. Adam Jakubas ma w swoim dorobku réwniez 1 wspdtautorskg monografie oraz 2 

autorskie i 6 wspdtautorskich rozdziattw w monografiach pokonferencyjnych. Wyniki 

swoich badan 19-krotnie prezentowat na konferencjach miedzynarodowych i krajowych, 

w tym 13 razy po uzyskaniu stopnia doktora. 

Poza giownym nurtem badan zwiqzanym z kompozytami miekkimi magnetycznie, 

Habilitant zajmowat sie takze tematykq zwiqzanq z kompozytami ekranujacymi pole 

elektromagnetyczne (5 prac) oraz systemami tekstronicznymi (11 prac). 

b) Aktywnos¢é naukowa albo artystyczna realizowana w wiecej niz jednej uczelni, 

instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczegdlnosci zagranicznej 

Dr inz. Adam Jakubas w roku 2016 odbyt 3-miesieczny staz naukowy w Faculty of Energy 

Technology in Krsko, Univerza v Mariboru, Stowenia. Podczas stazu, uzyskat dostep do 

aparatury umozliwiajacej wytwarzanie wlasnych kompozyté6w metalowo-polimerowych 

i przeprowadzit badania wstepne bedgace podstawq prezentowanego osiagniecia



c) 

naukowego. Badania te dotyczyty oceny wtasciwosci magnetycznych proszkowych 

materiafow kompozytowych. 

W lutym 2019 r. Habilitant prowadzit badania wstepne w ramach grantu MINIATURA 2 

w firmie MagCam w parku naukowo-badawczym Haasrode Research-Park w Belgii. 

W efekcie opracowat wykorzystang w dalszych badaniach baze danych pomiarowych 

o wartosciach sktadowych wektora pola magnetycznego w probkach materiatow SMC ze 

spreparowanymi defektami. 

Uczestnictwo w programach europejskich lub innych programach miedzynarodowych 

Uczestnik programu ERASMUS+ dla nauczycieli akademickich: Koszyce, Stowacja, 2018; 

Alba lulia, Rumunia, 2017; Maribor, Stowenia, 2016, 

Wykonawca merytoryczny w ramach programu PO WER NCBiR w= projekcie 

Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Czestochowskiej, wspdtfinansowanego ze 

srodkéw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, Nr umowy 

POWR.03.05.00-00-Z008/18 (konkurs POWER, NCBiR), termin: wrzesien 2019 — 

pazdziernik 2019. 

d) Osiaggniecia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujace nauke lub sztuke 

Uczestnictwo w_ organizacji konferencji naukowych Symposium of Magnetic 

Measurements and Modeling — 2 edycje (2016, 2018) oraz Miedzyuczelnianej 

Konferencji Metrologow — 2 edycje (2017 — sekretarz, 2018). 

Aktywnosé w dziatalnosci dydaktycznej i organizacyjnej na rzecz macierzystego Wydziatu 

i Uczelni, przejawiajace sie promotorstwem w ponad 20 pracach_ inzynierskich 

i magisterskich, petnieniem od roku 2016 funkcji opiekuna Studenckiego Kota Metrologii 

Elektrycznej dziatajgacego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Czestochowskiej, 

czionkostwem Rady Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej (2015-2016), 

sekretarzowaniem Wydziatowej Komisji Rekrutacyjnej (2017-2020), uczestnictwem 

w pracach Wydziatowej Komisji ds. Studid6w Doktoranckich (2017-2019) oraz petnieniem 

od roku 2020 funkcji wydziatowego brokera innowacji. 

Wyrdznienie indywidualnymi i zespotowymi nagrodami JM Rektora Politechniki 

Czestochowskiej w latach 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 za zaangazowanie dra inz. 

Adama Jakubasa w prace naukowa, dydaktyczng i organizacyjna. 

It miejsce w XL edycji Konkursu im. prof. M. Pozaryskiego na najlepsze artykuty 

opublikowane w roku 2015 w czasopismach z zakresu elektryki (organizator SEP), za 

»Koncepcja tekstronicznego systemu do pomiaréw funkcji zyciowych matych dzieci” 

(nagroda zespotowa). 

Ztoty medal (zespotowo) na Miedzynarodowej Wystawie Technologii i Innowacji IPITEX 

2017, Bangkok, Tajlandia, za ,BabyTex - Textronics System for Monitoring Vital 

Functions of Small Children”. 

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2020 w kategorii Naukowiec 

przysztosci.



e Promotor pomocniczy w obronionej dnia 14.07.2020 r. rozprawie doktorskiej dr inz. 

Radostawa Jastrzebskiego pt. ,Zastosowanie modelu GRUCAD w opisie wlasciwosci 

magnetycznych rdzeni kompozytowych”. Promotorem gté6wnym pracy doktoranta jest 

dr hab. inz. Krzysztof Chwastek, prof. PCz. 

e Dziatalnosé w ramach Polskiego Towarzystwa Zastosowan Elektromagnetyzmu (PTZE) 

i Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETIS). 

e Udziat w licznych zespotach eksperckich. Habilitant od 2016 r. petni role eksperta 

w Narodowym Centrum Badan i Rozwoju, w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci 

oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Sumarycznie ocenit ponad 125 

wnioskow projektowych. 

e Recenzje 26 artykutow, w tym: 25 artykulow dla czasopism z listy JCR: IEEE 

Transactions on Instrumentation and Measurement, Textile Research Journal, IEEE 

Sensors Journal, Cellulose, Materials, jednego artykutu dla czasopisma krajowego: 

Zeszyty Naukowe Wydziaiu Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdanskiej. 

e Prowadzenie sesji plenarnych podczas krajowych (Miedzyuczelniana Konferencja 

Metrolog6w - MKM’2018) oraz miedzynarodowych (Symposium of Magnetic 

Measurements & Modeling - SMMM’2018) konferencji naukowych. 

e) Uczestnictwo w pracach zespot6w badawczych realizujacych projekty finansowane 

w drodze konkurséw krajowych lub zagranicznych 

e ,Eko-innowacyjne materiaty kompozytowe wykorzystujace surowce pochodzace 

z recyklingu do zastosowan elektrotechnicznych”, projekt badawczy nr 0049/L-10/2018 

w ramach konkursu NCBiR LIDER X, realizowany w latach luty 2019 — styczen 2021. 

Charakter udziatu Habilitanta w projekcie: kierownik B+R. Projekt w trakcie realizacji. 

e ,,Nieinwazyjne badanie jednorodnosci struktury kompozyt6w miekkich magnetycznie”, 

projekt badawczy nr 2018/02/X/ST7/00410 w ramach konkursu NCN MINIATURA 2, 

realizowany w latach wrzesienh 2018 — wrzesien 2019. Charakter udziatu Habilitanta 

w projekcie: kierownik. Projekt zrealizowany. 

e ,Zastosowanie wiasciwosci _ferromagnetycznych — elektronicznych obwoddw 

drukowanych do zabezpiecze dokumentow, wyrobéw i opakowan  przed 

fatszerstwami”, projekt B+R nr RPSL.01.02.00-24-06G9/16-00, Dziatanie 1.2 Badania, 

rozwoj i innowacje w_ przedsiebiorstwach, wspdtfinansowanego ze srodkéw 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanym przez Drukarnie 

Czestochowskie Zaktady Graficzne Sp. z 0.0., termin maj 2018 r. — kwieciefh 2020 r. 

Charakter udziatu Habilitanta w projekcie: kierownik prac B+R. Projekt zrealizowany. 

e ,Regionalna Inicjatywa Doskonatosci w Dyscyplinach Itnformatyki, Elektrotechniki, 

Elektroniki, Automatyki i Robotyki na Politechnice Czestochowskiej’, w ramach 

programu Regionalna Inicjatywa Doskonatosci, MNiSW, decyzja nr 020/RID/2018/19, 

termin realizacji 2019-2022. Charakter udziatu Habilitanta w projekcie: wspétautor 

wniosku, wykonawca. Projekt w trakcie relizacji.



e Stypendium POKL.08.02.01-24-019/11 w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego, 

Program Operacyjny Kapitat Ludzki, Naukowe stypendia szansq na rozw6j wojewddztwa 

Slaskiego, termin: styczeh 2013 — grudzienh 2013. Charakter udziatu Habilitanta 

w projekcie: wykonawea. Projekt zrealizowany przed uzyskaniem stopnia doktora. 

f) Aktywnos¢ w obszarze wspolpracy z sektorem gospodarczym 

e Uczestnictwo w _ realizacji 8 prac zleconych na rzecz sektora gospodarczego 

w charakterze kierownika lub wykonawcy. 

e Habilitant jest glownym pomystodawcg i liderem prac zwiazanych z tekstronicznym 

systemem do pomiaru funkcji zyciowych u matych dzieci — BabyTex. Prowadzone prace 

zaowocowaly uzyskaniem prawa wytacznego nr RWU.070280 na wzér uzytkowy 

,Bielizna tekstroniczna do spania dla niemowlat” i zostaty wdrozone w dziatalnosé firmy 

WOMAR Wojciech Krawczyk z Czestochowy, poprzez udzielenie licencji. 

Podsumowujac czesé recenzji dotyczacq ,,istotnej aktywnosci naukowej’ dra inz. Adama 

Jakubasa, stwierdzam, ze Habilitant we wszystkich wyzej przedstawionych obszarach, tj. 

w: ,aktywnosci publikacyjnej”, ,aktywnosci naukowej realizowanej w wiecej niz jednej 

uczelni, instytucji naukowej, w szczegdlnosci zagranicznej”, ,uczestnictwie w programach 

europejskich lub innych programach miedzynarodowych”, ,,osiagnieciach dydaktycznych, 

organizacyjnych oraz popularyzujacych nauke”, ,,uczestnictwie w pracach zespotéw 

badawezych realizujacych projekty finansowane w drodze konkurséw krajowych lub 

zagranicznych” oraz w ,,aktywnosci w obszarze wspotpracy z sektorem gospodarczym” ma 

duze osiqgniecia i spetnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora 

habilitowanego. 

5. Whiosek koficowy 

Na podstawie przeprowadzonej oceny osiggniecia naukowego w_ postaci cyklu 

powigzanych tematycznie artykuf6w naukowych pod wspdlinym tytutem ,,Opis, analiza 

i predykcja wtasciwosci materiattw kompozytowych, istotnych dla ich zastosowania 

w elektrotechnice”, udokumentowanego udziatu wspdtautor6w oraz po uwzglednieniu 

osiagniec w obszarze istotnej aktywnosci naukowej, moge sformutowac¢ pozytywna ocene 

konicowg i stwierdzic¢, iz dorobek naukowy dra inz. Adama Jakubasa osiagniety po uzyskaniu 

stopnia doktora, stanowi znaczny wktad Kandydata w naukowy rozw6j dyscypliny 

automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

W zawiazku z powyzszym stwierdzam, iz dr inz. Adam Jakubas spetnia wymagania 

okreslone w Art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

oraz ze wniosek o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika jest 

zasadny. a 
fe Ly 

Prof. drab. inz. Wojciech Szelqg


