
Zatacznik nr 6 
do Regulamin przeprowadzania postepowan w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w Politechnice Czestochowskiej 
(Uchwala nr 400/2019/2020 Senatu PCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku) 

Uchwala Komisji habilitacyjnej 0 wyrazeniu opinii 

Ww sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwata nr 1/2021 

Komisji habilitacyjnej 

z dnia 18 marca 2021 roku 

powolanej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika 

wszczetym na wniosek dr. inz. Mirostawa Kornatki. 

§ 1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika 

i Elektrotechnika Politechniki Czestochowskiej w dniu 18 marca 2021 roku, dzialajac na 

podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce (Dz. U. z 2020 1. poz. 85, z pézn. zm.), w nawigzaniu do § 13 ust. 1 Uchwaty Senatu 

Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, po zapoznaniu 

si¢ z recenzjami, dokumentacja wniosku, stwierdza, ze aktywnosé naukowa oraz osiagniecia 

naukowe zatytulowane ,,Analiza niezawodnoSci krajowych sieci dystrybucyjnych metodami 

nieparametrycznymi” stanowig znaczny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej automatyka, 

elektronika i  elektrotechnika i wyraza pozytywna opinie w sprawie nadania 

dr. inz. Mirostawowi Kornatce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 

technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

Uzasadnienie 

Zatacznik nr 1 do niniejszej uchwaty zawierajacy uzasadnienie stanowi jej integralng czesé. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Komisja habilitacyjna w sktadzie: 

1. Prof. dr hab. inz. Mariusz Malinowski Przewodniczacy komisji 

2. Dr hab. inz. Mariusz Najgebauer, prof. uczelni Sekretarz komisji 

3. Prof. dr hab. inz. Pawet J. Sowa Recenzent 

4. Prof. dr hab. inz. Eugeniusz Rosotowski Recenzent 

5. Prof. dr hab. inz. Jakub Furgat Recenzent 

6. Prof. dr hab. inz. Piotr Kacejko Recenzent 

7. Dr hab. inz. Pawel Jabtonski, prof. uczelni Cztonek komisji 

  
‘kolokwium habilitacyjne obligatoryjne w przypadku dziedziny nauk spolecznych w dyscyplinie nauk 

o zarzadzaniu i jakosci



Zatacznik nr t do Uchwaly 01/2021 Komisji habilitacyjnej z dnia 18 marca 2021 roku 

0 wyrazeniu opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. inz. Miroslawowi Kornatce 

Uzasadnienie: 

io
n . Rada Doskonalosci Naukowej wszczela postepowanie habilitacyjne w dniu 01.07.2020 r. 

2. Recenzje o dorobku naukowym i aktywnosci naukowej doktora inz. Mirostawa Kornatki, sporzadzone przez 

czterech Recenzent6w maja jednoznacznie pozytywne konkluzje. 

3. Osiagniecie naukowe zatytulowane ,,Analiza niezawodnosci krajowych sieci dystrybucyjnych metodami 

nieparametrycznymi’ (monografia habilitacyjna) oraz pozostate elementy dorobku naukowego, a w szczegélnosci 

* opublikowanie 12 rozdziatow w monografiach 

* opublikowanie 30 artykutéw w czasopismach naukowych (19 indeksowanych przez baze WoS), w tym 4 

w czasopismach z listy JCR (Acta Polytechnica Hungarica, Journal of Electrical Engineering, Maintenance and 

Reliability, Przeglgd Elektrotechniczny) 

+ autorstwo lub wspdlautorstwo 28 referatow opublikowanych w materialach konferencji krajowych 

i zagranicznych, = \ 

« wspdlautorstwo | patentu-krajewego, 2H lOS2eh 1@ portewtovepo “ 
* wystarczajace wskaZniki bibliometryczne wediug Web of Science (Sumaryczny impact factor IF = 3,796, indeks 

Hirscha = 5; liczba cytowan 51 (35 bez autocytowan), 

wnosza znaczny wktad Habilitanta w rozwdj dyscypliny automatvka, elektronika i elektrotechnika 

4. Dorobek w zakresie dzialalnosci dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz wspdélpracy miedzynarodowe}j, obejmujacy 

m.in. takie elementy jak: 

» udziat w 3 programach europejskich, miedzynarodowych, krajowych, w tym: Erasmus+ Staff Mobility for 

Teaching (Czechy, Stowacja i Rumunia) 

udziat w 3 projektach badawezych, 
udziat w 28 konferencjach i w 5 komitetach organizacyjnych tych konferencji (w tym: 3 krajowych oraz 

2 miedzynarodowych: i3th / 14th International Scientific Conference ,,Forecasting in Electric Power 

Engineering”) 

uzyskanie 7 nagréd Rektora Politechniki Czestochowskiej, w tym 3 za osiagniecia naukowe, 2 za osiggniecia 

dydaktyczne i 2 za osiagniecia organizacyjne; odznaczenie Medalem Srebrnym za Diugoletnia Stuzbe 

3-miesieczny staz w zagranicznym osrodku akademickim Technical University of Kosice, Faculty of Electrical 

Engineering and Informatics (Stowacja) 

cztonkostwo w krajowych towarzystwach naukowych (m.in. Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej 

i Stosowanej, Stowarzyszenie Elektrykéw Polskich, Komisja Energetyki Oddziatu PAN w Katowicach) 

= prowadzenie autorskich wyktadéw i inne osiagniecia dydaktyczne, w tym: kierowanie 63 pracami 

dyplomowymi, prowadzenie zaje¢ dia studentow zagranicznych w ramach programu Erasmus, rozbudowa bazy 

laboratoryjnej, opracowanie materialéw dydaktycznych 

dziatalnos¢ w zakresie popularyzacji nauki, wyrazajaca sie m.in. prowadzeniem wyktadow i seminariow dla 

uczestnikéw studid6w podyplomowych ,,Energetyka jutra”; promowanie Wydziatu Elektrycznego PCz podczas 

prelekcji w szkolach ponadgimnazjalnych 

w sposéb jednoznaczny $wiadczy o wysokiej aktywnosci zawodowe] Habilitanta.


