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Uchwata nr 30/2020/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

Wydziatu Elektrycznego Politechniki Czestochowskiej 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 

technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika dr. inz. Mirostawowi 

Kornatce. 

§1 

Rada Dyscypliny Naukowej dzialajac na podstawie art. 178 ust. | pkt 1 1 178 ust. 2 oraz 

art. 221 ust. 12 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym 1 nauce 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozn. zm.), w nawigzaniu do § 14 ust. 1 Uchwaly Senatu 

Politechniki Czestochowskiej nr 400/201 9/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 roku, w zwiazku z art. 

104 1 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 256), po zapoznaniu sie z uchwatq komisji habilitacyjnej nr 1/2021 z dnia 

18.03.2021 r., zawierajgca opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz 

z uzasadnieniem i pelna dokumentacjq sprawy, w tym z recenzjami osiagnie¢ naukowych, 

nadaje dr. inz. Mirostawowi Kornatce stopien doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

Uzasadnienie 

Rada Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika, po przeanalizowaniu 

materiatu dowodowego 1 zapoznaniu sie z uchwata komisji habilitacyjnej, stwierdza, ze 

osiggniecie naukowe zatytutowane ,,Analiza niezawodnosci krajowych sieci dystrybucyjnych 

metodami nieparametrycznymi” (monografia habilitacyjna) oraz pozostale elementy dorobku 

naukowego, a w szczegolnosci: 

e opublikowanie 12 rozdzial6w w monografiach 

e opublikowanie 30 artykul6w 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, Przeglad Elektrotechniczny) 

e autorstwo lub wspolautorstwo 28 referat6w opublikowanych w materiatach konferenc}i 

krajowych 1 zagranicznych, 

e® wspdlautorstwo | zgloszenia patentowego, 

e wystarezajace wskazniki bibliometryczne wedlug Web of Science (sumaryczny impact 

factor IF = 3,796, indeks Hirscha = 5; liczba cytowan 51 (35 bez autocytowan), 

dowodza znacznego wktadu Habilitanta w rozw6j dyscypliny automatyka, elektronika 

i elektrotechnika. 

Habilitant wykazal sie istotna aktywnoscig naukowg w wiecej niz jednej uczelni lub instytucj! 

naukowe} wymagang w art. 219, ust. 1, pkt 3 Ustawy. Przedstawil informacje



o wspolpracy z Technicka Universita w Kosiciach , Stowacja, gdzie odbyl 3-miesieczny staz 

naukowy. Jednym z efekt6w wspdlpracy byly publikacje z udziatem autor6w z Koszyc. 

§2 

Uchwala wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczacy Rady Dyscypliny Naukowej 
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