
Zatacznik nr 6 

do Regulamin przeprowadzania postepowan w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w Politechnice Czestochowskiej 

(Uchwata nr 400/2019/2020 Senatu PCz z dnia 29 kwietnia 2020 roku) 

Uchwala Komisji habilitacyjnej o wyraZeniu opinii 

Ww sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

Uchwala nr 1 /2021 

Komisji habilitacyjnej 

z dnia 2.04.2021 

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. Adama Jakubasa. 

§ 1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika 1 

Elektrotechnika w dniu 26.11.2020, dziatajac na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, z pozn. zm.), 

w nawigzaniu do § 13 ust. 1 Uchwaly Senatu Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 

z dnia 29 kwietnia 2020 roku, po zapoznaniu sie z recenzjami i dokumentacjq wniosku 

stwierdza, ze aktywnosé naukowa oraz osiagnigcia naukowe zatytulowane ,,Opis, analiza i 

predykcja wtasciwosci materialow kompozytowych, istotnych dla ich zastosowan w 

elektrotechnice” stanowia znaczny wktad w rozw6j dyscypliny naukowej automatyka 

elektronika i elektrotechnika i wyraza pozytywng opinie w sprawie nadania dr. inz. Adamowi 

Jakubasowi 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 integralna czesc. 

§2 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Komisja habilitacyjna w sktadzie: Podpisy , Sy : / 

1. prof. dr hab. inz. Andrzej Sikorski Przewodniczacy komisji_.....+: =< || © | Sa 

2. dr hab. inz. Tomasz Szczegielniak Sekretarz komisji Se. StF pated eve oy, 

3. prof. dr hab. inz. Ryszard Leon Recenzent ae — a be 

Kacprzyk ; “tt 

4, prof. dr hab. inz. Jacek Starzynski Recenzent ——receee es a Los fa ate 

5. prof. dr hab. inz. Wojciech Szelag Recenzent ceseeeteseaiies ~ Essie a 

6. prof. dr hab. inz. Andrzej Wac- Recenzent . ial Oeee WAKO AGEL tet 

Wilodarezyk Z 

7. dr hab. inz. Tomasz Kulej Cztonek komisji esse ees ian bec eveneuees



Zatacznik nr | 

Uzasadnienie: 

1. 
2. 

Rada Doskonatogci Naukowej wszczela postepowanie habilitacyjne w dniu 16.07.2020. 

Wniosek za pozytywna opinia osiagnieé naukowych i istotnej aktywnosci naukowe} 

kandydata uzyskat poparcie (wyniki glosowania: 5 gloséw ,,za”; 2 glosow »przeciw”; 0 

gloséw ,,wstrzymujacych si¢). 

Recenzje o osiagnieciach naukowych i istotne] aktywnosci naukowej dr. inz. Adama 

Jakubasa sporzadzone przez 3 recenzentow sa pozytywne, a | recenzja jest negatywna. 

Osiagniecie naukowe zatytulowane ,,Opis, analiza i predykcja wlaSciwoSci materiatow 

kompozytowych, istotnych dla ich zastosowan w elektrotechnice” oraz pozostate elementy 

dorobku naukowego, a w szezegdlnosci: 
= opublikowanie 1 monografii, 

* opublikowanie 15 artykul6w w czasopismach z listy JCR: Acta Physica Polonica A, 

Materials, COMPEL, Journal of Electrical Engineering — Electrotechnicky Casopis, 

International Journal of Applied Electromagnetics and Mechanics, Advances in Materials 

Science and Engineering, 

= autorstwo lub wspdtautorstwo 20 referatéw opublikowanych w materialach konferencji 

krajowych i zagranicznych, 

= autorstwo lub wspélautorstwo 3 patentow krajowych, 

: wskazniki naukometryczne: sumaryczny impact factor IF = 16,325; liczba cytowan bez 

autocytowan 57 wg Scopus, 26 wg WoS, 

wnosza znaczny wklad Habilitanta w rozw6j dyscypliny automatyka, elektronika 

i elektrotechnika. 

Habilitant wykazat sie istotna aktywnosciq naukowa w wig¢cej niz jednej uczelni lub 

instytucji naukowej wymagang w art. 219, ust. 1, pkt 3 Ustawy. Przedstawil informacje 

o wspélpracy z Faculty of Energy Technology in Krsko, Uniwersytetu w Mariborze, 

Stowenia, gdzie odbyt 3-miesieczny staz naukowy. Jednym z efekt6w wspolpracy byly 

publikacje: AJ.1, A14, A20, 11 z udziatem autora z Mariboru. 

Dorobek w zakresie dzialalnosci dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz wspdlpracy 

miedzynarodowej, obejmujacy m.in. takie elementy jak: 

« udziat w 2 programach europejskich, miedzynarodowych, krajowych, 

= kierowanie 3 projektami badawezymi oraz udziat w 1 projekcie, a takze udziat w 0 

konsorcjach, 

= udziat w 19 konferencjach i w 4 komitetach organizacyjnych tych konferencji, 

= ottzymane nagrody i wyrdznienia: 9 nagréd rektora PCz za dzialalnos¢ naukowg lub 

organizacyjna, 

« opieka naukowa: 1 - pelnienie funkcji promotora pomocniczego, 

*« prowadzenie autorskich wykladow i inne osiagni¢cia dydaktyczne, w tym kierowanie 

ponad 20 pracami dyplomowymi, 

« dziatalnosé w zakresie popularyzacji nauki, wyrazajaca sie wspdtpracq z kotami 

naukowymi: opiekun Studenckiego Kota Metrologii Elektrycznej, 

w sposdb jednoznaczny $wiadezy o wysokiej aktywnosci zawodowej Habilitanta.


