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Uchwata nr 29/2020/2021 

Rady Dyscypliny Naukowej Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika 

Wydzialu Elektrycznego Politechniki Czestochowskie} 

z dnia 22 kwietnia 2021 roku 

WwW sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno- 

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

Jakubasow1. 

§ 1 

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

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

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

Politechniki Czestochowskiej nr 400/2019/2020 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 uchwalq komisji habilitacyjnej nr 1/2021 z dnia 

02.04.2021 r., zawierajgca opinie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz 

z uzasadnieniem i pelng dokumentacjq sprawy, w tym z recenzjami osiggnie¢ naukowych, 

nadaje dr. inz. Adamowi Jakubasowi 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 uchwala komisji habilitacyjnej, stwierdza, ze 

aktywnos¢ naukowa oraz osiagniecia naukowe zatytulowane ,,Opis, analiza i predykcja 

wilasciwosci materialow kompozytowych, istotnych dla ich zastosowan w elektrotechnice oraz 

pozostale elementy dorobku naukowego, a w szczegdé|nosci: 

* 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 wspdlautorstwo 20 referatow opublikowanych w_ materiatach 

konferencji krajowych i zagranicznych, 

« autorstwo lub wspdlautorstwo 3 patentow krajowych, 

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

bez autocytowan 57 wg Scopus, 26 wg WoS, 

Swiadeza o znacznym wkiadzie Habilitanta w rozwoj dyscypliny naukowej automatyka 

elektronika i elektrotechnika. 

Habilitant wykazat si¢ istotna aktywnoscia naukowa w wiecej niz jednej uczelni lub instytucji 

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



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

gdzie odbyt 3-miesieczny staz naukowy. Jednym z efekt6w wspdlpracy byly publikacje z 

udziatem autora z Mariboru. 

§ 2 

Uchwata wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Przewodniczgcy Rady Dyscypliny Naukowej 

KIEROWNIK 
dyscy liny naukowgs] ., 

(podpis lub podpis i/piecz¢¢) 
@r heb. ind. Krzysztof CHWASTEK, profesor uczeini 

   


