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Uchwała nr 119/2019/2016— 2020
Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Politechniki Świętokrzyskiej
z dnia 24 września 2019 r.

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych
w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika

doktorowi inż. Sebastianowi Różowiczowi
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RadaWydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej,
działając na podstawie Art. 179 ust 2-3 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające
ustawę ~ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łącznie z Art. 18a ust. 1] Ustawy z dnia
14.03.2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) po zapoznaniu się z uchwałą komisji
habilitacyjnej z dnia 17 września 2019 r. zawierającą opinię w sprawie nadania stopnia doktora
habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełna dokumentacja postępowania habilitacyjnego,
wtym z recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje doktorowi inż. SebastianowiRóżowiczowi
stopień naukowy doktora habilitowanegonauk inżynieryjno-technicznychw dyscyplinie
automatyka, elektronika i elektrotechnika.
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Uchwała wchodzi w życie w chwili jej podj ęcia.

Uzasadnienie:
1) Uchwała została podjęta zdecydowaną większością głosów ( liczba uprawnionych do
głosowania: 17; liczba obecnych: 13; głosów ważnych: 13; głosów za: 13; głosów przeciw:
0; głosówwstrzymujących sięz0)
2) Treść podjętej uchwały jest zbieżna z konkluzjami zawartymi w recenzjach dorobku
naukowego i aktywności naukowej, sporządzonymi przez trzech Recenzentów oraz
z pozytywną opinią zawartą w uchwale Komisji Habilitacyjnej.
3) Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Modelowanie układu zapłonowego niskoprężnych
silników spalinowych” (cykl 9 publikacji powiązanych tematycznie) oraz pozostałe elementy
dorobku naukowego, a w szczególności:

' opublikowanie 1 monografii,
' opublikowanie 6 artykułów w czasopismach z listy JCR (Open Physics, Journal
of Electrical Engineering, Archives of Metallurgy and Materials, Mathematical
Problems in Engineering, ElectricalEngineering,International JournalofControl,
Automation and Systems),
' autorstwo lub współautorstwo 13 referatów opublikowanych w materiałach
konferencji krajowych i zagranicznych,
- współautorstwo 1 patentu,
- wskaźniki bibliometrycznewedług Web of Science (sumaryczny impact factor IF
= 5,442 indeks Hirscha = 2; liczba cytowań 19),



wnoszą znaczny wklad Habilitanta w rozwój dyscypliny elektrotechnika.
4). Dorobekw zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz współpracy
międzynarodowej,obejmującym.in. takie elementy jak:

o udział w 1 programie europejskim,
. udzial w 3 projektach badawczo-rozwojowych,
. udzialw 11 konferencjach iw 2 komitetach organizacyjnych tych konferencji,
. otrzymane nagrody i wyróżnienia,

członkostwo w krajowych i międzynarodowychtowarzystwach naukowych (m.in.,
PTETiS, SEP, SIIB),

. opieka naukowa nad studentami zagranicznymi,

. prowadzenie autorskich wykładów i inne osiągnięcia dydaktyczne,w tym kiero-
wanie 85 pracami dyplomowymi,

' duże doświadczenie praktyczne wyrażające się wykonaniemznaczącej liczby eks-
pertyz dla przemysłu,

w sposób jednoznaczny świadczą o wysokiej aktywności zawodowej Habilitanta.
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