
Uchwala nr 3/30/2019
Rady Wydzialu Elektrycznego Politechniki Sl4skiej

z dnia 28 maja 2019 r.
o nadaniut) stopnia doktora habilitowanego w dziedziny nauk iniynieryjno-technicznych w

zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr. in2. Adamowi Cichemu

s2
Uchwala wchodzi w zycie z chwil4 jej podjgcia

Uzasadnienie podjgtej uchwaty:
l. uchwala zostala podjgta 22 gtosami ,,2a", 3 glosami ,,przeciw" i 0 glosami ,,wsh-zymuj4cymi sig" ,

2. Recenzje o dorobku naukowym i aktywno6ci naukowej doktora inz. Adama Cichego, sporz4dzone przez dw6ch

Recenzent6w majq pozytywne konkluzje. Jedna z recenzjijest negary^vna. Opinie Czlonk6w Komisji, niebgd4cych
Recenzentami, sE pozltywne.
3. OsiEgnigcie naukowe przedstawione w monografii habilitacyjnej pt.,,Uklqdy quosi-zrdwnowqzone w pomiorach
skladowych impedancjf' oraz pozostale elementy dorobku naukowego, a w szczeg6lnotci

- opublikowanie artykul6w w czasopismach naukowych posiadajqcych wspdlczynnik wpiywu, np. Science
Measurement & Technologt, Measurement Science Review,

- opublikowanie 6 artykul6w w czsopismach indeksowanych w bazie Scopts (Commun. Sci. Letters, Acta
IMEKO, Przeglqd Elektrotechniczny) oraz 20 artykul6w w czasopismach nie indeksowanych,

- wygloszenie referat6w na konferencjach zagranicznych i na konferencjach krajowych,
wnosz4 wklad Habilitanta w rozw6j dysc)?liny automatyka, elekronika i elektrotechnika, kt6rej zakres obejmuje
dotychczasow4 dyscypling elektrotechnika, okre6lonq w Rozporzqdzeniu MNiSW z 201 I roku.
Dorobek w zakresie dzialalnoSci dydaktycmej i popularyzatonkiej oraz wsp6lpracy migdzynarodowej,
obejmujqcy m. in. takie elementy jak:

- pelnienie funkcji promotora pomocniczego w obronionym w roku 2018 przewodzie doklorskim,
(Sebastian Barwinek, Analizq moiliwoici progromowej realizacji dzialania wybranych uHqddw do
p omiaru s kl a dowyc h impe dancj i),

- opieka nad pracami dyplomowymi.

- opracowywanie recenzj i artykul6w w uznanych czasopismach migdzynarodor,rTch ikrajowych,

- prowadzenie autorskich wykladdw na kierunku Elektrotechnika,

- pelnienie funkcji prodziekana na Wydziale Elektrycznym Politechniki Slqskiej.
w spos6b jednozlaczry Swiadczq o r,rrysokiej aktywno5ci zawodowej Habilitanta.

Dziekan

DZIE
lvydzialu El

prof.

s1

Rada Wydzialu Elektrycznego Politechniki SlEskiej, dzialaj4c na podstawie art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 2a
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadiajqce ustawg - Proto o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U- z
dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1669), art. 95 pkt. I ustawy z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej tr-ukasiewicz
(Dz. U.2019, poz.534), w zwi4zku art. t8aust. ll Ustawy zdnia l4 marca2003 roku o stopnioch naukowych i
lytule naukowyu oraz o stopniach i lytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z piin. zm.) i
Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia l9 stycznia 20l8rokuw sprawie szczeg6lowego
trybu i warunkiw przeprowadzania czynnoici w przewodach doktorskich, poslgpowaniu habilitocyjnym oraz w
poslepowaniu o nadanie lytulu profesora, po zapoznaniu sig z uchwalq komisji habilitacyjnej, zawierajqc4 opinig
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pelnq dokumentacj4 postgpowania
habilitacyjnego, w tym z recenzjami osi4gnigi naukowych, nadaje doKorowi inz. Adamowi Cichemu stopien
naukowy doklora habilitowanego w dziedzinie nauk in2ynieryjno-technicznych w dyscyplinie automatyka,
elektronika i elektrotechnika.

AN

in2. Pawei Sow:


