Uchwala nr 8/3212019
Rady Wydzialu Elektrycznego Politechniki Sl4skiej
z dnia 9lipca 2019 r.
o nadaniu-) stopnia doktora habilitowanego w dziedziny nauk iniynieryjno-technicznych w
zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr. in2. Marcinowi Sowie

s1
Rada Wydzialu Elektrycznego Politechniki lil4skiej, dzialajqc na podstawie art. 179 ust. 2 i ust. 3 pkt 2a
Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wpro\r')odzajqce ustawg - Prawo o szkolnicfieie wy,szym i nauce (Dz.IJ. z
dnia 3 0 sierpnia 20 l8 r., poz. 1669), arr. 95 pkt. I ustawy z dnia 21 .02.2019 r. o Sieci Badawczej l-ukasiewicz
(Dz. U. 2019, poz. 534), w zwiazku art. l8a ust. I I Ustawy z dnia l4 marca 2003 roku o stopnioch naukovych i
lylule naukowym ord: o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z poin. zm.) i
Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia l9 stycznia 201 I rokl w sprawie szczegolowego
trybu i warunkdw pr:.eprowadzania czynnoici w przewodoch doktorskich, postgpowaniu habilitacyjnym oraz w
postCpo\.taniu o nadanie q)tulu profesora, po zapoznaniu sig z uchwalq komisji habilitacyjnej, zawieraj4c4 opinig
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowane9o wraz z uzasadnieniem i peln4 dokumentacj4 postgpowania
habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiqgnigi naukowych, nadaje doktorowi inz. Marcinowi Sowie stopief

naukowy doktora habilitowanego

w

dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych

w

dysclplinie automatyka,

elektronika i elektrotechnika.
$2

Uchwala wchodzi w Zycie z chwilq jej podjgcia
Uzasadnienie podj gtej uchwaly:
l. uchwala zostala podjQta l9 glosami ,,2a", I glosem ,,przeciw" i 3 glosami ,,wstrzymuj4cymi sig" ,
2. Recenzje o dorobku naukowym i aktywno5ci naukowej doktora in2. Marcina Soray, sporz4dzone przez trzech
Recenzent6w majq jednomacme pozytywne konkluzje.
3. Osi4gnigcie naukowe zatltulowane ,,Numeryczne rozwiqzywanie zogodniefi obwoddw wykorzystujqcych
pochodne ulamkowego rzgdu" otazpozostale elementy dorobku naukowego, a w szczeg6lno6ci
- opublikowanie 2 rozdzial6w w monografiach (Springer: Lecture Notes in Electrical Engineering),
- opublikowanie 4 artykul6w w czasopismach z listy JCR (Applied Mathematics and Computation;
Bulletin ofthe Polish Academy of Sciences-Techlical Sciences (2); Circuits Syst Signal Process),
- autorstwo lub wspdlautorstwo 6 referat6w opublikowanych w materialach konferencji krajowych i
zagranicznych,
zadowalaj4ce
wska2niki bibliometryczne wedlug Web ofScience (sumarycmy impact factor IF = 6,573;
indeks Hirscha : 2; liczba cltowani l6 (bez autoc,,towai 8)),
wnoszq znacmy wklad Habilitanta w rozwoj dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, ktorej zakres
obejmuje dotychczasow4 dyscypling elektrotechnika, oke6lon4 w Rozporzqdzeniu MNiSW z 201 I roku.
Dorobek w zakesie dzialalno6ci dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz wsp6lpracy migdzynarodowej,
obejmuj4cy m.in. takie elementy jak:
- lrdzial w 2 programach europejskich (COST/IEEE-CASS FRACTAL 24-26.11.20161' program Industry
4.0),
udzial w realizacji 5 projekt6w badawczych finansowanych przez MNiSW,
udzial w l3 konferencjach (8 krajowych, 5 migdzynarodowych),
wygloszenie referat6w na 9 konferencjach,
nagroda Best Paper Award na 20. Migdzynarodowej konferencji ,,Electrical Engineering and Circuits" w
Nowym Jorku, USA w 2018 r.,
udzial w Komitecie Naukowym MiEdzynarodowej Konferencji Doktorant6w: Interdisciplinary PhD
Workshop (od 2017 r.),
wizlta studyjna w Jefferson Philadelphia University w okresie od 29.08.2018 do 03.09.2018,
czlonkostwo w SEP, PTETiS oraz World Academy ofScience,
wsp6lpraca miqdzynarodowa z tczelniami z Niemiec, RPA, Czech i Slowacji,
dzialalno5i w zakresie popularyzacji nauki (m.in. Seminarium Mlodych Naukowc6w, Drzwi Otwarte
Wydzialu Elektrycznego Politechniki Slqskiej),

-

-

recenzowanie artykut6w

dla presti2owych wydawnictw naukowych (Biuletyn PAN,

Spronger).

swiadczy o istotnej akql,vnosci zawodowej Habilitanta.
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