Uchwala

n

3lL7 /IOLB

Rady Wydzialu Elektrycznego

Politechniki Slaskiej
z

dnia 20 lutego 2018 r.

o nadaniu stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie
elektrotechnika dr. ini. Zbigniewowi Opilskiemu
s1
Rada Wydzialu Elektrycznego Politechniki SlEskiej dziatajqc na podstawie art. 18a ust. 11 Ustawy z dnia
14.03.2003 r. o stopnidch noukowych i tytule noukowym oroz o stopnioch i tytule w zokresie sztuki lt4.

Dz. U. z 2017 r. poz. 1789), par. 45 ust. 2 pkt.

13 Statutu Politechniki Slqskiej z dnia 26 czerwca 2006
(uchwala
roku
nr X/73/05/06 Senatu Politechniki Slqskiej, j.t. Monitor Prawny PS.z2OI7r.poz.4L,z
p6in. zm.l, po zapoznaniu siq z uchwalq Komisji Habilitacyjnej zawierajqcE opiniq w sprawie nadania
stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem idokumentacjE postqpowania habilitacyjnego,
nadaje dr. in2. Zbigniewowi Opilskiemu stopiefi naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotech nika.
52

Uchwala wchodzi w 2ycie w chwilijej podjqcia

Uzasadnienie

Tre(i podjqtej uchwaly jest zbieina

z uchwalq Komisji Habilitacyjne.i z dnia 23.01.2018 r. zawierajqcq
pozytywnE opiniq w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie elektrotechnika dr. in2. Zbigniewowi Opilskiemu.

Osiagniqcie naukowe

dr. in2. Zbigniewa Opilskiego obejmujq ,,Sensory

metrologii biomedycznej

i

i

metody pomiarowe w
ochronie 6rodowiska" oraz pozosta'le elementy dorobku naukowego,

a w szczeg6lno6ci:

- opublikowanie 9 rozdzial6w w monografiach,
- opublikowanie 32 artykul6w w czasopismach z listy JCR lActo Physica Polonico, Bulletin of the Polish

Acodemy

of

Sciences, BioMedicol Engineering OnLine, Archives

of

Acoustics, Opticol

Engineering, Optico Applicoto, Journol de Phisique, The Europeon Physicol Journol, Thin Solid

Films, Przeglqd Elektrotechniczny, Moteriolwissench.Werkstofftech., Surfoce

Cooting

Technology),
- wsp6lautorstwo 22 referat6w opublikowanych w materiafach konferencji krajowych i zagranicznych,
- wsp6lautorstwo 6 patent6w krajowych,

- wysokie wskainiki bibliometryczne wedlug Web of Science (sumaryczny impact factor lF=23,937
indeks Hirscha = 11; liczba cytowad 284),

Dorobek

w

zakresie dzialalnoici dydaktycznej

i

popularyzatorskiej oraz wsp6tpracy

miqdzyna rodowej, obejmujEcy m.in. takie elementy jak:
- kierowanie 1 projektem badawczym oraz udzial w 9 projektach a takie udzial w 1 konsorcjum,
- czynny udzial w

11 konferencjach,

- otrzymane nagrody iwyr62nienia (2 nagrody gl6wne na Targach Brussels Eureka 2007 r: Grand Prix
Jury iZtoty Medal z Wyr62nieniem oraz wiele nagr6d Rektora Politechniki Slqskiej (7 nagr6d lszego stopnia zespo'lowych,2 zespotowe ll-stopnia i 1-na indywidualna ll-go stopnia) wszystkie
za osiqgniqcia naukowe, zespolowa nagroda Rektora ll-stopnia za osiqgniqcia dydaktyczne,
medal Zastuionemu dla Politechniki Slqskiej, Brqzowy Krzy2 Zaslugi, Medal Komisii Edukacji
Narodowej, Zloty Medal za Dlugoletniq Sluzbq,
- czlonkostwo z wyboru w 2 krajowych towarzystwach naukowych (Polskim Towarzystwie Fizycznym
oraz Polskim Towarzystwie Techniki Sensorowej)
- pelnienie 1- krotnie funkcji promotora pomocniczego,

- prowadzenie autorskich wyklad6w i inne osiEgniqcia dydaktyczne, w tym kierowanie 3

pracami

dyplomowymi,

Aktywno5i naukowa oraz osiqgniqcia naukowe Habilitanta stanowia znaczny wklad w rozw6j
w zakresie dzialalno6ci dydaktycznej i
popularyzatorskiej oraz wsp6tpracy miqdzynarodowej w spos6b jednoznaczny (wiadczy o wysokiej
aktywno6ci 3awodowej Habilitanta.

dyscypliny naukowe.i elektrotechnika. Dorobek
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