
 
1. Imię i nazwisko kandydata:     Tomasz Piotr Trawiński. 
2. Rok zatrudnienia na Politechnice Śląskiej:   1 lipca 1996 r. 
3. Rok uzyskania stopnia doktora i przez kogo nadany:  3 października 2000 r.   

Rada Wydziału Elektrycznego, Politechnika Śląska. 
4. Rok uzyskania stopnia doktora hab. i przez kogo nadany:  17 czerwca 2011 r.,   

Rada Wydziału Elektrycznego, Politechnika Śląska. 
5. Stanowisko profesora Politechniki Śląskiej:  31 stycznia 2019 r. 
6. Dyscyplina i specjalność naukowa:   automatyka, elektronika i elektrotechnika. 

 
7. Działalność w zakresie promocji Politechniki Śląskiej: 

1) zwiększanie rozpoznawalności marki Politechniki Śląskiej poprzez duże wydarzenia promocyjne:  
− koncerty Śląsk Maturzystom – organizator w latach 2018, 2019, 
− Politechnika dla Niepodległej – koordynator/współorganizator, 19.11.2019 r., 
− mecz piłki ręcznej Handball Legends v. Politechnika Śląska – inicjator podpisania umowy o współpracy 

z Areną Gliwice i współorganizator, 10.04.2019 r., 
− Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej – współorganizator, wydarzenie coroczne, 3 edycje, ostatnie 11.04.2019 r., 
− Orientation Days – wydarzenie coroczne dla studentów obcokrajowców, 3 edycje, ostatnie 19.02.2019 r., 
− Działalność Kulturalna Centrum Kultury Studenckiej MROWISKO – nadzór i koordynacja wydarzeń do 

09.2019 r.; 
2) podnoszenie jakości kształcenia dzięki działaniom na rzecz wzmocnienia prestiżu/marki Politechniki 

Śląskiej poprzez podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr Uczelni:  
− dwudniowa konferencja Dni Jakości Kształcenia – organizator, 14-15.05.2019 r., 
− szkolenie pracowników dziekanatów – ustawa 2.0, 6-8.05.2019 r., 
− trzydniowe posiedzenie Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych – organizator, 23-26.01.2019 r., 
− targi i konferencja Klastra Human Cloud w budynku X, Wydz. Architektury – współorganizator, 26.04.2017 r., 
− opracowanie nowego systemu nauki j. angielskiego – struktura blokowa, swoboda wyboru poziomu, grupy 

międzykierunkowe, od 2018 r., 
− wprowadzenie od roku akademickiego 2019/2020 blokowego systemu zajęć dla studentów pierwszego roku – 

pomysłodawca i inicjator działań, 
− uruchomienie od 2018 r. biura obsługi studentów zagranicznych – Admission Office – pomysłodawca  

i inicjator działań;   
3) współpraca z Samorządem Studenckim i Samorządem Doktorantów na rzecz budowy szerokiej 

platformy promocyjnej Politechniki Śląskiej, łączącej wszystkich członków społeczności akademickiej: 
− juwenalia studenckie IGRY – organizator, wydarzenie coroczne, 3 edycje, 
− TOST, Targi Organizacji Studenckich – AEGEE – nadzór, wydarzenie coroczne, 
− stała współpraca ze studenckimi kołami naukowymi oraz organizacyjnymi studenckimi – wprowadzenie 

kwalifikowalności efektów uczenia się uzyskanych w organizacjach studenckich, 
− Ambasadorzy Politechniki Śląskiej – pomysłodawca i organizator Spotkań z Pasją. Pierwszym gościem 

był prof. Jerzy Buzek (28.02.2019 r.), kolejnym będzie zespół muzyczny SąStąd. Inauguracja cyklicznych 
„Spotkań z Pasją”, których celem jest stworzenie platformy Ambasadorów Politechniki Śląskiej, 

− konferencje Interdok – współorganizator, 3 edycje, międzynarodowa konferencja doktorantów, do 12.2019 r.; 
4) konkursy i stała współpraca ze szkołami, ujęta w ramach porozumień o współpracy jako forma promocji 

oferty kształcenia Politechniki Śląskiej: 
− konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej” – organizator, 3 edycje, 
− program mentorski Rozwiń Skrzydła – organizator, 2 edycje, 
− finał konkursu Strefa Studenta – zagospodarowanie przestrzeni w pobliżu rektoratu, 06.06.2019 r., 
− Konkurs Inżynierski – BEST – nadzór, wydarzenie coroczne, 
− Letni Konkurs Naukowy – BEST – nadzór, wydarzenie coroczne, 
− Konkurs Popularno-naukowy – na artykuł popularnonaukowy, patronat i wsparcie finansowe, 
− olimpiada j. niemieckiego – patronat i wsparcie finansowe, 
− olimpiada j. angielskiego – wsparcie finansowe; 

5) wydarzenia popularno-naukowe jako promocja działalności naukowo-badawczej Politechniki Śląskiej: 
− Śląska Platforma Naukowo-Dydaktyczna – współorganizator (w trakcie realizacji), 
− Dni Gliwickich Młodych Naukowców – wydarzenie coroczne, współorganizator, 
− Śląski Festiwal Nauki w Katowicach – koordynator/współorganizator, 3 ostatnie edycje; 



6) budowa postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży oraz studentów Politechniki Śląskiej: 
− Legia Akademicka – koordynator, 2 edycje; 

7) budowa marki Politechniki Śląskiej poprzez współpracę z organizacjami pożytku publicznego, 
przedsiębiorcami oraz administracją publiczną: 
− przygotowanie i doprowadzenie do podpisania efektywnych umów o współpracy z: Arena Gliwice, Elzab S.A., 

Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Stowarzyszeniem Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, 
− członek grupy dla realizacji "Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Gliwice na lata 2016-

2025",  
− współtwórca koncepcji i współorganizator obchodów 75-lecia Politechniki Śląskiej 2019-2020 i wszystkich 

wydarzeń towarzyszących. 
 
8. Działania na rzecz infrastruktury Politechniki Śląskiej: 

1) przygotowanie koncepcji architektonicznej ul. Akademickiej – współpraca oraz konsultacje różnych wariantów 
projektów, 

2) przygotowanie koncepcji zagospodarowania Osiedla Akademickiego Politechniki Śląskiej – współpraca podczas 
opracowywania koncepcji oraz konsultacje różnych wariantów projektów, 

3) przygotowanie koncepcji remontów akademików na Osiedlu Akademickim Politechniki Śląskiej – 
pomysłodawca, współpraca podczas realizacji, 

4) przygotowanie koncepcji struktury pokoi studenckich w remontowanych akademikach – podniesiono standardy 
pomieszczeń (maksymalnie 2 osoby w pokoju), każdy pokój studencki wyposażony jest w aneks kuchenny i 
własną łazienkę. Pomieszczenia przygotowane do indywidualnego rozliczania za energię elektryczną – 
pomysłodawca, 

5) przygotowanie koncepcji remontu klubu studenckiego Spirala – wymiana oświetlenia, wymiana siedzeń na 
widowni – współpraca, 

6) przeprowadzenie remontów pomieszczeń dla Admission Office, biur pionu RD, pomieszczeń dla administracji 
Szkoły Doktorów, pomieszczeń dla administracji Kolegium Studiów – koordynator, 

7) termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej Elektron przy ul Kujawskiej 6 w Gliwicach – 
konsultant i opiniodawca, 

8) termomodernizacja domu studenckiego Politechniki Śląskiej Strzecha przy ul Kujawskiej 4 w Gliwicach – 
konsultant i opiniodawca, 

9) remonty wewnętrzne domów studenckich Politechniki Śląskiej Barbara, Solaris i Ondraszek – konsultant  
i opiniodawca. 
 

9. Projekty strategiczne wewnątrz Uczelni, wzmacniające działania budujące wizerunek Politechniki Śląskiej oraz 
działania wspierające unowocześnienie infrastruktury:  
1) dostosowanie oferty dydaktycznej oraz systemów informatycznych Uczelni w zakresie kształcenia do wymogów 

ustawy 2.0 – kierownik projektu, 
2) zwiększenie umiędzynarodowienia kształcenia i doskonalenie informatycznego systemu rekrutacji studentów 

krajowych i zagranicznych – kierownik projektu, 
3) modernizacja infrastruktury Osiedla Akademickiego- opiniodawca i konsultant przyjętych rozwiązań. 
4) kierownik projektu: Modernizacja obiektu pozyskanego od miasta Gliwice w celu utworzenia Centrum 

Kreatywności – 2020-2024. 


