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Rady Wydziatu Elektrycznego Politechniki Sl4skiej
z dnia 9 lipca 2019 r.
o nadaniu.) stopnia doktora habilitowanego w dziedziny nauk in2ynieryjno-technicznych w
zakresie dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika

dr, ini. Mariuszowi Stgpniowi

sr
Rada Wydzialu Elektrycznego Politechniki Sl4skiej, dzialajEc na podstawie art. l7g ust. 2 i ust. 3 pld 2a
Ustawy z dnia 3 lipca 201 8 r. Przepisy wprowadzajqce ustaw? - Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz.lJ. z
dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1669), art. 95 pkt. I ustawy z dnia 21.02.2019 r. o Sieci Badawczej l-ukasiewicz
(Dz. U.2019.poz. 534), w zwi4zku art l8a ust. I I Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i
lytule noukowym orqz o stopnioch i tytule ,tr zqklesie sztuki (Dz. lJ. z 2003 r. nr 65, poz. 595 z p6in. zm.) i
Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycmia 201 8 rokluw sprawie szczeg6lowego
lrybu i v)arunkiw przeprowadzania czynnoici w przewodqch doktorskich, poslgpowaniu habilitocyjnym oraz w
postgpov)aniu o nadonie tytulu profesora, po zapoznaniu sig z uchwal4 komisji habilitacyjnej, zawierajqc4 opiniq
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego waz z uzasadnieniem i peln4 dokumentacj4 postgpowania
habilitacyjnego, w tym z recenzjami osi4gnigi naukowych, nadaje doktorowi inz. Mariuszowi Stgpniowi stopiei

w

naukowy doktora habilitowanego

dziedzinie nauk in2ynieryjno-technicznych

w dysclplinie

automat_vka,

elektronika i elekfotechnika.
s2
Uchwala wchodzi w Zycie z chwi14jej podjgcia
Uzasadnienie podjQtej uchwaly:
l. uchwala zostala podjgta 22 glosami ,.2a",

I glosem ,,przeciw" i 0 glosami ,,wstrzymujqcymi sig" ,
2. Recenzje o dorobku naukowym i ak6..rvno5ci naukowej doktora in2. Mariusza Stgpnia, sporzqdzone przez
dw6ch Recenzent6w majq pozltywne konkluzje. Jedna z recenzji jest negatywna. Opinie Czlonk6w Komisji,
niebgd4cych Recenzentami, s4 po4tywne.
3. Osi4gnigcie naukowe zatytulowane ,,4nalizo i optymdlizacjq zloionych tordw prqdowych w ukladach
przeksztalcenia energii elektrycznef'

-

orz

opublikowanie (wsp6lautor)

pozostale elementy dorobku naukowego, a w szczeg6lnosci

4 rozdzial'w w

monografii ,,lnnowacyjne rozwi4zania

i

wlasciwo$ci

wysokosprawnych zgrzewarek rezystancyjnych pr4du stalego,

5 artykul6w w czasopismach z listy JCR (IEEE Transactions on Applied
Superconductivity, Superconductor Science & Technology, Welding in the World oraz Przegl4d,
opublikowanie

-

Elektrotechniczny),
autorstwo lub wsp6lautorstwo 66 referat6w opublikowanych

w materialach konferencji krajowych

i

zagranicznych,

-

wsp6lautorstwo l2 patent6w krajowych,
wnoszq znaczny wklad Habilitanta w rozw6j dyscypliny automatyka, elektronika i elektrotechnika, kt6rei zakes
obejmuje dotychczasow4 dyscypling elektrotechnika, okre6lon4 w Rozporz4dzeniu MNiSW z 2011 roku.

w

i

Dorobek
zakresie dzialalnoSci dydakrycmej, organizacyjnej
popularyzatorskiej oraz wsp6tpracy
migdzynarodowej, obejmujqcy m.in. takie elementy jak:
udzial w 4 programach europejskich, miQdzynarodowych, krajowych,
kierowanie 3 projektami badawczymi oraz udzial w 7 projektach, a takze udzial w 2 konsorcjach,
udzial w 47 konferencjach i w 6 komitetach organizacyjnych tych konferencji,
prowadzenie r,lykladow na zaproszenie w ramach programu Emsmus+,

-

otrzlmane nagrody

-

Niemcy (2017), University Dunarea de Jos, Galati, Rumunia (2016),
czlonkostwo w IEEE senior member.

i

wyr62rienia (nagrody Rektora, nagroda Ministra, wyr6mienie na

migd4narodowych targach w Genewie),
wyjazdy studyjne do zagranicmych oSrodkow naukowych lub akademickich, w tym m.in. w Anton de
Kom University od Suriname, Surinam (2018), Celar Bayar University of Manisa, Turcja (2018),
Belarusian State Technological University, Mirisk, Bialorui )2017), Tallin University of Technology,
Tallin, Estonia (2017), Technische Hochschule Mittelhessen oraz Karlsruhe Institute of Techlology,

opieka naukowa nad 3 doktorantami, w ty pehienie funkcji promotora pomocniczego w I przewodzie
doktorskim zakoriczonym nadaniem stopni4
opieka naukowa nad studentami zagranicznymi,
prowadzenie autorskich wyklad6w inne osi4gnigcia dydaktyczne, w tym kierowanie 54 pracami
dyplomowymi magisterskimi i 53 projektami inzynienkimi,
dzialalno6C w zakresie popularyzacji nauki, wyrazaj4ca sig wsp6lprac4 z kolami naukowymi,
w spos6b jednoznaczry Swiadcz4 o wysokiej aktywnoSci zawodowej Habilitanta.

-

i

-
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