
UCHWAI,A ZAVIIERAJACA OPINIE W SPRAWIE NADANIA

STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO DR. INZ. BOLESI,AWOWI STASICKIEMU

z dnia 18 wrzeSnia 2012 r.

Dzialaj4c na podstawie Ustawy z dnia 14 marca2003 r. (Dz. U. nr 65103 poz. 595 zp62n. zm.)

a w tym ze zmianami z dnia27 lipca2005 r.(Dz. U. nr 164 poz. 1365) orazz dnia 18 marca20ll r.

(Dz. U. nr 84 poz.455), Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia I wrzesnia

2017 r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165) orazRozporz1dzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWy2szego z dnia

22 wrzei;nia2}ll r., (Dz. U. nr 204 poz. 1200),

Komisja Habilitacyjna, powolana w dn,26 marca2012 r. przez Centraln4 Komisjg do Spraw

Stopni i T1'tutr6w w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Boleslaw Stasickiego

(pismo Nr BCK-VI-L-6f29120111) w skladzie:

1. prof. dr hab. inL, Jerryt Wolnicki (Politechnika Warszawska) - przewodnicz4cy Komisji,

2. prof. dr hab. inZ. Wiera Oliferuk (Politechnika Bialostocka i Instytut Podstawowych

Problem6w Techniki PAN w Warszawie) - sekretarz Komisji,

3. prof. dr hab. inZ. Marek Amanowicz (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa

D4browskiego w Warszawie) - recenzent

4. dr. hab. inz. Bogdan Kosmowski (Politechnika Gdariska) - recenzent

5. prof. Jerry Westerweel (Politechnika Delft, Holandia) - recenzent

6. prof. dr hab. inZ. Zbigniew Bielecki (Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaroslawa

D4browskiego w Warszawie) - czlonek Komisji,

7. prof. dr hab. Wojciech Nasalski (Inst5ztut Podstawowych Problem6w Techniki PAN w

Warszawie) - czlonek Komisji,

zapoznanla sig z autoreferatem oraz z trzema recenzjami osi4gnigd i dorobku dr. in2. B. Stasickiego,

Po dyskusji na posiedzeniu w dniu 18 wrze6nia 2012 r. w Instytucie Podstawowych Problem6w

Techniki PAN, w ramach kt6rej czlonkowie Komisji wyrazili swoje opinie na temat osi4gnig6

naukowo-badawczych, wsp6lpracy migdzynarodowej, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego

habilitanta oruz uzyskanych przez niego nagr6d, Komisja stwierdza, 2e osi4gnigcia naukowo-

badawcze dr. inL. B. Stasickiego w dziedzinie nauk technicznych, uzyskane po otrzymaniu stopnia

doktora, a w szczeg6lnoSci opracowanie oryginahrych system6w ultraszybkiej wideografii, stanowi4

znaczny wklad autora w rozw6j dyscypliny naukowej Elektronika.

Potwierdzeniem, rZ dr rnl. B. Stasicki wykazuje sig istotn4 aktywnoSciE naukow4 s4 r6wnie2

migdzynarodowe nagrody za jego dzialalnoSd naukow4, a w tym:

. og6lnoniemiecka nagroda naukowa zapraae nad bezblyskowyrn szybkim stroboskopem wideo

. ZNoty Medal Schardina, przyznany przezlnternational Society of Optical Engineers (SPIE) za

prace w dziedzinie szybkiej wideografii

. Og6lnoniemiecka nagroda naukowa za opracowanie p6lprzewodnikowego iluminatora

impulsowego duZej mocy,



Osiqgniecia habilitanta wysoko wartoSciuj4 m. in. nastqpuj4ce stwierdzenia zawarte w przedlohonych

recenzjach:

(...) caloksztqlt dorobku habilitanta mo2na sklasyfikowat jako wykazujqcy niewqtpliwe, wartoiciowe

osiqgniqcia kt6rymi sq:

. oprqcowqne systemu ultraszybkiej wideografii

o zbi6r patent6w bezpoirednio zwiqzanych z opracowaniem system6w

. wygloszenie wielu referat6w na konferencjach, sympozjach, seminariach

. opracowanie ekspertyz dla przemyslu w ramach realizacji cykli badari

. zneczna liczba cytowani

o aktywna popularyzacja nauki

(...) dzialalnoit naukowq Kandydata po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nale2y uznat za

istotnq a efekty jego pracy, zwlaszcza innowacyjne metody wizualizacji oraz urzqdzenia i systemy

wideograficzne, stworzyly istotnie nowe moiliwoici badania zjawisk szybkozmiennych, wnoszqc wldad

w rozw6j dyscypliny naukowej elektronika, (...) JeSo dorobek a zwlaszcza osiqgniqcia projektowe i

konstrukcyjne spetniajq kryteria wyszczeg6lnione w S 3 i 4 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa l{yiszego (Dz. U. Nr 196 poz. 168)

(...) Dr. Stasicki has achieved a significant impact in the researchfield.

(...) there are only few people in the world who have such an expertise. (...) Dr. Stasicki has

demonstrated to be world leading in the area of the development of ultra-high-speed videography,

where he has been responsible for many innovations on an academic engineering level, enabling

scientific progress in many areqs.

Uwzgledniajac 'orz.vwolane uwarunkowania. Komisia Habilitacyjna wyraza pozytywn4 opinie w

sprawie nadania dr. inZ. Boleslawowi Stasickiemu stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie

Elektronika w dziedzinie nauk technicznvch.

Ninieisza uchwala zostaje przedtohona Radzie Naukowej Instytutu Podstawowych Problem6w
Techniki PAN, w celu podjqcia uchwaly, o kt6rej mowa w art. 18 a ust. l1 Ustawy.

l.Przewodnicz4cy Komisji, prof. dr hab. in?. Jerzy WoZni

2. Sekrelarz, prof. dr hab. in?. Wiera Oliferuk

3. Recenzent, prof. dr hab. inz. Marek Amanowicz

4. Recenzent, dr. hab. inz. Bogdan Kosmowski
- uczestnictwo w formie telekonferencji

5. Czlonek Komisji, prof. dr hab. inZ. Zbigniew Bielecki

6. CzlonekKomisji, prof. dr hab. Wojciech Nasalski


