Warszawa.22 stvczen2jI4 r.

Uchwala komisji habilitacyjnej z dnia 22 stycznia2014 roku
zawieraj4ca opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
dr. Yurivowi Tasinkewchowi

Komi sja habiIitacyjna dzialajqc na podstawie:
- Ustawy z dnia 14 marca2003 r. o stopniachnaukowych i tytule naukowym oraz o stopniach
i tytule w zakresiesztuki (Dz. U . nr 65 poz. 595z p62. zm.),
- Ustawy z dnia 18 marca 201I r. (Dz. U . nr 84 poz. 455),
- Rozporz4dzeniaMinistra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 1 wrzeSnia2011 r. w
sprawiekryteri6w oceny osi4gniq6osoby ubiegajqcejsig o nadaniestopnia doktora
(Dz. U. nr 196poz.1165),
habilitowanego
- Rozporz4dzenia
Ministra Nauki i SzkolnictwaWyhszegoz dnia22 wrzei;nia2}Il r. (Dz. U.
rr 204 poz. 1200)
- oraz postanowieniaCentralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytut6w z dnia 10 maja 2013 r. z
p6lniejszymi zmianari z dnia II puldziemika2}l3

r.

podjgla jednomySlnieuchwalp zawieraj4c4 pozytywn4 opinip w sprawie nadania stopnia
doktora habilitowanego dr. Yuriyowi Tasinkerychowi w dziedzinie nauk technicznych
w dyscyplinie elektronika

UZASADNIENIE
Postgpowanie habilitacyjne zostalo wszczEte w dniu 18 lutego 2013 r. na wniosek
dr. Yuriya Tasinkevycha skierowany do Centralnej Komisji

Spraw Stopni i Tytul6w,

Sekcja VI Nauk Technicznych. Dr Yuriy Tasinkevych wskazal we wniosku Instytut
Podstawowych Problem6w Techniki PAN

w

Warszawie jako jednostkg naukow4

odpowiedni4do przeprcwadzeniapostgpowaniahabilitacyjnego i posiadaj4cquprawnieniado
nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika.
Postanowieniem z dnia 10 maja 2013 r. z p62niejszymi zmianami z dnia 11
pa1dziemika 2013 r. Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytul6w powolala komisjq
habilitacyjn4 w skladzie:

1 . przewodnicz4cykomisji - prof. dr hab. inz. Zbigniew Bielecki - Wojskowa Akademia
Technicznaim. J. D4browskiegow Warszawie,

2 . sekretarzkomisji - dr hab. inZ. Miroslaw Meissner,prof. nadzw.IPPT PAN - Ins[tut
PodstawowychProblem6w Techniki PAN w Warszawie,
J.

recenzent- prof. dr hab. in2. TadeuszPustelny- Politechnika Sl4skaw Gliwicach,

4 . recenzent- prof. dr hab. inZ. Waldemar Soluch - Instytut Technologii Material6w
Elektronicznychw Warszawie,

.

5 . recenzent- dr hab. in2. Jerzy Wiciak, prof. nadzw. AGH - Akademia G6rniczoHutniczaim. S. Staszicaw Krakowie,
6 . czlonek komisji - dr hab. inz. J6zef Borkowski, prof. nadzw. PWr. - Politechnika
Wroclawska,

7 . czlonek komisji - prof. dr hab. Wojciech Nasalski - Instytut Podstawowych
Problem6w Techniki PAN w Warszawie.
Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki, do postgpowaniahabilitacyjnego moze
zostad dopuszczona osoba, kt6ra posiada stopieri doktora oraz osi4gnigcia naukowe lub
artystyczne,uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiqce znaczny wklad autora w
rozw6j okreSlonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje siQ istotn4
aktywnoSci4naukow4lub artystyczn4.Osi4gniqcie,o kt6rym mowa, mole stanowii:
l) dzielo opublikowane w caloSci lub w zasadniczej czpsci, albo jednotematyczny cykl
publikacji,
2) zrealizowane oryginalne osi4gnigcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub
artyslyczne,
3) czg(dpracy zbiorowej, jeheh opracowaniewydzielonego zagadnieniajest indywidualnym
wkladem osoby ubiegaj4cejsiq o nadaniestopnia doktora habilitowanego.
Komisja habilitacyjna stwierdzila, 2e oryginalnym csi4gniEciem Habilitanta w
rozumieniu art. 16 Ustawy z dnia 14 marca2003 r.jest monografiapod tytulem ,,Electrostatic
methods in analysis of acoustic beam-forming structures", IPPT Reports on Fundamental
Technological Research 312072,Warszawa. Praca liczy I59 stron i zostala podzielona na 7
rozdzial6w, bibliografia zawiera 134 pozycje. Rozprawa habilitacyjna zawiera rozwinigcie i
uog6lnienie metod stosowanych w elektrostatyce uklad6w planarnych do rozwiqzywania
zagadnien brzegowych w teorii generacji i detekcji fal akustycznych oraz prezentuje
moZliwoSci analizy zagadnienbrzegowych w teorii fal elektromagnetycznych.Analizowana

problematyka ma waZne znaczenie naukowo-poznawcze. Posiada r6wnieZ wartoSci
aplikacyjne dla radiolokacji, materialowej diagnostyki ultradzwiEkowej oraz diagnostyki
medycznej.
Dorobek publikacyjny Habilitanta, opr6cz wymienionej monografii, obejmuje lqcznie
22 prace naukowe z bazy Journal Citation Report (JCR) Web of Science, w tym: 13
artykul6w w czasopismach, 4 prace w monografii ,,Acoustical Imaging" wydanej przez
wydawnictwo Springer oraz 5 pozycji opublikowanych w materialach konferencyjnych.
Komisja habilitacyjna jest przekonana, ze dorobek publikacyjny Habilitanta jest waznym
dopelnieniem jego znacznegowkladu w dyscyplinie elektronika i w pol4czeniu z rozprawq
habilitacyjn4 stanowi potwierdzenie jego istotnej aktywnoSci naukowej, o kt6rej mowa w
art. 16 Ustawy z dnia 14 marca2003 r.
Bior4c zatem pod uwagE jednoznacznie pozfiywne recenzje rczprawy habilitacyjnej,
sporzqdzoneprzez prof. dr. hab. TadeuszaPustelnegoz Politechniki Slqskiej, prof. dr. hab.
Waldemara Solucha z Instytutu Technologii Material6w Elektronicznych w Warszawie i
dr. hab. JerzegoWiciaka z Akademii G6rniczo-Hutniczej im. S. Staszicaw Krakowie oraz
wysok4 ocene dorobku naukowego Habilitanta, komisja habilitacyjna w glosowaniu jawnym
podjglajednomySlnieuchwalp (6 glos6w za,0 glos6wprzeciw, 0 gtos6wwstrzymuj4cychsiq)
zawieralqcq pozytywn4 opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr.
Yuriyowi Tasinkevychowi w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektronika.
Niniejsza uchwala zostqe przedlohona Radzie Naukowej Instytutu Podstawowych
Problem6wTechniki PAN, w celu podjEciauchwaly, o ktorej mowa w art. 18aust. 11 Ustawy
z dnra14 marca2003r.
Podpisy uczestnicz4cychw posiedzeniuczlonk6w komisji habilitacyjnej

1. przewodnicz4cy
komisji, prof. dr hab.inz. ZbigniewBielecki
2. sekretarzkomisji, dr hab. inZ. Miroslaw Meissner
3. recenzent,prof. dr hab. inZ. Waldemar Soluch
4. recenzent,dr hab. inL. Jerzy Wiciak

5. czlonekkomisji,dr hab.inL.I6zefBorkowski
6. czlonekkomisji, prof. dr hab. Wojciech Nasalski
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Pan ProfesorMiroslaw MEISSNER
SekretarzKomisji
dla przeprowadzeniaprzewodu habilitacyjnego
Pana dr. Yuriva Tasinkewcha
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Uprzejmieinformujg,2e po zapoznaniusig z treSciqrecenzjiPan6wProfesor6wWaldemaraSoluchai JerzegoWiciaka oraz wlasnq ocenqrozprawy habilitacyjnej i
dorobku naukowego dr. Yuriya Tasinkevychaprzedstawion4w recenzji z dnia 27
wrzeSnia2013 roku podj4lem decyzjgo poparciuwniosku o nadaniestopniadoktora
habilitowanegodr. Yuriyowi Tasinkevychowi.
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