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PRZEDMOWA JM REKTORA
Rok 2016 to obchody jubileuszu 50-lecia
Politechniki Opolskiej, która została powołana jako
samodzielna uczelnia techniczna 1 czerwca 1966
roku. Datę tę poprzedziło siedem lat działalności
uczelni jako Punktu Konsultacyjnego Politechniki
Śląskiej.
Od 46 lat dyplomy ukończenia studiów odbierają kolejne roczniki absolwentów, ale przed laty,
kiedy uczelnia rozpoczynała działalność, były to
dyplomy
inżyniera
elektryka,
mechanika
i budowlańca. Politechnika Opolska po 50 latach
działalności oferuje swoim absolwentom dwadzieścia dwa kierunki studiów i dyplomy inżyniera,
magistra, licencjata.
Do jubileuszu Uczelnia przygotowuje się od dłuższego czasu. Od początku roku odbywają się imprezy wpisujące się w kalendarz obchodów. W
jubileusz Uczelni angażują się nie tylko władze rektorskie, swoje jubileusze
obchodzą także wydziały powołane do życia u zarania ówczesnej Wyższej
Szkoły Inżynierskiej w Opolu, w tym Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki. Rozwój tego Wydziału jest przez te 50 lat spektakularny.
1 października 1966 r. witał studentów dziekan założyciel Wydziału
Elektrycznego prof. Antoni M. Plamitzer, w październiku 2016 roku nowy dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, wręczy indeksy młodym ludziom, którzy mogli wybrać studia spośród sześciu kierunków kształcenia a studia doktoranckie rozpoczną magistrowie inżynierowie w dwóch dyscyplinach naukowych.
Na okoliczność jubileuszu Wydział przygotował specjalny zeszyt naukowy serii Elektryka, który od 43 lat ukazuje się w uczelnianym wydawnictwie.
Zamieszczone są tam historia Wydziału, jego dorobek naukowy i osiągnięcia
dydaktyczne. Zadaniem tej publikacji jest ukazanie wkładu jednostki w rozwój
regionu i ścisły związek z gospodarką. Uczelnia i Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki mają ugruntowaną pozycję partnera we współpracy z
największymi firmami w województwie i kraju. Naukowcy pełnią rolę ekspertów i z powodzeniem kooperują z innymi ośrodkami naukowymi. Szczególnie
intensywny charakter ma współpraca z naukowcamiz ośrodków zagranicznych,

5

gdyż Politechnika Opolska potrafiła doskonale wpisać się w możliwości, jakie
stanęły przed naszym krajem po wejściu do europejskiej wspólnoty.
O sile jednostki mówią osiągnięcia jej absolwentów, którzy tworzą wysoko wyspecjalizowaną i cenioną kadrę inżynierską w regionie i w kraju, kompetencje naszych absolwentów znajdują uznanie także na rynkach europejskich.
Wśród kadry coraz większy procent stanowią jej absolwenci, w tym także profesorowie, stanowiska kierownicze również obejmują wychowankowie Wydziału.
Pisząc te słowa do jubileuszowej publikacji przeżywam szczególnego
rodzaju satysfakcję, bowiem z Politechniką Opolską od początku związana jest
moja droga zawodowa, tu zaczynałem pracę jako asystent i pokonywałem kolejne szczeble naukowej kariery.
W związku z pozytywnie zaopiniowanym projektem z Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju ”Przebudowa budynków 1 i 3 WEAiI w II Kampusie
Politechniki Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, wartym 30 milionów złotych, Wydział został skonsolidowany
i poprawiły się warunki pracy. Nowoczesne laboratoria będą z pewnością miały
wpływ na pracę naukowo-badawczą i dydaktyczną oraz pozycję Wydziału na
mapie krajowych ośrodków naukowych. Realizacja tego projektu uzmysłowiła
mi ponadprzeciętne możliwości absorpcji europejskich funduszy przez Politechnikę Opolską, ale również, a może przede wszystkim pokazała,
że stanowimy zespół bardzo dobrze dobranych i zaangażowanych w swoje obowiązki pracowników. Pod wieloma bowiem względami był to projekt wyjątkowy.
Jako Rektor Politechniki Opolskiej gratuluję władzom Wydziału osiągnięć, doceniam wkład i żarliwe zaangażowanie w budowanie siły jednostki
obecnego i poprzednich Dziekanów, życząc zarazem Wydziałowi dalszych
owocnych lat działalności.
Życzę wszystkim pracownikom i sympatykom Wydziału miłych chwil
związanych z obchodzonym jubileuszem oraz wiele satysfakcji w pracy
i szczęścia osobistego.

Opole, luty 2016 r.

Rektor
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Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf

PRZEDMOWA DZIEKANA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Minęło 50 lat od inauguracji roku akademickiego 1966/67 w samodzielnej Uczelni, która będąc
kontynuatorką Punktu Konsultacyjnego Politechniki
Śląskiej w Opolu, przyjęła nazwę Wyższej Szkoły
Inżynierskiej w Opolu. Założycielem i kierownikiem
Punktu Konsultacyj- nego, a następnie pierwszym
rektorem opolskiej uczelni technicznej był nieżyjący
już doc. dr Rościsław Oniszczyk. Rok 1966 przyjmujemy jako początek działalności Wydziału Elektrycznego, którego Dziekanem założycielem był
prof. Antoni Plamitzer.
Pierwsi absolwenci Punktu Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Opolu otrzymali dyplomy 50 lat temu, a pierwsi absolwenci
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu posiadają dyplomy jej ukończenia 45 lat.
Dla przywołania wspomnień i przedstawienia aktualnej działalności naukowo – badawczej i dydaktycznej Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, oddajemy do rąk naszych absolwentów, przyjaciół i studentów
zeszyt jubileuszowy wydany przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej,
periodycznego wydawnictwa wychodzącego od ponad 43 lat pod nazwą Zeszyty
Naukowe seria ELEKTRYKA. W zeszycie tym aktualny Rektor nakreśla perspektywy rozwoju Uczelni, a Dziekan przedstawia historię Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Dziekan i prodziekani omówili działalność
naukowo – badawczą i dydaktyczną. Dyrektorzy Instytutówi kierownicy Katedr
przedstawili ich historię i strukturę. Omówiono również współpracę Wydziału z
Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretyczneji Stosowanej Oddziału
Gliwicko – Opolskiego oraz Stowarzyszeniem Elektryków Polskich Oddziału
Opolskiego.
Zeszyt jubileuszowy ma podkreślać wkład Wydziału i jego absolwentów w rozwój Śląska Opolskiego.
Oddając do rąk Czytelnika Zeszyt jubileuszowy naszego Wydziału pragnę nie tylko przywołać miłe wspomnienia, ale również wskazać na aktualne
możliwości naukowo – badawcze i dydaktyczne jednej z najstarszych obecnie
jednostek Uczelni.
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Rok 2015 był okresem szczególnym w historii Wydziału. W związku
z uzyskaniem i realizacją grantu NCBiR pt. ”Przebudowa budynków 1 i 3
WEAiI w II Kampusie Politechniki Opolskiej” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (30 mln. zł.), Wydział został skonsolidowany i
umiejscowiony w II Kampusie Politechniki Opolskiej (budynki 1-4).
W imieniu całej społeczności akademickiej Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki chciałbym skierować serdeczne słowa podziękowania
do JM Rektora Politechniki Opolskiej Prof. Marka Tukiendorfa za zaangażowanie i wielką pomoc w uzyskaniu i realizacji grantu.
Nowe budynki i nowoczesna baza laboratoryjna przyczynią się do poprawy
konkurencyjności Wydziału zarówno w sferze naukowej jak i dydaktycznej.
Kandydaci na studia mogą korzystać z bogatej oferty Wydziału, która
stwarza możliwości nauki na rozlicznych kierunkach i specjalnościach dydaktycznych, ale również menedżerowie przemysłu Opolszczyzny w formie konsultacji i wspólnego rozwiązywania złożonych problemów technicznych, ekonomicznych i organizacyjnych.
Profil naukowy Wydziału zdeterminowany jest osiągnięciami badawczymi 29 profesorów i doktorów habilitowanych. Aktualnie na Wydziale studiuje około 1400 studentów. Wydział posiada uprawnienia do nadawania stopnia
doktora nauk technicznych w dyscyplinach automatyka i robotyka oraz elektrotechnika, a także doktora habilitowanego w dyscyplinach elektrotechnika, automatyka i robotyka. Siłę Wydziału odzwierciedlają kariery zawodowe naszych
absolwentów, które potwierdzają trafność wyboru kierunków i form kształcenia
prowadzonych na Wydziale. Niechaj ta więź z Uczelnią i Regionem Opolskim
umacnia się tworząc warunki do dalszego rozwoju jej bazyi infrastruktury oraz
osobowości mieszkańców Ziemi Opolskiej.
Pragnę podziękować jeszcze raz władzom Uczelni za zaangażowanie
i owocną współpracę.
Życzę wszystkim sympatykom naszego Wydziału interesującej lektury
Jubileuszowego ZN Elektryka oraz miłego spotkania w Uczelni z okazji
50 – lecia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.

Opole, luty 2016 r.
Dziekan Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
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Marian ŁUKANISZYN
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

HISTORIA I STAN OBECNY WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w roku akademickim 2016/2017 obchodzi 50 – lecie swojego istnienia.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu została utworzona 1 czerwca 1966 roku.
Wcześniej przez siedem lat, tj. od roku 1959, istniał w Opolu Punkt Konsultacyjny Politechniki Śląskiej.
Potrzeba istnienia w Opolu wyższej uczelni technicznej wynikała z
zachodzącej restrukturyzacji regionu opolskiego. Już od lat 60. można było
zauważyć duży niedobór kadr inżynierskich, który wraz z rozwojem przemysłu
jeszcze się powiększał.
Aktualne transformacje struktury gospodarczej Opolszczyzny spowodowały ponowne zwiększenie zapotrzebowania na kadry inżynierskie.
Twórcą koncepcji powołania wyższej uczelni technicznej i jej organizatorem był ówczesny dziekan Wydziału Matematyki i Fizyki Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Opolu – doc. dr Rościsław Oniszczyk – późniejszy wieloletni
rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej.
Początki działania Punktu Konsultacyjnego były trudne z uwagi na brak
własnej kadry naukowo – dydaktycznej. Zajęcia wykładowe prowadzone były w
Opolu przez pracowników Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu. Zajęcia
praktyczne odbywały się w laboratoriach Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
dokąd studenci dojeżdżali z Opola.
Pierwsza inauguracja roku akademickiego w Punkcie Konsultacyjnym
Politechniki Śląskiej w Opolu odbyła się 12 października 1959 roku i wówczas
na Wydziale Elektrycznym rozpoczęło studia systemem wieczorowym 34 studentów.
Lata 1959 – 1966 to okres organizowania się uczelni, pozyskiwania
etatowych pracowników oraz wyposażania przekazywanych przez urząd miasta
obiektów – wtedy też zostały zorganizowane przewidziane planem studiów
laboratoria dydaktyczne – początkowo dla specjalności elektroenergetyka,
a następnie dla specjalności elektrotechnika przemysłowa. Dużą pomoc w two-
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rzeniu bazy materialnej uczelni okazały zakłady przemysłowe Opolszczyzny
oraz władze wojewódzkie i miejskie.
W 1961r. miasto przekazało na potrzeby uczelni pierwszy obiekt przy
ulicy Luboszyckiej. Zarówno osiągnięcia naukowo – dydaktyczne Punktu Konsultacyjnego, jak i stopień zorganizowania w sensie administracyjno – materialnym, pozwoliły na przekształcenie Punktu Konsultacyjnego w samodzielną
uczelnię techniczną typu zawodowego.
Pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu został prof. Antoni Plamitzer, który związał się na stałe
z nowo powstałą uczelnią przenosząc się z Politechniki Śląskiej w Gliwicach.
Lata 1966 – 1972 stanowią okres bardzo dynamicznego rozwoju wydziału. Wybudowane zostają przewidziane planem studiów laboratoria studenckie dla specjalności elektroenergetyka, kierunków dyplomowania sieci i systemy
elektroenergetyczne oraz specjalności elektrotechnika przemysłowa. W tym
okresie uczelnia prowadziła studia inżynierskie stacjonarne oraz wieczorowe.
Kadra dydaktyczna stabilizuje się. Prawie od samego początku pracuje na wydziale grupa młodych asystentów, którzy łącząc pracę dydaktyczną i zaangażowanie w budowę laboratoriów z własnymi badaniami naukowymi, zdobywali
kolejne stopnie naukowe. Niektórzy z nich pracują na wydziale do dzisiaj na
stanowiskach profesorów nadzwyczajnych.
Szybki rozwój bazy laboratoryjnej możliwy był dzięki olbrzymiemu
osobistemu zaangażowaniu rozbudowa laboratoriów maszyn i napędów elektrycznych oraz laboratoriów z elektrotechniki oraz podstaw automatyki
i elektroniki.
Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych inżynierskich otrzymali
dyplomy w roku akademickim 1969/70.
Funkcje dziekanów Wydziału Elektrycznego pełnili kolejno:
▪ Doc. Antoni Plamitzer
1966 – 1970,
1977 – 1978
▪ Doc. Maria Jastrzębska
1970 – 1971
▪ Prof. Grzegorz Bryll
1971 – 1975
▪ Prof. Jerzy Hickiewicz
1975 – 1977
▪ Prof. Zdzisław Kabza
1978 – 1984,
1990 – 1996
▪ Prof. Piotr Wach
1984 – 1990
▪ Prof. Józef Kędzia
2002 – 2005
▪ Prof. Ryszard Rojek
1996 – 2002,
2005 – 2008
▪ Prof. Marian Łukaniszyn
w obecnej kadencji od 01.09.2008r.
W latach 1966 – 1975 struktura uczelni była wydziałowa. Wydział
składał się z pięciu zespołów przedmiotowych: elektrotechniki, metrologii elektrycznej, automatyki i elektroniki, elektrotechniki przemysłowej oraz elektroenergetyki. Z początkiem lat 70. zespoły przedmiotowe mające charakter wyłącznie dydaktyczny zostały przemianowane na zakłady. Były to już jednostki
organizacyjne bardziej samodzielne, zajmujące się oprócz dydaktyki pracami
naukowo – badawczymi podejmowanymi na zlecenie gospodarki narodowej.
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W związku z uruchomieniem na studiach stacjonarnych specjalności
nauczycielskiej, na bazie dawnego Zespołu Elektrotechniki Przemysłowej, po
przekazaniu bloku przedmiotów związanych z urządzeniami elektrycznymi do
Zakładu Elektroenergetyki, powstał Zakład Cybernetyki Technicznej. Zakład
ten w ramach dydaktyki obsługiwał przedmioty: automatyka przemysłowa, metrologia przemysłowa, elektronika przemysłowa i informatyka.
Począwszy od roku 1972 wydział prowadził na studiach dziennych, w
miejsce dotychczasowych studiów inżynierskich, studia magisterskie
o jednolitych programach, obowiązujących w politechnikach. Absolwenci
otrzymywali tytuł magistra inżyniera w jednej z trzech specjalności: elektroenergetyka, przetwarzanie i użytkowanie energii elektrycznej i w specjalności
nauczycielskiej.
W marcu 1975r. uczelnia przeszła na strukturę instytutową – powstał
Instytut Elektrotechniki na prawach wydziału, w którym funkcjonowało
5 zakładów naukowo – badawczych. W latach 80. po reorganizacji utworzono
3 zakłady, a mianowicie: Zakład Podstaw Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, Zakład Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej oraz Zakład
Elektroenergetyki. W latach 1979 – 1982 podjęto intensywne działania organizacyjne zmierzające do przyśpieszenia rozwoju naukowego i kadrowego Instytutu. Nastąpiła konsolidacja kadry naukowo – badawczej wokół programu nakreślonego przez ówczesnego dyrektora Instytutu prof. Zdzisława Kabzę. Stworzono warunki do kształcenia kadry naukowej. Zintegrowano tematykę badawczą. Zorganizowano współpracę z silnymi ośrodkami akademickimi w kraju i za
granicą. W rezultacie tych działań w 1985r. stan kadry naukowo – dydaktycznej
na dzień 31 marca był następujący: 10 profesorów i docentów, 19 adiunktów,
1 starszy wykładowca, 1 wykładowca, 10 starszych asystentów i 2 asystentów.
Instytut posiadał dość dobre warunki lokalowe, w 1985r. został ukończony montaż budynku typu „Lipsk”, którego cztery kondygnacje o łącznej
powierzchni 3500m2 przeznaczono na laboratoria, sale wykładowe i pomieszczenia administracyjne Instytutu Elektrotechniki. W roku 1989 niektóre specjalistyczne laboratoria, wymagające pomieszczeń o większej wysokości np. Techniki Wysokich Napięć, zostały przeniesione do nowo wybudowanej hali laboratoryjnej i zajmują tam powierzchnię około 600m2. Ta wyraźna poprawa warunków lokalowych nastąpiła w okresie, gdy rektorem był prof. Zdzisław Kabza, a
dyrektorem Instytutu prof. Piotr Wach.
Do roku akademickiego 1991/92 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu prowadzone były wyłącznie
5 – letnie studia magisterskie w trzech specjalnościach oraz studia inżynierskie
zaoczne w dwóch specjalnościach.
W roku akademickim 1991/92 wydział uruchomił 7 – semestralne studia dzienne zawodowe studia inżynierskie w zakresie specjalności, jakie istniały
aktualnie na studiach magisterskich. Programy tych studiów zostały opracowane
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy inżynierskiej przydatnej przemysłowej
kadrze technicznej.
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Nazwy specjalności studiów inżynierskich, za wyjątkiem specjalności
automatyzacja procesów przemysłowych, pozostały takie same jak na studiach
magisterskich. Rekrutacja na kierunku Elektrotechnika odbywa się jednocześnie
na studia magisterskie i inżynierskie, a podział studentów zostaje dokonany po
pierwszym roku studiów, co umożliwiło studentom dokonanie dojrzałego wyboru opartego na znajomości realiów studiowania na Uczelni, jak i korzystania
z możliwości dokładnego zapoznania się z programami studiów.
Od roku 1992/93 w miejsce specjalności Przetwarzanie i Użytkowanie
Energii Elektrycznej zostaje wprowadzona specjalność Automatyzacja i Diagnostyka Układów Elektromechanicznych zarówno na studiach magisterskich
jak i inżynierskich.
Nieprzerwanie prowadzone są też studia dla pracujących – zaoczne (inżynierskie) i podyplomowe. Tematyka studiów podyplomowych koncentruje się
na zagadnieniach związanych z eksploatacją systemów mikroprocesorowych,
systemów automatyki i pomiarów oraz racjonalizację zużycia energii w przemyśle z uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych. Dla nauczycieli prowadzone
są studia podyplomowe w zakresie wykorzystania informatyki w procesach
edukacyjnych.
W roku akademickim 1992/93 uruchomiony został na wydziale nowy
kierunek zawodowych studiów inżynierskich – INFORMATYKA. W roku akademickim 1994/95 otworzono następny nowy kierunek studiów inżynierskich
dziennych – AUTOMATYKA I ROBOTYKA, a w roku 2000/2001 kierunek
studiów inżynierskich dziennych i zaocznych – ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA. Kierownictwo wydziału systematycznie rozszerza ofertę dydaktyczną wydziału uruchamiając nowe specjalności – zarządzanie systemami produkcji i eksploatacji w energetyce nazywanej w skrócie „zarządzanie energią”.
W 1995 roku otworzono na kierunku automatyka i robotyka specjalność komputerowe systemy w sterowaniu i zarządzaniu. Sukcesywny rozwój wydziału,
ciągłe poszerzanie oferty w zakresie kierunków i specjalności, prowadzenie
różnego typu studiów (nowo tworzone kierunki były atrakcyjne dla młodzieży
i dawały jej szansę łatwego uzyskania zatrudnienia, powodują, że studia na wydziale cieszą się dużym zainteresowaniem, o czym świadczy stale rosnąca liczba
studentów przyjmowanych na pierwszy rok studiów. W latach 1966 – 1972
przyjmowano od 60 do 150 osób, z wyjątkiem okresu 1983 – 1987, kiedy nastąpił spadek przyjęć do liczby 30 do 50 osób rocznie. Od roku 1985 liczby przyjmowanych studentów na pierwszy rok studiów systematycznie rosły i tak np. w
roku akademickim 2005/2006 przyjęto na studia dzienne 666 i zaoczne 231. Od
2008 roku obserwujemy niestety spadek zainteresowania młodzieży kierunkami
technicznymi, co jest tendencją ogólnopolską. Obecnie liczba studentów na
Wydziale wynosi około 1400 osób.
W dniu 28 listopada 1991r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej Instytut Elektrotechniki został przemianowany na Wydział Elektrotechniki
i Automatyki, a Senat uczelni zatwierdził utworzenie na wydziale trzech Katedr:
▪
Automatyki, Elektroniki i Informatyki
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▪
Elektroenergetyki
▪
Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektromechanicznych.
Obecnie Wydział prowadzi szeroką działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie na 5 kierunkach: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka
i Robotyka, Elektronika i Telekomunikacja oraz Technologie Energetyki Odnawialnej.
Wydział ma uprawnienia do przeprowadzania procedur dotyczących:
▪ tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych,
▪ habilitacji i doktoratów w dyscyplinie Elektrotechnika,
▪ habilitacji i doktoratów w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.
Te ważne dla środowiska uczelni i wydziału uprawnienia zaowocują w przyszłości kolejnymi inicjatywami, które nadal umacniać będą potencjał naukowy
i organizacyjny jednostki.
Od 1 lutego 2005 Wydział przeszedł ze struktury katedralnej na instytutową. W skład struktury organizacyjnej Wydziału wchodzą następujące jednostki, w których prowadzona jest działalność naukowo-badawcza i dydaktyczna:

Instytut Automatyki i Informatyki - dyrektor: prof. dr hab. inż. Ryszard
Rojek,

Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej dyrektor: dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska, prof. PO,

Instytut Elektroenergetyki - dyrektor: dr hab. inż. Dariusz Zmarzły,
prof. PO,

Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych - dyrektor: dr hab. inż.
Sławomir Zator, prof. PO.
1 maja 2006 roku Wydział zmienił nazwę na Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki. Najbliższym planem strategicznym wydziału jest
uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora w dziedzinie
nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.
Od 1 stycznia 2013r. nastąpiła kolejna zmiana struktury Wydziału.
Obecnie w skład struktury organizacyjnej Wydziału wchodzą 3 Instytuty oraz
2 samodzielne Katedry, w których prowadzona jest działalność naukowobadawcza i dydaktyczna.
Skład kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału obejmuje 88 nauczycieli
akademickich, w tym: 33 profesorów i doktorów habilitowanych (13 profesorów
tytularnych i 20 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych), 39 adiunktów, 7 asystentów, 9 starszych wykładowców z tytułem doktora, 2 wykładowców ze stopniem magistra, oraz 50 doktorantów - słuchaczy Studium Doktoranckiego. Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników Wydziału są liczne publikacje w uznanych periodykach,
uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki, monografie, skrypty.
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WAŻNIEJSZE DATY
1966 – Rozpoczęcie działalności Wydziału Elektrycznego w strukturze byłej
Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, powstałej na bazie Punktu
Konsultacyjnego Politechniki Śląskiej w Gliwicach (działającego dotychczas w Opolu od 1959r.)
1970 – Pierwsi absolwenci studiów stacjonarnych otrzymali dyplomy
inżyniera elektryka
1991 – Powołanie Wydziału Elektrotechniki i Automatyki na bazie
Instytutu Elektrotechniki
1993 – Wprowadzenie kierunku studiów inżynierskich stacjonarnych
i niestacjonarnych – Informatyka
1994 – Wprowadzenie kierunku studiów inżynierskich Automatyka
i Robotyka
1996 – Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu zostaje przekształcona
w Politechnikę Opolską
1998 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk
technicznych w dyscyplinie: Elektrotechnika
2000 – Wprowadzenie studiów inżynierskich stacjonarnych
i niestacjonarnych na kierunku Elektronika i Telekomunikacja
2004 – Uruchomienie studiów doktoranckich dziennych w dyscyplinie Elektrotechnika
2004 – Uzyskanie praw do nadawania stopnia naukowego doktora
habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Elektrotechnika
2005 – Uzyskanie praw do nadawania stopnia doktora nauk technicznych
w dyscyplinie Automatyka i Robotyka
2006 – Zmiana nazwy Wydziału na Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki
2006 – Uruchomienie studiów doktoranckich w dyscyplinie Automatyka
i Robotyka
2009 – Uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego
nauk technicznych w dyscyplinie Automatyka i Robotyka
Rys. 1. Ważniejsze daty z historii Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej
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STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU
Dziekan:
Prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
Prodziekani:
Dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
Dr inż. Barbara Grochowicz
Dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO

INSTYTUTY:
Instytut Automatyki i Informatyki
Dyrektor: dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO
Zastępca Dyrektora: dr inż. Karol Grandek
Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
Kierownik: dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
Katedra Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO
Katedra Systemów Sterowania i Systemów decyzyjnych
Kierownik: dr hab. inż. Wojciech Hunek
Katedra Elektroniki i Teleinformatyki
Kierownik: dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej
Dyrektor: prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
Zastępca Dyrektora: dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof.PO
Katedra Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej
Kierownik: dr hab. inż. Stefan Wolny, prof. PO
Katedra Wysokich Napięć
Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych
Kierownik: dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO
Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO
Zastępca Dyrektora: dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
Katedra Maszyn Elektrycznych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Macek–Kamińska, prof. PO

SAMODZIELNE KATEDRY:
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej
Kierownik: p.o. prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
Kierownik: prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec

Rys. 2. Struktura organizacyjna Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
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Jest już tradycją, że z okazji okrągłych rocznic ważnych w historii
Wydziału organizowane są okolicznościowe sesje naukowo-techniczne połączone ze zjazdami absolwentów. Z okazji 25-lecia Wydziału (1991r.) odbyła się
sesja nt.: „Zastosowanie informatyki w przemyśle”, a z okazji 30-lecia sesja nt.:
„Energia ekologicznie czysta” zorganizowana w Elektrowni Opole. Kolejne
uroczystości związane z jubileuszem 35-lecia Wydziału zostały zorganizowane
w 2001r., w październiku 2006r. i 2011r. odbyły się uroczystości związane
z jubileuszem 40-lecia i 45-lecia Wydziału. Gościliśmy wtedy wielu znakomitych gości reprezentujących krajowe ośrodki akademickie współpracujące z
naszym Wydziałem.
27 lutego 2009r. wielki przyjaciel Wydziału – prof. dr hab. inż. Tadeusz
Kaczorek został doktorem honoris causa Politechniki Opolskiej.
8 maja 2013r. odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris
causa Politechniki Opolskiej prof. Kazimierzowi Zakrzewskiemu z Politechniki
Łódzkiej, który przyczynił się do rozwoju kadry naukowej naszego Wydziału.
Podsumowując działalność naszego Wydziału należy stwierdzić, że
w ostatnim okresie nastąpiło wyraźne umocnienie roli i znaczenia Wydziału w
uczelni, zarówno w zakresie działalności naukowo-badawczej, jak i dydaktycznej. Dalsze starania kierownictwa Wydziału będą zmierzać do wzmocnienia
kadry naukowej, unowocześnienia i wzbogacenia bazy laboratoryjnej, racjonalizacji procesu dydaktycznego i jego uatrakcyjnienia, rozwoju studiów podyplomowych w zakresie kierunków prowadzonych na Wydziale, zdynamizowania
form elitarnego kształcenia studentów o ponad przeciętnych umiejętnościach
i zainteresowaniach.
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MARIAN ŁUKANISZYN
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

WŁADZE WYDZIAŁU
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
W KADENCJI 2012 - 2016
Dziekan
Prodziekan ds. nauki
Prodziekan ds. studenckich
Prodziekan ds. organizacyjnych

–
–
–
–

prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
dr inż. Barbara Grochowicz
dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO

Rys. 3. Od lewej: dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO, dr inż. Barbara Grochowicz,
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO.
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MARIAN ŁUKANISZYN
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

RADA WYDZIAŁU
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
W KADENCJI 2012 - 2016
Kolegium


Dziekan:
Przewodniczący Rady Wydziału: Prof. dr hab. inż. Marian ŁUKANISZYN, prof. zw.

Członkowie kolegium:


Prodziekan ds. nauki:
Dr hab. inż. Jan SADECKI, prof. nadzw. PO



Prodziekan ds. dydaktyki:
Dr inż. Barbara GROCHOWICZ



Prodziekan ds. współpracy i rozwoju:
Dr hab. inż. Andrzej CICHOŃ, prof. nadzw. PO

Członkowie Rady Wydziału:
Pracownicy samodzielni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Prof. dr hab. inż. Bernard BARON, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Ryszard BENIAK, prof. PO
Prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR, prof. zw. PO
Dr hab. inż. Sebastian BORUCKI, prof. PO
Dr hab. inż. Paweł FRĄCZ, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Wojciech HUNEK, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Mariusz JAGIEŁA, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Sergiy KAIM, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Barbara KASZOWSKA, prof. nadzw. PO
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Prof. dr hab. inż. Volodymyr KHOMA, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Dariusz KOTERAS
Prof. dr hab. inż. Krzysztof LATAWIEC, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Krystyna MACEK-KAMIŃSKA, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Mariusz PELC, prof. PO
Prof. dr hab. inż. Jerzy SKUBIS, prof. zw.
Dr hab. inż. Rafał STANISŁAWSKI, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Mirosław SZMAJDA, prof. nadzw. PO
Prof. dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC
Dr hab. inż. Wiesław TARCZYŃSKI, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Michał TOMASZEWSKI
Dr hab. inż. Krzysztof TOMCZEWSKI, prof. nadzw. PO
Prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK, prof. zw.
Prof. dr hab. inż. Piotr WACH, prof. zw.
Dr hab. inż. Andrzej WAINDOK
Prof. dr hab. inż. Anna WALASZEK–BABISZEWSKA, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Stefan WOLNY, prof. PO
Dr hab. inż. Maria WRZUSZCZAK, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Krzysztof ZATWARNICKI, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Maciej ZDANOWSKI
Prof. dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY, prof. nadzw. PO
Dr hab. inż. Jarosław ZYGARLICKI, prof. nadzw. PO

Pozostali nauczyciele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dr inż. Gerard BURSY
Dr inż. Marcin KAMIŃSKI
Dr inż. Joanna KOLAŃSKA - PŁUSKA
Dr inż. Jadwiga KRYCH
Dr inż. Barbara KUCHARSKA
Dr inż. Szczepan PASZKIEL
Dr inż. Ewelina PIOTROWSKA
Dr inż. Mariusz SOBOL

Pozostali pracownicy Wydziału:
1. Mgr Izabela GOLA
2. Mgr Monika KUCHARSKA
3. Mgr inż. Magdalena MROZEK
Studenci:
1.
2.
3.
4.
5.

Martyna BIAŁEK, przedst. stud.
Dawid BUGARA, przedst. stud.
Przemysław JAGIEŁA, przedst. stud.
Piotr MULLER, przedst. stud.
Jakub OSUCHOWSKI, przedst. sam studenckiego
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6.
7.
8.
9.
10.

Ewelina RUSIN-KOZUB, przedst. stud.
Agnieszka RÓŻAŃSKA, przedst. stud.
Tomasz STACH, przedst. sam. studenckiego
Roman SUSKA, przedst. stud.
Dominika ŚWIERCZYŃSKA, przedst. sam. studenckiego

Doktoranci:
1. Mgr inż. Rafał GASZ, przedst. sam. doktorantów
2. Mgr inż. Ireneusz URBANIEC, przedst. Doktorantów
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DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO – BADAWCZA
WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI
I INFORMATYKI
Działalność naukowa i badawcza wydziału prowadzona jest w różnych
formach, w tym w ramach badań własnych i statutowych. Ważne znaczenie ma
również współpraca z przemysłem w ramach zleceń, projektów celowych i innych form współdziałania. Działalność naukowo – badawcza prowadzona jest
przez zespoły badawcze skupione w poszczególnych instytutach, jak również
poprzez współpracę z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Konsekwencją
rozwoju działalności naukowej i naukowo – badawczej był przyrost liczebności
kadry w grupie pracowników samodzielnych (tj. profesorów i doktorów habilitowanych), którzy co jest ważne, są związani miejscem zamieszkania z Opolem.
Od 1995 roku wydział znajduje się w grupie jednostek zaliczanych przez Komitet Badań Naukowych do kategorii „B” (co aktualnie odpowiada kategorii II). W
1998 roku wydział uzyskał prawa doktoryzowania w dyscyplinie elektrotechnika i tym samym uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk
technicznych w tej dyscyplinie.
Obecnie Wydział ma uprawnienia do przeprowadzania procedur dotyczących:
- tytułów profesorskich w dziedzinie nauk technicznych,
- habilitacji i doktoratów w dyscyplinie Elektrotechnika,
- habilitacji i doktoratów w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.
To ważne dla środowiska uczelni i wydziału wydarzenie zaowocuje kolejnymi
inicjatywami, które nadal umacniać będą potencjał naukowy i organizacyjny
jednostki.
Wydział prowadzi Studia Doktoranckie w dyscyplinie Elektrotechnika
oraz Automatyka i Robotyka, w którym uczestniczy 49 słuchaczy. W latach
2000÷2004 były prowadzone Studia Doktoranckie wspólnie z Wydziałem Elektrycznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach (jako tzw. Grupa Opolska). Dotychczas przed Radą Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki swoje
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rozprawy obroniło 41 doktorów. Aktualnie otwartych jest 11 przewodów doktorskich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka oraz 17 w dyscyplinie Elektrotechnika.
Skład kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału obejmuje 88 nauczycieli
akademickich, w tym: 27 profesorów i doktorów habilitowanych (15 profesorów
tytularnych i 12 doktorów habilitowanych zatrudnionych na stanowiskach profesorów nadzwyczajnych), 48 adiunktów, 5 asystentów, 8 wykładowców z tytułem doktora oraz 49 doktorantów - słuchaczy Studium Doktoranckiego.
Proces dydaktyczny oraz prace naukowo – badawcze prowadzone są na
wydziale w 36 laboratoriach przyporządkowanych do 4 Instytutów. Niektóre
z laboratoriów są wyposażone w unikalny sprzęt oraz nowoczesną aparaturę
kontrolno – pomiarową. Można tu wymienić między innymi:
 laboratorium energoelektroniki, które dysponuje analizatorem mocy D600
LEM NORMA GmbH 2000 oraz unikalnym stanowiskiem do badań silników tarczowych,
 laboratorium diagnostyki maszyn wyposażone w dwukanałowy analizator
sygnału BK 2032 Bruel & Kjeer oraz analizator Microlog CMVA 55 SKF
Condition Monitoring Inc,
 laboratorium podstaw robotyki z systemem wizyjnym Robotvision
ESHED ROBOTEC,
 laboratorium badania ciepłomierzy z oryginalnymi stanowiskami do badań przepływomierzy oraz czujników temperatury z uwierzytelnieniem
przez GUM,
 laboratorium pomiarów prędkości z anemometrem laserowym Dantec
(Flow Lite 2D) lub TSI (system 900-2),
 laboratorium diagnostyki izolacji transformatorów wyposażone w układy
do pomiaru i lokalizacji wyładowań niezupełnych metodą emisji akustycznej,
 laboratorium badań elektryzacji statycznej wyposażone między innymi w
komputerowy system pomiaru elektryzacji z wykorzystaniem elektrometru wirującego,
 laboratorium rozproszonych systemów sterowania oparte na sprzęcie firm
Siemens i SAIA (sterowniki programowalne Simatic, mikroprocesorowe
regulatory wielofunkcyjne: SIPART oraz CD-600),
 stanowisko pomiarowe do identyfikacji defektów materiałów przewodzących z wykorzystaniem prądów wirowych,
 laboratorium zintegrowanych systemów zarządzania opartych na systemie
informatycznym SAP/R3,
 laboratorium eksploatacji i automatyzacji elektrowni oraz systemów
grzewczych ciepłowniczych.
Na wyposażeniu laboratoriów znajduje się również wiele programów,
z których można wymienić: Dasy Lab v.5.0 (pełna), Visi DAQ v.3.11, Wizcon,
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Opera 3D, FLUX 3D, MATLAB, zestaw programów do planowania rozwoju
energetycznej sieci przesyłowej i inne.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki dysponuje ponad 100
komputerami klasy Pentium II i III połączonymi w sieć lokalną. Sieć wydziałowa została zbudowana w oparciu o technologię Ethernet 10 Base-T, 100 BaseTX oraz sprzęt aktywny firm: Cisco, Allied Telesyn i Ruby Tech, których zakup
częściowo sfinalizowano ze środków KBN. Na potrzeby studentów i pracowników uruchomione są serwery poczty elektronicznej www i ftp, które są systematycznie modernizowane i unowocześniane.
Działalność naukowo – badawcza dokumentowana jest wieloma publikacjami w postaci artykułów, referatów na konferencjach oraz książek. Pracownicy wydziału zamieszczają artykuły zarówno w czasopismach krajowych, jak
i zagranicznych. Przykładowo można wymienić: Archiv Fur Elektrotechnik;
IEEE Transaction on Magnetics; IEEE Transaction on Dielectrics and Electrical
Insulation; IEEE Transaction on Energy; Journal of Accoustic Emission; Annual
Reviews in Control Electrical Engineering; COMPEL – The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering.
Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników Wydziału są liczne publikacje w uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki, monografie,
skrypty. Przykładowo w latach 20062009 opublikowano około 730 prac, w
tym 20 książek i monografii, 425 artykułów w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych oraz wygłoszono 284 referaty na konferencjach krajowych i zagranicznych. Prowadzone były i nadal są prowadzone prace naukowobadawcze zlecane przez Komitet Badań Naukowych oraz Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, prace na rzecz przemysłu i instytutów naukowobadawczych oraz jednostek samorządowych.
Z działalnością naukową związane są również wydania książkowe. Wymienić tu można takie pozycje jak:
 ZMARZŁY D.: „Modelowanie elektryzacji strumieniowej“, 2006
 SZYMANIEC S.: „Diagnostyka stanu izolacji i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji”, 2006
 TARCZYŃSKI W.: „Metody impulsowe w lokalizacji uszkodzeń w liniach
elektroenergetycznych”, 2006
 JAGIEŁA M.: „Analiza stanów pracy specjalnych maszyn indukcyjnych
w ujęciu polowym”, 2007
 ZATOR S.: „Laserowe przepływomierze doplerowskie – badania własne”,
2007
 BOCZAR T.: „Możliwości wykorzystania siły wiatru do produkcji energii
elektrycznej”, 2007
 TOMCZUK B.: „Metody numeryczne w analizie pola układów transformatorowych”, 2007
 SKOMUDEK W.: „Analiza i ocena skutków przepięć w elektroenergetycznych sieciach średniego i wysokiego napięcia”, 2008
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WOLNY S.: „Diagnostyka stanu izolacji papierowo - olejowej z wykorzystaniem metod polaryzacyjnych”, 2008
LORENC M.: „Pomiary i modelowanie komfortu cielnego w obiektach
sakralnych”, 2010
BOCZAR T.: „Analiza zakłóceń w pomiarach akustycznych wyładowań
niezupełnych”, 2010
WALASZEK – BABISZEWSKA A.: „Modelowanie rozmyte systemów
stochastycznych. Teoria, modele, bazy wiedzy”, 2010
CICHOŃ A.: „Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów”, 2011
FRĄCZ P.: „Wykorzystanie optycznych sygnałów emitowanych przez
wyładowania elektryczne w diagnostyce”, 2011
WRZUSZCZAK M.: „Modelowanie przetworników wiroprądowych”,
2011
BOCZAR T. (red.): „Projekty naukowo-badawcze, ekspertyzy i wdrożenia
realizowane na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki”, 2011
ZMARZŁY D.: „Identyfikacja zjawisk nieliniowych w procesie elektryzacji strumieniowej”, 2011
HUNEK W.: “Towards a General Theory of Control Zeros for LTI MIMO
Systems”, 2011
BOCZAR T. (red.): “Scientific research projects, expert reports and implementations carried”, 2012
BORUCKI S.: „Diagnostyka rdzeni transformatorów metodami wibroakustycznymi”, 2012
TOMCZEWSKI K.: „Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy przełączalnych silników reluktancyjnych”, 2012
ZATWARNICKI K.: „Systemy webowe z jakością usług uwzgledniające
kryterium czasowe. Problemy projektowania”, 2012
PLUTECKI Z.: „Analiza wplywu mikroklimatu na emisje wyładowań
niezupełnych maszyn elektrycznych”, 2012
SZYMANIEC S.: „Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z silnikami indukcyjnymi klatkowymi”, 2013
PELC M.: “Policy-based Reconfiguration of the Computer Control Systems”, 2013
ZYGARLICKI J.: „Metody Prony'ego oraz ich modyfikacje w zastosowaniach pomiarowych w elektrotechnice”, 2013
SZMAJDA M.: „Czasowo-częstotliwościowe metody klasy Cohena w
badaniach zakłóceń występujących w sieciach elektro- energetycznych”,
2013
STANISŁAWSKI R.: “Advances in modeling of fractional difference systems - new accuracy stability and computational results”, 2013
SZYMANIEC S., DWOJAK J.: „Diagnostyka eksploatacyjna zespołów
maszynowych w energetyce”, 2013
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KOLAŃSKA-PLUSKA J.: „Modelowanie nagrzewnic indukcyjnych stosowanych do hartowania powierzchniowego wsadów cylindrycznych”,
2013

BENIAK R.: „Estymacja parametrów wybranych napędów przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowa nia matematycznego
sformalizowanej metody zmiennej struktury”, 2013

WAINDOK A.: „Modelowanie i weryfikacja pomiarowa charakterystyk
aktuatorów tubowych liniowych z magnesami trwałymi”, 2013

CICHOŃ A.: „Ocena stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów metodą emisji akustycznej”, 2013

TOMASZEWSKI M.: „Obciazenia zimowe linii elektroenergetycznych na
przykładzie Polski”, 2013

DULAS J.: „Automatyczna identyfikacja izolowanych słów za pomocą
porównań macierzowych oraz lokalizacji fragmentów o unikatowych właściwościach”, 2013

BOCZAR T.: „Analiza zaklócen w pomiarach akustycznych wyladowan
niezupelnych” 2013

ZDANOWSKI M.: „Ocena podatności izolacji transformatorów na elektryzację strumieniowaą”, 2014

KABZA Z., ZATOR S.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urzadzeń i sieci energetycznych”, 2014

BORUCKI S.: “Use of modified vibroacoustic method for diagnostics of
power transformer cores”, 2014

PASZKIEL Sz.: „Interfejsy mózg-komputer. Neuroinformatyka”, 2014

KOTERAS D.: „Trójwymiarowa analiza i weryfikacja pomiarowa transformatorów małej mocy z innowacyjnymi rdzeniami", 2015

BARON B., KOLAŃSKA-PŁUSKA J.: „Metody numeryczne rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych w języku C#”, 2015

FRĄCZ P.: „Analiza zużycia energii elektrycznej w oczyszczalni ścieków”, 2015

PASZKIEL Sz., SADECKI J. (red.): „Współczesne problemy w zakresie
inżynierii biomedycznej i neuronauk”, 2016
Monografie habilitacyjne wydawane są w zeszytach naukowych Politechniki Opolskiej serii Studia i Monografie. Od 2001 roku uruchomiony został
Zeszyt Naukowy serii Informatyka. Ostatni Zeszyt z serii Informatyka wydany
został w 2015 r.
W ramach specjalności naukowych uprawianych na wydziale organizowane są dwie duże cykliczne imprezy naukowo – techniczne:

Ogólnopolska Konferencja Gospodarka Remontowa Energetyki – GRE
zwana również FORUM ENERGETYKÓW „Pod Szyndzielnią”. Do chwili
obecnej odbyło się 9 edycji konferencji wspólnie z Politechniką Śląską,
którą organizuje prof. Zdzisław Kabza,
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Ogólnopolskie Seminarium „Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki,
elektromechaniki i energoelektroniki”. Seminarium organizowane jest od
1994r. wspólnie z Elektrownią Opole – Stacją Prób i Pomiarów Elektrycznych przy współudziale z Opolskim Oddziałem SEP i Towarzystwem Przyjaciół Politechniki Opolskiej, a jego pomysłodawcą i inicjatorem jest prof.
Jerzy Hickiewicz. Dotychczas odbyło się 9 seminariów.
W 1994 roku Wydział był organizatorem XXV Międzyuczelnianej
Konferencji Metrologów – przewodniczącym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego był prof. Zdzisław Kabza. Wydział był też współorganizatorem kilku
prestiżowych konferencji:

XIII Krajowej Konferencji Automatyki pod auspicjami Komitetu Automatyki i Robotyki PAN (21-24.09.1999r.). Przewodniczącym Komitetu Naukowego konferencji był prof. Zdzisław Bubnicki, a Komitetu Organizacyjnego prof. Ryszard Rojek,

XII International Symposium in Micromachines and Servodrives (MIS) –
Kamień Śląski k/Opola, 10-14.09.2000r. – międzynarodowe sympozjum
organizowane wspólnie z Instytutem Elektrotechniki w Warszawie i Polskim Towarzystwem Zastosowań Elektromagnetyzmu. Przewodniczącym
Komitetu Naukowego Sympozjum był prof. Jerzy Zadrożny, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego prof. Piotr Wach,

International Congres on Electrical Machines (ICEM’ 04) w Krakowie –
współudział w organizacji,

XLI International Symposium on Electrical Machines - SME’05 (14 –
17.06.2005 Opole - Jarnołtówek) pod auspicjami Komitetu Elektrotechniki
PAN oraz Sekcji Polskiej IEEE; Przewodniczącym Komitetu Naukowego
Konferencji był prof. Kazimierz Zakrzewski, a Komitetu Organizacyjnego
prof. Marian Łukaniszyn

Konferencja „Pomiary i diagnostyka w elektroenergetyce” PiDwE’08 –
organizowana przez Instytut Elektroenergetyki, 14-17.10.2008 Karlova
Studanka, Czechy.
Pracownicy Wydziału biorą czynny udział w pracach różnych komisji
i komitetów naukowych oraz stowarzyszeń zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Wymienić tu można: Komitet Sterujący Programem PHARE „SCI –
TECH”; IEEE; International Computage Society; The International Society for
Optical Engineering; Russian General Joint Representation of International
Academy of Sciences; Komitet Metrologii i Aparatury Naukowej PAN; Sekcja
Optolektroniki Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN; Komitet Elektrotechniki PAN; Komisje: Elektroniki i Metrologii Oddziału Katowickiego PAN;
Komisja Kształcenia Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN; Sekcja
Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN; Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej – PTETiS; Stowarzyszenie Elektryków Polskich SEP; Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu; Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki
POLSPAR oraz Polskie Towarzystwo Techniki Sensorowej.
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Działalność organizacyjno – naukowa Wydziału skupiona jest wokół
następujących zadań:
 organizacja seminariów doktoranckich dla doktorantów na Wydziale,
 organizacja comiesięcznych seminariów naukowych przez poszczególne
Instytuty, często z udziałem zapraszanych gości spoza Wydziału,
 współudział w zakresie redakcji Zeszytów Naukowych Politechniki Opolskiej, serii Elektryka i Informatyka.
Aktywna jest również współpraca naukowa Wydziału z innymi ośrodkami krajowymi. Dotyczy ona uczestnictwa we wspólnych badaniach, referatach
na konferencjach, finalizowania rozpraw doktorskich i habilitacyjnych.
W wyniku prowadzonej wieloletniej działalności naukowo – badawczej
na Wydziale ukształtowały się następujące kierunki badań:
 modelowanie matematyczne pól elektromagnetycznych w przestrzeni (2D)
i (3D) w zastosowaniu do konstrukcji silników tarczowych prądu stałego z
magnesami trwałymi, silników reluktancyjnych komutowanych elektronicznie, maszyn indukcyjnych, transformatorów i dławików oraz przetworników liniowych;
 badanie dynamiki maszyn elektrycznych, identyfikacji parametrów i rozwój
metod sterowania układów napędowych, projektowanie układów sterowania cyfrowego;
 metody obniżania poziomu drgań i hałasu maszyn indukcyjnych, optymalizacje konstrukcji ze względu na ograniczenie zjawisk pasożytniczych;
 rozwój metod diagnostyki układów napędowych, pomiary i ocena stanu
mechanicznego łożysk i izolacji oraz modernizacji układów;
 badania napędów przekształtnikowych, ich identyfikacja i sterowanie, a
także analiza ich oddziaływania na sieć zasilającą;
 pomiary i analiza parametrów sieci zasilającej i wpływu odbiorników nieliniowych na sieć oraz zagadnienia kompensacji odkształceń i zakłóceń;
 badanie i projektowanie napędu i sterowania manipulatorów przemysłowych i układów o wielu stopniach swobody z wykorzystaniem techniki wizyjnej i metod sztucznej inteligencji;
 diagnostyka wysokonapięciowych układów w urządzeniach elektroenergetycznych;
 diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych;
 projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej;
 metody planowania rozwoju sieci przemysłowej w systemie elektroenergetycznym;
 modelowanie i badanie pól temperaturowych urządzeń rozdzielczych;
 projektowanie i badanie aparatury pomiarowej do kontroli procesów konwersji energii;
 modelowanie matematyczne i symulacja procesów energetycznych;
 eksploatacja i automatyzacja elektrowni;
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metodologia badania urządzeń i systemów energetycznych;
badania typu przepływomierzy i ciepłomierzy oraz ich kalibracja;
metody badania aparatury pomiarowej i sterującej;
sterowanie sieciami grzewczymi;
systemy zarządzania energią;
optymalizacja procesów przetwarzania energii;
racjonalne użytkowanie energii i środowiska;
komputerowo zintegrowane systemy zarządzania;
rozwój metod pomiaru strumieni płynów i energii;
rozwój metod badawczo – bilansowych;
badania hydraulicznych układów przepływowych;
badania i projektowanie układów sterowania o złożonej strukturze hierarchicznej i wielopoziomowej;
 metody sztucznej inteligencji w zastosowaniach automatyki;
 sterowanie adaptacyjne i predykcyjne;
 metodyka tworzenia algorytmów i ich implementacja;
 sposoby realizacji regulatorów adaptacyjnych z nadzorem ekspertowym;
 rozwiązywanie zagadnień optymalizacji z wykorzystaniem systemów wieloprocesorowych;
 bezpieczeństwo systemów pomiarowych w środowiskach zagrożonych wybuchami;
 opracowanie algorytmów optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych;
 projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb energetyki;
 konfigurowanie oprogramowania rozproszonych systemów pomiarowych
i sterowania, realizowanych na bazie sterowników programowalnych i mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych oraz systemów sterowania nadrzędnego SCADA;
 analiza i projektowanie światłowodowych struktur sieciowych do celów
miernictwa przemysłowego;
 opracowanie metod konduktometrii wiroprądowej w zastosowaniach do
badań struktury materiałów i wyrobów;
 rozwijanie specjalistycznego oprogramowania do komputerowego wspomagania procesu dydaktycznego z automatyki, elektroniki, metrologii i informatyki.
Bardzo dobrze układa się współpraca z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie (VSB – Technical University
Ostrava – Czechy) w zakresie wymiany doświadczeń w obszarze kształcenia
studentów, prowadzenia studiów doktoranckich, wymiany w ramach staży pracowników oraz badań naukowych. Bardzo liczymy na rozpoczęcie podobnej
współpracy z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu w Brnie.
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Z optymizmem patrzymy również na rozwój współpracy naukowo –
badawczej z Uniwersytetem w Curitibie (Brazylia) reprezentowanym przez prof.
Gustavo Oliveira. Opracowywany wspólny grant w ramach współpracy państwowej między Polską i Brazylią takie możliwości stwarza. Przewiduje się
również rozwój współpracy z Wydziałem Technik Komputerowych i Informatyki Państwowego Uniwersytetu Elektrotechnicznego w Sankt – Petersburgu
(Rosja) w zakresie wymiany doświadczeń naukowo – badawczych i dydaktycznych oraz kształcenia kadry.
W połowie lat osiemdziesiątych w ramach Centralnych Programów
Badań Podstawowych CPBP koordynowanych przez ówczesne Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego realizowano duże i ważne tematy naukowobadawcze. W latach 2006÷2009 zrealizowano na Wydziale 66 prac naukowobadawczych związanych ze zleceniami z przemysłu (NB, BR, BU) oraz 23 granty finansowane m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wśród
nich prowadzonych było 16 grantów badawczych rozwojowych i własnych i 7
projektów promotorskich. Na Wydziale prowadzone są prace naukowobadawcze statutowe i własne wieloetapowe realizowane w ramach działalności
czterech Instytutów. Badania naukowe prowadzone w ramach działalności bezumownej służą przede wszystkim rozwojowi kadry naukowej, a w dalszym
etapie osiągnięciu kolejnych stopni naukowych.
Wydział prowadzi stałą i aktywną współpracę z wieloma ośrodkami
naukowymi z zagranicy na podstawie podpisanych umów, a wśród nich m. in.:
z Uniwersytetami Technicznymi: Eindhoven, Delft, Nijmigen (Holandia), Erlangen-Nürnberg (Niemcy), Uniwersytetem Katolickim Stanu Parana w Curitibie (Brazylia), Fachhoschule Koblenz (Niemcy), Uniwersytetem w Siegen
(Niemcy), Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” we Lwowie, Ukraińską
Akademią Drukarstwa, Vaasa Polytechnik (Finlandia), Politechniką w Kopenhadze (Dania), Uniwersytetem w Twente (Holandia), Uniwersytetem w Bristolu
i w Durcham (Wielka Brytania) oraz Nederlandes Centrum voor Laser w
Enschende (Holandia).
Pracownicy Wydziału uzyskują prestiżowe stypendia zagraniczne, m.
in. Humboldta, DAAB, British Concil, Fulbrighta oraz otrzymywali także prestiżowe wyróżnienia krajowe: stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej,
nagrody Siemensa oraz dwukrotnie nagrodę Prezydenta RP w konkursie w ramach programu „Internet w Szkole – Projekt Prezydenta RP – Superpracownia
2002”, oraz „Internet w Szkole – Zaawansowane Przetwarzanie Danych”.
Ważnym obszarem działalności Wydziału jest również współpraca z
przemysłem oraz różnymi firmami, a do stałych partnerów zalicza się m.in.:
Holding energetyczny Górnictwo i Energetyka Bełchatów, Opole, Turów; Energia Pro Koncern Energetyczny S.A., Energetyka Cieplna Opolszczyzny, Biuro
Projektowo-Konstrukcyjne energetyki zawodowej, przemysłowej i komunalnej
oraz Fabryka Kotłów RAFAKO S.A., SAP Polska Sp. z o.o., Mokotów Business
Park w Warszawie, Atel Electronics w Warszawie-Opolu, Południowy Koncern
Energetyczny, Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPGK
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Opole oraz Cementowania Górażdże.
Na Wydziale organizowane są również corocznie:

Opolskie Dni Elektryki – odbyło się do chwili obecnej 15 edycji. Impreza
organizowana wspólnie przez Wydział Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział
Opolski. Tradycją tej imprezy jest prezentacja oferty edukacyjnej i możliwości studiowania na Wydziale, wykład problemowy dotyczący aktualnych innowacji technologicznych w przemyśle, prezentacja laureatów konkursu prac dyplomowych organizowanych przez Oddział Opolski SEP oraz
referaty prezentujące osiągnięcia zaproszonych firm. Równolegle odbywa
się akcja „Dni Otwartych” na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,

Opolskie Dni IT zapoczątkowane od 2005 roku. Dni IT to cykliczna impreza dla informatyków organizowana przez studenckie Koła Naukowe InFormat oraz Grupa.NET przy wsparciu i współpracy Władz Dziekańskich
Wydziału,

Od stycznia 2004r. na Wydziale jest organizowany przez firmę Microsoft
program IT Academy, przeznaczony dla pracowników i studentów Wydziału. W ramach tego programu Microsoft zobowiązał się do zapewnienia
materiałów i szkoleń dla pracowników Wydziału, mających na celu zaznajomienie ich z aktualnie dostępnymi na rynku trendami i produktami.
Profil naukowy Wydziału zdeterminowany jest osiągnięciami badawczymi jego profesorów. Siłę Wydziału odzwierciedlają kariery zawodowe naszych absolwentów, które potwierdzają trafność przyjętych kierunków i form
kształcenia przez założycieli Wydziału i kontynuatorów ich dzieła. Wielu absolwentów ma wybitne osiągnięcia konstrukcyjne, technologiczne i badawcze,
pełni również bardzo odpowiedzialne funkcje zawodowe i organizacyjne.
Podsumowując działalność naukowo – badawczą naszego Wydziału należy stwierdzić, że w ostatnim czterdziestopięcioleciu nastąpiło wyraźne umocnienie roli i znaczenia Wydziału w uczelni, jak i w regionie. Dalsze starania
kierownictwa Wydziału będą zmierzać do wzmocnienia kadry naukowej oraz
unowocześnienia i wzbogacenia bazy laboratoryjnej. Mamy również interesujące i rokujące duże nadzieje kontakty zagraniczne. Poziom rozwoju Wydziału
jest znaczący. Prowadzone prace badawcze są finansowane przez Ministerstwo
Nauki i Szkolnictwa Wyższego (granty: celowe, tematyczne i promotorskie).
Mamy również szeroko rozwiniętą współpracę z przemysłem co ma istotne
znaczenie przy aktualnej kondycji finansowej szkolnictwa wyższego.
Duże nadzieje wiążemy z grupą naszych asystentów i doktorantów,
z których 17 osób ma otwarte przewody doktorskie w dyscyplinie elektrotechnika, 11 natomiast w dyscyplinie automatyka i robotyka. W ostatnim okresie
trzech pracowników wydziału uzyskało nominacje profesorskie na profesora
tytularnego. W zakresie działalności naukowo – badawczej i rozwoju naukowego zostanie zwrócona szczególna uwaga na intensyfikację procesu wykonywania prac habilitacyjnych i doktorskich oraz uzyskiwanie tytułu naukowego. Du-
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żo uwagi zostanie poświęcone problemowi zintensyfikowania współpracy zagranicznej w zakresie naukowym oraz rozwoju współpracy naukowo – badawczej dla potrzeb jednostek gospodarczych.
WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W LATACH 2010 – 2016
Lp

1

Nr
projektu
PBR0318/
R/T02/
2008/0
4

2

PBR0322/
R/T02/
2008/0
4

3

PBW4575/
B/T02/
2009/3
6

4

PBW3633/
B/T02/
2009/3
6

5

6

7

8

9

PBW4577/
B/T02/
2009/3
6
PBP3326/
B/T02/
2009/3
7
PBW3511/
B/T02/
2009/3
7
PBR0445/
T02/2
009/06
PBW5366/
B/T02/

Tytuł projektu

Kierownik

Termin
realizacji

Kwota
dotacji

Możliwości modernizacji napędów
elektrycznych
w
energetyce

dr hab. inż.
Krystyna MacekKamińska, prof. PO

01.06.200830.11.2010

1 080 600

prof. dr hab. inż.
Bronisław Tomczuk

05.06.200804.12.2010

688 560

dr inż. Sebastian
Borucki

21.04.200920.10.2010

292 600

dr inż. Mirosław
Szmajda

04.05.200903.05.2012

380 000

Badanie wpływu fullerenów
na elektryzację cieczy izolacyjnych

dr hab. inż. Dariusz
Zmarzły, prof. PO

11.05.200910.11.2010

251 100

Analiza dynamicznych i ustalonych stanów pracy silnika
reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym

prof. dr hab. inż.
Marian Łukaniszyn/
mgr inż. Janusz
Kołodziej

25.09.200915.12.2010

48 000

Analiza możliwości zastosowania zjawiska kawitcji do
diagnostyki stopnia zestarzenia olejów izolacyjnych

dr hab. inż. Tomasz
Boczar, prof. PO

05.10.200904.04.2011

204 800

Hybrydowe techniki pomiaru
migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych

prof. dr hab. inż.
Zdzisław Kabza

01.08.200931.03.2011

1 720 000

Czujniki do pomiarów offline i on-line wyładowań nieupełnych w silnikach elek-

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec,
prof. PO

09.09.201008.09.2012

420 512

Wykorzystanie metod analizy
pól trójwymiarowych do zaprojektowania słownika elektromagnetycznego do testów
zmęczeniowych materiałów
konstrukcyjnych oraz wykonanieprototypów tego słownika
Analiza możliwości wykorzystania metody wibroakustycznej w diagnostyce rdzeni
transformatorów elektroenergetycznych
Opracowanie metody pomiaru i analizy krótkotrwałych
zakłóceń niestacjonarnych w
sieciach elektroenergetycznych w czasie rzeczywistym z
zastosowaniem fuzji algorytmów cyfrowego przetwarzania sygnałów
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10

11

12

13

14

15

16

17

18

2010/3
9
PBW5337/
B/T02/
2010/3
9
LIDER/0
9/196/
L1/09/N
CBiR/
2010

PBW5574/
B/T02/
2010/3
9

PBW7008/
B/T02/
2011/4
0
LIDER/0
1/17/L
2/2010
/NCBi
R/201
1
UMO2013/0
9/B/S
T8/01
736
UMO2013/1
1/B/S
T8/03
637
UMO2014/1
5/N/S
T8/03
680
UMO2015/1
7/B/S
T8/03
371

trycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych
Badanie transformatorów i
dławików z rdzeniami amorficznymi budowy modułowej
w układach zasilanych podwyższoną częstotliwością

prof. dr hab. inż.
Bronisław Tomczuk

30.09.201029.08.2013

691 200

Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach elektroenergetycznych

dr inż. Andrzej
Cichoń

01.05.201030.04.2013

stypendium 180
000 część
projektowa
771 000

Metoda pomiarów interharmonicznych niezsynchronizowanych z siecią oraz harmonicznych sygnału elektroenergetycznego z zastosowaniem fuzji metod parametrycznych oraz nieparametrycznych w urządzeniach
embedded z systemami czasu
rzeczywistego

dr inż. Jarosław
Zygarlicki

28.09.201027.09.2013

480 000

Silniki histerezowe do napędów o bardzo wysokiej
prędkości obrotowej

dr hab. inż. Mariusz
Jagieła, prof. PO

04.05.201103.01.2014

298 300

Ocena stanu technicznego
transformatorów na podstawie analizy zarejestrowanych
sygnałów wibroakustycznych

dr inż. Sebastian
Borucki

01.09.201131.08.2014

963 000

Badanie zjawisk fizycznych
związanych z generacją wyładowań niezupełnych występujących w oleju elektroizolacyjnym

prof. dr hab. inż.
Tomasz Boczar

13.02.201412.02.2016

456 400

Identyfikacja zjawisk nieliniowych w procesie elektryzacji strumieniowej

prof. dr hab. inż.
Dariusz Zmarzły

17.07.201416.07.2017

402 000

Badania
promieniowania
wysokoenergetycznego generowanego przez wyładowania
niezupełne

mgr Łukasz Nagi

22.09.201521.09.2017

99 920

Numeryczna i doświadczalna
analiza niskoczęstotliwościowych zjawisk akustycznych
generowanych podczas pracy
turbin wiatrowych

prof. dr hab. inż.
Tomasz Boczar

12.02.201611.02.2019

493 800
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DOKTORAT HONORIS CAUSA PROF. TADEUSZA KACZORKA
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki mając uprawnienia
do nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych ma prawo
wnioskować do Senatu Politechniki Opolskiej o nadanie tytułu doctora honoris
causa dla wybitnej osoby świata nauki, która ma wkład w rozwój naszego wydziału.
Nadanie tytułu doctora honoris causa jest zawsze w każdej uczelni wydarzeniem niezwykłym. Pierwszą osobą wyróżnioną tą najwyższą godnością
akademicką na Wydziale EAiI był prof. Tadeusz Kaczorek.
Dorobek naukowy profesora jest ogromny, jest on twórcą znanej na
świecie szkoły naukowej. Teoretyczne osiągnięcia profesora Tadeusza Kaczorka
w dziedzinie teorii sterowania zostały wykorzystane w wielu działach przemysłu, między innymi w systemie logistycznym armii Stanów Zjednoczonych
Ameryki oraz w japońskim przemyśle stoczniowym. Swoje osiągnięcia naukowe profesor publikuje w wielu renomowanych wydawnictwach i czasopismach
naukowych.
Związki profesora Tadeusza Kaczorka z Wydziałem trwają od dawna.
Posiadane obecnie uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w dyscyplinach elektrotechnika, automatyka i robotyka oraz stopnia doktora habilitowanego w tych samych dyscyplinach zostały uzyskane również dzięki
poparciu profesora. Rozwój naukowy pracowników Wydziału, a szczególnie
Instytutu Automatyki i Informatyki częściowo wynika z ponad dwudziestoletniej współpracy prof. Tadeusza Kaczorka z naszymi zespołami badawczymi.
Kolejni dziekani Wydziału zawsze mogli liczyć na wsparcie i życzliwość profesora.
W dniu 27 lutego 2009 roku na specjalnym posiedzeniu Senatu Politechniki Opolskiej nastąpiło uroczyste nadanie tytułu doctora honoris causa.
Uroczystość zgromadziła liczne grono przedstawicieli świata nauki i kultury,
instytucji wojewódzkich i miejskich, opolskiego świata społecznego i gospodarczego oraz wielu studentów i pracowników Politechniki Opolskiej. Podczas
uroczystości Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, prof.
Marian Łukaniszyn przedstawił kalendarium postępowania związanego z nadaniem doktoratu. Prof. Ryszard Rojek – promotor przewodu, przedstawił sylwetkę profesora Tadeusza Kaczorka, a następnie wygłosił laudację oraz dokonał
wraz z JM Rektorem Politechniki Opolskiej, prof. Jerzym Skubisem, mianowania doktorskiego. Z okazji uzyskania tytułu doctora honoris causa Politechniki
Opolskiej profesor Tadeusz Kaczorek otrzymał wiele gratulacji złożonych osobiście lub nadesłanych pocztą.
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Rys. 4. Od lewej: Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf, JM Rektor – prof. dr
hab. inż. J. Skubis, Dziekan – prof. dr hab. inż. M. Łukaniszyn, prof. dr hab. inż. R. Rojek,
prof. dr hab. inż. T. Kaczorek

Rys. 5. Od lewej: prof. dr hab. inż. M. Łukaniszyn, prof. dr hab. inż. T. Kaczorek
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Rys. 6. Prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek
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DOKTORAT HONORIS CAUSA
PROF. KAZIMIERZA ZAKRZEWSKIEGO
Drugą osobą dla której Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki wnioskował do Senatu Politechniki Opolskiej o nadanie tytułu doctora
honoris causa był prof. Kazimierz Zakrzewski
W czterdziesty siódmym roku funkcjonowania uczelni, podczas nadzwyczajnego posiedzenia Senatu Politechniki w dniu 8 maja 2013 roku najwyższe akademickie wyróżnienie odebrał prof. K. Zakrzewski. Rolę promotora
wziął na siebie Dziekan Wydziału Prof. Marian Łukanizyn. 20 lutego 2013 r.
Senat Politechniki Opolskiej – po uwzględnieniu znakomitych opinii recenzentów, profesora T. Glinki oraz profesora A. Demenko – podjął uchwałę o nadaniu
tytułu doktora honoris causa.
Prof. K. Zakrzewski był pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Łódzkiej od 1960 roku. Był Dyrektorem Instytutu Maszyn Elektrycznych i Transformatorów przez pięć kadencji. Tematyką Jego badań naukowych
są transformatory najwyższych mocy. Wywodzi się z Łódzkiej Szkoły Naukowej Transformatorów, znanej w całym świecie, i obecnie jest jej liderem.
Prof. K. Zakrzewski jest bardzo ceniony w środowisku akademickim, o czym
świadczy jego członkostwo w Komitecie Elektrotechniki PAN od 1990 r.; przewodnictwo Komitetu Elektrotechniki od 2003 r. do 2012 r. (obecnie Honorowy Przewodniczący Komitetu Elektrotechniki); przewodnictwo Sekcji Maszyn Elektrycznych
i Transformatorów Komitetu Elektrotechniki PAN od 1997 r.; członkostwo w Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów przez cztery kadencje w latach 200-2012 (
Z-ca Przewodniczącego Sekcji Nauk Technicznych przez dwie kadencje) ; przewodnictwo Rady Naukowej Instytutu Elektrotechniki w Warszawie od 1999 r. do 2012r.
Profesor jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopism COMPEL i “Archives of
Electrical Engineering”.
Liczne i trwałe więzi Profesora Kazimierza Zakrzewskiego z Politechniką Opolską, a szczególności z Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki mają miejsce od ponad trzydziestu lat i trwają do dziś. Profesor
wspierał różne inicjatywy naukowe Wydziału oraz służy radą przy opiniowaniu
wniosków dotyczących rozwoju Wydziału.
W osobie Profesora Politechnika Opolska pozyskała wspaniałego ambasadora, który nie szczędził sił na rzecz Jej rozwoju i pozycji na krajowej mapie
naukowej.
Uchwała Senatu o nadaniu Profesorowi Kazimierzowi Zakrzewskiemu
zaszczytnego tytułu doktora honoris causa Politechniki Opolskiej jest wyrazem
uznania dla Jego dorobku naukowego, istotnych zasług dla Politechniki Opolskiej oraz bardzo aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiego i międzynarodowego środowiska naukowego w zakresie elektrotechniki, a szczególnie
maszyn elektrycznych.
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Rys. 7. Od lewej: Dziekan – prof. dr hab. inż. M. Łukaniszyn, Prorektor ds. współpracy
i rozwoju – prof. dr hab. Krzysztof Malik, JM Rektor – prof. dr hab. inż. M. Tukiendorf,
Prorektor ds. nauki – prof. dr hab. inż. J. Pospolita, prof. dr hab. inż. K. Zakrzewski

Rys. 8. Prof. dr hab. inż. Kazimierz Zakrzewski
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WYKAZ PROCEDUR PROFESORSKICH PRZEPROWADZONYCH NA
WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI
I INFORMATYKI W LATACH 2006 - 2016

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Prof. dr hab. inż. Krzysztof LATAWIEC
Prof. dr hab. inż. Ryszard ROJEK
Prof. dr hab. inż. Bronisław TOMCZUK
Prof. dr hab. inż. Tomasz BOCZAR
Prof. dr hab. inż. Dariusz ZMARZŁY
Prof. dr hab. inż. Andrzej RUSEK
Prof. dr hab. inż. Anna WALASZEK-BABISZEWSKA
Prof. dr hab. inż. Sławomir SZYMANIEC

– 2007
– 2007
– 2007
– 2011
– 2013
– 2013
– 2013
– 2015

WYKAZ PRZEWODÓW HABILITACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI W LATACH 2006 - 2016

Data

Pracownik

Temat monografii
Modelowanie elektryzacji strumienio30.11.2006 dr hab. inż. Dariusz Zmarzły
wej
Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń i
dr hab. inż. Sławomir Szyma- stanu łożysk silników indukcyjnych
24.01.2008
niec
klatkowych w warunkach przemysłowej eksploatacji
Analiza stanów pracy specjalnych ma28.02.2008 dr hab. inż. Mariusz Jagieła
szyn indukcyjnych w ujęciu polowym
dr hab. inż. Wiesław Tarczyń- Metody impulsowe w lokalizacji usz03.04.2008
ski
kodzeń w liniach elektroenergetycznych
Analiza i ocena skutków przepięć w
dr hab. inż. Waldemar Skomu29.10.2009
elektroenergetycznych sieciach średdek
niego i wysokiego napięcia
Diagnostyka stanu izolacji papier- owo11.02.2010 dr hab. inż. Stefan Wolny
olejowej z wykorzystaniem metod polaryzacji
Pomiary i modelowanie komfortu
13.01.2011 dr hab. inż Marcin Lorenc
cieplnego w obiektach sakralnych
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27.10.2011 dr hab. inż Andrzej Cichoń

23.02.2012

dr hab. inż. Paweł Frącz

29.03.2012 dr hab. inż. Maria Wrzuszczak

14.06.2012 dr hab. inż. Andrzej Popenda

25.10.2012 dr hab. inż. Sebastian Borucki
22.11.2012 dr hab. inż. Wojciech Hunek
21.02.2013

dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski

18.04.2013 dr hab. inż. Zbigniew Plutecki

05.09.2013 dr hab. inż. Rafał Wróbel

12.12.2013

dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki

30.01.2014 dr hab. inż. Mirosław Szmajda

27.03.2014 dr hab. inż. Rafał Stanisławski

12.06.2014 dr hab. inż. Ryszard Beniak

44

Nowa metoda diagnostyki stanu technicznego podobciążeniowych przełączników zaczepów
Wykorzystanie optycznych sygnałów
emitowanych przez wyładowania elektryczne w diagnostyce izolatorów
Modelowanie przetworników wiroprądowych – wybrane zagadnienia
Modelowanie i symulacja dynamicznych stanów pracy układów napędowych do reaktorów polimeryzacji z
silnikami indukcyjnymi specjalnego
wykonania
Diagnostyka rdzeni transformatorów
metodami wibroakustycznymi
Towards a General Theory of Control
Zeros for LTI MIMO Systems
Układy zasilania rozszerzające zakresy
pracy przełączalnych silników reluktancyjnych
Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn
elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji
Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów
pasywnych
Metody Prony'ego oraz ich modyfikacje
w zastosowaniach pomiarowych w
elektrotechnice
Czasowo-częstotliwościowe
metody
klasy Cohena w badaniach zakłóceń
występujących w sieciach elektroenergetycznych
Advances in modeling of fractional
difference systems - new accuracy stability and computational results
Estymacja parametrów wybranych
napędów przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowa- nia
matematycznego sformalizowanej metody zmiennej struktury

Policy-based Reconfiguration of the
Computer Control Systems
Modelowanie i weryfikacja pomiarowa
06.11.2014 dr hab. inż. Andrzej Waindok charakterystyk aktuatorów tubowych
liniowych z magnesami trwałymi
dr hab. inż. Michał Tomaszew- Obciążenia zimowe linii elektroenerge04.12.2014
ski
tycznych na przykładzie Polski
03.07.2014 dr hab. inż. Mariusz Pelc

WYKAZ POSTĘPOWAŃ HABILITACYJNYCH
PRZEPROWADZONYCH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Data rozpoczęcia
i zakończenia
postępowania
31.01.2013 –
05.09.2013
23.10.2014 –
11.06.2015

Pracownik

Temat monografii/
Tematyka cyklu publikacji

Aspekty temperaturowe w projektowaniu maszyn elektrycznych i elementów pasywnych
Ocena podatności izolacji transfordr inż. Maciej Zdanowski matorów na elektryzację strumieniową
dr inż. Rafał Wróbel

WYKAZ PRZEWODÓW DOKTORSKICH PRZEPROWADZONYCH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI

Data
19.05.2000

Data
22.03.2001

ROK AKADEMICKI 1999/2000
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza i dobór parametrów układu z wirudr inż. Stefan Wolny jącą tarczą do pomiaru elektryzacji statycznej olejów izolacyjnych
ROK AKADEMICKI 2000/2001
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza wpływu technologii uruchamiania i
dr inż. Henryk Majchrzak odstawiania bloków energetycznych elektrowni na straty energii i koszty rozruchowe
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Data
18.04.2002

Data
24.10.2002

12.12.2002

12.12.2002

13.03.2003

Data
16.10.2003

18.12.2003

18.12.2003

01.04.2004

24.06.2004

ROK AKADEMICKI 2001/2002
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza pracy trójpasmowego bezszczotkodr inż. Mariusz Jagieła wego silnika tarczowego prądu stałego ze
strumieniem osiowym w stojanie
ROK AKADEMICKI 2002/2003
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Wybrane zagadnienia sterowania silników
dr inż. Krzysztof Tomreluktancyjnych komutowanych elektroczewski
nicznie (SRM)
Metoda siatek o zmiennych parametrach w
dr inż. Janusz Dulas
zastosowaniu do rozpoznawania fonemów
mowy polskiej
Analiza szumów generowanych elektryczdr inż. Dariusz Zmarzły nością statyczną podczas przepływu oleju
izolacyjnego
Programowanie obiektowe w badaniach
dr inż. Marcin Kamiński własności dynamicznych wybranej klasy
układów elektrodynamicznych
ROK AKADEMICKI 2003/2004
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Polowo-obwodowa analiza pracy tubowego
dr inż. Mariusz Sobol silnika reluktancyjnego o liniowym ruchu
oscylacyjnym
Analiza harmonicznego pola magnetyczdr inż. Joanna Kolańskanego wokół linii napowietrznych wysokiego
Płuska
napięcia
Zera sterownicze liniowych ciągłych stacjodr inż. Wojciech Hunek narnych układów wielowymiarowych i ich
zastosowanie w teorii obwodów i systemów
Metoda lokalizacji doziemień w sieci prądu
dr inż. Andrzej Włóczyk stałego zasilającej urządzenia automatyki
bloków elektroenergetycznych i stacji WN
Problemy bezpieczeństwa stosowania sysdr inż. Ryszard Kopka temów optycznych w środowiskach wybuchowych
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Data
30.10.2004
31.03.2005

19.05.2005

19.05.2005

23.06.2005
23.06.2005

23.06.2005

30.09.2005

Data
19.01.2006

8.06.2006
8.06.2006

ROK AKADEMICKI 2004/2005
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Zastosowanie sieci neuronowych do optydr inż. Krzysztof Bartecki
malizacji pracy systemów grzewczych
Identyfikacja systemów dynamicznych o
dr inż. Rafał Stanisławski złożonej strukturze na przykładzie obiektu
energetycznego
Analiza czasowo-częstotliwościowa zakłóceń sygnałów w sieciach energetycznych
metodą Pronego oraz przekształcenia Widr inż. Mirosław Szmajda
gnera-Ville'a w pomiarach jakości elektrycznej z wykorzystaniem procesora sygnałowego
Analiza zakłóceń stacjonarnych i niestacjonarnych metodą transformat Fouriera i
dr inż. Krzysztof Górecki falkowej w pomiarach jakości energii elektrycznej z wykorzystaniem procesora sygnałowego
Badania tendencji do elektryzacji wybradr inż. Maciej Zdanowski
nych mieszanin cieczy izolacyjnych
Model przedsiębiorstwa dystrybucyjnego
dr inż. Michał Tomaszewdziałającego na otwartym rynku energii
ski
elektrycznej
Analiza zakłóceń występujących podczas
dr inż. Arkadiusz Dąbrowpomiarów wyładowań niezupełnych metodą
ski
emisji akustycznej
Racjonalizacja pracy układu energetycznego
dr inż. Jacek Korniak samochodu osobowego z wykorzystaniem
logiki rozmytej
ROK AKADEMICKI 2005/2006
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Wpływ zmian konstrukcyjnych obwodu
magnetycznego na parametry elektromechadr inż. Krzysztof Wróbel
niczne przełączalnego silnika reluktancyjnego (SRM)
Optyczne i akustyczne widma wyładowań
dr inż. Paweł Frącz
elektrycznych
Metody oceny jakości cyfrowych układów
dr inż. Grzegorz Bialic regulacji pracujących w warunkach stacjonarnych zakłóceń przypadkowych
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Analiza pola magnetycznego w transformatorach budowy modułowej z rdzeniami
amorficznymi
Badania wpływu wybranych algorytmów
numerycznego całkowania na właściwości
14.09.2006 dr inż. Arkadiusz Gardecki
układu napędowego z silnikiem asynchronicznym sterowanym metodą DTC
22.06.2006

Data
14.12.2006

14.12.2006

31.05.2007
06.09.2007

11.10.2007

Data
15.11.2007

31.01.2008

06.03.2008

17.04.2008

dr inż. Dariusz Koteras

ROK AKADEMICKI 2006/2007
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Możliwości rozpoznawania form wyładowań niezupełnych rejestrowanych metodą
dr inż. Sebastian Borucki
emisji akustycznej przy zastosowaniu sieci
neuronowych
Wpływ parametrów fizykochemicznych
oleju izolacyjnego na deskryptory charakdr inż. Andrzej Cichoń
teryzujące sygnały emisji akustycznej generowanej przez wyładowania niezupełne
Równoległe aplikacje MES w systemach
dr inż. Waldemar Pokuta klastrowych do rozwiązywania zagadnień
elektrostatyki
Obiektowy system estymacji parametrów
dr inż. Grzegorz Korbaś
układów elektromechanicznych
Konstrukcyjne metody ograniczania pulsacji
momentu elektromagnetycznego w bezdr inż. Adrian Młot
szczotkowym silniku prądu stałego z magnesami trwałymi
ROK AKADEMICKI 2007/2008
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza i kompresja danych pomiarowych
dr inż. Jarosław Zygarlicki sygnału z sieci elektroenergetycznej dla
potrzeb badania jakości energii
Analiza pracy przełączalnego silnika relukdr inż. Marcin Kowol tancyjnego z wirnikiem zewnętrznym do
napędu lekkich pojazdów
Zagrożenia wynikające ze zjawiska chwidr inż. Józef Moch
lowego przejścia generatora indukcyjnego
elektrowni wodnej na pracę wyspową
Opracowanie metodyki badań diagnostyczdr inż. Józef Biela
nych wirników generatorów synchronicznych
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Ocena kosztów utrzymania niezawodności
15.05.2008 dr inż. Wiesław Kopterski pracy sieci rozdzielczej w spółce dystrybucyjnej
Symulacja komputerowa i weryfikacja po12.06.2008 dr inż. Andrzej Waindok miarowa charakterystyk silnika liniowego
tubowego z magnesami trwałymi
Data
30.10.2008
08.01.2009
08.01.2009
12.03.2009
16.04.2009

Data
19.11.2009
10.12.2009
14.01.2010

ROK AKADEMICKI 2008/2009
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Sterowanie neuronowe procesem przemiału
dr inż. Gerard Bursy
cementu
dr inż. Łukasz Dzierża- Komputerowe wspomaganie decyzji rewitanowski
lizacyjnych w bloku energetycznym
Analiza pola i obliczanie parametrów akdr inż. Jan Zimon
tywnego łożyska magnetycznego
Wybrane zagadnienia modernizacji uzwodr inż. Henryk Borecki
jenia tworników hydrogeneratorów
Zredukowane hierarchiczne modele złożodr inż. Marek Rydel
nych obiektów sterowania na przykładzie
kotła energetycznego
ROK AKADEMICKI 2009/2010
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza wpływu fulerenów C60 na elektrydr inż. Paweł Aksamit zację mineralnego oleju transformatorowego
Analiza zjawisk kawitacyjnych w olejach
dr inż. Marek Szmechta
izolacyjnych
Modelowanie elektrowni wiatrowej w sysdr inż. Wojciech Radzietemie elektroenergetycznym w otoczeniu
wicz
rynkowym

ROK AKADEMICKI 2010/2011
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Ocena skuteczności badań diagnostycznych
18.11.2010 dr inż. Tomasz Klistala
układów izolacyjnych transformatorów
dużej mocy
Modelling of high power IGBT modules
18.11.2010 dr inż. Krzysztof Mainka including electro-thermal interactions for
fast circuit and system simulation
Analiza dynamicznych i ustalonych stanów
03.02.2011 dr inż. Janusz Kołodziej pracy silnika reluktancyjnego ze strumieniem poprzecznym
Data
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Modelowanie sygnałów emisji akustycznej
generowanej przez wybrane klasy wyładowań niezupełnych
Zastosowanie modeli populacyjnych w
30.06.2011 dr inż. Szczepan Paszkiel
interfejsach mózg-komputer
Zastosowanie algorytmu multikomparacyjnego do klasyfikacji sygnałów emisji akus29.09.2011 dr inż. Paweł Kurtasz
tycznej generowanej przez wyładowania nie
zupełne
Analiza możliwości zastosowania zmodyfidr inż. Przemysław Wit- kowanej metody triangulacyjnej do lokali29.09.2011
kowski
zacji wyładowań niezupełnych mierzonych
metoda emisji akustycznej
31.03.2011 dr inż. Daria Wotzka

Data
17.11.2011

08.12.2011

19.01.2012

02.02.2012

02.02.2012

01.03.2012
09.05.2012

17.05.2012

ROK AKADEMICKI 2011/2012
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Koncepcja i implementacja systemu wniodr inż. Katarzyna Rudnik skującego z probabilistyczno-rozmytą bazą
wiedzy
Wybrane metody przetwarzania obrazów w
dr inż. Małgorzata Zygar- analizach czasowo-częstotliwościowych na
licka
przykładzie zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych
Drgania w silnikach bezszczotkowych prądr inż. Jerzy Podhajecki
du stałego z magnesami trwałymi – analiza i
pomiary
Przetwarzanie wizji przez roboty auto- nodr inż. Michał Podpora
miczne z wykorzystaniem systemów rozproszonych
Analiza parametrów morfometrycznych
dr inż. Ewelina Piotrowska komórek dla komputerowego wspomagania
diagnostyki medycznej
Charakterystyki pracy łożyska magnetyczdr inż. Dawid Wajnert
nego z uwzględnieniem jego układu regulacji
Badanie rozpuszczania nanocząstek w oleju
dr inż. Piotr Kalus
elektroizolacyjnym
Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w
dr inż. Józef Dwojak
energetyce na przykładzie PGE Elektrowni
Opole S.A.
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Algorytmy sterowania acykliczną sygnalizacją świetlną w zatłoczonej sieci drogowej

20.09.2012 dr inż. Marcin Ruchaj

ROK AKADEMICKI 2012/2013
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Diagnostyka off-line izolacji uzwojeń ma13.12.2012 dr inż. Wojciech Kandora szyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich
Diagnostyka eksploatacyjna napędów elek17.01.2013 dr inż. Marek Kacperak
trycznych w przemyśle cementowym na
przykładzie Cementowni ODRA S.A.
Data

Data
07.11.2013

09.01.2014

13.03.2014

20.03.2014
10.04.2014

10.04.2014

10.07.2014
10.07.2014

ROK AKADEMICKI 2013/2014
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza efektów krańcowych w wirniku
dr inż. Tomasz Garbiec
masywnym silnika indukcyjnego wysokoobrotowego
Ocena możliwości zastosowania fullerenów
dr inż. Dominik Dobry
jako inhibitora procesów starzeniowych w
mineralnych olejach elektroizolacyjnych
Automatyczne przetwarzanie danych dla
dr inż. Kazimierz Ogowspomagania procesu podejmowania denowski
cyzji na przykładzie firm ubezpieczeniowych
System ekspertowy do diagnostyki wyciedr inż. Marcin Zmarzły
ków w sieci wodociągowej
Redukcja modeli obiektów sterowania z
dr inż. Damian Raczyński zastosowaniem obliczeń równoległych na
przykładzie modelu kotła energetycznego
Zastosowanie modelowania 3-D w diagnostyce kondensatorów elektroenergetyczdr inż. Andrzej Błachowicz
nych wykonywanej metodą emisji akustycznej
Identyfikacja systemu recyrkulacji spalin
dr inż. Mariusz Graba
silnika o zapłonie samoczynnym
Zastosowanie sztucznych sieci neuronodr inż. Sławomir Stemwych do diagnostyki związków chemiczplewski
nych
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Data
13.11.2014

11.12.2014

09.04.2015

23.04.2015

02.07.2015

Data
22.10.2015

14.01.2016

14.01.2016

25.02.2016

21.04.2016

21.04.2016

ROK AKADEMICKI 2014/2015
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Identyfikacja i rekonstrukcja elementów
dr inż. Paweł Michalski
rurowych w instalacjach przemysłowych na
potrzeby inwentaryzacji
Inteligentne wyszukiwanie wiedzy diagnostycznej wykorzystujące rozmytą logikę
dr inż. Anna Bryniarska
opisową na przykładzie wybranej klasy
obiektów diagnozowanych
Analiza stanów cieplnych w silnikach małej
dr inż. Piotr Mynarek
mocy
Analiza wpływu temperatury oraz stopnia
zawilgocenia i zestarzenia izolacji celulodr inż. Artur Adamowicz zowo-olejowej na parametry modelu ColeCole wyznaczone przy wykorzystaniu metody spektroskopii częstotliwościowej FDS
Analiza wpływu koła swobodnego w robodr inż. Tomasz Pyka
cie mobilnym trójkołowym na jakość sterowania ruchu robota po trajektorii
ROK AKADEMICKI 2015/2016
Pracownik/Doktorant
Temat rozprawy
Analiza zestarzenia izolatorów przepustodr inż. Jerzy Buchacz
wych typu OIP za pomocą metody FDS i
wyników badań oleju
Widma emisyjne wyładować elektrycznych
dr inż. Ireneusz Urbaniec występujących na powierzchniach dielektryków ceramicznych
Pomiary i analiza sygnałów infradźwiędr inż. Tomasz Malec
kowych generowanych pracą turbin wiatrowych dużych mocy
Zastosowanie metody PDC do oceny stanu
izolacji aramidowo-olejowej stosowanej w
dr inż. Marek Lepich
transformatorach energetycznych dużych
mocy
Badanie stanu technicznego kołpaków genedr inż. Dariusz Baron
ratorów metodą spektroskopii impedancji
Wpływ innowacyjnych pełnościennych
słupów stalowych na niezawodność i podr inż. Piotr Szpindler
ziom oddziaływania na środowisko linii
napowietrznych wysokiego napięcia
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BARBARA GROCHOWICZ
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

SYSTEM KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prowadzi szeroką
działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie na pięciu kierunkach: Automatyka i Robotyka(I, II i III stopień), Elektronika przemysłowa (I stopień), Elektrotechnika (I, II i III stopień), Informatyka(I i II stopień) oraz Technologie Energetyki Odnawialnej(I i II stopień) a od nowego roku akademickiego 2016/2017 na
Inżynierii Biomedycznej(I stopień).
Studia I i II stopnia są prowadzone w formie stacjonarnej i niestacjonarnej, natomiast studia III stopnia w formie stacjonarnej. W ramach kształcenia ustawicznego prowadzone są również studia podyplomowe i kursy dokształcające.
Wysoki poziom kształcenia, realizowany w ramach trzech instytutów
i dwóch samodzielnych katedr, zapewnia z jednej strony fachowa i doświadczona kadra pracowników naukowo-dydaktycznych (94 pracowników w tym 27
profesorów), z drugiej zaś nowoczesne laboratoria i pracownie komputerowe.
Tab. 1. Liczba studentów przyjętych na I rok studiów (stan na 30.11)

Rok
2015
2014
2013
2012
2011

Liczba studentów przyjętych na I rok studiów na WEAiI
(bez powtarzających) z cudzoziemcami ⃰ według sprawozdania
GUS S-10 wg stanu na dzień 30.11
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
473
163
384
166
447
144
455
172
440
164
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Tab. 2. Liczba studentów Wydziału (stan na 30.11)

Liczba studentów WEAiI z cudzoziemcami ⃰
ze sprawozdania GUS S-10 wg stanu na dzień 30.11
Studia stacjonarne
Studia niestacjonarne
1171
403
1147
394
1207
413
1183
483
1141
583

Rok
2015
2014
2013
2012
2011

Studenci cudzoziemcy wykazywani w sprawozdaniu GUS S-10 to cudzoziemcy odbywający
pełen cykl kształcenia oraz studenci przyjeżdżający do Polski na co najmniej dwa semestry
tego samego roku akademickiego np. w ramach programu Erasmus.
⃰

Tab. 3. Liczba uczestników studiów doktoranckich (stan na 30.11)

Rok

2011

2012

2013

2014

2015

Liczba doktorantów

46

48

48

50
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Aktualne oceny jakości kształcenia i akredytacji kierunków
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki posiada akredytację
Państwowej Komisji Akredytacyjnej dla kierunków (wszystkie pozytywne):
Automatyka i robotyka
uzyskana: 22.02.2007,
Elektrotechnika
uzyskana: 25.01.2007,
Elektronika i telekomunikacja
uzyskana: 5.02.2009,
Informatyka
uzyskana: 15.04.2010,
a także pozytywną ocenę instytucjonalną otrzymaną 17.10.2013 roku.
Kierunki studiów prowadzone na Wydziale posiadają akredytację międzynarodowej organizacji FEANI uzyskaną w roku 1993, co pozwala absolwentom ubiegać się o tytuł "inżyniera europejskiego" bez dodatkowej nostryfikacji
dyplomu.
W 2003/2004 roku kierunki Elektrotechnika oraz Informatyka uzyskały
kilkuletnie akredytacje Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych.
Absolwent kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA, studia I stopnia, posiada obszerną wiedzę z zakresu m.in. automatyki, analizy sygnałów,
podstaw regulacji automatycznej. Dodatkowo posiada wiedzę z metod symulacji
układów automatyki i robotyki oraz podstawową wiedzę z zakresu robotyki
mobilnej. Ponadto posiada praktyczną wiedzę umożliwiającą efektywne wykorzystanie sprzętu komputerowego, profesjonalnego oprogramowania inżynierskiego, służącego do opracowywania aplikacji dla różnych platform systemowych i sprzętowych. Pozyskaną wiedzę teoretyczną i praktyczną absolwent
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weryfikuje w trakcie 4-tygodniowych obowiązkowych praktyk zawodowych,
odbywających się w zakładach przemysłowych, które są cenioną przez studentów formą wstępnego przygotowania do podjęcia pracy.
Umiejętności
Studia I stopnia na kierunku automatyka i robotyka, ze względu na
atrakcyjny program, pozwalają na zdobycie wiedzy i niezbędnych umiejętności
z zakresu problematyki projektowania i analizy systemów automatyki i robotyki,
w szczególności:

wykorzystania aparatu matematycznego do analizy właściwości szerokiej
klasy systemów automatyki i robotyki,

modelowania, identyfikacji oraz symulacji systemów dynamicznych, w
tym systemów stosowanych w robotyce,

projektowania i analizy systemów sterowania dyskretnego i ciągłego,

implementacji metod sztucznej inteligencji w systemach automatyki i robotyki,

programowania systemów mikroprocesorowych i układów programowalnych,

projektowania i programowania aplikacji webowych do celów przemysłowych,

projektowania przemysłowych sieci komputerowych.

Rys. 1. Laboratoria dydaktyczne
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Kariera i zatrudnienie
Absolwent studiów I stopnia po podjęciu zatrudnienia jest przygotowany do projektowania, implementacji, jak również eksploatacji systemów sterowania szerokiej klasy procesów oraz przemysłowych linii technologicznych,
w tym systemów napędowych, pomiarowo-diagnostycznych, SCADA i wielu
innych, wykorzystujących również układy programowalne i mikrokontrolery.
Absolwent może znaleźć również zatrudnienie w przemyśle elektrotechnicznym,
elektronicznym, energetycznym, budowy maszyn, samochodowym, zakładach
wytwórczych elementów robotyki, a także z powodzeniem podjąć pracę
w przemyśle spożywczym, chemicznym i wielu innych. Ponadto rozumie potrzebę dalszego dokształcania się oraz posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi. Dodatkowo absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować
naukę w ramach II stopnia studiów kierunku automatyka i robotyka lub na innym pokrewnym kierunku.

Rys. 2. Laboratoria dydaktyczne
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Absolwent studiów II stopnia kierunku AUTOMATYKA I ROBOTYKA specjalność: systemy sterowania w automatyce i robotyce posiada dogłębną i usystematyzowaną wiedzę w zakresie zagadnień teoretycznych obejmujących: identyfikację liniowych i nieliniowych systemów dynamicznych, modelowanie ciągłych i dyskretnych systemów sterowania, zastosowanie zaawansowanych technik sterowania, również opartych na metodach i narzędziach
sztucznej inteligencji oraz teorię oraz metody optymalizacji jedno- i wielokryterialnej. Dodatkowo absolwent studiów II stopnia posiada rozszerzoną wiedzę
z zakresu robotyki mobilnej. Ponadto posiada obszerną wiedzę i umiejętności do
rozwiązywania problemów sterowania z zastosowaniem sterowników programowalnych PLC, projektowania, budowy i optymalizacji układów robotyki,
korzystania z nowoczesnych narzędzi informatycznych stosowanych w zadaniach obliczeniowych i systemach SCADA. Absolwent II stopnia studiów posiada również umiejętności programowania złożonych systemów informatycznych za pomocą współczesnych, obiektowych języków programowania. Oprócz
kluczowych obszarów związanych bezpośrednio z automatyką i robotyką, program kształcenia pozwala studentowi zapoznać się z elementami ekonomii,
zarządzania, socjologii i prawa, które kształtują umiejętności kierowania zespołami ludzkimi w jednostkach przemysłowych i projektowych oraz wpływają na
efektywność realizowanych prac naukowo-badawczych. Otwarty charakter wielu prowadzonych przedmiotów sprawia, że absolwent studiów II stopnia rozumie potrzebę ciągłego pogłębiania wiedzy i rozwoju zawodowego.
Umiejętności
Specjalność systemy sterowania w automatyce i robotyce jest ukierunkowana na
wykształcenie umiejętności:

zastosowania szeroko rozumianych metod komputerowych w sterowaniu
i robotyce,

projektowania mikroprocesorowych systemów sterowania automatów
i robotów,

projektowania i programowania układów robotyki w zakresie robotyki
mobilnej,

projektowania komputerowych systemów sterowania, w tym także rozproszonych systemów sterowania wykorzystujących przemysłowe sieci komputerowe,

identyfikacji, modelowania i optymalizacji procesów dynamicznych,

syntezy algorytmów sterowania, w tym także algorytmów wykorzystujących metody sztucznej inteligencji oraz metody ewolucyjne,

weryfikacji i walidacji systemów sterowania z wykorzystaniem metod
symulacyjnych,

wdrażania oraz konfiguracji komputerowych systemów sterowania w instalacjach przemysłowych.
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Kariera i zatrudnienie
Absolwent studiów II stopnia jest bardzo dobrze przygotowany do podjęcia pracy w zawodzie automatyka/robotyka lub pokrewnych. Jego szeroka
wiedza i nabyte praktyczne umiejętności mogą być pomocne w projektowaniu,
implementacji, jak również eksploatacji złożonych systemów sterowania. Jest
specjalistą, którego wiedza i umiejętności pozwalają na zastosowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu sterowania procesami i ich wizualizacji. Ponadto
posiada kwalifikacje do kierowania zespołami ludzkimi oraz podstawową wiedzę niezbędną do prowadzenia pracy naukowo-badawczej. Dzięki temu, absolwent studiów II stopnia może kontynuować naukę powiązaną z pracą badawczą
w ramach III stopnia studiów (doktoranckich), realizowanych na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Ocena Państwowej Komisji Akredytacyjnej,
jaką uzyskał kierunek, gwarantuje wysoką jakość kształcenia.
Absolwent kierunku ELETROTECHNIKA (studia I stopnia) posiada
wiedzę z zakresu teorii obwodów, użycia, obsługi elektromechanicznych układów napędowych, akwizycji oraz przetwarzania wielkości elektrycznych oraz
nieelektrycznych, wykorzystania metod numerycznych do obliczeń wybranych
problemów technicznych, Prezentacji osiągnięć własnych oraz przedstawienia
wiedzy technicznej w formie prezentacji multimedialnych, sterowania i układów
automatyki zabezpieczeniowej w elektroenergetyce, układów zasilania zakładów przemysłowych oraz stacji i sieci elektroenergetycznych, opracowania
audytów energetycznego, niezawodności, eksploatacji oraz diagnostyki systemów, urządzeń i maszyn elektrycznych, projektowania układów elektromechanicznych, racjonalnego użytkowania energii oraz odnawialnych źródeł energii.
Umiejętności absolwenta obejmują projektowanie, obsługę elektromechanicznych układów napędowych, projektowanie, obsługę urządzeń elektroenergetycznych, projektowanie, obsługę systemów sterowania, zabezpieczeń
układów elektrycznych, wykonywanie audytu energetycznego w obiektach
mieszkalnych i przemysłowych, projektowanie oraz obsługę systemów wykorzystujących odnawialne źródła energii, dobór urządzeń elektroenergetycznych,
w szczególności pod względem wytrzymałości zwarciowej, a także biegłą komunikację w języku angielskim, szczególnie w elektrotechnice.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania,
obsługi elektromechanicznych układów napędowych, urządzeń elektroenergetycznych, systemów sterowania, zabezpieczeń układów elektrycznych, oraz
systemów wykorzystujących. Ponadto posiada umiejętności opracowania audytu
energetycznego budynków o różnym przeznaczeniu.
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w przedsiębiorstwach z branży elektrycznej, elektroenergetycznej, mechanicznej oraz w
innych w dziedzinach powiązanych. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych oraz wykonawczych w przedsiębiorstwach prywatnych
oraz administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie, a także instytu-
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cjach naukowych,. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na dalszych stopniach kształcenia.
Celem kształcenia na studiach II stopnia na kierunku ELEKTROTECHNKA specjalność: elektroenergetyka przemysłowa jest pogłębienie
wiedzy i kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia. Student uzyska pogłębioną wiedzę w zakresie: budowy, zasady działania i konfiguracji elektroenergetycznych układów zasilania zakładów przemysłowych, niezawodności i pracy
systemu elektroenergetycznego, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn
elektrycznych, doboru i konfiguracji układów elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej oraz automatyzacji napędów elektrycznych. Ważnym obszarem uzyskiwanych kompetencji będą także umiejętności analityczne, oparte o
poszerzoną wiedzę z zakresu: metod numerycznych stosowanych w technice
i teorii obwodów. W ramach tego kształcenia student nabędzie umiejętności:
pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, prowadzenia prac eksperymentalnych, jak również prezentacji uzyskiwanych wyników i oceny podejmowania decyzji inżynierskich. Absolwent będzie posiadał umiejętności w zakresie
szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w zakresie poprawnej eksploatacji urządzeń zasilających zakłady przemysłowe oraz pracujących w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Wiedza absolwenta
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent będzie posiadał wiedzę
w następujących obszarach:

bezpieczeństwa energetycznego i niezawodności pracy systemu
elektroenergetycznego,

wiedzę informatyczną umożliwiającą biegłe posługiwanie się sprzętem
i narzędziami informatycznymi,

wykorzystania metod numerycznych w projektowaniu urządzeń
elektroenergetycznych,

opracowania i prowadzenia projektu układów zasilania zakładów
przemysłowych i budynków mieszkalnych (kierowania zespołem
projektowym),

nowoczesnych sposobów wytwarzania energii elektrycznej,

podbudowaną wiedzę w zakresie metrologii wielkości elektrycznych
i nieelektrycznych,

pogłębioną wiedzę dotyczącą generacji i eliminacji zakłóceń
elektromagnetycznych,

wiedzę w zakresie sterowania i automatyki zabezpieczeniowej,

wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych zainstalowanych w systemie elektroenergetycznym
oraz układach zasilania zakładów przemysłowych,

podbudowaną wiedzę z zakresu nowoczesnych technik oceny stanu
technicznego urządzeń i maszyn elektrycznych,
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wiedzę umożliwiającą samodzielne skonfigurowanie swojego stanowiska
pracy i wykorzystania nowoczesnych narzędzi do rozwiązywania zadań
konstrukcyjnych, projektowych oraz eksploatacyjnych,
wiedzę z zakresu automatyzacji napędów elektrycznych,
podbudowaną wiedzę z zakresu wykorzystania odnawialnych źródeł
energii oraz racjonalnego jej użytkowania,
wiedzę i przygotowanie do podjęcia studiów III stopnia.
Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia będzie posiadał
następujące, ważniejsze umiejętności:

ma pogłębioną umiejętność stosowania aparatu matematycznego do opisu
i analizy działania obwodów elektrycznych, elementów elektronicznych
oraz analogowych i cyfrowych układów elektronicznych,

potrafi integrować wiedzę z zakresu wielu dziedzin nauki (matematyki,
fizyki, elektrotechniki, elektroniki, technologii informacyjnej),

ma pogłębione umiejętności językowe w dziedzinie elektrotechnika,
umożliwiające przygotowanie wystąpień ustnych, czytania dokumentacji
technicznej, przygotowania prezentacji, wymiany myśli technicznej,

potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować instalację,
układ lub system pomiarowy,

potrafi wdrażać nowe technologie w zakresie diagnostyki urządzeń
i maszyn elektrycznych pracujących w systemie elektroenergetycznym
i układach zasilania zakładów przemysłowych,

potrafi dokonać analizy ekonomicznej zasadności stosowania
nowoczesnych rozwiązań technicznych w wytwarzaniu i konwersji energii,

potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić
przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania
zadania badawczego oraz ma umiejętność wyboru i zastosowania
właściwej metody i narzędzia,

potrafi dobierać optymalne parametry techniczne maszyn i urządzeń
elektrycznych wykorzystywanych wytwarzania, przesyłu i dystrybucji
energii elektrycznej,

potrafi wykorzystać graficzne środowiska programowe do akwizycji,
analizy, prezentacji danych oraz tworzenia interfejsów użytkownika,

potrafi opracować szczegółową dokumentację techniczną zrealizowanych
prac badawczych,

potrafi myśleć w sposób kreatywny przy rozwiązywaniu zadań i zagadnień
technicznych,

ma kompetencje do nadzorowania procesów związanych z wytwarzaniem,
przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej,
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Kompetencje społeczne absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia będzie posiadał następujące,
ważniejsze kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz
podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieraelektrotechnika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym
odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

rozumie
konieczność przestrzegania
zasad
etyki
zawodowej
i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i gotowość
podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia
odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania,

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w
szczególności
rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji
i opinii dotyczących osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych
aspektów działalności inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób
powszechnie zrozumiały.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka
Przemysłowa, studiów II stopnia uzyskują stopień magistra. Będą oni
specjalistami w zakresie szeroko pojętej elektroenergetyki, w szczególności w
zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej. Zdobyta w
ramach studiów wiedza pozwoli także na uzyskanie kompetencji w zakresie
projektowania, eksploatacji i diagnostyki urządzeń i maszyn elektrycznych
pracujących w systemie elektroenergetycznym i układach zasilania zakładów
przemysłowych.
Absolwenci kierunku Elektrotechnika, specjalności Elektroenergetyka
Przemysłowa, posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w:
przedsiębiorstwach energetycznych; przedsiębiorstwach produkcji i przesyłu
energii elektrycznej; spółkach dystrybucyjnych; firmach zajmujących się
diagnostyką urządzeń elektroenergetycznych; biurach projektujących instalacje
elektryczne obiektów mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zakładów
przemysłowych; w szkolnictwie; instytucjach naukowych, a także podmiotach
powstającego rynku pracy związanego z odnawialnymi źródłami energii (OZE).
Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.
Absolwent kierunku INFORMATYKA (studia I stopnia) posiada wiedzę z zakresu projektowania, realizacji i administracji baz danych, projektowania i analizy złożonych systemów informatycznych, programowania oraz efektywnego wykorzystania systemów współbieżnych i rozproszonych, wykorzysta-
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nia komputerów w obliczeniach technicznych, systemów wizualizacji procesów
przemysłowych.
Absolwent posiada umiejętności opracowania i prowadzenia projektu
informatycznego (kierowania zespołem projektowym), biegłej komunikacji w
języku angielskim, szczególnie w informatyce, programowania systemów wizualizacji procesów przemysłowych.
Absolwent posiada wiedzę i umiejętności w zakresie: projektowania,
realizacji i implementacji baz danych, zastosowania narzędzi komputerowych w
aplikacjach technicznych, projektowania i realizacji zaawansowanych aplikacji
internetowych, programowania systemów wizualizacji procesów przemysłowych, programowego wsparcia metod tworzenia oraz funkcjonalności aplikacji
grafiki komputerowej (grafika bitmapowa, grafika wektorowa, grafika trójwymiarowa), zastosowania odpowiednich narzędzi informatycznych do rozwiązania zadań wymagających zastosowania techniki komputerowej, ze szczególnym
uwzględnieniem problemów spotykanych w praktyce i działalności gospodarczej przygotowywania aplikacji komputerowych wykorzystujących nowoczesne
metody i środki do przetwarzania danych, ze szczególnym uwzględnieniem
narzędzi wolnego oprogramowania, projektowania, realizacji i administrowania
systemami e-commerce, wykorzystania metod inżynierii finansowej w zarządzaniu, biegłego posługiwania się programami CAD pozwalającym zdać egzamin i uzyskać międzynarodowy certyfikat firmy AutoDesk dla AutoCAD-a na
poziomie zaawansowanym oraz Inventora na poziomie średniozaawansowanym;
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych, przedsiębiorstwach z branży elektrycznej, automatyki
przemysłowej, administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie,
a także instytucjach naukowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów na dalszych stopniach kształcenia.
Studia II stopnia dla kierunku INORMATYKA prowadzone są na następujących specjalnościach: sieci komputerowe i systemy baz danych, informatyka w technice i zarządzaniu, komputerowe wspomaganie projektowania, informatyka w elektroenergetyce.
Absolwent tego kierunku posiada wiedzę z zakresu budowy modelu
ekonometrycznego, modelowania systemów informatycznych oraz tworzenia
modeli symulacyjnych i analitycznych systemów informatycznych, projektowania oraz oprogramowania relacyjnych i obiektowych baz danych. Zna metodyki
przygotowania projektu informatycznego. Ma szczegółową wiedzę w zakresie
cyklu życia oprogramowania systemów informatycznych. Ma zaawansowaną
wiedzę z zakresu systemów równoległych oraz środowisk tworzenia aplikacji
rozproszonych. Zna podstawowe techniki i narzędzia stosowane przy tworzeniu
aplikacji równoległych. Zna problematykę bezpieczeństwa danych, metody
ochrony danych oraz problematykę bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych.
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Absolwent posiada umiejętności pozyskiwania informacji z literatury,
baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł. Potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie. Potrafi przygotować w języku polskim oraz obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu informatyki.
Posiada umiejętności językowe w zakresie informatyki, zgodnie z wymaganiami
określonymi dla poziomu B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Potrafi budować modele ekonometryczne oraz tworzyć modele symulacyjne systemów informatycznych. Potrafi zaplanować, wykonać i ocenić badania z zakresy symulacji komputerowych. Stosuje zasady bezpieczeństwa
i higieny pracy. Potrafi określić kierunki dalszego kształcenia się i zrealizować
proces samokształcenia. Umie oprogramować aplikację kliencką z dostępem do
bazy. Potrafi zrealizować projekt oraz zbudować system informatyczny. Potrafi
integrować wiedzę z zakresu kilku dziedzin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające aspekty pozatechniczne w tworzeniu systemu informatycznego. Potrafi konstruować modele rozproszone dla różnych zastosowań
praktycznych. Potrafi wykorzystać podstawowe narzędzia ochrony danych w
systemie komputerowym oraz zabezpieczać dane przesyłane w sieciach komputerowych. Ma umiejętności wykorzystywania narzędzi zabezpieczania integralności danych oraz narzędzi do audytu bezpieczeństwa infrastruktury sieciowej
i internetowych usług informatycznych.
Absolwent posiada podstawowe kompetencje w zakresie pracy w grupie, przyjmując w niej różne role. Ma świadomość odpowiedzialności za jakoś
wykonania pracy. Reprezentuje gotowość podporządkowania się zasadom pracy
w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za współtworzony system informatyczny. Potrafi określić priorytety służące realizacji systemu informatycznego.
Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny. Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie wynikającą z szybkiego postępu w zakresie technologii informatycznych, języków programowania oraz metodyk projektowania
systemów informatycznych.
Absolwent specjalności Sieci komputerowe i systemy baz danych posiada
następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:
Absolwent specjalności Sieci komputerowe i systemy baz danych posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu projektowania i analizy algorytmów. Zna
podstawowe metody, techniki, narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań algorytmicznych. Zna metody stosowane w eksploracji danych. Zna
i rozumie najważniejsze zagadnienia teorii złożoności obliczeniowej. Ma wiedzę
z zakresu metod i narzędzi platformy .NET, technologii ADO i ASP .NET, projektowania i programowania systemów baz danych korporacyjnych systemów
informatycznych. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu projektowania
i realizacji systemów geoinformacyjnych. Zna strukturę danych GIS oraz wielowarstwową budowę systemów geoinformacyjnych. Ma szczegółową wiedzę
dotyczącą metod obiektowego budowania aplikacji webowej. Ma pogłębioną

63

wiedzę z zakresu sieci, systemów oraz nowoczesnych usług teleinformatycznych. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie podstaw sterowania i automatyki
oraz przemysłowych sieci transmisji danych. Zna szczegółowe zagadnienia w
zakresie informatyki ekonomicznej i komputerowych systemów zarządzania.
Zna kluczowe pojęcia dotyczące analizy, projektowania, wyboru i wdrożenia
komputerowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie.
Absolwent posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań
algorytmicznych. Potrafi wyznaczać i szacować złożoności obliczeniowe algorytmów oraz formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi w dziedzinie algorytmiki. Potrafi
samodzielnie zaprojektować i zrealizować proste geograficzne systemy informacyjne. Potrafi zaprojektować odpowiednią strukturę sieci teleinformatycznej
do rozwiązania określonego zadania połączenia sieci LAN poprzez
WAN/Internet lub uzyskania dostępu do sieci Internet. Potrafi zaprojektować
system wymiany danych procesowych w rozproszonych układach sterowania.
Potrafi dokonać analizy ekonomicznej kosztów zaprojektowania i wdrożenia
dedykowanego systemu informatycznego.
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych tworzących oprogramowanie oraz projektujących, tworzących i zarządzających sieciami komputerowymi, administracji państwowej
i samorządowej, w szkolnictwie, a także instytucjach naukowych. Absolwent
jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.
Absolwent specjalności Komputerowe wspomaganie projektowania posiada
następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:
Absolwent specjalności Komputerowe wspomaganie projektowania posiada zaawansowaną wiedzę z zakresu modelowania w przestrzeni 3D przy użyciu wspomagania komputerowego. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia
stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich. Ma podstawową
wiedzę w zakresie standardów i norm w zakresie korzystania z projektowej
dokumentacji technicznej Ma wiedzę z zakresu metod i narzędzi środowisk
Autodesk Autocad oraz Autodesk Inventor. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę
z zakresu projektowania i tworzenia interfejsów komunikacyjnych oraz dedykowanych narzędzi programistycznych do programów CAD, modelowania
i tworzenia scen na potrzeby fotorealistycznych wizualizacji. Absolwent posiada
umiejętności w zakresie biegłego posługiwania się programami CAD pozwalającym zdać egzamin i uzyskać międzynarodowy certyfikat firmy AutoDesk dla
AutoCAD-a na poziomie zaawansowanym oraz Inventora na poziomie średniozaawansowanym.
Absolwent specjalności Komputerowe wspomaganie projektowania posiada umiejętności w zakresie projektowania i realizacji aplikacji w graficznych
językach programowania, w szczególności w środowisku National Instruments
LabVIEW. Ma pogłębioną wiedzę w zakresie metodyki i technik programowa-
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nia. Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i oprogramo- wanie stosowane
przy rozwiązywaniu problemów programistycznych.
Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie gospodarki elektronicznej oraz
systemów Business-to-Business oraz Business-to-Customer. Zna podstawowe
założenia gospodarki elektronicznej oraz globalnego społeczeństwa informacyjnego. Zna podstawowe techniki i metody stosowane w zakresie systemów ecommerce, posiada umiejętności obejmujące projektowanie, realizację i administrowanie tego typu systemami.
Zna szczegółowe zagadnienia w zakresie inżynierii finansowej, informatyki ekonomicznej i komputerowych systemów zarządzania. Posiada wiedzę
i umiejętności w zakresie budowy i funkcjonowania systemów zarządzania
klasy ERP, w szczególności systemów SAP R/3 i Navireo. Zna kluczowe pojęcia dotyczące analizy, projektowania, wyboru i wdrożenia komputerowego systemu zarządzania w przedsiębiorstwie.
Absolwent posiada umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w firmach informatycznych tworzących oprogramowanie oraz projektujących, tworzących i zarządzających sieciami komputerowymi, administracji państwowej
i samorządowej, w szkolnictwie, a także instytucjach naukowych. Absolwent
jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.
Absolwent specjalności Informatyka w Technice i Zarządzaniu posiada następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:
Absolwent specjalności Informatyka w Technice i Zarządzaniu posiada
zaawansowaną wiedzę z zakresu zastosowań metod komputerowych i narzędzi
informatycznych w praktycznych zastosowaniach w szerokiej sferze przyszłej
swojej aktywności zawodowej, ze szczególnym wskazaniem na dziedziny zastosowań związanych z zagadnieniami inżynierskimi i zarządzaniem. Dla tych
zastosowań potrafi zaproponować rozwiązania problemów oparte o nowoczesne
technologie. Zna zaawansowane metody, techniki oraz narzędzia stosowane
przy rozwiązywaniu złożonych zadań obliczeniowych. Zna metody stosowane w
modelowaniu danych oraz potrafi korzystać z popularnych środowisk obliczeniowych. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą sposobu tworzenia aplikacji działających w urządzeniach bezpośrednio wykorzystujących mikroprocesory poprzez
metody programowania niskopoziomowego. Zna szczegółowe zagadnienia w
zakresie informatyki ekonomicznej i komputerowych systemów zarządzania.
Absolwent posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania zadań
obliczeniowych w różnych językach programowania. Potrafi dobrać odpowiednią metodę obliczeniową do poszukiwanego sposobu rozwiązania problemu.
Potrafi samodzielnie dobrać konfigurację sprzętową oraz zaprojektować i zrealizować urządzenia oparte o systemy mikroprocesorowe. Zna też zagadnienia z
dziedziny pokrewnej – języka opisu sprzętu VDHL. Potrafi zaproponować rozwiązanie zleconego zadania w oparciu o nowoczesne rozwiązania informatyczne, w szczególności będzie umiał opracować sposoby wymiany danych między
aplikacjami pracującymi w różnych technologiach.
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Absolwent specjalności przyswoił sobie umiejętności korzystania z narzędzi informatycznych pozwalających na efektywną pracę przy rozwiązywaniu
dowolnego problemu informatycznego. Posiada umiejętności umożliwiające
podjęcie pracy w firmach informatycznych tworzących oprogramowanie oraz
projektujących, tworzących i zarządzających sieciami komputerowymi, administracji państwowej i samorządowej, w szkolnictwie, a także instytucjach naukowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III-go stopnia.
Absolwent specjalności Informatyka w Elektroenergetyce posiada następującą wiedzę, umiejętności i kompetencje:
Absolwent kierunku Informatyka o specjalności Informatyka w Elektroenergetyce posiada szeroki zasób słownictwa niezbędny do sprawnej komunikacji związanej z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku
studiów. Posiada podstawową wiedzę niezbędną do budowy prostego modelu
ekonometrycznego oraz weryfikacji istotności parametrów modelu.
Absolwent ma podstawową wiedzę o trendach rozwojowych i nowoczesnych rozwiązaniach w zakresie rozproszonych systemów informatycznych.
Zna podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy tworzeniu aplikacji równoległych. Ponadto zna problematykę bezpieczeństwa danych oraz potrafi ocenić stopień bezpieczeństwa. Zna metody ochrony danych oraz problematykę bezpieczeństwa sieci i systemów komputerowych. Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu sieci komputerowych w elektroenergetyce oraz badań
urządzeń elektrycznych stosowanych w elektroenergetyce z wykorzystaniem
symulacji komputerowej.
Posiada wiedzę w zakresie stosowanych metod modelowania komputerowego, zna i rozumie podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zagadnień związanych z komputerowym badaniem urządzeń
elektrycznych. Ma ugruntowaną wiedzę z zakresu wykorzystania metod numerycznych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich. Posiada podstawową wiedzę w zakresie urządzeń sprzętowych i oprogramowania stosowanego w zadaniach akwizycji i transmisji danych w elektroenergetyce.
Ma podstawową wiedzę w zakresie konfiguracji przemysłowych systemów akwizycji i transmisji danych stosowanych w elektroenergetyce. Ma podstawową wiedzę w zakresie urządzeń sprzętowych i systemów informatycznych
stosowanych w zadaniach sterowania w elektroenergetyce. Ma podstawową
wiedzę w zakresie realizacji podstawowych zadań sterowania z wykorzystaniem
sterowników PLC, zna i rozumie zasadę działania sterownika PLC. Ma wiedzę o
trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu tematyki związanej z wybranym tematem pracy dyplomowej. Ma wiedzę niezbędną
do tworzenia zaawansowanych prezentacji multimedialnych.
Technologie pozyskiwania i przekształcania energii z odnawialnych
źródeł zaczynają pełnić coraz większą rolę w bilansie energetycznym świata
i Polski. Już dziś ze strony gospodarki można obserwować wzrastające zapotrzebowanie na technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. W kon-
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sekwencji można się spodziewać dużego zapotrzebowania na kadrę inżynierską
o kompetencjach umożliwiających wykorzystanie technologii związanych z
budową i eksploatacją odnawialnych źródeł energii. Powyższe stwierdzenie
stanowiło główną przesłankę uruchomienia kierunku: „Technologie Energetyki
Odnawialnej”.
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU
„TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ”
STUDIA I STOPNIA
Wiedza absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał wiedzę w
następujących dyscyplinach:

z zakresu matematyki, fizyki i inżynierii środowiska umożliwiającą zrozumienie zjawisk przyrodniczych związanych z energetyką odnawialną,

podstawową wiedzę z zakresu elektrotechniki, podstaw metrologii i technologii informacyjnych,

znajomość funkcjonowania systemu elektroenergetycznego wystarczającą
do formułowania i rozwiązywania prostych zadań projektowych i konstruktorskich dotyczących źródeł rozproszonych oraz inteligentnych sieci prosumenckich,

z zakresu ekonomii oraz inżynierii finansowej umożliwiającą przeprowadzenie prostych analiz dotyczących efektywności ekonomicznej prosumenckich mikroinstalacji energetycznych oraz inteligentnych sieci energetycznych,

zna i rozumie podstawowe problemy prawne i ekonomiczne dotyczące
budowy i eksploatacji OZE,

ma wiedzę w dziedzinie komputerowego wspomagania projektowania
inteligentnych sieci i instalacji prosumenckich,

ma podstawową wiedzę z zakresu energetyki odnawialnej, elektroenergetyki i eksploatacji różnych źródeł energii elektrycznej, ze szczególnym
uwzględnieniem kogeneracji.
Umiejętności absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał następujące umiejętności:

umiejętność wykorzystania metod analitycznych, symulacyjnych i eksperymentalnych do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich,

umiejętność prowadzenia eksploatacji urządzeń technologicznych zasilanych energią wytwarzaną przez źródła odnawialne,

zna zagadnienia prawne i ekonomiczne rynków energii, w tym pozyskiwanej z OZE,

zna język obcy na poziomie B2,

jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia,
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umie nadzorować procesy związane z wykorzystaniem lokalnych źródeł
OZE, oraz planowaniem rozwoju lokalnej infrastruktury energetycznej,
potrafi ocenić ewentualne zagrożenia ekologiczne lokalnego środowiska, w
którym funkcjonują źródła energii odnawialnej,
potrafi samodzielnie analizować problemy związane z przesyłem, rozdziałem i użytkowaniem energii produkowanej przez OZE.
Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia będzie posiadał następujące kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieraelektrotechnika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących
osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych aspektów działalności
inżyniera w zakresie odnawialnych źródeł energii. Podejmuje starania, aby
przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
Absolwenci studiów I stopnia na kierunku „Technologie Energetyki
Odnawialnej” otrzymują stopień zawodowy inżyniera i są przygotowani do
podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskich) na wybranej specjalności.
Absolwenci będą mogli być zatrudniani w jednostkach administracji
samorządowej, w przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się budową i eksploatacją OZE, bądź też prowadzić własną firmę inżynierską w tym zakresie.
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU
„TECHNOLOGIE ENERGETYKI ODNAWIALNEJ”
STUDIA II STOPNIA
Celem kształcenia na studiach II stopnia jest pogłębienie wiedzy i kompetencji uzyskanych na studiach I stopnia. Student uzyska pogłębioną wiedzę w
zakresie wytwarzania i przekształcania energii uzyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Ważnym obszarem uzyskiwanych kompetencji będą umiejętności analityczne, oparte o szeroką wiedzę interdyscyplinarną, techniczną a także z zakresu
prawa i ekonomii. W ramach tego kształcenia student nabędzie umiejętności
pracy zespołowej, kierowania zespołami ludzkimi, umiejętności ekonomicznej
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oceny podejmowania decyzji inżynierskich. Absolwent będzie posiadał umiejętności tworzenia i zarządzania małą firmą sprofilowaną na nowoczesne technologie sektora OZE.
Wiedza absolwenta
Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent będzie posiadał wiedzę w
następujących dyscyplinach:

pogłębioną wiedzę techniczną w zakresie wybranej specjalności,

wiedzę informatyczną umożliwiającą biegłe posługiwanie się sprzętem i
narzędziami informatycznymi,

interdyscyplinarną wiedzę z zakresu zarządzania i nauk społecznych umożliwiającą współdziałanie sektora nauki, biznesu i samorządu,

wiedzę w zakresie inżynierii oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem przydatnych w projektowaniu i eksploatacji OZE i energetyki rozproszonej,

ma wiedzę i jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia,

ma wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania i eksploatacji urządzeń
elektroenergetycznych i instalacji obsługujących odnawialne źródła energii,

potrafi myśleć abstrakcyjnie, przekładając problemy projektowe, technologiczne i eksploatacyjne na ich opis matematyczny i w konsekwencji odpowiedni język programowania,

ma wiedzę umożliwiającą samodzielne skonfigurowanie swojego stanowiska pracy w sieci komputerowej i posługiwania się pakietami systemów
obliczeniowych i biurowych.
Umiejętności absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia będzie posiadał następujące, ważniejsze umiejętności:

umiejętność wdrażania nowych technologii z zakresu OZE i uczestniczenia
w badaniach rozwojowych dotyczących tej dyscypliny,

ma umiejętność analizowania krajowych i unijnych regulacji prawnych
odnoszących się do OZE i inteligentnej energetyki rozproszonej,

ma kompetencje do utworzenia własnego innowacyjnego mikroprzedsiębiorstwa w obszarze technologii związanych z OZE i energetyką rozproszoną,

ma umiejętność samodzielnego rozwiązywania typowych oraz niestandardowych problemów inżynierskich w dziedzinie OZE i energetyki odnawialnej,

ma kompetencje do nadzorowania procesów związanych z wykorzystaniem
lokalnych źródeł energii i programowaniem rozwoju lokalnej sieci elektroenergetycznej.
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Kompetencje społeczne absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów II stopnia będzie posiadał następujące,
ważniejsze kompetencje społeczne:

rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych,

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieraelektrotechnika, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania,

potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy,

ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a w szczególności rozumie potrzebę formułowania i przekazywania
społeczeństwu - m.in. poprzez środki masowego przekazu - informacji i opinii dotyczących osiągnięć szeroko pojętej elektrotechniki i innych aspektów działalności inżyniera w zakresie odnawialanych źródeł energii. Podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opinie w sposób powszechnie zrozumiały.
Absolwenci kierunku „Technologie Energetyki Odnawialnej”, studiów II
stopnia uzyskują stopień magistra. Będą oni specjalistami w zakresie ekoenergetyki, szczególnie na poziomie gminy i powiatu, o kompetencjach odnoszących
się do wykorzystywania i rozwoju lokalnych zasobów OZE oraz umiejętności
przygotowywania strategii rozwoju społeczności lokalnych w oparciu o te zasoby.
Absolwenci kierunku TEO będą znajdować zatrudnienie w segmentach
powstającego rynku pracy związanego z OZE. Najważniejszymi z nich stanowią:

wytwarzanie dóbr inwestycyjnych (materiałów, źródeł elementów elektroenergetycznych do inteligentnych sieci rozproszonych), (projektanci,
konstruktorzy, energetycy gminnii),

powszechne funkcjonowanie i eksploatację interdyscyplinarnych zastosowań energetyki prosumenckiej (instalatorzy, projektowanie, dozór),

kadra przemysłu ICT korporacyjnych przedsiębiorstw przemysłowych,
głównie elektroenergetycznych, a także kadra zarządzająca infrastrukturą
OZE i inteligentnych sieci rozproszonych na poziomie samorządu (gminy,
powiaty, związki gmin),

elitarna kadra ekspercka i naukowa dla potrzeb władz regionalnych, konsultingowych i instytucji centralnych.
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Ogólna charakterystyka proponowanej specjalności
Eksploatacja instalacji i źródeł energii odnawialnej
Na specjalności Eksploatacja instalacji i źródeł energii odnawialnej”
będą kształceni specjaliści w zakresie konwersji energii oraz eksploatacji instalacji solarnych, fotowoltaicznych i geotermalnych, siłowni wiatrowych, kotłów
spalających biomasę, kotłów ciepłowniczych współspalających biomasę, pomp
ciepła, a także elektrowni wodnych oraz siłowni cieplnych, opartych na niekonwencjonalnych źródłach energii.
Podczas studiów na tej specjalności student realizuje, w różnych formach dydaktycznych, obszary kształcenia takie jak: projektowanie instalacji do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, diagnoza i naprawa urządzeń wykorzystywanych w instalacjach do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
organizowanie procesu eksploatacji urządzeń wykorzystywanych w instalacjach
do pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, projektowanie układów sterowania ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywanych w instalacjach do
pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, także aspekty i uwarunkowania
prawne w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej
Ukierunkowanie specjalności: przygotowanie wyspecjalizowanej kadry inżynierskiej w zakresie projektowania, instalowania i eksploatacji odnawialnych źródeł energii bezpośrednio u inwestorów indywidualnych, w tym
głównie w obszarze sterowania, konserwacji oraz utrzymywania dobrego stanu
technicznego, współpracy z lokalną siecią elektroenergetyczną, a także synchronizacją źródeł w ramach technologii „smart – grid”. Z uwagi na bardzo dynamiczny wzrost liczby instalacji i źródeł z energii odnawialnych, zapotrzebowanie na specjalistów w tym zakresie już jest i będzie w przyszłości bardzo duże.
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU
„ELEKTRONIKA PRZEMYSŁOWA”
STUDIA I STOPNIA
Wiedza absolwenta
Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia posiada wiedzę w następujących obszarach:

z zakresu matematyki, fizyki umożliwiającą zrozumienie zjawisk związanych z szeroko pojętą elektroniką,

z zakresu elektrotechniki, automatyki, podstaw metrologii i technologii
informacyjnych,

architektury systemów komputerowych, sieci komputerowych, systemów
operacyjnych, nowoczesnych rozwiązań informatycznych związanych z
zagadnieniami na kierunku Elektronika Przemysłowa,

architektury i oprogramowania systemów elektronicznych realizowanych w
postaci systemów mikroprocesorowych i mikrokomputerowych; komputerowych systemów pomiarowych; układów programowalnych PLD/FPGA
oraz systemów energoelektronicznych,
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z zakresu materiałów oraz elementów elektronicznych i energoelektronicznych stosowanych w aparaturze elektronicznej,
z zakresu projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń elektronicznych, a w tym służących do zasilania i magazynowania energii elektrycznej,
z zakresu metod cyfrowego przetwarzania sygnałów oraz praktycznych
zastosowań techniki mikroprocesorowej oraz układów programowalnych
w elektronice przemysłowej,
z zakresu z optoelektroniki oraz telekomunikacji, a w tym światłowodowych i bezprzewodowych technik łączności,
z zakresu projektowania i stosowania rozwiązań automatyki przemysłowej
i przemysłowych systemów transmisji danych,
wykorzystania narzędzi informatycznych w elektronice,
z zakresu prowadzenia przedsiębiorstwa oraz ochrony własności intelektualnej.
z zakresu ergonomii i bezpieczeństwa pracy.
Umiejętności absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia posiada następujące umiejętności:

stosowania aparatu matematycznego do opisu i analizy działania obwodów
elektrycznych, elementów elektronicznych oraz analogowych i cyfrowych
układów elektronicznych, a także podstawowych zjawisk fizycznych w
nich występujących,

rozróżniania zjawisk fizycznych zachodzących w przyrodzie i technice,
pomiaru i określania podstawowych wielkości fizycznych oraz rozwiązywania zagadnień technicznych w oparciu o prawa fizyki,

programowania strukturalnego i obiektowego na poziomie podstawowym,
programowania obsługi urządzeń w czasie rzeczywistym, stosowania baz
danych, stosowania technik komputerowych w działalności inżynierskiej,

opracowania algorytmów oraz ich implementacji w wybranym języku programowania na różnych platformach sprzętowych, także na platformach
mobilnych,

projektowania, symulacji, uruchamiania oraz diagnostyki analogowych
i cyfrowych układów elektronicznych,

projektowania i konfigurowania systemów pomiarowo-sterujących oraz
planowania i realizacji procesu pomiarowego,

projektowania i konfigurowania prostych systemów telekomunikacyjnych,
a w tym posiada umiejętności praktyczne z zakresu pomiarów i montażu
systemów techniki światłowodowej i oraz technik transmisji bezprzewodowej,
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prowadzenia eksploatacji systemów automatyki przemysłowej i przemysłowych systemów transmisji danych oraz programowania sterowników
programowalnych PLC,
planowania i prowadzenia eksperymentów oraz wykonywania pomiarów
wybranych wielkości fizycznych,
projektowania i realizacji instalacji urządzeń elektronicznych i energoelektronicznych,
stosowania metod numerycznych w technice, wykonania obliczeń symulacyjnych
i projektowych urządzeń i układów elektronicznych,
optymalnego doboru parametrów technicznych układów i urządzeń elektronicznych wykorzystywanych w technice przemysłowej,
zastosowania systemów komputerowych do komunikacji z urządzeniami
peryferyjnymi oraz akwizycji danych pomiarowych,
zastosowania elektroniki w technice motoryzacyjnej,
dostrzegania aspektów pozatechnicznych realizowanych projektów, w tym
środowiskowych, ekonomicznych i prawnych,
stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
realizowania zadań inżynierskich samodzielnie i w zespole oraz pozyskiwania informacji pochodzących z różnych źródeł,
zna język obcy na poziomie B2,
jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Kompetencje społeczne absolwenta

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia posiada następujące kompetencje
społeczne:

rozumie konieczność przestrzegania zasad etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur,

ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole oraz ponoszenia odpowiedzialności
za wspólnie realizowane zadania,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera elektroniki
przemysłowej, w tym jej wpływ na środowisko i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje,

potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy,

ma świadomość roli społecznej inżyniera.
Absolwenci kierunku Elektronika Przemysłowa, studia I-go stopnia,
posiadają umiejętności umożliwiające podjęcie pracy w: biurach projektowych;
firmach o profilu elektronicznym i teleinformatycznym zajmujących się projektowaniem, instalacją lub użytkowaniem urządzeń elektronicznych i systemów
pomiarowo-sterujących; małych i średnich firmach oferujących usługi teleinformatyczne, w tym usługi transmisji danych oraz dostępu do Internetu; zakładach
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produkcyjnych sprzętu kontrolno-pomiarowego; zakładach produkujących
i eksploatujących sprzęt automatyki przemysłowej; zakładach produkujących
i naprawiających sprzęt elektroniczny, firmach zajmujących się diagnostyką
urządzeń elektronicznych i elektroenergetycznych; przedsiębiorstwach wykorzystujących nowoczesne systemy produkcji, a w tym automatyczne linie produkcyjne i zautomatyzowane systemy wytwarzania; w szkolnictwie; instytucjach naukowych, a także podmiotach powstającego rynku pracy związanego z
odnawialnymi źródłami energii (OZE). Absolwent jest przygotowany również
do podjęcia własnej działalności gospodarczej w zakresie projektowania, produkcji lub eksploatacji oraz serwisu sprzętu i urządzeń elektronicznych, komputerowych oraz teleinformatycznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia
studiów II-go stopnia.
SYLWETKA ABSOLWENTA KIERUNKU
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA
Obszar zainteresowań Inżynierii Biomedycznej obejmuje różnorodne
aspekty zastosowań wielu gałęzi techniki w fizjoterapii, medycynie i ochronie
zdrowia.
Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne, wzbogacone wiedzą o najnowszych osiągnięciach nauki i techniki.
Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia
technicznego wsparcia procesu fizjoterapii i medycyny w zakresie elektroniki,
informatyki, materiałoznawstwa, biomechaniki i robotyki. Zasadniczym elementem studiów jest praktyczne poznanie zagadnień medycznych w stopniu zapewniającym współpracę z fizjoterapeutą, lekarzem oraz producentem urządzeń
medycznych.
Szczególną cechą studiów Inżynierii Biomedycznej jest praktyczny
kontakt z najnowocześniejszą aparaturą, systemami diagnostyki i terapii, opierającymi się na metodach i technologiach elektronicznych, informatycznych, telekomunikacyjnych, materiałowych, biomateriałowych i tkankowych.
Studia I stopnia zakończone są obroną pracy inżynierskiej i nadaniem
tytułu zawodowego inżyniera.
Absolwenci Inżynierii Biomedycznej są przygotowani do pracy:

na stanowisku inżyniera medycznego w zakresie projektowania i tworzenia
urządzeń wspomagających proces diagnostyki obrazowej i funkcjonalnej
oraz w fizjoterapii,

w firmach zajmujących się konstrukcją i produkcją aparatury medycznej,

w jednostkach służby zdrowia odpowiedzialnych za wybór i właściwe
wykorzystanie zaplecza technicznego,

w jednostkach naukowo-badawczych przy rozwijaniu nowoczesnych technologii elektronicznych, materiałowych i mechanicznych wspomagających
organizmy żywe,

w przedstawicielstwach serwisowych aparatury medycznej oraz w firmach
audytorskich w zakresie techniki medycznej,
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w jednostkach administracji w obszarze decyzyjnym związanym z ochroną
zdrowia.
Studia na kierunku ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA pozwalają
na zdobycie umiejętności w zakresie projektowania, realizacji i eksploatacji
analogowych i cyfrowych układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz
sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, z wykorzystaniem nowoczesnych przyrządów, technologii i narzędzi oraz technik komputerowych. Absolwent jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji mikroprocesorowych i mikrokomputerowych systemów pomiarowych, diagnostycznych i sterujących, a także do efektywnego posługiwania się nowoczesnymi
technologiami informatycznymi. Absolwent może znaleźć zatrudnienie w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny, u operatorów
sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, a także różnego rodzaju firmach przy eksploatacji nowoczesnych urządzeń i systemów zarówno elektronicznych jak i telekomunikacyjnych.
Wydział prowadzi Studia Doktoranckie w dyscyplinie Elektrotechnika
od 1.12.2004 roku oraz w dyscyplinie Automatyka i Robotyka od 2006 roku,
w którym uczestniczy obecnie 54 słuchaczy. Dotychczas przed Radą Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki swoje rozprawy obroniło 59 doktorów w
dyscyplinie Elektrotechnika, a aktualnie otwarte są 23 przewody doktorskie w tej
dyscyplinie. Obronionych zostało również 17 doktoratów, a także otwarto 17 przewodów doktorskich w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.
W realizowanym na Wydziale systemie nauczania studenci mają możliwość dostosowania programu kształcenia do indywidualnych zainteresowań
poprzez realizację indywidualnego programu studiów pod kierunkiem wybranego przez siebie opiekuna naukowego.
Obecnie Wydział ma w swojej ofercie edukacyjnej następujące studia
podyplomowe:
INFORMATYKA Z ELEMENTAMI INFORMATYKI ŚLEDCZEJ
Dwusemestralne studia podyplomowe adresowane do absolwentów
wyższych uczelni, pragnących pogłębić bądź zdobyć umiejętności praktyczne
oraz wiedzę teoretyczną z zakresu informatyki śledczej, bezpieczeństwa informacji oraz narzędzi i metod pracy operacyjnej. Starannie dobrana tematyka
zajęć oraz najlepsi specjaliści z całego kraju umożliwią zdobycie nie tylko teorii,
ale i praktyki w zakresie zarówno bezpieczeństwa informacji/systemów/sieci,
jak również wyszukiwania informacji, uzyskiwania dostępu do informacji oraz
odzyskiwania danych/informacji. Na wykładach i laboratoriach będzie możliwość praktycznego zapoznania się z możliwościami i obsługą narzędzi sprzętowych i programowych informatyki śledczej.
TECHNIKI INTERNETOWE I SYSTEMY BAZ DANYCH
Dwusemestralne studia podyplomowe są adresowane do absolwentów
wyższych uczelni, pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
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praktyczne z zakresu projektowania, tworzenia oraz eksploatacji serwisów internetowych. Szczególną uwagę zwraca się na problem publikowania baz danych w Internecie. Wykłady oraz ćwiczenia z zakresu baz danych wykonywane
są w systemie ORACLE, oraz MS SQL Server. Słuchacz uzyskuje pomoc merytoryczną, a także dostęp do materiałów dydaktycznych przygotowujących do
egzaminów certyfikujących z zakresu projektowania i realizacji systemów przetwarzania baz danych (developer), jak również z zakresu administrowania serwerami baz danych ORACLE. Podstawowymi językami używanymi podczas
zajęć są: SQL, PL/SQL, Java, JavaScript, PHP.
SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE
Studia podyplomowe przeznaczone są dla absolwentów szkół wyższych
pragnących zdobyć wiedzę teoretyczną oraz praktyczne umiejętności w zakresie
budowy oraz eksploatacji sieci komputerowych, administracji systemów Linux
oraz Windows 2008/2012 ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa
i zastosowań w sieciach komputerowych. W ramach przedmiotu sieci komputerowe realizowany jest m.in. program Akademii Cisco, co umożliwia słuchaczowi przygotowanie się do egzaminu certyfikującego. A w ramach przedmiotu
administracja systemem Windows 2008/2012 realizowany jest materiał opracowany dla Akademii IT Microsoftu. Pierwszy i drugi semestr studiów obejmuje
łącznie 300 godzin lekcyjnych.

Rys. 3. Oferta kształcenia Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
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W ostatnich latach obserwuje się intensywny rozwój Wydziału. W
okresie 50-lecia, tj. od roku 1966 Wydział ukończyło 5649 absolwentów, w tym
3403 na studiach stacjonarnych i 2246 na studiach niestacjonarnych. W nowym
roku akademickim 2015/2016 na Wydziale przygotowano 350 miejsc na studiach stacjonarnych (dziennych) pierwszego stopnia, w tym:

Automatyka i Robotyka
75,

Elektrotechnika
45,

Elektronika Przemysłowa
20,

Informatyka
190,

Technologie Energetyki Odnawialnej 20,
oraz 165 miejsc na studiach niestacjonarnych (zaocznych) pierwszego stopnia,
w tym:

Elektrotechnika
30,

Informatyka
90,

Automatyka i Robotyka
45.
Na studiach drugiego stopnia przewidziano ogółem 250 miejsc, w tym na studiach stacjonarnych (dziennych):

Automatyka i Robotyka
25,

Elektrotechnika
30,

Informatyka
90
oraz studiach niestacjonarnych (zaocznych):

Automatyka i Robotyka
30,

Elektrotechnika
30,

Informatyka
45.
Studenci Wydziału uczestniczą w tworzeniu podstawowych norm regulujących
życie uczelni poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych. Współdecydują między innymi o treści regulaminu studiów, planach i programach
nauczania, podziale dotacji na pomoc materialną, przydziale miejsc w domach
studenckich, a także o finansowaniu działalności społeczno-kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej.
Studenci mogą poszerzać swoje zainteresowania w kołach naukowych,
które służą aktywizacji naukowej i społecznej, doskonaleniu form kształcenia,
rozwijaniu pasji poznawczych i aspiracji twórczych młodych ludzi.
STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE
Eledyn





Koło powstało 6 maja 1998 roku. Działalność koła koncentruje się na:
organizowaniu seminariów naukowych,
udziale w konferencjach i seminariach, tematycznie związanych z komputerowym projektowaniem układów elektromechanicznych,
studiowaniu wiadomości o oprogramowaniu, dotyczącym analizy trójwymiarowych pól i profesjonalnych programów projektowych,
analizie metod numerycznych obliczania pół elektromagnetycznych,
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testowaniu dostępnych programów komputerowych, tworzeniu stron internetowych, a w szczególności strony WWW katedry i jej uaktualnianie,
pogłębianiu wiadomości o użytkowaniu pakietu MATLAB PDE,
kontaktach naukowych z kołami, działającymi w uczelniach naszego kraju.
Grupa .NET PO

Studenckie Koło Naukowe "Grupa .NET PO" założone zostało w listopadzie 2004 roku Informacje o działalności Koła znajdują się na stronie: http://grupadotnetpo.studentlive.pl/, aktualności umieszczane są na stronie: http://www.facebook.com/GrupaNETPO
Koło zrzesza studentów, chcących doskonalić swoje umiejętności w
zakresie projektowania i tworzenia aplikacji, głównie w technologii .NET (C#,
Silverlight, XNA, ASP.NET). Studenci piszą aplikacje (również na komputery z
systemem Windows 8/Windows 10) i serwisy internetowe. Duża grupa studentów zainteresowana jest tworzeniem aplikacji oraz gier na urządzenia mobilne
(smartfony) z systemem operacyjnym Windows Phone oraz na konsole xbox z
sensorem Kinect.
Studenci z SKN Grupa .NET PO osiągają liczne sukcesy, m.in. w międzynarodowym konkursie Imagine Cup, organizują cykliczne konferencje IT
Academic Day dla studentów Politechniki Opolskiej, na których prelegenci ze
znanych firm informatycznych przedstawiają aktualności z branży IT. Studenci
uczestniczą m.in. w wyjazdach studyjnych do firm informatycznych, na konferencje tematyczne, m.in. GameDay w Sosnowcu. Przedstawiciele SKN Grupa
.NET PO często są zapraszani do prowadzenia wykładów na innych uczelniach.
infoVOLT
Powstało w styczniu 2010 roku. infoVOLT zrzesza studentów informatyki interesujących się energetyką, a zwłaszcza energiami odnawialnymi.
Do głównych celów koła należą: poszerzenie wiedzy i umiejętności członków
koła w zakresie nowoczesnych technologii stosowanych w energetyce, szczególnie w zakresie rozwiązań informatycznych propagowanie bezpośrednich
kontaktów studenckich z zakładami branży energetycznej prowadzenie i współuczestnictwo w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut Elektrowni
i Systemów Pomiarowych.
Więcej o kole można znaleźć na stronie www.infovolt.po.opole.pl.
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Mikroprocek
Zakres zainteresowań studentów, zrzeszonych w kole naukowym „Mikroprocek”, obejmuje zagadnienia związane z projektowaniem oraz budową
wszystkiego, co zawiera w swojej strukturze mikroprocesory, mikrokontrolery,
mikrokontrolery sygnałowe, procesory DSP oraz układy FPGA. W ramach działalności koła, kolegów, którzy pierwszy raz spotykają się z techniką mikroprocesorową, uczymy jak napisać prosty program, jak wykorzystać peryferia systemów uruchomieniowych i jak stworzyć własny prosty układ mikroprocesorowy. Bardziej zaawansowani koledzy przedstawiają własne rozwiązania układowe, biorą udział w konkursach (m.in. Analog Design Contest) i rozwijają swoją
wiedzę stosując coraz bardziej zaawansowane układy mikroprocesorowe/FPGA.
Koło również organizuje wycieczki oraz „Dzień Elektronika”, na który zapraszają wiodące firmy elektroniczne i nie tylko. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych, zarówno, tych którzy chcą dopiero rozpocząć przygodę z układami
mikroprocesorowymi, jak i „starych wyjadaczy”, którzy uzależnieni już są od
opar cyny i kalafonii. Zapraszamy również kolegów z branż pokrewnych: informatyków, automatyków, elektrotechników i innych, którzy, jesteśmy przekonani, znajdą dla siebie coś interesującego, a wspólnie możemy poszerzyć horyzonty wiedzy i praktyki.
Więcej informacji o kole można znaleźć na stronie:
http://www.mikroprocek.po.opole.pl.
Omnikron
Powstało 07.10.2011 roku. Celem koła jest: praca nad poszerzaniem
wiedzy w dziedzinie automatyki przemysłowej, budowa układów sterowania
opartych na PLC, integracja alternatywnych źródeł zasilania w systemach telemetrycznych, rozwijanie własnych zainteresowań, zdobywanie doświadczenia,
promocja uczelni, nawiązanie kontaktów z firmami zajmującymi się przemysłem w celu rozwijania i realizacji wspólnych projektów oraz możliwości dalszej współpracy członków koła po zakończeniu studiów.
Więcej informacji o kole można znaleźć na stronie http://omnikron.pl.
PIXEL
Koło Naukowe "PIXEL" powstało w październiku 2006 roku. Celem
działalności koła jest propagowanie i wymiana wiedzy związanej z zagadnieniami dotyczącymi zaawansowanego modelowania i programowania grafiki
komputerowej, technologii multimedialnych, algorytmów graficznych i najnowszych zastosowań grafiki komputerowej (m. in. rzeczywistość rozszerzona).
Działalność koła przejawia się poprzez organizowanie seminariów i warsztatów
oraz uczestniczenie członków koła w konkursach graficznych i konferencjach
studenckich.
Corocznie członkowie koła organizują prezentacje i pokazy o tematyce
związanej z grafiką komputerową, odbywające się na Opolskim Festiwalu Nauki
oraz w ramach akcji "Dziewczyny na Politechniki".
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Koło naukowe prowadzi warsztaty poświęcone modelowaniu grafiki 3D
oraz programowaniu aplikacji graficznych z wykorzystaniem profesjonalnych
programów graficznych. Spotkania takie odbywają się cyklicznie.
SKN "PIXEL" jest otwarte na współpracę z firmami i instytucjami w zakresie
wdrażania nowych technologii graficznych i projektowania materiałów graficznych.
Więcej o kole można się dowiedzieć ze strony www.pixel.po.opole.pl.
Studenckie Studio Radiowe RADIO EMITER
Zostało reaktywowane w kwietniu 2003 roku (początki Emitera to
1969r.) Piątego października 2004r. nadano pierwszy po bardzo długiej przerwie
program radiowy.
Członkiem SSR Emiter może zostać każdy. Wystarczy chęć i zapał do pracy.
Oferujemy praktykę w naszym radiu w następujących działach:

reporterskim

technicznym (technika radiowa, realizacja dźwięku)

informatycznym (administracja linux, php, typo3)

promocji, marketingu i organizacji imprez.
Więcej informacji o kole można znaleźć na stronie www.radioemiter.pl.
Spektrum
Studenckie Koło Naukowe SPEKTRUM powstało w 2007 roku. Koło
zrzesza głównie studentów kierunku Automatyka i Robotyka Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki.
Do głównych celów koła należą:

propagowanie wiedzy z zakresu robotyki i mechatroniki,

umożliwienie studentom zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności
praktycznych,

praktyczna realizacja pomysłów-projektów związanych z robotyką.
Projektujemy i budujemy własne roboty. Startujemy w zawodach robotów
mobilnych. Rozszerzamy wiedzę z zakresu sterowników programowalnych.
Więcej informacji znajdziecie na naszej stronie internetowej: spektrum.po.opole.pl.
TeamBit
Studenckie koło naukowe TeamBit powstało w listopadzie 2007 roku.
Głównym celem koła jest poszerzanie wiedzy i zdobywanie umiejętności w
zakresie szeroko pojętej algorytmiki oraz implementacji algorytmów. Członkowie uczęszczający na spotkania koła uczą się rozwiązywania problemów algorytmicznych i programowania w języku C/C++ w znacznie szerszym stopniu niż
jest to możliwe w trakcie zajęć na uczelni.
Efektem działalności koła ma być przygotowywanie reprezentacji Politechniki Opolskiej do udziału w konkursach programistycznych, np. w Akade-
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mickich Mistrzostwach Polski w Programowaniu Zespołowym, a także organizowanie tego typu konkursów.
Więcej informacji na stronie: www.teambit.po.opole.pl.
Studenci Wydziału mogą realizować program dydaktyczny studiując
semestr lub rok na uczelniach zagranicznych w krajach Unii Europejskiej w
ramach programów stypendialnych ERASMUS+.
KSZTAŁCENIE DWUJĘZYCZNE
NA KIERUNKU INFORMATYKA
W roku 1996 Wydział zainicjował eksperyment pod nazwą „Kształcenie systemem dwujęzycznym na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej”. Studia te prowadzone są dla studentów studiów dziennych
i polegają na tym, że uczęszczają oni na określone uchwałą Rady Wydziału
przedmioty prowadzone w języku angielskim lub niemieckim.
Celem kształcenia w systemie dwujęzycznym jest stworzenie możliwości opanowania języka angielskiego/niemieckiego w zakresie słownictwa specjalistycznego dla wybranych przedmiotów prowadzonych na kierunku Informatyka.
W roku akademickim 2015/2016 objętych kształceniem dwujęzycznym
jest 63 studentów w grupie angielskiej oraz 28 studentów w grupie z językiem
niemieckim.
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MARIUSZ JAGIEŁA
MAŁGORZATA ZMARLAK
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

STUDIA DOKTORANCKIE NA WYDZIALE
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
POLITECHNIKI OPOLSKIEJ

1.

HISTORIA

Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki prowadzi 4-letnie
studia doktoranckie w dyscyplinach: Elektrotechnika oraz Automatyka
i Robotyka. Studia doktoranckie zostały utworzone na podstawie zarządzenia
JM Rektora nr 41/2004 z dnia 8.11.2004 powołującego studia doktoranckie w
dyscyplinie Elektrotechnika z dniem 15 listopada 2004 r. oraz nr 17/2006 z
dnia 18.05.2006 r. powołującego studia doktoranckie w dyscyplinie Automatyka
i Robotyka z dniem 1 czerwca 2006 roku. Utworzenie studiów doktoranckich
na Wydziale zostało poprzedzone przyznaniem uprawnień do nadawania stopnia
doktora nauk technicznych w dyscyplinie "Elektrotechnika" w 1998 roku oraz
uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie "Elektrotechnika" w roku 2004. W dniu 28 listopada 2005 r. Centralna Komisja ds.
Stopni i Tytułów nadała Wydziałowi EAiI uprawnienia do nadawania stopnia
naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie "Automatyka i Robotyka".
Pierwszego naboru na studia doktoranckie w dyscyplinie Elektrotechika
dokonano jednak jeszcze w roku 1998. Studia te działały początkowo jako środowiskowe przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Od roku 2004
prowadzone są regularne nabory na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Studia prowadzone na Wydziale EAiI stanowią trzeci stopień kształcenia
i przygotowują do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych przez ich
uczestników - doktorantów. Zgodnie z preambułą Regulaminu Studiów Doktoranckich w Politechnice Opolskiej, uchwalnym 16 kwietnia 2014 roku: „Studia
doktoranckie mają na celu podniesienie ogólnego poziomu wiedzy ich uczestni-
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ków i kształcenie w zakresie organizacji i prowadzenia badań naukowych. Studia doktoranckie przygotowują do uzyskania stopnia naukowego doktora absolwentów studiów drugiego stopnia lub innych równorzędnych”. Głównym efektem kształcenia na studiach III stopnia jest zrealizowana praca doktorska.
2.

ORGANIZACJA DYDAKTYKI I KADRA

Zajęcia dydaktyczne na studiach doktoranckich prowadzą profesorowie
tytularni lub doktorzy habilitowani, zatrudnieni na stanowiskach profesorów
nadzwyczajnych na WEAiI jak również na innych wydziałach uczelni (Wydział
Ekonomii i Zarządzania, Wydział Mechaniczny, Wydział Inżynierii Produkcji
i Logistyki) posiadający znaczne osiągnięcia w pracy naukowej, dydaktycznej
lub organizacyjnej, obejmujące publikacje naukowe w czołowych czasopismach, zrealizowane projekty badawcze oraz ekspertyzy, opracowania dla
przemysłu i patenty, a także doświadczenie we współpracy z młodymi pracownikami nauki i studentami (promotorstwo przewodów doktorskich, organizowanie planów i programów studiów I i II stopnia), jak również zgromadzone doświadczenie w ramach odbytych staży lub pracy naukowo- dydaktycznej
w ośrodkach zagranicznych. Osoby do prowadzenia zajęć dydaktycznych na
studiach doktoranckich proponuje kierownik studiów doktoranckich, a decyzję
w tej sprawie podejmuje Dziekan. W chwili obecnej zajęcia dydaktyczne prowadzą następujace osoby:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
Dr hab. inż. Joachim Foltys, prof. PO
Dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO
Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
Prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec
Prof. dr hab inż. Marian Łukaniszyn
Dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
Dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
Prof. dr hab. inż. Heorhyi Shynkarenko
Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis,
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec,
Dr hab. inż. Norbert Szmolke, prof. PO
Prof. dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska
Siatka przedmiotów prowadzonych na studiach doktoranckich obejmuje:

Przedmioty ogólne przygotowujące do pracy naukowo-badawczej;

Przedmioty podstawowe przygotowujące do zawodu nauczyciela akademickiego;

Przedmioty kierunkowe z zakresu pracy doktorskiej;

Semianaria ogólne.
Aktualny plan i program studiów doktoranckich są zamieszczone na stronie
internetowej [1].
Opiekę nad przebiegiem kształcenia sprawuje kierownik studiów doktoranckich. Dotychczas funkcję tę sprawowali:
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 Prof. dr hab. inż. Józef Kędzia (od 2004 r. – do września 2009 r.)
 Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, Prof. PO. (od X 2009 r. – nadal).
Sekretariat i obsługę administracyjną prowadzi Pani mgr Małgorzata
Zmarlak.
W Uczelni działa Komisja Programowa ds. Studiów Doktoranckich,
w której prowadzone są prace dotyczące koordynacji programów kształcenia na
studiach doktoranckich w PO. Skład Komisji pod przewodnictwem Prorektor
ds. Dydaktyki, dr hab. inż. Krystyny Macek-Kamińskiej, jest następujący:
Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
Dr hab. inż. Gabriel Filipczak, prof. PO
Mgr Elżbieta Harazińska
Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
Dr hab. inż. Jadwiga Świrska-Perkowska,
prof. PO
Dr Marek Węgrzyn
Prof. dr hab. inż. Stanisław Witczak
3.

Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki
Wydział Mechaniczny;
Dział Kształcenia P.O.
Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki
Wydział Budownictwa i
Architektury
Pełnomocnik Rektora ds.
jakości kształcenia
Wydział Mechaniczny

REKRUTACJA

O przyjęcie na studia doktoranckie na WEAiI może się ubiegać osoba,
która spełnia następujace warunki:
a) posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub
równorzędny,
b) uzyskała na dyplomie ukończenia studiów ocenę nie niższą niż dobry,
c) uzyskała zgodę na opiekę naukową od pracownika uprawnionego do
pełnienia funkcji promotora w przewodach doktorskich, zwanego
dalej opiekunem naukowym,
d) uzyskała od kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (instytutu,
katedry), w której realizowana będzie praca doktorska, zgodę na
wykonywanie tej pracy w jednostce oraz realizację zajęć
dydaktycznych
w wymiarze określonym w programie studiów.
Podstawą przyjęcia na studia doktoranckie są wyniki postępowania
kwalifikacyjnego obejmujące wybrane oceny z toku studiów magisterskich oraz
wynik rozmowy kwalifikacyjnej. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej jest
posiadana przez kandydata wiedza w dziedzinie zgodnej z podejmowanymi
studiami, predyspozycje kandydata do pracy naukowo-badawczej oraz
wymierne osiągnięcia naukowe (publikacje, referaty na konferencjach, udział w
pracach naukowo-badawczych, osiągnięcia w ramach działalności studenckich
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Liczba osob przyjetych na I rok

kół naukowych itp.). Wynik rozmowy kwalifikacyjnej oceniany jest w skali
ocen obowiązującej w Politechnice Opolskiej. Kandydatom na studia
doktoranckie, którzy ukończyli studia magisterskie z wyróżnieniem, zwiększa
się wartość wskaźnika rankingowego.
Obecnie na studiach doktoranckich na Wydziale studiuje łacznie ponad 50 osób.
Poniższy wykres przedstawia liczbę osób rozpoczynających studia III stopnia
w poszczególnych latach akademickich.
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Rys. 1. Liczba osób przyjmowanych na I rok studiów w poszczególnych latach

4.

POMOC MATERIALNA I ŚRODKI NA BADANIA

Od pierwszego roku studiów, uczestnicy mogą otrzymać stypendium doktoranckie. Stypendia są przyznawane w drodze konkursu na okres 12 miesięcy.
Oprócz tego doktoranci mają prawo do korzystania z następujących świadczeń
ze środków budżetu państwa:
 zwiększenie stypendium dla 30 % najlepszych doktorantów;
 stypendium Rektora za wyniki w nauce dla najlepszych studentów i doktorantów;
 stypendium socjalne oraz stypendium spcjalne w zwiększonej wysokości
 stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
 zapomoga.
Osoby, których stałe miejsce zamieszkania jest poza Opolem, mogą uzyskać miejsce w Domu Studenckim na zasadach analogicznych jak studenci.
Oprócz środków budżetowych, osoby wyróżniające się w pracy badawczej,
korzystają ze środków w ramach licznych konkursów organizowanych na
szczeblu miasta i województwa. Są to następujące konkursy i stypendia:
 program „Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową wojewódz-
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twa opolskiego” realizowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. W latach 2010-2014 stypendia
otrzymało ponad 50 doktorantów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki.
 stypendium Marszałka Województwa;
 stypendium Prezydenta Miasta.
Corocznie doktoranci mogą liczyć na dofinansowanie działalności naukowo-badawczej w ramach środków na działalność naukową młodych pracowników nauki. Są to małe granty wynoszące od 2 do około 8 tys. zł na rok, uzyskiwane w drodze konkursu.
5.

PRACA NAUKOWA I PUBLIKACJE

Wydział posiada rozbudowaną i nowoczesną infrastrukturę naukowo-badawczą
oraz gwarantuje nieograniczony do niej dostęp doktorantom. Stwarzane są możliwości do przygotowania publikacji naukowych oraz prowadzenia badań poza
uczelnią poprzez:
 zapewnienie miejsca do samodzielnej pracy oraz dostępu do infrastruktury
naukowo-badawczej jak również materiałów biurowych, narzędzi
i oprogramowania, zasobów bibliotecznych uczelni oraz Internetu;
 włączanie doktorantów w prace zespołów prowadzących prace naukowobadawcze.
 cykliczne publikowanie prac doktorantów w formie wydawnictw zbiorowych (zeszytów naukowych w tym międzynarodowych);
 wprowadzenie do planu studiów doktoranckich przedmiotu pn. „Redakcja
i edycja tekstów naukowo-technicznych”;
 dofinansowanie udziału doktorantów w konferencjach naukowych;
 możliwość indywidualnej organizacji studiów doktoranckich;
 organizację czasu odbywania obowiązkowych zajęć dydaktycznych w ciągu
jednego dnia tygodnia;
Zapewniania jest opieka naukowa samodzielnego pracownika naukowego
wydziału. Pracownicy Działu Obsługi Badań Naukowych PO prowadzą coroczne szkolenia Doktorantów z zakresu przygotowania wniosków o finansowane
projektów badawczych i zapewniają doradztwo w zakresie przygotowywania
wniosku. Cyklicznie, począwszy od roku 2007, wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Opolskiej, organizowane są Środowiskowe Warsztaty
Doktoranckie. Konferencja odbywa się w malowniczej scenerii Gór Opawskich
w miesiącu maju lub czerwcu. Miejscem obrad podczas tegorocznych IX Środowiskowych Warsztatów Doktoranckich był Hotel Chrobry w Pokrzywnej. W
imprezie corocznie bierze udział około stu Doktorantów i kilkudziesięciu opiekunów naukowych.
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Rys. 2. Hotel Chrobry w Pokrzywnej

Konferencja służy pogłębieniu integralności środowiska Doktorantów
Politechniki Opolskiej, a także stwarzają możliwość dyskusji i oceny pracy naukowej Doktorantów przez doświadczonych pracowników Uczelni. Przygotowane referaty są recenzowane przez samodzielnych pracowników Wydziału. Materiały konferencyjne są publikowane w formie zeszytów [3]. Kilka miesięcy po
zakończeniu ”Warsztatów” wydawany jest także zeszyt specjalny zawierający
rozbudowane i znacznie rozszerzone wersje skróconych referatów prezentowanych na konferencji [4]. Zeszyt ten powstaje dzięki projektowi finansowanemu
ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego Współnoty Europejskiej dotyczącego współpracy transgranicznej między Politechniką Opolską a Uniwersytetem
Technicznym w Ostrawie.
Warsztaty są także miejscem prezentowania referatów, poprzedzajacych
wszczęcie przewodu doktorskiego lub wieńczących przewód doktorski wielu
doktorantów.

Rys. 3. Wydawnictwa poświęcone pracom doktorantów
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Komitet naukowy Warsztatów, który zmienia się w każdym roku, stanowią opiekunowie naukowi i promotorzy Doktorantów, których publikacje znajdują się w materiałach konferencyjnych.
6.

SAMORZĄD DOKTORANTÓW

Doktorantów w oraz na zewnątrz Uczelni reprezentuje Samorząd Doktorantów Politechniki Opolskiej. Organem ustawodawczym samorządu jest Rada
Doktorantów Politechniki Opolskiej, na której czele stoi Przewodniczący Rady.
Samorząd tworzą wszyscy doktoranci PO. Obecnie jest to 135 osób z trzech
wydziałów: Budownictwa, Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz Mechanicznego. Każdy z wydziałów wybiera spośród siebie delegatów do Rady.
Obecnie Rada liczy 8 delegatów (WB-1, WEAiI-3, WM-4). Na każdym z Wydziałów istnieją dodatkowo Wydziałowe Rady Doktorantów oraz Sąd Koleżeński. Doktoranci zasiadają w komisjach senackich, radach wydziałów, komisjach
programowych i stypendialnych. Samorząd opiniuje projekty decyzji organów
Uczelni w sprawach dotyczących doktorantów w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów doktoranckich, współpracuje z władzami Uczelni
i wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy systemu jakości kształcenia, porozumiewa się z organami Uczelni i współdecyduje w zakresie podziału
środków finansowych przeznaczonych na cele doktoranckie.

Rys. 4. Materiały informacyjne dla doktorantów

88

Obecny skład Rady Doktorantów jest następujący:









Rafał Gabor (WEAiI)
Krystian Jurowski (WBiA)
Marek Łagoda (WM)
Krystian Malek (WM)
Agnieszka Materac (WM) - przewodnicząca
Agnieszka Szegda (WM)
Sławomir Szymocha (WEAiI)
Tomasz Turba (WEAiI)

Samorząd Doktorantów PO prowadzi także działalność publikacyjną.
Jednym z jej przejawów jest coroczne wydawanie broszury pn. „Niezbędnik
Doktoranta Politechniki Opolskiej” [2]. Zawiera ona najważniejsze informacje
o Uczelni, które mogą być przydatne Doktorantom na każdym etapie studiów.
7.

DOKTORATY

Do obecnej chwili, 55 doktorantów Wydziału uzyskało stopień doktora
nauk technicznych w drodze ukończenia studiów doktranckich. Ogólny wskaźnik efektywności studiów doktoranckich mierzony liczbą osób, które uzyskały
stopień naukowy, do liczby osób rozpoczynających studia wynosi 41 %. Poniżej
przedstawiona jest lista doktorantów, którzy zakończyli studia obroną doktoratu,
wraz z promotorami.
1.
dr inż. Mariusz Jagieła
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
2.
dr inż. Janusz Dulas
Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Skubis, prof. Pol. Op.
3.
dr inż. Dariusz Zmarzły
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kędzia
4.
dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
Promotor: prof. dr hab. inż. Bernard Baron
5.
dr inż. Krzysztof Bartecki
Promotor: dr hab. inż. Ryszard Rojek, prof. Politechniki Opolskiej
6.
dr inż. Rafał Stanisławski
Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, prof. Politechniki Opolskiej
7.
dr inż. Mirosław Szmajda
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
8.
dr inż. Krzysztof Górecki
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
9.
dr inż. Maciej Zdanowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kędzia, Politechnika Opolska
10. dr inż. Michał Tomaszewski
Promotor: prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej
11. dr inż. Arkadiusz Dąbrowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

dr inż. Krzysztof Wróbel
Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Wach
dr inż. Paweł Frącz
Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis
dr inż. Grzegorz Bialic
Promotor: dr hab. inż. Marian Błachuta, prof. Politechniki Śląskiej
dr inż. Sebastian Borucki
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. PO
dr inż. Andrzej Cichoń
Promotor: dr hab. inż. Tomasz Boczar, prof. PO
dr inż. Waldemar Pokuta
Promotor: dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO
dr inż. Grzegorz Korbaś
Promotor: dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
dr inż. Adrian Młot
Promotor: prof. dr hab. inż Marian Łukaniszyn
dr inż. Jarosław Zygarlicki
Promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Mroczka
dr inż. Marcin Kowol
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr inż. Andrzej Waindok
Promotor: prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk
dr inż. Łukasz Dzierżanowski
Promotor: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza
dr inż. Jan Zimon
Promotor: prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk
dr inż. Marek Rydel
Promotor: dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. PO
dr inż. Paweł Aksamit
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. PO
dr inż. Marek Szmechta
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. PO
dr inż. Wojciech Radziewicz
Promotor: prof. dr. hab. inż. Gerhard Bartodziej
dr inż. Krzysztof Mainka
Promotor: prof. Dr-ing Joachim Aurich, Fachhochschule Koblenz
dr inż. Janusz Kołodziej
Promotor: prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
dr inż. Daria Wotzka
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
dr inż. Szczepan Paszkiel
Promotor: dr hab. inż. Dariusz Zmarzły, prof. PO
dr inż. Paweł Kurtasz
Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar
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34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
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RYSZARD BENIAK1
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

WSPÓŁPRACA MIĘDZY
STOWARZYSZENIEM ELEKTRYKÓW POLSKICH
A WYDZIAŁEM ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI
I INFORMATYKI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
OD 2005 DO 2015 ROKU

1. WSTĘP
Ważną rolę w tworzeniu uczelni technicznej w Opolu odegrał Opolski
Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Współpracę podjęto w 1959 r. W
tym roku powstał w Opolu punkt konsultacyjny Politechniki Śląskiej. Usamodzielnienie się uczelni w Opolu w 1966 r. spowodowało dalszy rozwój współpracy uczelni z SEP w Opolu. Ważne wydarzenia dotyczące początkowego
okresu współpracy to: wspólna konferencja naukowo-techniczna ,,Instytut Elektrotechniki dla przemysłu Opolszczyzny” i konferencja z okazji 40-lecia SEP.
Opis tych wydarzeń i współpraca Wydziału ze SEP przed rokiem 1996 została
zaprezentowana w Zeszytach Naukowych WSI w Opolu nr 213/95, Seria Elektryka zeszyt 41 str. 23-29. Współpraca pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki
i Automatyki a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich w latach 1996-2005 została natomiast opisana w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej nr
317/2006, Seria Elektryka zeszyt 57 str. 74-90 i w Zeszyty Naukowe Elektryka
oraz w wydaniu specjalnym Oficyny Wydawniczej Politechniki Opolskiej poświęconym 45-leciu Wydziału s. 61-79. W przedstawionym opracowaniu zajęto
się współpracą pomiędzy Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
a Opolskim Oddziałem SEP po roku 2004 [1]. Przy opisie współpracy dokonano
podziału tej współpracy na dwa okresy. Pierwszy z nich dotyczy lat 2005-2010
zaś drugi okresu po 2010 roku. Analizując wymienione okresy skupiono się na
Seminariach SPE, Opolskich Dniach Elektryki oraz działalności w środowisku
1

Ryszard Beniak, prezes Koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Instytut Układów
Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
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młodzieży i studentów. Ważnym elementem składowym niniejszego opracowania jest opis działalności prof. Jerzego Hickiewicza będącego członkiem honorowym Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Opisowi działalności profesora
poświęcono jeden z podrozdziałów.
2. WSPÓŁPRACA W LATACH 2005-2010
W ramach współpracy realizowano w tym okresie Seminaria z serii
SPE, konkursy prac dyplomowych oraz Opolskie Dni Elektryki. Wszystkie te
zdarzenia zostaną opisane w kolejnych podrozdziałach.
2.1 Seminaria SPE w latach 2005 do 2010
W dniach od 25. do 27. kwietnia 2005 roku odbyło się w Elektrowni
Opole i w Pokrzywnej k. Prudnika siódme seminarium 7 SPE-2005 ,,Problemy
eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki”. Pierwszy dzień Seminarium odbył się w Elektrowni Opole a kolejne dwa dni w
Ośrodku „CHROBRY” w Pokrzywnej.
Sesjom przewodniczyli: prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis, prof. dr hab.
inż. Piotr Wach, prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg, prof. dr hab. inż. Henryk
Supronowicz, prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka, prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek, Dyr. Stanisław Cholewa, prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar i prof. dr hab.
inż. Franciszek Mosiński. W czasie seminarium wygłoszono wiele referatów
spośród których należy wymienić referaty: ,,Wpływ czasu eksploatacji maszyn
elektrycznych na stopień degradacji izolacji uzwojeń”- T. Glinka, A. Polak i A.
Decner, ,,Porównanie kryteriów oceny stanu izolacji maszyn elektrycznych”J. Hickiewicz i Z. Ławrowki, ,,Możliwości zastosowania metody emisji akustycznej
w diagnostyce układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych”T. Boczar i M. Lorenc, ,,Wykorzystanie różnych technik diagnostycznych do
analizy zjawisk kształtującego się uszkodzenia w urządzeniu elektroenergetycznym – na przykładzie dużego transformatora energetycznego”- J. Hickiewicz,
Z. Ławrowski i D. Sikora, ,,Techniczno-ekonomiczne efekty modernizacji turbozespołów Elektrowni Opole SA”- H. Majchrzak, ,,Ocena możliwości zastosowania silników energooszczędnych w napędach potrzeb własnych elektrowni”- W. Herman i J. Hickiewicz, ,,Zjawiska energetyczne w obwodach elektrycznych i ich interpretacja”- M. Pasko i M. Maciążek, ,,Diagnostyka stanu
izolacji silników elektrycznych indukcyjnych wysokonapięciowych off-line
w przemyśle”- S. Szymaniec, ,,Konwencjonalne przekładniki prądowe w paśmie
częstotliwości do 100kHz”- R. Rajchert, ,,Wzorcowanie torów pomiarowych
wykorzystywanych w akustycznej metodzie oceny stanu izolacji urządzeń elektroenergetycznych”- T. Boczar i M. Lorenc, ,,Diagnostyka transformatorowego
oleju izolacyjnego z wykorzystaniem prądu elektryzacji statycznej”- D. Zmarzły, ,,Proces dekontaminacji zachowawczej transformatorów zawierających oleje
syntetyczne ze związkami PCB”- S. Borucki, A. Cichoń i D. Zmarzły. Łącznie
w czasie 10 sesji wygłoszono 32 referaty i 6 komunikatów: 15 referatów po-
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święcono diagnostyce, 7 zabezpieczeniom pomiarom i sterowaniu, 7 jakości
energii elektrycznej zaś 3 referaty i 2 komunikaty dotyczyły efektywności ekonomicznej w energetyce. Numery 4, 7-8 i 9/2005 Wiadomości Elektrotechnicznych poświęcone zostały 7 Seminarium SPE, a wszystkie wygłoszone referaty
zostały w nich zamieszczone w formie artykułów.
W dniach od 17. do 19. kwietnia 2007 roku odbyło się w Kamieniu
Śląskim ósme seminarium 8 SPE-2007 ,,Problemy eksploatacyjne elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki”. Seminarium odbyło się pod patronatem miedzy innymi: rektora Politechniki Opolskiej prof. dra hab. inż. Jerzego Skubisa, prezesa Zarządu Elektrowni Opole dra inż. Henryka Majchrzaka,
prezesa Koncernu Energetycznego EnergiaPro Wrocław mgra inż. Remigiusza
Nowakowskiego, przewodniczącego Oddziału Gliwicko-Opolskiego PTETiS
prof. dra hab. inż. Mariana Pasko i prezesa Opolskiego Oddziału SEP dra inż.
Waldemara Skomudka. Na rozpoczęcie seminarium uczestnicy wysłuchali
z odtworzenia wypowiedzi prof. Jerzego Buzka, przewodniczącego Parlamentu
Europejskiego, na temat problemów wytwarzania energii elektrycznej. Spośród
wielu wystąpień należy wymienić referaty: ,,Energia w 7 Programie Ramowym
– szansą na finansowanie przedsięwzięć technologicznych”- Anna Armuła,
,,Potencjał efektywności energetycznej gospodarki Polski i sposób jego wykorzystania”- Tadeusz Skoczkowski, ,,Operatorstwo dystrybucyjne w świetle
przekształceń rynkowych podsektora elektroenergetycznego”- Waldemar Skomudek, ,,Metody poprawy jakości energii elektrycznej – kształtowanie prądu
źródła”- Marian Pasko, Marcin Maciążek i Dawid Buła, ,,Analiza trendów czasowych wybranych parametrów jakości energii oraz przypadków szczególnych,
niezależnych od zmiany parametrów zasilania”- Ryszard Beniak, Arkadiusz
Gardecki, Jerzy Hickiewicz, Józef Moch i Waldemar Skomudek, ,,Metoda obliczania strat energii elektrycznej w sieci rozdzielczej”- Barbara Kaszowska i
Andrzej Włóczyk, ,,Diagnostyka eksploatacyjna łożysk tocznych w silnikach
elektrycznych”- Sławomir Szymaniec. Numer 8/2007 Wiadomości Elektrotechnicznych poświęcony został 8 Seminarium SPE.
W dniach od 18. do 20. października 2010 roku odbyło się w Nowych
Rumunkach k. Płocka 9 Seminarium SPE 2010 pt. „Problemy eksploatacyjne
elektroenergetyki, elektromechaniki i energoelektroniki”. Seminarium to było
połączone z II Konferencją Naukowo-Techniczną pt. „Projektowanie i eksploatacja silników elektrycznych” [2]. Wydarzeniu temu patronował Komitet Honorowy w profesorskim składzie: Kazimierza Zakrzewskiego – przewodniczący
Komitetu Honorowego, Mariana Łukaniszyna, Tadeusza Glinki, Sławomira
Tumańskiego, Andrzeja Demenko i Mariana Pasko oraz prezesa Emit SA Włodzimierza Kęsickiego i mgra inż. Leszka Kosiorka.
Obrady poświęcono zagadnieniom projektowania i eksploatacji dużych
maszyn asynchronicznych a w tym omówieniu wyników badań uzyskanych w
projekcie badawczo rozwojowym „Możliwości modernizacji napędów elektrycznych w energetyce”, wykonywanym pod kierownictwem prof. Krystyny
Macek- Kamińskiej przez zespół z Instytutu Układów Elektromechanicznych
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i Elektroniki Przemysłowej, Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Referaty wydano w formie materiałów konferencyjnych zrecenzowanych przez profesorów będących członkami Komitetu Programowego Seminarium i Konferencji. W skład komitetu wchodzili: Jakub Bernatt, Andrzej Demenko, Tadeusz Glinka, Jerzy Hickiewicz - przewodniczący, Mariusz Jagieła,
Leszek Kosiorek, Zbigniew Ławrowski, Marian Łukaniszyn, Krystyna MacekKamińska, Marian Pasko, Barbara Studzińska, Henryk Supronowicz i Kazimierz
Zakrzewski. Obok referatów naukowo technicznych został przedstawiony referat historyczny dotyczący prof. Stanisława Fryzego wybitnego profesora Politechniki Lwowskiej i Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Autorem refearatu był
prof. Jerzy Hickiewicz. W ostatnim dniu Seminarium odbyła się wycieczka do
Zakładu Maszyn Elektrycznych EMiT-Cantoni w Żychlinie. W spotkaniu
uczestniczyło ok. 60 osób. Większość nich stanowili przedstawiciele przemysłu.
2.2 Opolskie Dni Elektryki
W opisywanym okresie zorganizowano, przy ścisłej współpracy Opolskiego Oddziału SEP i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki
Opolskiej, pięciokrotnie Opolskie Dni Elektryki. Wszystkie ODE odbyły się w
miesiącu marcu w Auli Politechniki Opolskiej.
Program XV ODE (15. marca 2005 r.) obejmował: referat „Oferta edukacyjna Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej i aktualne możliwości studiowania na czterech kierunkach” wygłoszony przez prof. dra
hab. inż. Józefa Kędzię (dziekana Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej), wykład prof. dra hab. inż. Jerzego Barglika „Nagrzewanie
indukcyjne w procesach technologicznych, modele matematyczne i przykłady
zastosowań”, wystąpienie laureatów Konkursu Prac Dyplomowych Politechniki
Opolskiej oraz wystąpienie laureatów Konkursu Prac Dyplomowych Technikum
Elektrycznego w Opolu, referat mgra inż. Edwarda Ziaji „Bieżące monitorowanie zużycia i strat oraz jakości energii elektrycznej”, wystąpienie mgra inż. Rafała Dąbrowskiego „Ograniczniki przepięć do napowietrznych linii niskiego
napięcia. Wskazówki praktycznej realizacji ochrony przeciwprzepięciowej”,
wystąpienie mgra inż. Tomasza Jasińskiego „Samoregulujące przewody grzewcze dla budownictwa i przemysłu” oraz mgra inż. Piotra Stolarczyka „Rozdzielnice SN oferowane przez Blumenbecker Polska”, referat mgra inż. Lotara Zoworki „Prace pod napięciem – stan obecny i kierunki rozwoju w Koncernie
Energetycznym EnergiaPro Oddział Opole” oraz referat mgra inż. Jerzego Nowikowa „Kompleksowa kompletacja sprzętu i narzędzi do prac pod napięciem”.
Kolejne XVI ODE odbyły się w środę 8. marca 2006 roku w auli Politechniki Opolskiej w budynku Wydziału Budownictwa przy ul. Katowickiej 48
w Opolu. Z uwagi na swoje święto każda przybyła kobieta była honorowana
czerwoną różą. W ramach imprezy zorganizowano, cieszącą się dużą popularno-

96

ścią zwłaszcza wśród młodzieży, bezpłatną loterię, w której nagrodami były
3 odtwarzacze MP3 TEAC 256 MB.

Rys. 1. Przemawia JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis.

Imprezę zaszczycili Wojewoda Opolski - Bogdan Tomaszek, Opolski Wicekurator Oświaty – Leszek Darowski, JM Rektor Politechniki Opolskiej - prof. dr
hab. inż. Jerzy Skubis, Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki - prof.
dr hab. inż. Ryszard Rojek oraz dyrektorzy, kierownictwo EnergiaPro Oddział
Opole, BOT Elektrownia Opole SA, dyrektorzy i nauczyciele wielu szkół średnich województwa opolskiego, pracownicy opolskich zakładów pracy, uczniowie i studenci.

Rys. 2. O Wydziale Elektrotechniki i Automatyki PO opowiada dziekan
prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek.
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Imprezę otworzył i prowadził prezes Oddziału Opolskiego SEP dr inż. Waldemar Skomudek jednocześnie dyrektor Koncernu Energetycznego EnergiaPro
Oddział Opole.
Po wystąpieniach znamienitych gości pierwszą prezentację przedstawił
prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek. Dowiedzieliśmy się, że w roku 2006 Wydział
EiA będzie obchodził 40 - lecie swego istnienia. Od 1 maja 2006 roku zmieni
nazwę na Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. Wydział posiada
uprawnienia do nadawanie stopnia naukowego Doktora Nauk Technicznych w
dyscyplinach: Elektrotechnika oraz Automatyka i Doktora Habilitowanego w
dyscyplinie Elektrotechnika. Wydział realizuje studia pierwszego stopnia i drugiego stopnia na kierunkach: Elektrotechnika, Informatyka i Edukacja techniczno-informatyczna a także studia pierwszego stopnia na kierunkach: Automatyka
i Robotyka oraz Elektronika i Telekomunikacja.
Dalszą część imprezy zdominowały tematy związane z uzyskiwaniem
energii. Tematykę otworzył prof. dr hab. inż. Stanisław Piróg z AGH Kraków.
Opowiedział o stosowanych sposobach magazynowania energii ze szczególnym
uwzględnieniem mechanicznych zasobników energii w postaci wirujących mas.
Polska uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym mającym na
celu zbadanie i zbudowanie zasobników energii z wirującą masą a prof. Piróg
kieruje tym zespołem. Następny prelegent dr Tomasz Rożek z Uniwersytetu
Śląskiego zwrócił uwagę na skończone zasoby tradycyjnych źródeł energii, na
niewielką sprawność i ograniczenia alternatywnych źródeł energii takich jak
wiatr, słońce. Wyjaśnił jak uzyskiwać energię w wyniku reakcji rozszczepienia
jąder atomów i fuzji jąder wodoru. Ta ostatnia reakcja jest nadzieją energetyczną świata. Prace nad kontrolowaną fuzją jądrową prowadzone są od lat i obecnie
w wyniku zbudowania nowych modeli laserów impulsowych jest nadzieja na
rychły sukces. O polskim projekcie budowy elektrowni jądrowej opowiedział dr
inż. Grzegorz Jezierski z BOT Elektrownia Opole SA. W swoim wystąpieniu
opowiedział o historii i zaangażowaniu Polski w realizację polskiej energetyki
jądrowej, o stopniu zaawansowania budowy Elektrowni Żarnowiec w momencie
jej zaniechania i o stratach w wielu dziedzinach gospodarki i nauki w wyniku tej
decyzji. Następnie przedstawił znane fakty i projekty budowy nowej polskiej
siłowni jądrowej oraz żmudną drogę do realizacji tego celu. Polska elektrownia
jądrowa ma szansę powstać na Wybrzeżu około roku 2020. Projekt będzie finansowany w większości przez kapitał obcy ze względu na ogromne koszty
inwestycyjne. Po prezentacjach naukowo-technicznych wystąpili laureaci konkursów prac dyplomowych. Absolwenci WEiA Politechniki Opolskiej - Grzegorz Burek i Rafał Krzak - przedstawili zebranym słuchaczom swoją nagrodzoną pracę dyplomową z 2005 roku ,,Diagnostyczne układy pomiarowe z cewkami
Rogowskiego”. Praca jest próbą diagnozowania on-line newralgicznych maszyn
elektrycznych w czasie ich pracy w celu zapobiegania ich nagłej awarii. Następnie absolwent Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu - Grzegorz Aksamit przedstawił pracę dyplomową „Tomograf Komputerowy”. Autor zajął I miejsce na
Turnieju Techniki w 2005 roku oraz I miejsce na Turnieju Młodych Mistrzów
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Techniki na szczeblach centralnych. W pracy omówił realizację projektu,
w którym analizował tor i prędkość określonych cząstek w płynie.
W końcowej części Dni Elektryki swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele firm TEM Transforma Elektromontaż SA Katowice oraz OSRAM.
XVII ODE odbyły się 27. marca 2007 roku w nowej auli Politechniki
Opolskiej w budynku przy ul. Mikołajczyka 16 w Opolu. W ramach imprezy
zorganizowano dla młodzieży bezpłatną loterię w której nagrodami były przenośne pamięci. Po wystąpieniach znamienitych gości pierwszą prezentację pt.
„Oferta edukacyjna i aktualne możliwości studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w 40 rocznicę powstania Wydziału” przedstawił dziekan Wydziału prof. dr hab. inż. Ryszard
Rojek. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się wykład prof. dr hab. inż.
Teresy Orłowskiej-Kowalskiej pt. „Sztuczna inteligencja w technice - fantazja
czy rzeczywistość?”
Kolejne, w opisywanym okresie, XVIII ODE odbyły się 11. marca
2008 roku w auli Politechniki Opolskiej w budynku przy ul. Mikołajczyka 16 w
Opolu. Pierwsza prezentacja dziekana Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i
Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Ryszard Rojka dotyczyła
oferty edukacyjnej i aktualnych możliwości studiowania na WEAiI. Ciekawy
wykład pt. „Efekty biologiczno-fizyczne w organizmie człowieka wywołane
polem elektrostatycznym” wygłosił dr inż. Andrzej Przytulski.

Rys. 3. Możliwości studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
przedstawia dziekan prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn.

Dnia 24 marca 2009 r. w auli Politechniki Opolskiej przy ul. Mikołajczyka 16 odbyły się, jak dotąd przedostatnie, w opisywanym w tym podrozdziale okresie, XIX Opolskie Dni Elektryki. Jak co roku organizatorami XIX ODE
byli Oddział Opolski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz Wydział Elek-
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trotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Po przywitaniu
przybyłych gości nastąpiła inauguracja XIX ODE, której dokonali wspólnie
rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis i prezes Opolskiego
Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Waldemar Skomudek.
Pierwszy referat XIX ODE wygłosił prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, nowo
wybrany dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Tytuł referatu to „Oferta edukacyjna i aktualne możliwości studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki
Opolskiej w 41. rocznicę powstania Wydziału”. Kolejny referat pt. „Niekonwencjonalne sposoby pozyskiwania energii” wygłosił prof. dr hab. inż. Grzegorz
Benysek z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Następnym był referat „Czy symetria parametrów elektrycznych toru wielkoprądowego jest możliwa przy jego
asymetrii geometrycznej?” - prof. dr hab. inż. Bernard Baron (Dyrektor Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej i Informatyki Politechniki Śląskiej). Kolejny
referat „Czy zużycie energii elektrycznej można mierzyć w kilogramach? –
Krótka historia liczników energii elektrycznej w XIX wieku” wygłosił dr inż.
Andrzej Przytulski z Politechniki Opolskiej. Ostatnim referatem była prezentacja laureata Konkursu Prac Dyplomowych Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej mgra inż. Andrzeja Błachowicza, który
wygłosił referat ,,System synchronicznej pracy obiektów przemysłowych wykorzystujący Globalny System Pozycjonowania GPS”.
Ostatnie, w opisywanym w tym podrozdziale okresie, XX Opolskie Dni
Elektryki odbyły się 16. marca 2010 r. w Auli Politechniki Opolskiej. Kolejno
wygłoszono referaty: „Oferta edukacyjna i aktualne możliwości studiowania na
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej” prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn (dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej), „Jakość energii elektrycznej elementem jakości życia” - prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka (AGH), „Druga
młodość zapomnianych maszyn elektrycznych” - prof. dr hab. inż. Mariusz Jagieła (Politechnika Opolska), „Częstotliwość przemysłowa 50 Hz i jej historia”
- dr inż. Andrzej Przytulski (Politechnika Opolska). Po krótkiej przerwie dyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu mgr Władysław Opoka przedstawił
historię ZSE. Kolejnymi były wystąpienia laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej: laureata pierwszej nagrody mgra inż. Macieja Stramskiego
pt. „Program sterujący frezarko-grawerką na podstawie danych pochodzących
z plików AutoCADA’a” oraz laureata drugiej nagrody Piotra Gracy pt. „Projekt
i budowa robota kroczącego sześcionożnego”.
2.3 Działania w środowisku młodzieży i studentów
W latach 2005-2010 pięciokrotnie współorganizowano konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Opolskiej. Uroczysty finał konkursu odbywał się corocznie na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej z udziałem członków
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zarządu Opolskiego Oddziału SEP, władz Wydziału i Politechniki Opolskiej
oraz zaproszonych gości. Zwycięskie prace były przekazywane na ogólnopolski
etap konkursu oraz prezentowane na Opolskich Dniach Elektryki.
Dnia 2. grudnia 2005 r. odbył się pierwszy w opisywanym okresie finał
konkursu na najlepszą pracę dyplomową dyplomantów Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki Politechniki Opolskiej. Konkurs finansowo wsparli: Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż.
Ryszard Rojek, Zarząd Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Koło nr 26 przy BOT Elektrowni Opole. Pierwsze miejsce zdobyli mgr
inż. Grzegorz Burek i mgr inż. Rafał Krzak za pracę „Diagnostyczne układy
pomiarowe z cewkami Rogowskiego”.
Dnia 28. listopada 2007 r. odbył się drugi finał konkursu na najlepszą
pracę dyplomową dyplomantów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Konkurs finansowo wsparli: EnergiaPro Koncern
Energetyczny SA, który był głównym sponsorem nagród w konkursie, Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek i Zarząd Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia
Elektryków Polskich. Prezentacje finałowe obejmowały pięć prac dyplomowych, z których trzy były pracami inżynierskimi a dwie magisterskimi. Wygłoszone kolejno zostały: „Programowalny sterownik akwarium”. Autorami pracy
byli inż. Tomasz Siedlarski i inż. Tomasz Kremer, „Silniki liniowy jako napęd
do frezarki XYZ”. Autorem pracy był inż. Jarosław Mękal, „Stanowisko laboratoryjne do sortowania z zastosowaniem sterowników programowalnych”. Autorem pracy był inż. Marek Gołda, „Czujniki RTD do oceny stanu izolacji online”. Autorem pracy był mgr inż. Paweł Rydlik oraz „Transformator Tesli”.
Autorami pracy byli mgr inż. Paweł Kurtasz i mgr inż. Andrzej Kurt.
Obradom związanym z konkursem przewodniczyli prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ds. nauki prof. dr hab. inż. Marian
Łukaniszyn i prezes Oddziału Opolskiego SEP dr inż. Waldemar Skomudek.
Pierwsze miejsce zdobył mgr inż. Paweł Rydlik za pracę „Czujniki
RTD do oceny stanu izolacji on-line”, a drugie miejsce zdobyli mgr inż. Paweł
Kurtasz i mgr inż. Andrzej Kurt za pracę „Transformator Tesli”.
Dnia 26. listopada 2008 r. ponownie odbył się finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową dyplomantów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej. Sponsorami nagród w Konkursie byli:
Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, który ufundował pierwszą nagrodę oraz zarząd PSE - Operator SA
reprezentowany przez dra inż. Waldemara Skomudka. Prezentacje finałowe
obejmowały jedenaście prac dyplomowych, z których cztery były pracami inżynierskimi.
Obradom związanym z konkursem przewodniczyli dziekan Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
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i prezes Oddziału Opolskiego SEP a zarazem członek zarządu PSE - Operator
SA dr inż. Waldemar Skomudek. Nad przebiegiem konkursu czuwali także dr
inż. Ryszard Beniak wiceprezes Opolskiego Oddziału SEP oraz dr inż. Arkadiusz Gardecki przewodniczący komisji ds. Młodzieży i Studentów Opolskiego
Oddziału SEP.

Rys. 4. Laureaci Konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej oraz (w środku od lewej) dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż.
Marian Łukaniszyn, prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż.
Waldemar Skomudek i wiceprezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich
dr inż. Ryszard Beniak (26. listopada 2008 r.).

Po prezentacji prac przez autorów i dyskusji komisja konkursowa w
tajnym głosowaniu wybrała zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zdobył
mgr inż. Andrzej Błachowicz za pracę „System synchronicznej pracy obiektów
przemysłowych wykorzystujący Globalny System Pozycjonowania GPS”, drugie miejsce zdobył mgr inż. Dawid Wajnert za pracę „Projekt i wykonanie układu sterowania aktywnym łożyskiem magnetycznym” a trzecie miejsce zdobył
inż. Piotr Dworaczyk za pracę „Interfejs programowy do pomiarów parametrów
aktuatorów liniowych z wykorzystaniem karty pomiarowej”.
Dnia 19. listopada 2009 r. odbył się przedostatni, w opisywanym w tym
podrozdziale okresie, finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Konkurs finansowo wsparli: Dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn i Zarząd Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Prezentacje
finałowe obejmowały jedenaście prac dyplomowych, z których jedynie dwie
były pracami inżynierskimi. Wygłoszone kolejno zostały: „Diagnostyka stanu
izolacji uzwojeń w maszynach elektrycznych zasilanych z falownika PWM”,
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autorem pracy był mgr inż. Sebastian Bryzik, a jej promotorem prof. dr hab. inż.
Sławomir Szymaniec; „Wykonanie i badanie mobilnych robotów dydaktycznych”, autorami pracy byli inż. Bartosz Dusiło i inż. Marek Szklorz, a jej promotorem dr inż. Ryszard Beniak; „Wykonanie chwytaka i modułu komunikacyjnego robota do gry w szachy”, autorami pracy byli mgr inż. Krzysztof Galeczka i mgr inż. Krzysztof Gawlik, a jej promotorem dr inż. Krzysztof Tomczewski; „Modelowanie matematyczne zasilacza impulsowego – ujęcie polowe”, autorem pracy był mgr inż. Tomasz Garbiec, a jej promotorem prof. dr
hab. inż. Mariusz Jagieła; „Dobór Baterii kondensatorów do kompensacji mocy
biernej-aplikacja komputerowa”, autorem pracy był mgr inż. Adam Górski, a jej
promotorem prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar; „Projekt i Budowa robota kroczącego sześcionożnego”, autorem pracy był inż. Piotr Graca, a jej promotorem
prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk; „Ramię robota do gry w szachy z układem sterowania”, autorami pracy byli mgr inż. Marcin Hnatiuk i mgr inż. Radosław Gruszka , a jej promotorem dr inż. Krzysztof Wróbel; „Szachownica robota
do gry w szachy”, autorem pracy był mgr inż. Marcin Kupczyk, a jej promotorem dr inż. Krzysztof Tomczewski; „Programowanie jednostek wektorowych
MMX, SSE, SSE2, SSE3 procesorów x86”, autorem pracy był mgr inż. Damian
Raczyński, a jej promotorem prof. dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski; „Implementacja projektowania współbieżnego w AutoCAD-zie”, autorem pracy był
mgr inż. Marek Raszewski, a jej promotorem dr inż. Michał Tomaszewski;
„Program sterujący frezarko-grawerką na podstawie danych pochodzących
z plików AutoCAD’a”, autorem pracy był mgr inż. Maciej Stramski, a promotorem dr inż. Krzysztof Tomczewski. Pierwsze miejsce zdobył mgr inż. Maciej
Stramski a drugie miejsce zdobył inż. Piotr Graca.
Ostatni finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową dyplomantów
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
odbył się 24. listopada 2010 r. Zaprezentowano 8 prac dyplomowych - trzy prace magisterskie i pięć prac inżynierskich. Obradom związanym z konkursem
przewodniczył dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn.
Po prezentacji prac przez autorów i wnikliwej dyskusji komisja konkursowa, składająca się głównie z członków zarządu Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wybrała w tajnym głosowaniu zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zdobyli inż. Jacek Ogórka i inż. Marek Rychlicki za
pracę pt. „Model centrali wentylacyjnej, jako stanowisko laboratoryjne do badania przetwornic częstotliwości”, promotorem tej pracy był dr inż. Krzysztof
Tomczewski. Drugie miejsce zdobył mgr inż. Grzegorz Badowski za pracę „Analiza techniczno-ekonomiczna napędów wentylacyjnych w energetyce”, promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz. Trzecie miejsce zajął mgr inż.
Krystian Szymaniec za pracę „Analiza jakości energii elektrycznej na podstawie
badań przeprowadzonych wśród grup odbiorców komunalnych i przemysłowych
w sieciach niskiego napięcia”, promotorem pracy był dr inż. Józef Moch.
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Sponsorami nagród, które otrzymali laureaci konkursu byli: Koło SEP
nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, oraz Oddział Opolski SEP.
Zdaniem autora artykułu zwiększająca się, w opisywanym okresie,
liczba uczestników konkursu prac dyplomowych ugruntowała jego pozycję
wśród studentów Politechniki Opolskiej.
2.4 Obchody czterdziestolecia koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej
Jednym z ostatnich wydarzeń zorganizowanych wspólnie przez Opolski
Oddział SEP, koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej i Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki były obchody czterdziestolecia Koła. Odbyły
się one 20. maja 2010 roku podczas drugiej części posiedzenia Rady Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej a jednocześnie
na zebraniu Zarządu Opolskiego Oddziału SEP. JM Rektor Politechniki Opolskiej prof. Jerzy Skubis otrzymał Srebrną Odznakę Honorową SEP. Dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian
Łukaniszyn otrzymał Medal 90-lecia SEP a ponadto Srebrną Odznakę Honorową SEP. Kolejnym punktem obchodów 40-lecia było wygłoszenie dwóch referatów „Historia czterdziestolecia Koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej”
i „Wspomnienia o Stanisławie Fryze 1885-1964”. Pierwszy referat wygłosił
prezes Koła nr 17 dr inż. Ryszard Beniak a drugi prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz. Po części oficjalnej rozpoczęły się rozmowy kuluarowe połączone
z poczęstunkiem.
3. WSPÓŁPRACA PO ROKU 2010
3.1 Działalność profesora Jerzego Hickiewicza
Dokonując przedstawiania działalności profesora Jerzego Hickiewicza
należy nadmienić, że realizowana ona była na wielu polach. Obszary tej działalności obejmujące zarówno działalność ogólnokrajową jak i działalność w Oddziale Opolskim SEP zostaną przedstawione w sposób tematyczny.
Działalność profesora Jerzego Hickiewicza silnie powiązana jest z
funkcjonowaniem Centralnej Komisji Historycznej Stowarzyszenia Elektryków
Polskich. Profesor był przewodniczącym CKH SEP od roku 2010 do roku 2014
a obecnie jest zastępcą przewodniczącego. Był on też inicjatorem i popularyzatorem Patronów Roku SEP: w 2009 r. prof. Bronisława Sochora, w 2011 r. prof.
Jana Kożuchowskiego, w 2013 r. prof. Romana Dzieślewskiego oraz w 2014 r.
Kazimierza Tadeusz Szpotańskiego.
Profesor Jerzy Hickiewicz uczestniczył w obu Kongresach Elektryki
Polskiej. W dniach 2-4. września 2009 roku w Warszawie odbył się I Kongres
Elektryki Polskiej. Profesor wygłosił na tym Kongresie referat w Sekcji Historycznej. Podczas tego Kongresu prof. Jerzy Hickiewicz złożył wniosek o renowację grobu prof. Romana Dzieślewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we
Lwowie. Wypada w tym miejscu nadmienić, że Prof. Roman Dzieślewski
(1863-1924) był od 1891 r. pierwszym polskim profesorem elektrotechniki
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i kierownikiem Katedry Elektrotechniki na Wydziale Machin CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie. Wniosek Profesora uchwalono podczas Kongresu
i zrealizowano w 2013 r. Z inicjatywy ówczesnego prezesa SEP prof. Jerzego
Barglika koszty renowacji grobowca pokryli wszyscy członkowie SEP. Doprowadzenie renowacji tego grobowca do finalnej realizacji jest wielką zasługą
prezesa Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesława Pałaca. W II Kongresie Elektryki Polskiej (2014 r.) Profesor uczestniczył wraz ze swoim doktorantem P.
Sadłowskim. Wygłosili wspólny referat w Sekcji Historycznej.
Jako członek honorowy SEP a zarazem pracownik Politechniki Opolskiej Profesor uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, sympozjach,
seminariach, zebraniach Zarządu Głównego SEP, wydarzeniach historycznych
oraz spotkaniach połączonych z zebraniami Oddziału Opolskiego SEP.
W 2009 i 2011 roku Profesor brał udział, jako przewodniczący komitetu programowego, w I i II Międzynarodowym Seminarium Włodzimierza Krukowskiego. Profesor wygłosił tam referaty.
Profesor uczestniczył w: Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Kresowianie na świecie” (2012 r.) i Międzynarodowej Konferencji Naukowej
„Wybitni Kresowianie przedstawiciele nauki, techniki i gospodarki na Śląsku
Opolskim i na świecie” (2014 r.), Na tych konferencjach, wraz ze swoim doktorantem Przemysławem Sadłowskim, reprezentował Oddział Opolski SEP.
Przedstawił tam, przygotowane z doktorantem Przemysławem Sadłowskim
i dwoma stażystami, referaty opisujące sylwetki wybranych polskich elektryków. Dnia 16 października 2015 roku Profesor wziął udział i wygłosił referat na
Konferencji „przestrzenie pamięci” zorganizowanej przez Instytut Socjologii
Uniwersytetu Opolskiego. W 2015 r. Profesor był przewodniczącym komitetu
naukowego Sympozjum Historii Elektryki, które odbyło się w Gdańsku
w dniach 29-30.06. Wygłosił tam referat „Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego”, a jego podopieczny Przemysław Sadłowski referat „140 lecie
urodzin Mieczysława Pożaryskiego”.
W ostatnim okresie Profesor wziął udział w uroczystym Seminarium
poświęconym pamięci prof. Mariana Suskiego (4.11.2015 r.). Seminarium to
zostało zorganizowane przez Politechnikę Wrocławską i Oddział Wrocławski
SEP. Ponadto 19. listopada 2015 r. wziął udział w Zebraniu Zarządu Głównego
SEP w części poświęconej Archiwum Elektroenergetyki w Toruniu a 22. października 2015 r. wziął udział w X ODME w Gliwicach.
W zakresie wydarzeń historycznych profesor Jerzy Hickiewicz brał
czynny udział w: obchodach rocznicy 70-lecia Mordu Profesorów Lwowskich
(2011 r.) wraz z oddziałem Radomskim SEP im. Włodzimierza Krukowskiego,
w odsłonięciu tablicy poświęconej prof. Romanowi Dzieślewskiemu, umieszczonej ku jego pamięci w jego rodzinnym mieście Tarnowie (27.03.2015 r.).
Ponadto Profesor brał udział w odsłonięciu w Toruniu (2015 r.) tablicy poświęconej pamięci prof. Alfonsa Hoffmanna. Bardzo często Profesor prezentował
sylwetki wybitnych elektryków na uroczystych zebraniach Oddziału Opolskiego
SEP w Opolu oraz zebraniach wyjazdowych w Nysie.
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Bez wątpienia najważniejszą działalnością profesora Jerzego Hickiewicza jest autorstwo, współautorstwo lub redakcja książek. W 2009 roku ukazała
się książka „Polacy zasłużeni dla elektryki”. Była to praca zbiorowa zrealizowana pod redakcją profesora Jerzego Hickiewicza. W 2012 r. z okazji 150 rocznicy
urodzin ukazała się monografia „Kazimierz Tadeusz Szpotański (1877-1966)”,
Wyd. COSiW SEP, Warszawa 2012 r. Jest to praca zbiorowa pod red. Jerzego
Hickiewicza. W latach 2012-2014 nastąpiło opracowywanie książki: „Roman
Dzieślewski. Pierwszy polski profesor elektrotechniki i Jego Współpracownicy”,
Warszawa-Rzeszów-Tarnów-Gliwice-Opole 2014 r. Autorem pracy jest prof.
Jerzy Hickiewicz, który współpracował przy pisaniu pracy z Przemysławem
Sadłowskim. Książka została wydana w 2014 roku a wśród instytucji wspierających jej powstanie są zarówno Politechnika Opolska jak i Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
3.2 Opolskie Dni Elektryki w latach 2011-2015
Pierwszymi z ODE zorganizowanymi w tym okresie były XXI Opolskie Dni Elektryki, które odbyły się 29. marca 2011 r. w Auli Politechniki Opolskiej [3]. Po przywitaniu przybyłych gości i wystąpieniach rektora Politechniki
Opolskiej prof. dra hab. inż. Jerzego Skubisa i prezesa Opolskiego Oddziału
Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgra inż. Leszka Kosiorka pierwszy referat wygłosił dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn „Oferta edukacyjna
i aktualne możliwości studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej w 45. rocznicę powstania Wydziału”. Kolejny referat „Jakość energii elektrycznej – zagadnienia wybrane” wygłosili
prof. dr hab. inż. Marian Pasko i dr inż. Marcin Maciążek z Politechniki Śląskiej. Kolejne dwa referaty wygłosili pracownicy Politechniki Opolskiej. Były
to „Budowa systemu inteligentnych sieci – Smart Grids – w Polsce” autorstwa
prof. dra hab. inż. Waldemara Skomudka i „Jak głęboko wnikają fale elektromagnetyczne z telefonów komórkowych w głąb naszego ciała” autorstwa dra
inż. Andrzeja Przytulskiego. Po prezentacji technicznej odbyły się wystąpienia
laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Kolejnymi ODE były zorganizowane 27. marca 2012 r. XXII Opolskie
Dni Elektryki. Podczas ceremonii otwarcia wystąpili rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis i prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Leszek Kosiorek oraz zaproszeni goście.
Pierwszy referat pt. „Oferta edukacyjna i aktualne możliwości studiowania na
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
wygłosił dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Następny referat „Energia
słoneczna, energią przyszłości?” wygłosił prof. dr hab. inż. Wiesław Tarczyński
z Politechniki Opolskiej. Kolejnymi referatami były „Postęp technologiczny
opraw oświetlenia drogowego ze źródłami światła LED” autorstwa inż. Stani-
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sława Pieniążka z ELGO Lighting Industries SA oraz „Powietrze i próżnia to
najlepsze przewodniki energii elektrycznej” autorstwa dra inż. Andrzeja Przytulskiego z Politechniki Opolskiej. Na zakończenie XXII ODE odbyły się wystąpienia laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
12. marca 2013 r. w Auli Politechniki Opolskiej odbyły się XXIII ODE.
Podczas ceremonii otwarcia wystąpili rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab.
inż. Marek Tukiendorf i prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Leszek Kosiorek a także zaproszeni goście. Ofertę edukacyjną i aktualne możliwości studiowania na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej przedstawił dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż.
Marian Łukaniszyn. Następnie główny referat XXIII ODE „Dzisiejsze problemy
z energią i odnawialne źródła energii” zaprezentował prof. dr hab. inż. Roman
Muszyński z Politechniki Poznańskiej. Kolejnym referatem był referat techniczny „Zastosowanie nowoczesnych i bezpiecznych słupów oświetleniowych
z kompozytów polimerowych w ramach infrastruktury drogowej”. Prezentację
wygłosił dyrektor dz. Oświetlenia Alumast SA mgr inż. Sławomir Melsk. Prezentacja ta była połączona z pokazem w holu „Łącznika”. Referat historyczny
„Powstanie i upadek legendy o niemieckim wynalazcy żarówki” zaprezentował
dr inż. Andrzej Przytulski z Politechniki Opolskiej. O nowoczesnych zastosowaniach elektrotechniki w robotyce opowiedzieli dr inż. Ryszard Beniak i dr
inż. Arkadiusz Gardecki z Politechniki Opolskiej prezentując wystąpienie pt.
„Roboty humanoidalne”. Następnie, jak co roku, odbyły się wystąpienia laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
XXIV Opolskie Dni Elektrotechniki odbyły się 25. marca 2014 r.
Otwarcia XXIV dokonał prezes Opolskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich mgr inż. Leszek Kosiorek. Po przemówieniach zaproszonych
gości głos zabrał dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, który wygłosił
referat „Oferta edukacyjna i aktualne możliwości studiowania na Wydziale
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”. Okraszony
pokazem technicznym wykład „Mikroprocesory wczoraj i dziś” wygłosił prof.
dr hab. inż. Mirosław Szmajda z Politechniki Opolskiej. Prezentację techniczną
„System inteligentnego domu – rozwiązania przewodowe i bezprzewodowe –
produkt polski” wygłosili Mariusz Makowski i Maciej Żuk z firmy F&F Filipkowski Spółka Jawna. Jedno z laboratoriów Politechniki Opolskiej przedstawili
dr inż. Janusz Kołodziej i dr inż. Marcin Kowol w wystąpieniu pt. „Nowoczesne
laboratorium maszyn elektrycznych”. Kolejny referat „Poczet Wrocławskich
elektryków” wygłosił dr inż. Andrzej Przytulski z Politechniki Opolskiej. Jest on
wieloletnim prelegentem na Opolskich Dniach Elektryki. Ponownie wykład
i pokaz działania robotów NAO przedstawili dr inż. Ryszard Beniak i dr inż.
Arkadiusz Gardecki, którzy wraz z studentami Adrianem Kuligiem i Szymon
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Weintrittem przedstawili referat „Roboty NAO – nowe aplikacje”. Na zakończenie ODE odbyły się wystąpienia laureatów konkursu prac dyplomowych
absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki
Opolskiej.
Ostatnie jak dotąd XXV Opolskie Dni Elektryki odbyły się 17. marca
2015 r. Zaszczycił je swoją obecnością wojewoda opolski Ryszard Wilczyński.
Otwarcia ODE dokonał rektor Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marek
Tukiendorf, który objął ODE swoim patronatem. Po ceremonii otwarcia głos
zabrali: prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak
(Rys. 5.),

Rys. 5. Przemawia prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak.

wiceprzewodniczący Rady Miasta Opola Marcin Rol, wiceprezes Oddziału
Wrocławskiego SEP prof. dr hab. inż. Bohdan Synal, członek Zarządu Głównego SEP Krzysztof Kolonko oraz witany głośnymi oklaskami dyrektor Zespołu
Szkół Elektrycznych w Opolu Dariusz Dobrowolski. Po przemówieniach zostały
wręczone medale SEP. Medale wręczał osobiście prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich dr inż. Piotr Szymczak. Medal im. Michała DoliwoDobrowolskiego otrzymał Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Opolskiej. Medal im. prof. Jana Obrąpalskiego otrzymał członek
honorowy SEP prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz. Kolejny medal im. prof.
Mieczysława Pożaryskiego otrzymał dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Dwa kolejne medale otrzymali prezes i wiceprezes Oddziału Opolskiego
SEP. Prezes mgr inż. Leszek Kosiorek otrzymał medal im. inż. Kazimierza
Szpotańskiego a wiceprezes dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. Politechniki
Opolskiej medal im. prof. Stanisława Fryzego. Następnie głos zabrał dziekan
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, który wygłosił referat „Oferta edukacyjna
Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej”
opisujący sytuację Wydziału i możliwości zdobywania nowoczesnej wiedzy na
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Wydziale. Następnie zostały wygłoszone dwa główne referaty ODE. Referat
pierwszy „Synteza termojądrowa: historia i perspektywy” wygłosił prof. dr hab.
Józef Musielok z Uniwersytetu Opolskiego. Drugi z głównych referatów „Optymalizacja torów wielkoprądowych w piecach oporowo-łukowych” wygłosili
prof. dr hab. inż. Bernard Baron z Politechniki Opolskiej i dr inż. Tomasz Kraszewski z Politechniki Śląskiej (Rys. 6.). Cieszący się dużym zainteresowaniem
referat techniczny „Współczesne trendy w oświetleniu dróg i przestrzeni publicznych” wygłosili Joanna Kocela-Boryś i Aleksander Zientek z Philips Lighting Poland SA. Wystąpieniu towarzyszyła wystawa w holu „Łącznika”.

Rys. 6. Występują prof. dr hab. inż. Bernard Baron z Politechniki Opolskiej i dr inż. Tomasz
Kraszewski z Politechniki Śląskiej.

Dwa kolejne interesujące referaty wygłosili pracownicy Politechniki
Opolskiej. Pierwszy pt. „Efekty fizyczne w ciele człowieka wywoływane polem
magnetycznym Ziemi” przedstawił dr inż. Andrzej Przytulski, a drugi „Nowoczesna metoda komunikacji człowieka z komputerem. Neurony źródłem informacji w technologii mózg-komputer” zaprezentował dr inż. Szczepan Paszkiel.
Tradycyjne wystąpienia trzech laureatów konkursu prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej zakończyły XXV Opolskie Dni Elektryki.
3.3 Działania w środowisku młodzieży i studentów
Po roku 2010 odbyło się pięć konkursów prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
Pierwszy, w opisywanym okresie, finał konkursu na najlepszą pracę
dyplomową odbył się w dniu 23. listopada 2011 r. W tym dniu zaprezentowano
8 prac dyplomowych - pięć prac magisterskich i trzy prace inżynierskie. Komisji
konkursowej przewodniczył dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Nad przebiegiem konkursu
czuwali także przedstawiciele Koła SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej.
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Po prezentacji prac przez autorów i dyskusji komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zdobył inż. Tomasz Baron za
pracę pt. „PLC w układzie hamowania rekuperacyjnego-stanowisko laboratoryjne”, promotorem pracy był dr inż. Józef Moch. Drugie miejsce zdobył inż. Tomasz Urbas za pracę „Zastosowanie algorytmu śledzenia gałek ocznych do ułatwienia obsługi komputera osobom niepełnosprawnym”, promotorem pracy był
dr inż. Mariusz Sobol. Przyznano również dwa trzecie miejsca, które zajęli: mgr
inż. Michał Krawiec za pracę „System informatyczny do ciągłego monitorowania położenia obiektów w przestrzeni”, promotorem pracy był dr inż. Michał
Tomaszewski oraz mgr inż. Tomasz Kremer za pracę „Robot dwunożny kroczący – model, prototyp”, której promotorem dr inż. Ryszard Beniak.
Autorzy prac nagrodzeni zostali dyplomami i nagrodami pieniężnymi.
Sponsorami nagród w Konkursie byli: Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, oraz Oddział Opolski SEP.
W dniu 21. listopada 2012 r. odbył się kolejny finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową dyplomantów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej. W tym roku zgłoszono 4 prace dyplomowe
- dwie prace magisterskie i dwie inżynierskie. Obradom związanym z konkursem przewodniczył dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Ostatecznie do konkursu zgłosiło się
trzech absolwentów Wydziału i tylko spośród prezentacji tych absolwentów
wybrano zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobyli ex aequo inż. Mariusz Kremer
za pracę „Mała elektrownia wiatrowa zasilająca wydzieloną sieć lokalną – część
elektryczna”, promotorem pracy był dr inż. Ryszard Beniak, oraz mgr inż. Fabian Mucha za pracę „Opracowanie wybranych elementów instalacji inteligentnego domu”, promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Wróbel. Drugie miejsce
zajął inż. Miłosz Kleszcz za pracę „Zastosowanie oprogramowania InTouch do
wizualizacji procesów przemysłowych przy wykorzystaniu modułu Ethernet”,
promotorem tej pracy był także dr inż. Krzysztof Wróbel
Na zakończenie konkursu jego laureaci otrzymali dyplomy oraz sponsorowane przez Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekana Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki, oraz Oddział Opolski SEP nagrody
finansowe. Opisywany konkurs pomimo małej ilości uczestniczących w nim
autorów prac dyplomowych stał na wysokim poziomie. Organizatorzy chcieliby
jednak, aby następne konkursy zgromadziły więcej dyplomantów Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.
W dniu 13. listopada 2013 r. odbył się trzeci, w opisywanym okresie,
finał konkursu na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Zgłoszono sześć prac
dyplomowych - trzy prace magisterskie i trzy inżynierskie. Obradom związanym
z konkursem przewodniczył prodziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki prof. dr hab. inż. Andrzej Cichoń.
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Po ciekawych prezentacjach prac przez autorów i dyskusji komisja
konkursowa w głosowaniu tajnym wyłoniła zwycięzców tego konkursu: pierwsze miejsce zajął mgr inż. Ireneusz Winnik za pracę „Koncepcja oraz realizacja
sterowania jazu elektrowni wodnej na przykładzie stopnia wodnego w Dobrzeniu Wielkim”, promotorem pracy był dr inż. Krzysztof Wróbel. Drugie miejsce
zajął mgr inż. Robert Samsel za pracę „Układ automatyki i sterowania wyłącznikiem prądu stałego na rozdzielni trakcyjnej w oparciu o sterownik CZAT
3000plus”, promotorem pracy była dr inż. Joanna Kolańska-Płuska. Warto w
tym miejscu nadmienić, że laureat pierwszej nagrody zdobył pierwsze miejsce w
ogólnopolskim konkursie SEP na najlepszą pracę dyplomową a laureat drugiej
nagrody zajął w tym samym konkursie trzecie miejsce.
Na zakończenie konkursu jego laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody
finansowe. Sponsorami nagród w konkursie byli: Koło SEP nr 17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekan Wydziału Elektrotechniki Automatyki i Informatyki,
oraz Oddział Opolski SEP.
W dniu 26. listopada 2014 roku odbył się jak dotąd przedostatni finał
na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej. Zgłoszono tylko trzy prace dyplomowe - dwie prace magisterskie i jedną inżynierską. Były to prace pt.: „Projekt i
wykonanie sterowania pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym”, „Modele
obliczeniowe akceleratora szynowego i ich weryfikacja pomiarowa” oraz „Autonomiczna jednostka WIFI zasilana energią fotowoltaiczną”. Autorem pierwszej pracy był mgr inż. Piotr Kupka zaś jej promotorem dr inż. Janusz Kołodziej.
Autorem drugiej pracy był mgr inż. Paweł Piekielny zaś jej promotorem dr inż.
Andrzej Waindok. Autorem trzeciej pracy był inż. Sławomir Szymocha zaś jej
promotorem prof. dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski. Obradom związanym
z konkursem przewodniczył dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Na konkursie obecna była
także pani prodziekan WEAiI ds. dydaktyki dr inż. Barbara Grochowicz. Nad
przebiegiem konkursu czuwali także przedstawiciele zarządu Opolskiego Oddziału SEP. Ze względu na ilość wygłoszonych referatów wszyscy absolwenci
Wydziału zostali laureatami konkursu. Pierwsze miejsce w konkursie uzyskał
mgr inż. Piotr Kupka za pracę „Projekt i wykonanie sterowania pojazdu napędzanego silnikiem elektrycznym”. Jak zawsze na zakończenie konkursu jego
laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody.
Ostatni z konkursów prac dyplomowych odbył się 25. listopada 2015
roku. Podczas wystąpień konkursowych wygłoszono 8 referatów przedstawiających najważniejsze osiągnięcia prac dyplomowych zgłoszonych do konkursu. W
tym roku wygłoszono referaty dla czterech prac magisterskich i czterech prac
inżynierskich. Obradom związanym z konkursem przewodniczył dziekan Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn. Na konkursie obecna była także pani prodziekan WEAiI ds. dydaktyki
dr inż. Barbara Grochowicz. Po prezentacji prac przez autorów i wnikliwej dyskusji komisja konkursowa, składająca się z członków zarządu Opolskiego Od-
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działu Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz pracowników Wydziału, wybrała w tajnym głosowaniu zwycięzców konkursu. Pierwsze miejsce zdobył
Szymon Moliński za pracę „Zastosowanie algorytmów OCR i zewnętrznych baz
danych w zagadnieniach komunikacji robota humanoidalnego NAO”. Promotorem pracy był dr inż. Arkadiusz Gardecki. Drugie miejsce zdobył Sławomir
Szymocha za pracę „Projekt i realizacja autonomicznego systemu zarządzania
szklarnią, opartego na sterowniku PLC”. Promotorem pracy był prof. dr inż.
hab. Krzysztof Tomczewski. Komisja konkursowa przyznała także trzy równorzędne trzecie miejsca. Uzyskali je: Mateusz Iskrzak za pracę „Sterowanie nawadnianiem pół uprawnych”, Adrian Łukaszczyk za pracę „Projekt i realizacja
dźwigu pionowego” i Łukasz Mehl za pracę „Synteza sterowania rozmytego
systemami o zmiennych subiektywnych”. Promotorami tych trzech prac byli dr
inż. Gerard Bursy i dr inż. Jacek Korniak. Na zakończenie konkursu jego laureaci otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne ufundowane przez: Koło SEP nr
17 przy Politechnice Opolskiej, Dziekana Wydziału Elektrotechniki Automatyki
i Informatyki oraz Oddział Opolski SEP.
4. PODSUMOWANIE
Analiza 50 lat współpracy Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej wskazuje na stopniowe jej zacieśnianie. Współpraca rozpoczęta od wspólnego organizowania
seminariów została następnie rozbudowana o wspólną organizację finałów konkursów prac dyplomowych absolwentów Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, organizację kursów na uprawnienia eksploatacyjne E i uprawnienie dozorowe D oraz wspólną organizację, szczególnie ważnych dla Wydziału, Opolskich
Dni Elektryki. Współpraca ta umożliwia zarówno Oddziałowi Opolskiemu Stowarzyszenia Elektryków Polskich jak i Wydziałowi Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki Politechniki Opolskiej lepsze oddziaływanie na środowisko inżynierów, studentów a także uczniów szkół średnich przyczyniając się do wzrostu
zainteresowania Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, którego
pięćdziesiątą rocznicę powstania będziemy obchodzić w 2016 roku.
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JADWIGA KRYCH
JERZY HICKIEWICZ
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

PTETiS NA WEAiI POLITECHNIKI OPOLSKIEJ
Idea powołania do życia towarzystwa naukowego, którego celem byłoby „stworzenie bodźców do rozwoju elektrotechniki na wyższym poziomie naukowym” zrodziła się w Polskiej Akademii Nauk w 1960 roku. Po uzyskaniu
poparcia w Ministerstwie Szkolnictwa Wyższego powstał komitet organizacyjny
składający się z profesorów: P. Szulkina (przewodniczący), K. Bochenka, T.
Cholewickiego, B. Dubickiego, M. Nałęcza i J. Szmita. Za oficjalną datę powstania Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
uznaje się 26 stycznia 1961 roku. W latach 1961 – 62 powstało 7 Oddziałów
PTETiS, m.in. Warszawski i Gliwicki.
Jego zasadniczym celem statutowym jest krzewienie i popieranie rozwoju elektrotechniki i elektroniki teoretycznej i stosowanej. PTETiS aktualnie
zrzesza ok. 900 członków skupionych w 15 oddziałach. Oddział w Gliwicach
powstał 21.03.1962 – jako jeden z pierwszych siedmiu oddziałów. Członkami
założycielami Oddziału Gliwickiego byli prof. prof. Tadeusz Zagajewski, Stefan
Węgrzyn, Lucjan Nehrebecki, Zygmunt Gogolewski oraz doc. Mieczysław Pluciński. Funkcję pierwszego przewodniczącego Oddziału w latach 1961 – 1963
pełnił prof. Tadeusz Zagajewski. Działalność Oddziału skupia się na popularyzowaniu i upowszechnianiu osiągnięć naukowych z dziedziny elektrotechniki,
elektroniki, automatyki i informatyki oraz na przedsięwzięciach integrujących
środowiska elektryków. Najistotniejszą rolę odgrywają zebrania naukowe,
a także organizacja konferencji.
Najwcześniej ze wszystkich Opolan członkiem PTETiSu była doc. dr
inż. Maria Jastrzębska (1924 – 1988) - już od 14.03.1963 r. W latach 1965 – 67
pełniła funkcję skarbnika Oddziału Gliwickiego.
Długi staż mieli także:
 dr inż. Bogusz Jaszczyk, docent kontraktowy (obecnie na emeryturze) –
w 08.07.1976 został, jeszcze jako pracownik WSP w Częstochowie,
przyjęty do Oddziału Warszawskiego;
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dr inż. Zdzisław Janson, profesor kontraktowy (zm. w 2011) - od
28.09.1976; w latach 1980 – 82 był członkiem Zarządu Oddziału
Gliwickiego;
dr inż. Zygmunt Rozewicz, profesor kontraktowy (zm. w 2005) – od
28.09.1976 w Oddziale Gliwickim.
dr inż. Jerzy Siwiński, profesor kontraktowy.

W 1978 roku w dniach od 29.05. do 3.06. Oddział Warszawski PTETiS
zorganizował w Jarnołtówku VII Sympozjum „Metody Matematyczne w Elektrotechnice”. Wzięli w nim czynny udział (z referatami) pracownicy naukowodydaktyczni Instytutu Elektrotechniki WSI w Opolu. W wyniku tego udanego
sympozjum do Oddziału Warszawskiego przyjęci zostali: Jerzy Hickiewicz,
Antoni Plamitzer i Piotr Wach. Ponadto zaproponowano naszemu Instytutowi
organizację następnego sympozjum. Odbyły się dwa kolejne, bardzo dobrze
zorganizowane, sympozja VIII i IX w latach 1979 oraz 1980 w Pokrzywnej.
Przewodniczącym komitetu organizacyjnego sympozjum był ówczesny dyrektor
Instytutu Elektrotechniki doc. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, a komitetowi naukowemu przewodniczył prof. dr hab. inż. Tadeusz Kaczorek.
W roku 1983 zwiększyła się liczba „opolskich” członków Oddziału
Warszawskiego PTETiS. Do PTETiS wstąpili kolejno: Jerzy Skubis, Jadwiga
Krych, Zuzanna Siwczyńska, Maciej Siwczyński, Karol Grandek, Józef Kędzia.
W związku z tym, po rozmowach z przewodniczącym Zarządu OW PTETiS dr.
inż. Andrzejem Marusakiem, grupa inicjatywna w składzie: Karol Grandek,
Jerzy Hickiewicz, Jerzy Skubis w listopadzie 1984 roku zwróciła się do Oddziału Warszawskiego PTETiS o rozważenie propozycji utworzenia oddziału w
Opolu i jej rekomendacji na forum Zarządu Głównego. Uznano jednak, że liczba
członków jest za mała i 29 listopada 1984 roku, decyzją Zarządu Głównego
PTETiS, członkowie Oddziału Warszawskiego PTETiS związani z Opolem
zostali przeniesieni do Oddziału Gliwickiego.
Opolscy członkowie Oddziału Gliwickiego biorą czynny udział w konferencjach i sympozjach naukowych organizowanych przez Oddziały: Gliwicki,
Warszawski, Poznański i Łódzki.
Ważniejsze wydarzenia związane z Oddziałem:
- Od 1983 odbywają się sympozja „Podstawowe Problemy Energoelektroniki
PPEE”. Od 1993 roku w nazwie konferencji doszło słowo
„Elektromechaniki”, a w 2007 roku – „Mechatroniki”: logo sympozjum
zmieniło się na PPEEm;
- Od 1983 seminaria wydziałowe Instytutu Elektrotechniki WSI w Opolu, a
po przekształceniu - Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki
Politechniki Opolskiej - odbywają się pod egidą PTETiS;
- W 1989 roku w konkursie na pracę naukową dot. zagadnień elektrotechniki
w ochronie środowiska I nagrodę zespołową otrzymała praca J.
Hickiewicza, M. Łukaniszyna, S. Szymańca i P. Wacha On reducing the
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vibration and noise level of induction motors with integral and fractional
slot windings;
Od 1989 przyznawana jest corocznie nagroda Zarządu Oddziału za
najciekawszy artykuł młodego naukowca opublikowany w Zeszytach
Naukowych Politechniki Śląskiej „Automatyka” i „Elektryka” oraz w
Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej „Elektryka” i „Informatyka”.
Uroczystość wręczenia nagród (zwykle jest to obraz dra Mariana
Bietkowskiego z Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej) odbywa się
podczas noworocznych spotkań Oddziału, uświetnianych koncertami.
Opolskimi laureatami tej nagrody dotychczas byli Ryszard Beniak i Piotr
Wach, Tomasz Boczar, Mariusz Jagieła, Maciej Zdanowski, Grzegorz
Korbaś, Joanna Kolańska–Płuska i Piotr Mynarek. Spotkania te są okazją do
uroczystego wręczenia odznaczeń PTETiSu i zawiadomień o przyjęciu do
Oddziału;
Od 1986 r. do 2003 prof. Krzysztof Kluszczyński prowadził „Beskidzkie
Seminaria Elektryków”;
W 1992 roku H. Dziura (BOBR ME „Komel”), J. Hickiewicz, S. Michalski
i J. Moch otrzymali I nagrodę zespołową za pracę Energooszczędne
technologie sklejania uzwojeń silników elektrycznych oraz urządzenie
technologiczne do impregnacji uzwojeń w konkursie „Nowe technologie” zorganizowanym przez ZG PTETiS;
Od 1995 r. PTETiS współorganizuje „Międzynarodową Konferencję IC
SPETO” (pierwszy raz odbyła się w 1977 roku). Od 2002 roku artykuły
opublikowane w materiałach konferencyjnych umieszczane są w bazie
danych Institution of Electrical Engineers (INSPEC);
Od 1999 r. dzięki inicjatywie prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego w Istebnej
– Zaolziu organizowane są „Ogólnopolskie (od 2004 roku
Międzynarodowe) Warsztaty Doktoranckie”. Na eksperta – moderatora
dyskusji byli zapraszani prof. prof. Marian Łukaniszyn, Ryszard Rojek,
Piotr Wach, Anna Walaszek - Babiszewska. W warsztatach tych biorą
również udział doktoranci z naszej uczelni;
23.10.2002 – członkowie Oddziału Gliwickiego na Walnym Zebraniu
Sprawozdawczo – Wyborczym zmienili nazwę oddziału na Oddział Gliwicko – Opolski PTETiS.
Oddział Gliwicko – Opolski PTETiS działa przede wszystkim w środowisku akademickim Gliwic, Katowic i Opola i skupia obecnie 204 członków
(w tym 47 osób z Opola), pracujących głównie na Politechnice Śląskiej i na
Politechnice Opolskiej, ale także w „Energotest-Diagnostyka” w Brzeziu k.
Opola i w „Pro-Vent” w Opolu;
Od 2003 r. Oddział objął patronatem Seminarium „Problemy
Eksploatacyjne Elektroenergetyki, Elektromechaniki i Energoelektroniki”
(VI w 2003 roku w Głuchołazach i VII w 2005 roku w Pokrzywnej, a VIII
w 2007 roku w Kamieniu Śląskim), wszystkie współorganizowane przez
opolską grupę Oddziału. Ostatnie IX seminarium SPE 2010 odbyło się w
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dniach 18-20 października 2010 roku w Nowych Rumunkach k. Płocka.
Współorganizatorem był Zakład Maszyn Elektrycznych „Emit-Cantoni” w
Żychlinie;
2003 – podpisano w Warszawie umowę o współpracy IEEE - Sekcji
Polskiej oraz PTETiSu;
W 2005 r. odbyło się XLI Międzynarodowe Sympozjum Maszyn
Elektrycznych w Opolu i Jarnołtówku, a współorganizatorem jego była
opolska grupa Oddziału Gliwicko – Opolskiego PTETiS;
6 października 2007 roku uroczyście nadano imię Antoniego Mariana
Plamitzera Technikum nr 5 w Zespole Szkół Elektryczno –
Telekomunikacyjnych w Kędzierzynie – Koźlu. Przedtem odbyła się
w szkole dyskusja nad wyborem patrona. Były różne propozycje, m.in.:
Ernesta Wernera von Siemensa i Thomasa Alvy Edisona. W
przeprowadzonych ankietach wyraźnie zwyciężyła kandydatura prof.
Plamitzera. Prawdopodobnie dzięki podręcznikowi Maszyny elektryczne,
z którego korzystali uczniowie. Pani dyrektor Krystyna Śliż zaprosiła wiele
znakomitości. Najważniejszą z nich była pani Kazimiera Plamitzer z synami
Andrzejem i Antonim oraz ich małżonkami. Niestety od 2012 r. Technikum
już nie istnieje;
13 października 2009 r. w Domu Technika NOT w Radomiu odbyło się
międzynarodowe seminarium poświęcone pamięci prof. Włodzimierza
Krukowskiego, upamiętniające życie i dorobek twórcy polskiej metrologii
elektrycznej pod patronatem Komitetu Elektrotechniki PAN. Zostało ono
zorganizowane przy harmonijnej współpracy SEPu z PTETiSem. Pomysł
seminarium oraz całą odpowiedzialność za jego organizację i prace
organizacyjne, znalezienie sponsorów itp. podjął Radomski Oddział SEP
(wiceprezes Oddziału mgr inż. Wiesław Michalski). Przygotowanie
programu seminarium i wciągnięcie do udziału w nim politechnik, w tym
również i Lwowskiej Politechniki (prof. Orest Iwachiw), PAK, podjęcie
patronatu naukowego przez Komitet Elektrotechniki PAN (prof. Kazimierz
Zakrzewski) - tym zajął się PTETiS (członek ZG Jerzy Hickiewicz).
Z naszego Oddziału PTETiS wygłoszono cztery referaty: Początki
elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego oraz Sylwetka prof.
Krukowskiego przedstawił Jerzy Hickiewicz, Liczniki Krukowskiego - dr
Andrzej Przytulski, Uszkodzenia liczników dr Bogusław Kasperczyk
z Politechniki Śląskiej. W Komitecie Programowym seminarium, oprócz
przewodniczącego dr hab. Hickiewicza, działali dr hab. Krystyna Macek –
Kamińska i prof. Tadeusz Skubis.
W 2015 r. na zorganizowanej przez Oddział Warszawski PTETiS X
Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Postępy
w Elektrotechnice Stosowanej”, która odbyła się w Kościelisku w dniach
15-19.06 Jerzy Hickiewicz wygłosił referat Początki politechnicznego
szkolnictwa wyższego, a jego podopieczny Przemysław Sadłowski referat
140 rocznica urodzin Mieczysława Pożaryskiego.
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W 2015 r. J. Hickiewicz był przewodniczącym komitetu naukowego
„Sympozjum Historii Elektryki”, które odbyło się w Gdańsku w dniach 2930.06. i z Przemysławem Sadłowskim wygłosił referaty opublikowane w
Zeszytach Naukowych Politechniki Gdańskiej.
Z inicjatywy członka ZG Jerzego Hickiewicza w Informatorach PTETiS od 2001 roku zaczęły ukazywać się sylwetki Polaków zasłużonych dla szeroko pojętej elektryki. Odpowiedzialnym za tę działalność historyczną PTETiS
był Jerzy Hickiewicz. Zgromadzono w ten sposób ok. 50 sylwetek opracowanych w kilku oddziałach PTETiS. Było to inspiracją do szukania sponsorów
i wydania ich w formie książkowej.
W 2009 r. ukazała się książka: POLACY ZASŁUŻENI DLA ELEKTRYKI. Początki elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego, pionierzy elektryki.
Praca zbiorowa pod red. Jerzego Hickiewicza. Wyd. PTETiS, Warszawa – Gliwice – Opole, 2009. Zawiera ona biogramy 86 urodzonych przed 1920 rokiem
osób wyróżniających się w dziedzinie elektryki, opis ich działalności naukowej,
zawodowej i społecznej wraz z wykazami ich publikacji oraz bibliografią. Autorami poszczególnych sylwetek najczęściej byli ich wychowankowie lub osoby
ze środowiska, w którym oni działali.
Książka została napisana całkowicie społecznie, a jej wydanie zawdzięczamy sponsorom, którymi byli:
- mgr inż. Jan Żyła – prezes Energotest – Energopomiar Sp. z o.o. w Gliwicach,
absolwent WSI w Opolu,
- dr inż. Zbigniew Ławrowski – prezes Energotest –Diagnostyka Sp. z o.o.
w Brzeziu k. Opola, absolwent WSI w Opolu,
- mgr inż. Krzysztof Białkiewicz – prezes Energoefekt Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej, absolwent Politechniki Śląskiej, syn Zbigniewa Białkiewicza - jednego
z autorów.
Wymienieni powyżej sponsorzy na uroczystym posiedzeniu Rady Wydziału EAiI w dniu 14.01.2010 r., otrzymali z rąk przewodniczącego Zarządu
Głównego prof. Krzysztofa Kluszczyńskiego Srebrne Odznaki PTETiS.
Kolejny sponsor mgr inż. Jacek Faltynowicz – prezes Elektrobudowa
S.A. w Katowicach - Srebrną Odznakę PTETiS otrzymał 11.03.2010 r. na uroczystym posiedzeniu w Warszawie - Międzylesiu Rady Naukowej Instytutu
Elektrotechniki i Zarządu Głównego PTETiS.
W dniach 7 – 9 października 2009 w auli Politechniki Warszawskiej
odbywały się III Targi Książki Akademickiej i Naukowej ACADEMIA 2009.
Swoją ofertę przedstawiało ponad 50 wydawnictw. Został rozstrzygnięty tradycyjny konkurs na najlepszą książkę akademicką i naukową ACADEMIA. Zgłoszono do niego 64 publikacje. Przyznano 7 wyróżnień, wśród nich znalazł się
PTETiS – za wydanie Polaków zasłużonych dla elektryki. Książka ta jest w tej
chwili nie do zdobycia i wzbudza wielkie zainteresowanie.
W dniach 2 - 4 września 2009 r. w Warszawie odbył się Kongres Elektryki Polskiej. W ramach bloku historycznego dr hab. Jerzy Hickiewicz przedstawił wykład Początki polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego
-
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i polscy pionierzy elektryki. Złożył też wniosek o renowację grobu prof. Romana
Dzieślewskiego na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie. Wniosek ten uchwalono. Prof. Roman Dzieślewski (1863 – 1924) był od 1891 r. pierwszym polskim profesorem elektrotechniki i kierownikiem Katedry Elektrotechniki na
Wydziale Machin CK Szkoły Politechnicznej we Lwowie. W r. akad. 1901/1902
był rektorem tej uczelni. Po śmierci prof. Dzieślewskiego Katedrę Elektrotechniki objął prof. Stanisław Fryze, późniejszy profesor Politechniki Śląskiej w
Gliwicach. Z tego środowiska wywodzili się też: prof. Kazimierz Drewnowski współtwórca i jeden z najwybitniejszych profesorów i rektorów Politechniki
Warszawskiej, prof. dr Kazimierz Idaszewski, późniejszy współtwórca Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, jeden z najbardziej zasłużonych
profesorów tej uczelni, prof. Gabriel Sokolnicki, który ze Lwowa nie wyjechał i
do roku 1965 (do 88 roku życia) pracował w Lwowskim Politechnicznym Instytucie, a w latach 1949 -58 był promotorem 5 prac kandydackich. Profesorowie ci
mieli wielu wychowanków. Wychowanką prof. dr S. Fryze była właśnie Maria
Jastrzębska (najpierw - Politechnika Śląska, potem – WSI w Opolu), a jego
uczniami: Antoni Plamitzer, Zygmunt Rozewicz, Jerzy Siwiński, Zdzisław Janson oraz Jerzy Hickiewicz.
Na posiedzeniu Zarządu Oddziału Warszawskiego PTETiS w dniu
11.01.2010 Jerzy Hickiewicz wygłosił wykład Początki polskiego elektrotechnicznego szkolnictwa wyższego i polscy pionierzy elektryki. Szczególnie uwypuklił początki Politechniki Warszawskiej i niezwykle dynamiczny rozwój jej
Wydziału Elektrycznego w krótkim okresie międzywojennym.
Jerzy Hickiewicz zainspirował władze PTETiSu i SEPu, aby w 150
rocznicę urodzin prof. Dzieślewskiego wybrać go na Patrona Roku 2013. Dzięki
współpracy Politechniki Rzeszowskiej z tamtejszymi oddziałami PTETiS i SEP
zorganizowano uroczystości jubileuszowe w Rzeszowie i we Lwowie. Z inicjatywy ówczesnego prezesa SEP prof. Jerzego Barglika koszty renowacji grobowca pokryli wszyscy członkowie SEP. A doprowadzenie tego do realizacji jest
wielką zasługą prezesa Oddziału Rzeszowskiego SEP Bolesława Pałaca.
W 2014 r. w Wydawnictwie MS Szybkowski pod patronatem
 Instytutu Historii Nauki PAN,
 PTETiSu,
 SEPu i
 Politechniki Opolskiej
ukazała się książka Jerzego Hickiewicza Roman Dzieślewski. Pierwszy polski
profesor elektrotechniki i Jego współpracownicy. Książka opracowana została
społecznie, a dystrybucją zajęło się Wydawnictwo MS Szybkowski.
Sponsorzy:
- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.,
- Energotest - Diagnostyka Sp. z o.o.,
- Zakład Maszyn Elektrycznych EMIT S.A.,
- Politechnika Opolska,
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- Auto Power Electronic,
- Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL,
- Elkol.
Książka wyróżniona została nagrodą Srebrnych Skrzypiec im. Profesora Bogdana Skalmierskiego. Nagroda została wręczona autorowi 14.12.2015 r. na Plenarnym Posiedzeniu Zarzadu Głównego.
Jerzy Hickiewicz ze swoim podopiecznym mgr. Jerzym Sadłowskim
uczestniczył w II Kongresie Elektryki Polskiej (2014).
Opolanie – członkowie Zarządu Oddziału:
 doc. inż. Maria Jastrzębska 1965 – 1967,
 doc. inż. Zdzisław Janson 1980 – 1982,
 dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz 1980 – 1990,
 prof. Jerzy Skubis 1990 – 1993,
 dr inż. Jadwiga Krych od 1993,
 dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska od 2005.
Opolanie – członkowie Zarządu Głównego:
 prof. Jerzy Skubis 1993 - 1999,
 dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz od 2000 do 2014,
 prof. Marian Łukaniszyn od 2011.
Dr hab. inż. Krystyna Macek – Kamińska od 2011 jest członkiem Komisji Rewizyjnej ZG.
Członkowie honorowi PTETiS z Oddziału Gliwickiego (Gliwicko – Opolskiego) z Opola:
 prof. Antoni Plamitzer - 1988 r.,
 dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz - 2006 r.
Złote Odznaki PTETiS:
 dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz – 2001 r.,
 prof. Jerzy Skubis – 2008 r.
Srebrne:
 dr Jadwiga Krych - 2001 r.,
 prof. Tadeusz Skubis – 2008 r.,
 dr inż. Zbigniew Ławrowski – 2010 r.
Aktualnie w kadencji 2014 – 2016 przewodniczącym Zarządu Głównego PTETiS jest prof. Krzysztof Kluszczyński, a członkami Zarządu Głównego
z Oddziału Gliwicko - Opolskiego: prof. Marian Pasko i prof. Marian Łukaniszyn. W Komisji Rewizyjnej pracuje dr hab. Krystyna Macek – Kamińska, a w
Komisji Młodzieżowej dr Barbara Grochowicz.
Obecny skład (w kadencji 2014 – 2016) Zarządu Oddziału Gliwicko – Opolskiego PTETIS:
 przewodniczący prof. Marian Pasko,
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 z-ca przew. prof. Andrzej Świerniak,
 sekretarz dr Wojciech Burlikowski
 skarbnik prof. Jacek Łęski,
 dr hab. Krystyna Macek – Kamińska,
 z-ca skarbnika dr Jadwiga Krych,
 dr Marcin Maciążek.
Komisja Rewizyjna Oddziału:
- prof. Bogusław Grzesik,
- dr Joanna Kolańska - Płuska,
- dr Krzysztof Dębowski.
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WIESŁAW TARCZYŃSKI
KAROL GRANDEK
Instytut Automatyki i Informatyki

HISTORIA INSTYTUTU AUTOMATYKI I INFORMATYKI
Instytut Automatyki i Informatyki został powołany z dniem 1 lutego
2005 r. jako jeden z czterech instytutów ówczesnego Wydziału Elektrotechniki
i Automatyki w Politechnice Opolskiej. Powstał on w wyniku przekształcenia
funkcjonującej już od 1991 roku Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki.
Początki Instytutu sięgają roku 1966, kiedy to 1 października powstała Wyższa
Szkoła Inżynierska, a w jej strukturach Wydział Elektryczny. Wydział ten utworzony został na bazie działającego w Opolu od 1959 r. Punktu Konsultacyjnego
Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Kształcenie inżynierów odbywało się wówczas na trzech podstawowych kierunkach: budownictwo, elektrotechnika oraz
mechanika.
Od 1 października 1974 r. rozpoczęto nauczanie na kierunku elektrotechnika na poziomie magisterskim (studia dzienne). Istniejący od 1966 r.
w strukturze Wydziału Elektrycznego Zespół Elektrotechniki Przemysłowej
rozpoczął wówczas kształcenie na kierunku elektrotechnika w ramach specjalności nauczycielskiej o nazwie: „Oprogramowanie i zastosowania maszyn cyfrowych”. Był to początek ukierunkowania badań naukowych i kształcenia na
wydziale w obszarze tematyki informatycznej i automatyki, w tym m.in. w dziedzinie komputerowego modelowania procesów oraz komputerowych systemów
sterowania.
Od roku 1975 w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Opolu wprowadzono
strukturę instytutową, w ramach której został powołany Instytut Elektrotechniki
(na prawach wydziału). W Instytucie funkcjonowało wówczas 5 zakładów naukowo-badawczych, a jednym z nich był Zakład Automatyki Przemysłowej,
utworzony na bazie dawnego Zespołu Elektrotechniki Przemysłowej.
Istotnym w procesie tworzenia obecnej struktury Instytutu Automatyki
i Informatyki był okres od roku 1976 do 1985 roku. Wówczas funkcjonował, po
kolejnych przekształceniach strukturalnych Wydziału Elektrycznego Wyższej
Szkoły Inżynierskiej, Zakład Cybernetyki Technicznej. Zakład ten zatrudniał
wtedy 1 docenta, 4 adiunktów i kilkunastu asystentów, a kierował nim doc. dr

121

inż. Adolf Auer. Zakład silnie zintensyfikował współpracę w zakresie badań
naukowych i dydaktyki z Instytutem Cybernetyki Technicznej Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Wspólne prace badawcze dotyczyły m.in.
modelowania i symulacji procesów o parametrach rozłożonych, udziału w seminariach naukowych, przygotowań rozpraw doktorskich i prac na rzecz przemysłu.
Kierownikami Zakładu Cybernetyki Technicznej byli kolejno doc. dr
inż. Adolf Auer (do 1980 r.) oraz dr inż. Karol Grandek (1981-1985). Pracownicy zakładu brali aktywny udział w działalności organizacyjnej uczelni i Instytutu
Elektrotechniki (m.in. dr inż. Ryszard Rojek pełnił funkcję Prodziekana – z-cy
Dyrektora Instytutu ds. studenckich, członka Senatu i komisji senackich oraz
członka Rady Wydziału, dr inż. Karol Grandek był przedstawicielem Koła Młodych Pracowników Nauki w Kolegium Rektorskim oraz w Senacie Wyższej
Szkoły Inżynierskiej).
Aktywność naukowa Zakładu Cybernetyki Technicznej szczególnie była widoczna w latach 1976-1981, czego potwierdzeniem było uzyskanie Nagrody Zespołowej Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki II stopnia za
działalność naukowo-badawczą w 1981 r.
W roku 1985 w wyniku kolejnej reorganizacji Instytutu Elektrotechniki
powstał z przekształcenia Zakładów: Cybernetyki Technicznej, Podstaw Automatyki i Elektroniki (kierowanego przez doc. dr inż. Marię Jastrzębską) oraz
Elektrotechniki (kierowanego przez doc. dr inż. Bogusza Jaszczyka) jeden duży
Zakład Podstaw Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, którego kierownikami byli kolejno: doc. dr inż. Bogusz Jaszczyk, dr inż. Wiesław Tarczyński
oraz doc. dr hab. inż. Ryszard Rojek. W 1991 roku Instytut Elektrotechniki został przekształcony w Wydział Elektrotechniki i Automatyki, a Zakład Podstaw
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki w Katedrę Automatyki, Elektroniki
i Informatyki, której kierownictwo powierzono dr hab. inż. Ryszardowi Rojkowi, prof. nadzwyczajnemu w Politechnice Opolskiej. Wówczas w Katedrze
zatrudnionych było 23 pracowników, w tym 3 profesorów i doktorów habilitowanych, 5 adiunktów i 5 asystentów oraz 10 pracowników technicznych.
W latach 1992-1994 na Wydziale Elektrotechniki i Automatyki uruchomiono nowe kierunki kształcenia: informatykę, automatykę i robotykę oraz
elektronikę i telekomunikację. Wymagało to zatrudnienia dodatkowych samodzielnych pracowników nauki z Uczelni współpracujących z Katedrą Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Kilkuletnie zatrudnienie (na drugim etacie) podjęli profesorowie i adiunkci z Politechniki Wrocławskiej m.in.: prof. Jerzy Świątek, prof. Andrzej Kasprzyk, prof. Janusz Mroczka, prof. Adam Grzech, prof.
Jerzy Kisilewicz, dr inż. Leszek Koszałka, dr inż. Iwona Poźniak- Koszałka, z
Politechniki Śląskiej: prof. Andrzej Świerniak, prof. Tadeusz Skubis, z Akademii Górniczo-Hutniczej: prof. Witold Byrski, prof. Jan Duda, z Politechniki
Częstochowskiej: prof. Roman Janiczek. Ponadto zostali zatrudnieni profesorowie obcokrajowcy: prof. Damir Imajew (z Petersburga) oraz prof. prof. Sergyi
Kaim, Volodymyr Khoma, Igor Buchma, Włodzimierz Owsiak (z Ukrainy).
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Od 1 lutego 2005 r. Wydział Elektrotechniki i Automatyki w wyniku
kolejnej reorganizacji zmienił strukturę na instytutową, a Katedra Automatyki,
Elektroniki i Informatyki została przekształcona w Instytut Automatyki i Informatyki, który pod tą nazwą funkcjonuje do chwili obecnej. Na dyrektora Instytutu powołano wtedy dr hab. inż. Ryszarda Rojka, prof. nadzwyczajnego w Politechnice Opolskiej, który pełnił tę funkcję do 31 grudnia 2012 roku. W ramach
Instytutu wyodrębniono trzy zakłady: Automatyki i Systemów Informatycznych
(kierownik: dr inż. Karol Grandek), Informatyki (kierownik: dr hab. inż. Włodzimierz Stanisławski, prof. nadzwyczajny w Politechnice Opolskiej) i Systemów Sterowania i Elektroniki (kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Latawiec, prof.
nadzwyczajny w Politechnice Opolskiej).
Od 1 stycznia 2013 roku został zmieniona struktura organizacyjna instytutu i powołano 4 katedry. Na dyrektora instytutu powołano dr hab. inż. Wiesława Tarczyńskiego, prof. PO, a na zastępcę dr inż. Karola Grandka.
Aktualnie Instytut Automatyki i Informatyki liczy 43 pracowników,
w tym 12 profesorów i doktorów habilitowanych, 17 adiunktów, 6 wykładowców i starszych wykładowców, 2 asystentów, 7 pracowników technicznych
i administracyjnych oraz dodatkowo 17 doktorantów.
Obecnie w strukturze instytutu funkcjonują 4 katedry:
 Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych (kierownik: dr hab.
inż. Jan Sadecki, prof. PO),
 Katedra Informatyki (kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof.
PO),
 Katedra Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych (kierownik: dr
hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO),
 Katedra Elektroniki i Teleinformatyki (kierownik: dr hab. inż. Wiesław
Tarczyński, prof. PO).
Aktualny skład osobowy Instytutu Automatyki i Informatyki z podziałem na
katedry przedstawia się następująco:
Katedra Automatyki i Systemów Informatycznych
Profesorowie tytularni:
 Prof. dr hab. inż. Anna Walaszek-Babiszewska
Doktorzy habilitowani, profesorowie nadzwyczajni:
 Dr hab. inż. Mariusz Pelc, prof. PO
 Dr hab. inż. Jan Sadecki, prof. PO (kierownik katedry)
 Dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. PO
Adiunkci:
 Dr inż. Gerard Bursy
 Dr inż. Karol Grandek
 Dr inż. Michał Podpora
 Dr inż. Anna Zatwarnicka
Asystenci:
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 Mgr inż. Majer Majer
Wykładowcy i starsi wykładowcy:
 Dr inż. M. Gola
 Mgr inż. Jakub Wojtanowski
Katedra Informatyki
Doktorzy habilitowani, profesorowie nadzwyczajni:
 Dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, prof. PO (kierownik katedry)
 Prof. dr hab. Sergyi Kaim
Adiunkci:
 Dr inż. Marek Krótkiewicz
 Dr inż. Ewelina Piotrowska
 Dr inż. Waldemar Pokuta
 Dr inż. Marek Rydel
 Dr inż. Daria Wotzka
Wykładowcy i starsi wykładowcy:
 Mgr inż. Teresa Wiśniewska
 Dr inż. Artur Smolczyk
 Dr inż. Mariusz Sobol
Katedra Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych
Profesorowie tytularni:
 Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma
 Prof. dr hab. inż. Krzysztof Latawiec
 Prof. dr hab. inż. Ryszard Rojek
Doktorzy habilitowani, profesorowie nadzwyczajni:
 Dr hab. inż. Wojciech Hunek, prof. PO (kierownik katedry)
Adiunkci:
 Dr inż. Krzysztof Bartecki
 Dr inż. Grzegorz Bialic
 Dr inż. Jacek Korniak
 Dr inż. Szczepan Paszkiel
 Dr inż. Anna Bryniarska
Asystenci:
 Mgr inż. Paweł Majewski
Wykładowcy i starsi wykładowcy:
 Dr inż. Janusz Wrzuszczak
Katedra Elektroniki i Teleinformatyki
Doktorzy habilitowani, profesorowie nadzwyczajni:
 Dr hab. inż. Wiesław Tarczyński, prof. PO (kierownik katedry)
 Dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO
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Adiunkci:
 Dr inż. Ryszard Kopka
 Dr inż. Sławomir Pluta
 Dr inż. Małgorzata Zygarlicka
Sekretariat instytutu:
 Mgr Monika Kucharska
Pracownicy naukowo-techniczni instytutu:
 Mgr inż. Władysław Perzanowski
Pracownicy inżynieryjno - techniczni instytutu:
 Minż. Leszek Chojnicki
 Inż. Artur Fonfara
 Mgr inż. Przemysław Korasiak
 Mgr inż. Marek Madej
 Mgr inż. Antoni Szymański.
Specjalizacja naukowa Instytutu kształtowała się w okresie ostatnich 20
lat jeszcze w ramach działalności Katedry Automatyki, Elektroniki i Informatyki, na bazie której powstał.
Instytut prowadzi działalność badawczą w dziedzinach zgodnych z profilem naukowym oraz specjalizacją swoich katedr w zakresie zastosowań: Automatyki i Robotyki, Informatyki oraz Elektroniki i Telekomunikacji, a w
szczególności obejmuje ona aktualnie takie obszary badawcze jak m.in.:
 zaawansowane sterowanie obiektami przemysłowymi, struktury i algorytmy nadrzędnego sterowania komputerowego, implementacja niestandardowych algorytmów o złożonej strukturze,
 sterowanie adaptacyjne, predykcyjne i odporne,
 sterowanie odporne na uszkodzenia,
 analiza i synteza wielowymiarowych układów automatyki,
 metody sztucznej inteligencji i ich zastosowanie w automatyce,
 metody modelowania rozmytego w środowisku stochastycznym,
 zastosowania systemów eksperckich i decyzyjnych,
 weryfikacja i walidacja systemów rekonfigurowalnych w oparciu o polityki,
 analiza i synteza dyskretnych systemów frakcyjnych opisanych równaniami różnicowymi niecałkowitego rzędu,
 obliczenia równoległe i ich zastosowania do rozwiązywania zadań optymalizacji i zagadnień brzegowych dla układów o parametrach rozłożonych, obliczeniowe systemy klastrowe,
 modelowanie i aproksymacja układów z czasoprzestrzenną dynamiką
opisanych równaniami typu hiperbolicznego,
 ocena jakości regulacji cyfrowych układów sterowania, w tym komputerowych systemów pomiarowych oraz odnawialnych źródeł energii,
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 rozwój technologii mózg-komputer,
 algorytmy optymalizacji przepływu i przepustowości w rozległych sieciach komputerowych, optymalizacja struktur sieci komputerowych,
 optymalizacja systemów webowych,
 badania nad adaptacyjnymi algorytmami dystrybucji żądań w systemach
webowych,
 modelowanie baz danych oraz metody mapowania baz danych pomiędzy
metamodelami, ze szczególnym uwzględnieniem kluczowych, bazodanowych wzorców projektowych,
 badania w zakresie algorytmów sztucznej inteligencji i inżynierii wiedzy
w zagadnieniach dotyczących danych wielowymiarowych oraz danych
Big Data,
 teoretyczne aspekty nanotechnologii, metody sterowania nanocząsteczkami, teoria komputerów kwantowych,
 badania nowych trendów w rozwoju technologii ochrony informacji,
 inteligentne systemy przetwarzania danych, projektowanie układów przetwarzania danych z programowalnymi układami wbudowanymi,
 implementacje technologii internetowych w sieciach przemysłowych
i komunikacyjnych obejmujących sterowniki PLC, stacje/panele operatorskie oraz stacje projektowania aplikacji,
 metodyka konfigurowania i oprogramowania rozproszonych oraz scentralizowanych systemów pomiarowo-sterujących realizowanych na bazie:
sterowników PLC, mikroprocesorowych regulatorów wielofunkcyjnych,
komputerów przemysłowych i komputerowych sieci przemysłowych,
 projektowanie cyfrowych systemów transmisji danych z wykorzystaniem
światłowodów,
 diagnostyka stanu technicznego linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 ocena niezawodności obiektów w przypadku uszkodzeń parametrycznych
i katastroficznych,
 projektowanie urządzeń, układów elektronicznych i systemów mikroprocesorowych dla potrzeb elektroenergetyki,
 diagnostyka elementów i układów elektronicznych,
 metody wiroprądowe w badaniach materiałów i wyrobów, metody elektromagnetyczne w diagnostyce,
 technologie informacyjne w edukacji, e-learning.
Instytut prowadzi badania w ramach:
 Grantów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 Badań własnych i statutowych,
 Projektów w ramach współpracy zagranicznej,
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 Projektów ułatwiających przygotowanie, wydanie i wygłoszenie publikacji i referatów naukowych finansowanych ze środków własnych Instytutu
lub z dotacji budżetowej,
 Projektów, zadań zleconych z przemysłu, instytucji samorządowych oraz
organizacji pozarządowych.
Instytut współpracuje z lokalnymi ośrodkami przemysłowymi, zlecającymi określone badania naukowe. Przyjmuje także zlecenia na badania od innych jednostek w ramach swojej specjalizacji. Działania te są zgodne z wizją
i misją Politechniki Opolskiej.
Wyniki swoich prac naukowych pracownicy Instytutu publikują w prestiżowych międzynarodowych czasopismach naukowych, w tym w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej oraz w materiałach kongresów i prestiżowych
konferencji, takich jak: Biulletyn of the Polish Academy of Sciences - Technical
Sciences; Int. Journal of Applied Mathematics and Computer Science; Archives
of Control Sciences; Lecture Notes in Artificial Intelligence; Control and Cybernetics; Journal of Factory Automation, Robotics and Soft Computing; Information Technology and Control; International Journal of Heat and Mass Transfer; IFAC Journal Reviews in Control; Nanosystems, Nanomaterials, Nanotechnolgie; Electrical Engineering; Pomiary Automatyka Kontrola; Pomiary Automatyka i Robotyka; IEEE/IFAC Int. Conf. MMAR; IFAC Symposium on
Robust Control Design; Int. Multiconference on Computer Science and Information Technology; Int. Conf. Power and Energy Systems California; Int. Conf.
Control and Fault-Tolerant Systems; Int. Conf. Systems Modelling and Control;
Int. Conf. on Control, Automation, Robotics; Workshop on Advanced Control
and Diagnostics; Int. Conf. on Computer Science and Egineering; Krajowa Konferencja Automatyki; Krajowa Konferencja Diagnostyki Procesów i Systemów;
Conf. on Computer Applications in Electrical Engineering; Modelowanie
i Symulacja Systemów Pomiarowych; Międzynarodowe Warsztaty Doktoranckie OWD.
Ogólna liczba publikacji (w czasopismach recenzowanych, referatach
konferencyjnych krajowych i zagranicznych) w latach 2011-2015 w Instytucie
wynosi 219, w tym 21 umieszczonych na tzw. Liście Filadelfijskiej, 12 książek
i monografii, podręczników i skryptów oraz 9 patentów i zgłoszeń patentowych.
Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2011-2015:
Monografie:
[1] WALASZEK-BABISZEWSKA A.: Fuzzy Modeling in Stochastic Environment; Theory, knowledge bases, examples. LAP LAMBERT Academic
Publishing GmbH & Co. KG, Saarbrücken, Germany 2011.
[2] HUNEK W. P.: Towards a general theory of control zeros for LTI MIMO
systems. Opole University of Technology Press, SiM z. 305, Opole, 2011.

127

[3] WRZUSZCZAK M.: Modelowanie przetworników wiroprądowych. Wybrane zagadnienia. Seria Studia i monografie z. 289, Politechnika Opolska
2011 – monografia habilitacyjna.
[4] KAIM S.D.: Nanofizyka zjawisk wysokoenergetycznych w ośrodkach kondensowanych. Odessa, BMB, 2011.
[5] ZATWARNICKI K., Systemy webowe z jakością usług uwzględniające
kryterium czasowe. Problemy projektowania, Studia i monografie, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012.
[6] WALASZEK-BABISZEWSKA A.: Fuzzy Modelling Stochastic Processes
Describing Brownian Motions, Chapter XV, in: Serial and Parallel Robot
Manipulators: Kinematics, Dynamics, Control and Optimization. Serdar
Kucuk (Ed.), InTech, Vienna 2012, pp. 295-308.
[7] PELC M.: Policy-based Reconfiguration of the Computer Control Systems,
Wydawnictwo Politechniki Opolskiej, seria: Studia i Monografie, Z. 335,
Opole, 2013.
[8] POKUTA W.: Równoległe aplikacje MES w systemach klastrowych, Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy, 2014.
Podręczniki akademickie:
[1] KAIM S.D., WRZUSZCZAK J.: Wstęp do analizy falkowej, BMB, Odessa
(Ukraina), 2013.
[2] PASZKIEL S.: Interfejsy mózg-komputer. Neuroinformatyka, Podręcznik
akademicki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2014.
Publikacje w obszarze automatyki:
[1] OVSYAK V., LATAWIEC K.J., OVSYAK A.: Models of the process of an
analysis of XML-formatted formulae of algorithms. Proc. of the International Conference on Intelligent Information and Engineering Systems
(INFOS 2011), September 19-23, 2011.
[2] BARTECKI K.: Approximation for a class of distributed parameter systems
using proper orthogonal decomposition. Proceedings of the 16th IEEE
IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and
Robotics, Międzyzdroje, 22-25 VIII 2011, pp. 351-356.
[3] BARTECKI K.: Aproksymacja pewnej klasy układów o parametrach rozłożonych z zastosowaniem metody dekompozycji ortogonalnej. Materiały
XVII Krajowej Konferencji Automatyki, Kielce, 19-22 VI 2011, ss. 492503.
[4] HUNEK W. P., STANISŁAWSKI R., LATAWIEC K. J., ŁUKANISZYN
M.: Pole-free GMVC and LQR designs for nonsquare LTI MIMO systems.
CD Proc. of 16th IEEE IC MMAR, 22–25 August 2011, Międzyzdroje, Poland, pp. 95–99, DOI: 10.1109/ MMAR.2011.6031324.
[5] STANISŁAWSKI R., HUNEK W. P., LATAWIEC K. J.: Finite approximation of discrete-time fractional derivative. CD Proc. of 16th IEEE IC
MMAR, 22–25 August 2011, Międzyzdroje, Poland, pp. 142–145.
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[6] KOŁODZIEJ J., KOWOL M., ŁUKANISZYN M., LATAWIEC K.: Analysis of objective function in evolutionary optimization of two-module reluctance transverse-flux motor. XXXIV Międzynarodowa Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów IC-SPETO, Ustroń, 2011, ss. 9596.
[7] STANISŁAWSKI W., RYDEL M.: Zredukowany hierarchiczny model matematyczny złożonego obiektu sterowania na przykładzie kotła energetycznego, XVII KKA, 19-22.06 Kielce-Cedzyna, 2011, ss. 864-875.
[8] WALASZEK-BABISZEWSKA A.: Probabilistic-fuzzy knowledge bases for
diagnostic systems, in: Recent Advances in Applied & Biomedical Informatics and Computational Engineering in Systems Applications, Lazard M.
et al. (Eds.), pp. 65-70. WSEAS Press, 4-th WSEAS Int. Conf. on Biomedical Electronics and Biomedical Informatics (BEBI’11), Florence, Italy,
August 2011.
[9] KORNIAK J.: Genetyczna optymalizacja parametrów układu regulacji modelem suwnicy. Mat. Konferencyjne (streszczenia), XVII Krajowa Konferencja Automatyki – KKA’2011, 19-22.06.2011 Kielce-Cedzyna, s. 95.
[10] PELC M.: Architecture For Hierarchical Policy-Supervised Fault DetectionComponent / Middleware. Proceedings of DPS 11, Pomiary Automatyka Kontrola, Gliwice, Polska, 2011, nr 9, pp. 1005-1010.
[11] PELC M.: Rekonfigurowalne autonomiczne systemy sterowania. PomiaryAutomatyka Kontrola, Gliwice, Polska, 2011, nr 5, pp. 460-462.
[12] BARTECKI K., CZORNY M.: Implementacja sztucznej sieci neuronowej
w architekturze równoległej z wykorzystaniem protokołu MPI. Pomiary
Automatyka Kontrola, nr 6/2011, ss. 638-640.
[13] SADECKI J.: Równoległe implementacje algorytmu Gaussa-Seidela w
środowisku OpenMP, Pomiary Automatyka Kontrola, marzec 2011, ss.
301-304.
[14] KORNIAK J., Rojek R.: Sterowanie rozmyte modelem suwnicy przemysłowej, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 3/2011, ss. 235-237.
[15] PELC M.: Self-tuning run-time reconfigurable PID controller. Archives of
Control Science, Gliwice, Polska, 2011, vol. 21(2), pp. 121-137.
[16] HUNEK W. P., STANISŁAWSKI R., LATAWIEC K. J.: Pole-free control
designs for nonsquare LTI MIMO systems. Pomiary Automatyka Kontrola,
vol. 57, No. 3, 2011, pp. 238–240.
[17] STANISŁAWSKI R., HUNEK W. P., LATAWIEC K. J.: Normalized finite fractional discrete-time derivative – a new concept and its application
to OBF modeling. Pomiary Automatyka Kontrola, vol. 57, No. 3, 2011, pp.
241–243.
[18] BARTECKI K.: Metoda dekompozycji ortogonalnej w aproksymacji układów z czasoprzestrzenną dynamiką. Rozdział w Monografii Politechniki
Świętokrzyskiej.
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[19] HUNEK W. P., LATAWIEC K. J.: A study on new right/left inverses of
nonsquare polynomial matrices. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, vol. 21, No. 2, 2011, pp. 331–348.
[20] HUNEK W. P.: Pole-free vs. stable-pole designs of minimum variance
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[8] WRZUSZCZAK M.: Wzorcowanie defektometrów wiroprądowych, Przegląd Elektrotechniczny, R. 88 nr 12a / 2012, ss. 171-173.
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[48] KOPKA R., TARCZYŃSKI W.: Influence of the operation conditions on
the Supercapacitors Reliability paremeters. Pomiary Automatyka Robotyka
R. 19, 3/2015, ss. 49-54.
[49] LUSA T., PŁOWIEC J., SZWED M., SARNIAK Ł., WOTZKA D.: Identyfikacja uszkodzeń rurociągów kriogenicznych metodą emisji akustycznej,
Materiały Budowlane, nr 8, ss. 63-65, 2015.
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Opracowano również patenty oraz zgłoszenia patentowe:
[1] TARCZYŃSKI W.: Układ do zabezpieczania przetwornicy elektronicznej
napięcia stałego. Zgłoszenie P 39057, Decyzja o przyznaniu patentu z dn.
08.11.2013.
[2] SZMECHTA M., ZMARZŁY M., BIALIC G.: Urządzenie do poziomowania, zwłaszcza konstrukcji mechanicznych. Uzyskanie ochrony patentowej
PAT.218670,
[3] TARCZYŃSKI W., KOPKA R. Układ do kontroli wymiarów wyrobów,
zwłaszcza metalowych. Zgłoszenie patentowe nr P-392936. Właścicielem
patentu jest MetalTech Praszka. W 2014 r. udzielono patentu.
[4] KOPKA R.; Sposób sterowania zasilania półprzewodnikowych elementów
elektroluminescencyjnych w źródłach światła, Politechnika Opolska, Zgłoszenie patentowe nr P-399573.Właścicielem patentu jest Politechnika
Opolska.
[5] SZMECHTA M., ZMARZŁY M., BIALIC G.: Uzyskanie ochrony patentowej: PAT.218670, Urządzenie do poziomowania, zwłaszcza konstrukcji
mechanicznych.
[6] TARCZYŃSKI W., R. KOPKA: Układ do testowania złącz teleinformatycznych z wyprowadzeniami kablowymi, Zgłoszenie patentowe,
P.409190, z dnia 18.08.2014.
[7] TARCZYŃSKI W., R. KOPKA: Układ do badania złącz teleinformatycznych z wyprowadzeniami kablowymi, Zgłoszenie patentowe, P.410237, z
dnia 24.11.2014.
[8] TARCZYŃSKI W.: Układ wytwarzania sygnałów przesuwalnych i pomiar
kąta przesunięcia fazowego. Zgłoszenie nr P395012. Ochrona patentowa
decyzją z dnia 13.04.2015r.
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[9] TARCZYŃSKI W.: Układ do pomiaru przemieszczania się sygnałów w linii
wieloprzewodowej sprzężonej. Zgłoszenie nr P397453. Ochrona patentowa
decyzją z dnia 06.07.2015r.
W 2013 i 2014 roku Instytut był organizatorem konferencji:




XLV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów MKM 2013. Organizator: dr hab. inż. Maria Wrzuszczak, prof. PO, Głuchołazy, 811.09.2013
konferencja popularno-naukowa Mózg-Komputer BCI. Organizator: dr
inż. Szczepan Paszkiel, Opole 18.03.2014.
VI Konferencja Naukowa pt. Rachunek Różniczkowy Niecałkowitego
Rzędu i Jego Zastosowania (RRNR 2014) pod patronatem Komitetu
Automatyki i Robotyki Polskiej Akademii Nauk. Organizator: prof.
Krzysztof Latawiec, dr hab. inż. Rafał Stanisławski, prof. PO, Opole,
11-12.09.2014,

Instytut współuczestniczył również w organizacji uroczystości nadania
tytułu Doktora Honoris Causa w Politechnice Opolskiej Profesorowi Tadeuszowi Kaczorkowi (2009 r.), a prof. Ryszard Rojek był promotorem przewodu
i autorem laudacji.
Należy podkreślić szczególnie duży wkład w rozwój Instytutu, Wydziału i Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Ryszarda Rojka. Prof. Ryszard
Rojek pracuje na Politechinice Opolskiej od 1966 i aktywnie uczestniczył we
wszystkich ważnych etapach jej rozwoju pełniąc najważniejsze funkcje w Instsytucie i na Wydziale.
W Instytucie aktywnie pracują liczne koła naukowe, w tym: Grupa.NET
PO, PIXEL, iGroup i TeamBit.
Z inicjatywy pracowników Instytutu i studentów kierunku Informatyka
zrzeszonych w Kołach Naukowych InFormat, Grupa.NET PO, TeamBit oraz
PIXEL, od 2004 roku organizowana jest konferencja Opolskie Dni IT. Konferencję tą oraz inną działalność związaną z propagowaniem kierunku Informatyka zainicjowała dr inż. Małgorzata Kaliczyńska. Studenckie Koło Naukowe
Grupa.NET PO z opiekunem dr inż. Anną Zatwarnicką od 2007 roku organizuje
również konferencję IT Academic Day. Wydarzenia te cieszą się dużym zainteresowaniem, propagują nowoczesne technologie informatyczne i stanowią okazję do spotkań z przedstawicielami firmami z branży IT, takimi jak: Microsoft
Polska, IBM Polska, Capgemini Polska, JCommerce, Future-Processing, CreditSuisse Polska, Volvo, Nowa ITAKA, Contour Technology, Radytek, PITERION, OSEC, Atel Electronics, Codefusion oraz wieloma innymi.
Z inicjatywy studenckiego koła naukowego TeamBit, którego opiekunem jest dr inż. Artur Smolczyk, organizowane są corocznie (od 2009 r.) Otwarte Mistrzostwa Opola w Programowaniu Zespołowym dla studentów opolskich
uczelni oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Są one okazją do sprawdzenia
umiejętności zespołowego rozwiązywania problemów informatycznych i algo-
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rytmicznych i cieszą się dużym zainteresowaniem młodzieży. Laureaci tych
mistrzostw udanie występują w Mistrzostwach Polski.
Co roku na pikniku naukowym odbywającym się w ramach Opolskiego
Festiwalu Nauki studenckie koło naukowe PIXEL popularyzuje zagadnienia
związane z grafiką komputerową.
Od 2011 roku dla studentów informatyki organizowany jest przedmiot
"Nowoczesne technologie w informatyce", do współprowadzenia którego dr inż.
Anna Zatwarnicka zaprasza przedstawicieli licznych firm z branży IT z Opola,
Wrocławia, Warszawy oraz Katowic.
Od stycznia 2016 roku Instytut zmienił swoją siedzibę na nową w budynku nr 3 II Campusu Politechniki Opolskiej. Budynek został wyremontowany
w ramach projektu Modernizacji BUD nr 1 i BUD nr 3 finansowanego ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
W nowej lokalizacji Instytut posiada 27 laboratoriów dydaktycznych
i specjalistycznych pracowni naukowo-badawczych. Wśród nich należy wyróżnić takie laboratoria jak: grafiki komputerowej, neuroinformatyki i systemów
decyzyjnych, systemów wirtualizacji, systemów operacyjnych, programowania,
systemów webowych, systemów mobilnych, Cisco, baz danych, systemów równoległych, rozproszonych oraz ochrony danych, nowoczesnych przetworników
i układów pomiarowych oraz czujników MEMS, sieci przemysłowych i układów programowalnych automatyki, narzędzi sztucznej inteligencji, teorii sterowania i systemów, automatyki przemysłowej I i II, podstaw elektroniki oraz
układów elektronicznych, techniki P i procesorów sygnałowych, układów
FPGA oraz systemów wbudowanych, telekomunikacji i transmisji danych, bezprzewodowych sieci teleinformatycznych i techniki radiowej, modulacji i detekcji, podstaw optoelektroniki, metrologii, badawczo – dydaktyczne z zakresu
światłowodowych sieci teleinformatycznych i elementów optoelektronicznych.
W 2008 r. uruchomiono w Instytucie Lokalną Akademię Cisco w ramach, której prowadzony jest dla studentów cykl szkoleń pod patronatem firmy
Cisco Systems. Absolwenci kursów Cisco są przygotowani do uzyskania certyfikatu zawodowego Cisco Certified Networking Associate (CCNA).
Instytut Automatyki i Informatyki kształci studentów na kierunkach: informatyka, automatyka i robotyka, elektronika i telekomunikacja do 2014, a od
2015 elektronika przemysłowa oraz częściowo elektrotechnika i mechatronika.
Na II stopniu kształcenia opiekuje się następującymi specjalnościami: Systemy
Sterowania w Automatyce i Robotyce dla kierunku Automatyka i Robotyka oraz
Sieci Komputerowe i Systemy Baz Danych dla kierunku Informatyka. Prowadzi
również studia podyplomowe: Informatyka z elementami informatyki śledczej
oraz Systemy i sieci komputerowe.
Pracownicy instytutu od 2009 aktywnie uczestniczą w realizacji projektu „Czas Inżynierów” i „Czas inżynierów II” – studia zamawiane w Politechnice
Opolskiej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, obejmujący kierunki
kształcenia takie jak automatyka i robotyka oraz informatyka.
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Studenci i pracownicy Instytutu mają możliwość licencjonowanego
i nieodpłatnego korzystania z systemów operacyjnych i najnowszego oprogramowania firmy Microsoft, zarówno w laboratoriach komputerowych, jak i do
swoich potrzeb edukacyjnych w warunkach domowych (w ramach udziału w
programie DreamSpark). W ramach programu akademii Microsoft mają dostęp
do licznych materiałów szkoleniowych oraz kursów z technologii Microsoft.
Instytut na podstawie podpisanych umów prowadzi stałą współpracę z
wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy, a wśród nich m.in. z Katedrą Automatyki i Procesów Sterowania na Wydziale Technik Komputerowych i Informatyki Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Sankt Petersburgu (Rosja),
Wydziałem Technik Komputerowych i Technologii Informatycznej Uniwersytetu Narodowego „Politechnika Lwowska” we Lwowie, Katedrą Technologii
Komputerowych i Informacyjnych Odeskiego Państwowego Uniwersytetu w
Odessie (Ukraina), Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Uniwersytetu
Technicznego w Ostrawie (Czechy), Pontyfikalnym Uniwersytetem Katolickiego Stanu Parana w Curitibie (Brazylia), The Center of Computer and Computional Science, University of Greenwich (Anglia) i Copenhagen University (Dania).
Pracownicy Instytutu uczestniczyli i uczestniczą w projektach międzynarodowych, w tym m.in. w projektach edukacyjnych: Socrates Programme
Minerva nt. „Conceptualization and Implemetation of Distributed Laboratories
in Open Networks”, którego głównym koordynatorem był prof. Smail Meani z
Vasa Polytechnik (Finlandia), Tempus Russian Higher Education in Information
Technology (2006-2009), Dynamical Self-Configuring Automative Systems
(2006-2009, Greenwich, Anglia), Programie Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska (2007-2013, Uniwersytet Techniczny w
Ostrawie).
Pracownicy Instytutu uczestniczą również aktywnie w realizacji programu edukacyjnego ERASMUS i współpracują z wieloma uczelniami zagranicznymi w obszarze kierunków: automatyka i robotyka, informatyka oraz elektronika i telekomunikacja, m.in.: Vaasa Polytechnik (Finlandia), Politechnica de
Granada (Hiszpania), Universität Siegen, Fachhochschule: Koblenz, Stuttgart,
Isny, Kaiserslautern (Niemcy), University of Abertay Dundee (Wielka Brytania).
Instytut współpracuje również z wieloma placówkami krajowymi,
w tym m.in. z Instytutem Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego; Instytutem Automatyki oraz Instytutem Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej; Katedrą Automatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; Instytutem Automatyki i Robotyki Wydziału Mechatroniki oraz Instytutem Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki
Warszawskiej; Katedrą Automatyki i Elektroniki Politechniki Białostockiej;
Instytutem Informatyki, Automatyki i Robotyki oraz Wydziałem Informatyki
i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wydziałem Informatyki oraz Wydziałem Elektrycznym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz
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Katedrą Technologii na Wydziale Przyrodniczo – Technicznym w Uniwersytecie Opolskim. Współpracuje również z Wydziałem Gospodarki i Innowacji
Urzędu Miasta Opola i jednostkami naukowo-badawczymi i firmami, w tym:
Instytutem Szkła, Materiałów Ogniotrwałych i Budowlanych w Warszawie;
Oddziałem Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu; Instytutem Energetyki w Warszawie; BOT Elektrownia Opole S.A.; Energetyką Cieplną Opolszczyzny S.A – ECO S.A., TAURON Polska Energia S.A., Oddział w
Opolu, ATEL Electronics, Górażdże Cement S.A. w Choruli, Microsoft Polska,
IBM, Capgemini, IFM Ecolink w Opolu, MetalTech Praszka w Praszce, FutureProcessing, JCommerce, Orbit-One, Volvo, Credit-Suisse, ATOS, Intenso, Nowa ITAKA S.A., Binartech, Asseco, Code-Fusion, Contour-Technology, PAARI
oraz CD Project RED.
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych (od 2005 r.) oraz doktora
habilitowanego (od 2009 r.) w dyscyplinie automatyka i robotyka, przy czym 11
pracowników samodzielnych należących do naukowego minimum naukowego
(2 profesorów tytularnych i 11 doktorów habilitowanych) pracuje w Instytucie
Automatyki i Informatyki. W okresie ostatnich 3 lat tytuł naukowy profesora
uzyskała prof. Anna Walaszek-Babiszewska, a prace habilitacyjne obronili: dr
hab. inż. Wojciech Hunek, dr hab. inż. Rafał Stanisławski, dr hab. inż. Mariusz
Pelc, dr hab. inż. Krzysztof Zatwarnicki, natomiast 5 osób obroniło prace doktorskie pod kierunkiem pracowników Instytutu. W 2016 przewidziane jest
wszczęcie w dyscyplinie Automatyka i Robotyka 2 procedur habilitacyjnych,
obrona 1 pracy doktorskiej. Aktualnie otwartych jest 9 przewodów doktorskich
w dyscyplinie Automatyka i Robotyka.
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DARIUSZ ZMARZŁY
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

HISTORIA INSTYTUTU ELEKTROENERGETYKI
I ENERGII ODNAWIALNEJ
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej jest jednym z czterech
instytutów na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki
Opolskiej. Podstawą jego powstania był Zespół Elektroenergetyki, który jako
jeden z sześciu zespołów przedmiotowych wchodził w skład utworzonego w dn.
01.06.1966 roku Wydziału Elektrycznego.
Z początkiem lat 70-tych powstają zakłady w miejsce zespołów przedmiotowych – w tym także Zakład Elektroenergetyki. Staje się on wówczas samodzielną jednostką podejmującą prace naukowo-badawcze na zlecenie gospodarki narodowej. Rozszerzenie zakresu działalności Zakładu Elektroenergetyki
następuje, gdy przejmuje on blok przedmiotów dawnego zespołu elektrotechniki
przemysłowej (co wiązało się z powstaniem nowego zakładu – cybernetyki
technicznej).
W 1975 roku Wydział Elektryczny zostaje przemianowany na Instytut
Elektrotechniki, w składzie którego nadal pozostaje Zakład Elektroenergetyki,
kierowany przez prof. dr hab. inż. Tadeusza Szostka.
W latach 80-tych następuje reorganizacja Instytutu Elektrotechniki,
wskutek której ilość zakładów ulega zmniejszeniu do trzech, a Zakład Elektroenergetyki rozszerza swą działalność dydaktyczną i naukową. Rozwija się współpraca z silnymi ośrodkami w kraju i zagranicą. Znajduje to swój wyraz m.in. w
stażach zagranicznych (w Holandii – prof. J. Kędzia, w Austrii – prof. J. Skubis,
w USA – prof. J. Wróblewski) i w udziale w konferencjach o zasięgu szerszym
niż lokalny.
W 1991 roku Instytut Elektrotechniki zostaje przekształcony w Wydział
Elektrotechniki i Automatyki przy pozostawieniu struktury organizacyjnej na
poziomie trzech zakładów. Poprawa bazy lokalowej nastąpiła początkiem lat 80tych, kiedy oddano do użytku nowy gmach przy ul. Sosnkowskiego.
W latach 80-tych i 90-tych funkcję kierownika Zakładu Elektroenergetyki, a od 01.09.1992 Katedry Elektroenergetyki pełnią na zmianę: prof. dr hab.
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inż. Tadeusz Szostek, prof. dr hab. inż. Jerzy Wróblewski oraz prof. dr hab. inż.
Jerzy Skubis.
W tym okresie głównymi obszarami działalności są:
- diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych w urządzeniach
elektrycznych,
- diagnostyka stanów sieci elektroenergetycznych,
- projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej,
- metody planowania rozwoju sieci przesyłowej w systemie elektroenergetycznym,
- modele cieplne i badanie pól temperaturowych urządzeń rozdzielczych.
W zakresie prac z dziedziny diagnostyki układów izolacyjnych utworzono laboratorium diagnostyki izolacji transformatorów. W zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej utworzono modele matematyczne
systemów automatyki oraz opracowano wspomaganie komputerowe badań stanów przejściowych w obwodach wejściowych układów automatyki. Prowadzono obszerne badania elektryzacji statycznej dielektryków, w szczególności olejów transformatorowych, W ramach współpracy z przemysłem trwały prace nad
komputeryzacją procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych, opracowano także nowe układy do
pomiarów różnych parametrów fal akustycznych towarzyszących wyładowaniom niezupełnym. Szereg prac realizowano na zlecenie zakładów energetycznych i elektrowni w całym kraju. Dotyczą one przede wszystkim oceny wyładowań niezupełnych w transformatorach metodą emisji akustycznej.
W grudniu 1998 roku przyznano Wydziałowi Elektrotechniki
i Automatyki uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika. Istotny udział miał w tym Instytut Elektroenergetyki, z uwagi na dynamiczny rozwój kadry naukowej. Następnym
istotnym osiągnięciem było przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie elektrotechnika (2004) i stopnia
naukowego doktora w dyscyplinie automatyka i robotyka (2005).
Po przejściu prof. Szostka na emeryturę i odejściu prof. Wróblewskiego, od 2000 roku kierownictwo nad Katedrą Elektroenergetyki, a od lutego 2005
roku Instytutem Elektroenergetyki przejmuje prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis,
który pełni tę funkcję do końca 2008 roku. Od 1 stycznia 2009 roku Dyrektorem
Instytutu zostaje prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły.
W lutym 2005 roku miała miejsce reorganizacja Wydziału Elektrotechniki i Automatyki, w wyniku której w miejsce Katedr powstały Instytuty,
w ramach których wyodrębniono Zakłady.
W 2006 roku zakłady zostały przekształcone w katedry. W obecnej postaci Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej składa się z 3 katedr oraz
z Sekcji Inżynieryjno-Technicznej. Katedry są następujące: Katedra Inżynierii
Materiałowej i Elektrycznej, której kierownikiem jest dr hab. inż. Stefan Wolny,
prof. PO Katedra Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych, której kierowni-
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kiem jest dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO oraz Katedra Wysokich
Napięć, której kierownikiem jest prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar.
W 2013 roku Instytut zmienił nazwę na Instytut Elektroenergetyki
i Energii Odnawialnej.
Aktualnie Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej liczy 22
pracowników, w tym 3 profesorów zwyczajnych, 7 doktorów habilitowanych, 4
adiunktów, 2 starszych wykładowców, 1 asystent oraz 5 pracowników techniczno-administracyjnych. Działalność naukowo-badawcza skupia się wokół następujących tematów:
- badania wpływu fulerenów i innych nanocząstek na własności fizykochemiczne cieczy izolacyjnych,
- analiza zjawiska kawitacji akustycznej i sonoluminescencji w dielektrykach,
- zastosowanie metod sztucznej inteligencji (systemy ekspertowe, sztuczne
sieci neuronowe, systemy neuronowo-rozmyte, modele populacyjne) w
elektroenergetyce,
- badania elektryzacji strumieniowej,
- badania zagrożeń izolacji transformatorów energetycznych elektryzacją
statyczną,
- aparatura rozdzielcza i łączeniowa w sieciach elektroenergetycznych,
- automatyzacja i komputeryzacja systemów elektroenergetycznych,
- diagnostyka wysokonapięciowa układów izolacyjnych,
- diagnostyka zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych,
- gospodarka energetyczna w zakładach przemysłowych,
- zarządzanie i sterowanie sieciami elektroenergetycznymi,
- detekcja, pomiary i lokalizacja wyładowań niezupełnych metodą emisji
akustycznej w izolacji urządzeń elektroenergetycznych,
- pomiar i analiza drgań mechanicznych w transformatorach dużej mocy,
- projektowanie i budowa komputerowych lokalizatorów doziemień w sieciach prądu stałego,
- badania urządzeń i systemów elektroenergetycznych,
- lokalizacja zwarć w sieciach elektroenergetycznych,
- zarządzanie stratami energii elektrycznej w sieciach rozdzielczych,
- badania w zakresie optymalizacji zużycia energii elektrycznej w oczyszczalniach ścieków,
- badania w zakresie energii odnawialnej, głównie energii wiatrowej (badania
infradźwięków, drgania turbin wiatrowych).
Ogólna ilość publikacji za rok 2014 wynosiła 63 (w czasopismach o zasięgu krajowym i zagranicznych) w tym 10 publikacji Impact Factor (IF) wymienionych w części A wykazu MNiSW, 13 publikacji Impact Factor (IF) wymienionych w części B wykazu MNiSW, 9 patentów oraz 5 monografii naukowych.
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej posiada 10 laboratoriów dydaktycznych i naukowo-badawczych oraz 8 specjalistycznych pracowni
naukowo-badawczych.
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Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej prowadzi zajęcia
w następujących obszarach (zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych): automatyka zabezpieczeniowa, diagnostyka układów izolacyjnych,
informatyka w elektroenergetyce, materiałoznawstwo elektryczne, inżynieria
materiałowa, sieci i systemy elektroenergetyczne, rynki energii, technika wysokich napięć, urządzenia elektryczne, podstawy elektroenergetyki, odnawialne
źródła energii, audyt energetyczny, multimedialne techniki prezentacji.
W ramach współpracy międzynarodowej Instytut współuczestniczył w
programie Leonardo da Vinci – czego wynikiem jest m.in. program komputerowy ENERGY – SAFE, zrealizowany w ramach współpracy z Unią Europejską.
Realizowano także współpracę naukową z Uniwersytetem w Holandii w Twente. Kontynuowano TEMPUS PROGRAMME Russian Higher Education in Information Technology: an International Approach (ITAPP), którego koordynatorem w Polsce jest dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO.
Osiągnięcia Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej nie byłyby możliwe bez odpowiedniej polityki kadrowej polegającej m.in. na: wspieraniu młodej kadry w działaniach zmierzających do uzyskiwania stopni naukowych, ułatwiania wyjazdów na staże zagraniczne, premiowanie wszelkiej aktywności naukowo-badawczej jak np. aktywny udział w konferencjach zagranicznych, uzyskiwanie dotacji na badania w postaci grantów. Także studium
doktoranckie w dyscyplinie elektrotechnika oraz automatyka i robotyka, funkcjonujące na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki od 1999 roku
stanowi tego wyraz.
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej jest także znanym
ośrodkiem naukowym pozyskującym i realizującym projekty naukowobadawcze. W latach 1995-2015 pracownicy Instytutu uzyskali 25 projektów (J.
Skubis, T. Boczar, D. Zmarzły, M. Lorenc, P. Frącz, B. Kucharska, A. Dąbrowski, S. Borucki, M. Zdanowski, B. Kaszowska, A. Cichoń, Ł. Nagi) finansowanych przez KBN, MNiSW, NCBiR oraz NCN. Ponadto jeden z projektów jest w
trakcie podpisywania umowy. Problematyka podawana w grantach wiązała się
głównie z doskonaleniem metod diagnostyki izolacji metody emisji akustycznej
i badaniem zjawisk elektryzacji statycznej w układach izolacyjnych.
Aktualny skład osobowy Instytutu Elektroenergetyki na dzień 1.10.2015:
1. Prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis – prof. zw.
2. Prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar – prof. zw.
3. Prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły- prof. zw.
4. Dr hab. inż. Barbara Kaszowska - prof. PO
5. Dr hab. inż. Stefan Wolny- prof. PO
6. Dr hab. inż. Sebastian Borucki – prof. PO
7. Dr hab. inż. Paweł Frącz – prof. PO
8. Dr hab. inż. Andrzej Cichoń – prof. PO
9. Dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO
10. Dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
11. Dr hab. inż. Maciej Zdanowski - adiunkt
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
1.

Dr inż. Paweł Aksamit - adiunkt
Dr inż. Wiesław Kopterski – adiunkt
Dr inż. Marek Szmechta - adiunkt
Dr inż. Andrzej Włóczyk – starszy wykładowca
Dr inż. Barbara Kucharska -starszy wykładowca
Mgr inż. Ireneusz Urbaniec – asystent (urlop bezpłatny)
Inż. Andrzej Gról - pracownik techniczny
Maciej Wiśniewski - pracownik techniczny
Mgr Marta Lech - pracownik administracyjny
Karolina Witkowska - pracownik administracyjny
Mgr Elżbieta Czaja – pracownik administracyjny.

Katedra Inżynierii Materiałowej i Elektrycznej

Skład osobowy:
 dr hab. inż. Stefan Wolny, prof. PO, kierownik Katedry,
 prof. dr hab. inż. Dariusz Zmarzły,
 dr hab. inż. Maciej Zdanowski,
 dr inż. Paweł Aksamit,
 dr inż. Barbara Kucharska.
Działalność naukowo-badawcza:
Kadra naukowa Katedry prowadzi prace badawcze o charakterze eksperymentalnym, które można zakwalifikować do pięciu podstawowych grup:
a) badania tendencji do elektryzowania się cieczy dielektrycznych oraz ich
mieszanin (w tym głównie mineralnego oleju izolacyjnego, czystych węglowodorów i paliw naftowych),
b) badania stanu systemów izolacji wysokiego napięcia (w tym głównie izolacji papierowo-olejowej) z wykorzystaniem diagnostyki wykonywanej metodami polaryzacyjnymi,
c) badania wpływu nanocząstek na właściwości fizykochemiczne cieczy dielektrycznych (w tym głównie możliwości zastosowania fulerenów jako modyfikatora transformatorowych olejów izolacyjnych),
d) badania nad zjawiskiem kawitacji akustycznej jako potencjalnego wskaźnika zmian starzeniowych w diagnostyce transformatorów,
e) badania własności fizycznych, chemicznych i elektrycznych dielektryków
stałych i ciekłych.
Prowadzone są również prace badawcze o charakterze symulacyjnoobliczeniowym, które można zaklasyfikować do czterech podstawowych grup:
a) zastosowanie wnioskowania statystycznego do analizy wyników badań
elektryzacji strumieniowej cieczy dielektrycznych,
b) zastosowanie wnioskowania statystycznego do analizy wyników badań
stanu izolacji wysokonapięciowej z wykorzystaniem diagnostyki wykonywanej metodami polaryzacyjnymi,
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c) badania funkcji odpowiedzi dielektrycznej elektrycznych schematów zastępczych wysokonapięciowej izolacji papierowo-olejowej,
d) badania modeli matematycznych elektrycznej warstwy podwójnej, związanej z pomiarem potencjału elektrokinetycznego jaki występuje podczas
elektryzacji strumieniowej cieczy dielektrycznych.
Działalność dydaktyczna:
Katedra prowadzi zajęcia z przedmiotów: inżynieria materiałowa, materiałoznawstwo elektryczne i elektroniczne, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, diagnostyka układów izolacyjnych, technologie słoneczne w EP,
podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej, odnawialne źródła energii,
układy konwersji energii, środowisko informatyczne w EP.
2.

Katedra Systemów Sieci i Urządzeń Elektrycznych

Skład osobowy:
 dr hab. inż. Barbara Kaszowska, prof. PO, kierownik Katedry,
 dr hab. inż. Jarosław Zygarlicki, prof. PO
 dr inż. Wiesław Kopterski,
 dr inż. Andrzej Włóczyk
 dr inż. Marek Szmechta.
Działalność naukowo-badawcza:
a) analiza pracy systemu elektroenergetycznego: obliczenia rozpływowe, ekspertyzy możliwości dołączenia nowych źródeł energii elektrycznej oraz
zwiększenia mocy przesyłowej,
b) badania w zakresie optymalizacji sieci rozdzielczych pod kątem minimalizacji strat energii elektrycznej,
c) opracowanie i implementacja algorytmów numerycznych w kreowanych
systemach informatycznych do obliczeń strat energii elektrycznej,
d) badania w zakresie algorytmów identyfikacji rodzajów i lokalizacji miejsca
zwarcia w liniach elektroenergetycznych WN,
e) budowa systemów pomiarowych do zastosowań w zakresie diagnostyki
obwodów wtórnych i optymalizacji konfiguracji sieci elektroenergetycznych,
f) analiza możliwości wykorzystania odnawialnych i rozproszonych źródeł
energii elektrycznej.
Działalność dydaktyczna:
Katedra prowadzi zajęcia w następujących obszarach: systemy i sieci
elektroenergetyczne, automatyka zabezpieczeniowa, rynki energii, dynamika
pracy systemu elektroenergetycznego, prawo energetyczne, podstawy sterowania w elektroenergetyce,, sieci komputerowe w elektroenergetyce, metody komputerowe badań urządzeń, systemy pomiarowe w EP, niezawodność systemów
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i urządzeń, diagnostyka procesów przemysłowych, bazy danych w elektroenergetyce, energetyka rozproszona.
3.

Katedra Wysokich Napięć

Skład osobowy:
 prof. dr hab. inż. Tomasz Boczar, kierownik Katedry,
 prof. dr hab. inż. Jerzy Skubis,
 dr hab. inż. Sebastian Borucki, prof. PO
 dr hab. inż. Andrzej Cichoń, prof. PO
 dr hab. inż. Paweł Frącz, prof. PO
 dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO,
 mgr inż. Ireneusz Urbaniec.
Działalność naukowo-badawcza:
a) diagnostyka wysokonapięciowych układów izolacyjnych transformatorów
elektroenergetycznych z wykorzystaniem metod nieniszczących, w szczególności przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej i spektrofotometrii
optycznej,
b) analiza hałasów towarzyszących pracy urządzeń elektroenergetycznych,
c) badania drgań wibroakustycznych rdzeni transformatorowych oraz konstrukcji nośnych turbin wiatrowych,
d) modelowanie rozkładów płaszczyznowych i przestrzennych pól akustycznych emitowanych zjawiskami o charakterze elektrycznym,
e) zastosowanie metody emisji akustycznej w diagnostyce podobciążeniowych
przełączników zaczepów,
f) zastosowanie odnawialnych źródeł pozyskiwania energii elektrycznej
i cieplnej, w szczególności elektrowni wiatrowych,
g) audyt energetyczny i dobór źródeł ciepła dla obiektów wielkogabarytowych,
h) doskonalenie systemu eksperckiego pomiaru on-line wyładowań niezupełnych mierzonych metodą emisji akustycznej,
i) opracowanie sytemu eksperckiego oceny stanu izolatorów liniowych przy
zastosowaniu metody optycznej.
Działalność dydaktyczna:
Katedra prowadzi zajęcia w następujących obszarach: technika wysokich napięć, podstawy elektroenergetyki, odnawialne źródła energii, multimedialne techniki prezentacji, bezpieczne użytkowanie urządzeń elektrycznych,
urządzania elektryczne, zarządzanie bezpieczeństwem w energetyce, wytwarzanie energii elektrycznej, jakość energii elektrycznej, technologie wiatrowe w EP,
energetyka wodna, BHP i ergonomia.
Wykaz najważniejszych publikacji Instytutu, w latach 2011-2015:
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KSZYSZTOF TOMCZEWSKI
Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej

HISTORIA INSTYTUTU
UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH
I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ2
Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
początki swoje wiąże z osobą Antoniego Mariana Plamitzera, który już od roku
1960 działał w Opolu w Punkcie Konsultacyjnym Politechniki Śląskiej. Antoni
M. Plamitzer w początkowym okresie swojej działalności w Opolu wiele uwagi
poświęcił organizacji laboratoriów maszyn i napędów elektrycznych, które zostały zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Luboszyckiej 7. Dużą pomocą
w tym zakresie służyli inżynierowie Zakładu Energetycznego w Opolu, którzy
dzięki dużej życzliwości ówczesnego dyrektora mgr inż. Stanisława Rosińskiego poświęcili wiele czasu powstającym laboratoriom. Należy tu wymienić przede wszystkim, współpracującego z Instytutem do dnia dzisiejszego, mgr inż.
Stefana Kmiecika, dzięki któremu na przestrzeni prawie półwiecza powstało
wiele stanowisk laboratoryjnych oraz inż. Tadeusza Studenckiego, późniejszego
inżyniera do spraw aparatury w WSI, który służył pomocą w trudnym w owych
czasach, zadaniu wyposażania laboratoriów w niezbędną aparaturę. W roku
1966 Punkt Konsultacyjny przekształcony został w samodzielną Wyższą Szkołę
Inżynierską w Opolu, w której powstał kierowany przez docenta Antoniego M.
Plamitzera, pierwszego dziekana Wydziału Elektrycznego, Zespół Maszyn
i Napędów Elektrycznych, w ramach którego, dzięki wcześniej wspomnianym
staraniom, działały stosunkowo dobrze wyposażone dwa laboratoria: Maszyn
Elektrycznych oraz Napędów Elektrycznych. Drugim z kolei pracownikiem
etatowym Zespołu był Józef Sojka, który został zatrudniony jeszcze w Punkcie
Konsultacyjnym w roku 1964. W latach sześćdziesiątych z Zespołem współpracowali również pracownicy Politechniki Śląskiej Marian Kolmer (1960÷66),
Adam Różycki (1966÷67) oraz Jerzy Hickiewicz od roku 1968. Na początku lat
2

historia Instytutu na podstawie opracowania prof. J. Hickiewicza oraz prof. K. MacekKamińskiej
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siedemdziesiątych w Zespole na pełnym etacie zostali zatrudnieni: pierwsi absolwenci WSI w 1970 r. Antoni Dzierżanowski i Andrzej Puchalak, następnie w
1971 r. Stefan Michalski i Małgorzata Czapelska–Kaliciak. W roku 1972, w
wyniku konkursu na stanowisko docenta etatowego, przeszedł z Politechniki
Śląskiej Jerzy Hickiewicz.
W roku 1975 utworzono Zakład Przetwarzania i Użytkowania Energii
Elektrycznej (ZPiUEE), który powstał w ramach reorganizacji Wydziału.
W skład Zakładu weszły: Zespół Maszyn i Napędów Elektrycznych oraz Zespół
Miernictwa Elektrycznego. W 1975 r. w Zakładzie rozpoczął pracę dr inż. Piotr
Wach początkowo na godzinach zleconych potem jako docent etatowy. W tym
okresie nawiązali kontakt z uczelnią początkowo na godzinach zleconych, potem jako docenci kontraktowi, a później profesorowie kontraktowi, wybitni
specjaliści z przemysłu i energetyki: dr inż. Zdzisław Janson (1969÷1997), dr
inż. Jerzy Siwiński (1974÷2002), dr inż. Franciszek Duda (1973÷1983) oraz dr
inż. Zygmunt Rozewicz (1978÷1993).
W 1977 roku ze względu na objęcie funkcji Dyrektora Instytutu Antoni
Plamitzer przekazał funkcję Kierownika Zakładu Piotrowi Wachowi.
W roku 1977 w Zakładzie rozpoczęli pracę: Marian Łukaniszyn i Bronisław Tomczuk – absolwenci WSI oraz w 1978 r. Sławomir Szymaniec
(uprzednio od r. 1974 asystent w Zakładzie Automatyki i Elektroniki) i w 1982
r. K. Macek Kamińska – absolwenci Politechniki Wrocławskiej.
W latach osiemdziesiątych Zespół Metrologii został odłączony od Zakładu Przetwarzania i Użytkowania Energii Elektrycznej i przyłączony do Zakładu Automatyki i Elektroniki.
W wyniku kolejnej reorganizacji w roku 1991 Zakład przekształcił się
w Katedrę Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektromechanicznych.
W 1993 r. w skład Katedry wszedł Zespół Dydaktyczny Elektrotechniki, który
do tego okresu funkcjonował w Katedrze Automatyki i Elektroniki, a uprzednio
do lat osiemdziesiątych istniał jako samodzielny Zespół Elektrotechniki.
Równolegle z następującymi przez wiele lat zmianami osobowymi następowały również zmiany lokalowe. W związku z budową nowych budynków
WSI przy ul. St. Mikołajczyka, w miarę oddawania do użytku nowych pomieszczeń, przenosiły się do nich administracja i laboratoria Wydziału Mechanicznego. Dzięki temu powierzchnia zespołu, a później zakładu powiększyła się o
dodatkowe pomieszczenia na pierwszym piętrze oraz na parterze. W udostępnionych pomieszczeniach utworzono unikalne na owe czasy, jako pierwsze w
Polsce, Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych i Układów Napędowych oraz Laboratorium Prac Badawczych, a następnie w okresie późniejszym
Laboratorium Energoelektroniki. W dalszym okresie istnienia Katedry rozbudowano Laboratoria Elektrotechniki i utworzono Laboratorium Robotów i Manipulatorów oraz studenckie Laboratorium Komputerowe, a pod koniec lat
dziewięćdziesiątych utworzono, stosunkowo dobrze wyposażone, dwa dydaktyczne laboratoria komputerowe, udoskonalane i intensywnie obecnie wykorzystywane.
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5 października 2001 r. zmarł pierwszy organizator, pierwszy dziekan
oraz twórca Wydziału i Instytutu Antoni M. Plamitzer.
W roku 2005 nastąpiła kolejna reorganizacja Wydziału, w ramach której katedry przekształcono w instytuty. Katedrę Automatyzacji i Diagnostyki
Układów Elektromechanicznych przekształcono w Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej, w którym działały cztery zakłady:
Elektrotechniki Przemysłowej (kierownik B. Tomczuk), Maszyn Elektrycznych
(kierownik M. Łukaniszyn), Zakład Robotyki i Zastosowań Informatyki (kierownik K. Macek-Kamińska) oraz Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej (kierownik K. Tomczewski).
W latach od 2006 do 2012 r. funkcję dyrektora Instytutu pełniła dr hab.
inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO.
We wrześniu 2006 roku zakłady zostały przekształcone w katedry. W
roku 2011 Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
został przeniesiony do budynku nr 1 oraz części budynku numer 5 w nowym
kampusie Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej 76. Z Instytutu została
wydzielona Katedra Elektrotechniki Przemysłowej, która stała się jednostką
samodzielną.
W latach 2013-2015 budynek nr 1 przeszedł gruntowną modernizację w
ramach dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Obecnie
w skład Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej
wchodzą trzy katedry: Katedra Maszyn Elektrycznych, której kierownikiem jest
prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn, Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki, której kierownikiem jest dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO,
Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej, której
kierownikiem jest dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO.
W chwili obecnej Instytut zatrudnia 26 pracowników, w tym 7 profesorów, 12 adiunktów, 2 starszych wykładowców, 2 asystentów, 3 pracowników
naukowo-technicznych. W Instytucie realizuje przewody doktorskie 10 słuchaczy studiów doktoranckich.
Aktualny skład osobowy Instytutu Układów Elektromechanicznych
i Elektroniki Przemysłowej na dzień 20 grudnia 2015:
profesorowie tytularni:
 prof. dr hab. inż. Bernard Baron
 prof. dr hab. inż. Marian Łukaniszyn
 prof. dr hab. inż. Piotr Wach (urlop)
profesorowie nadzwyczajni:
- dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO
- dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
- dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
- dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO
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adiunkci:














dr inż. Arkadiusz Gardecki
dr inż. Krzysztof Górecki
dr inż. Marcin Kamiński
dr inż. Aleksandra Kawala-Janik
dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
dr inż. Janusz Kołodziej
dr inż. Grzegorz Korbaś
dr inż. Marcin Kowol
dr inż. Adrian Młot (urlop)
dr inż. Piotr Mynarek
dr inż. Andrzej Przytulski
dr inż. Krzysztof Wróbel

starsi wykładowcy:
 dr inż. Barbara Grochowicz
 dr inż. Jadwiga Krych
asystenci:
-

mgr inż. Rafał Gasz
mgr inż. Marcin Kawalerowicz

pracownicy naukowo-techniczni:
- inż. Eugeniusz Głowienkowski
- mgr inż. Piotr Paduch
- inż. Stefania Przybyszewska
Działalność dydaktyczna i badawcza w Instytucie prowadzone są w następujących obszarach:
- symulacje komputerowe i pomiary maszyn elektrycznych i układów napędowych,
- identyfikacja parametrów układów napędowych,
- optymalizacja konstrukcji maszyn elektrycznych i układów napędowych,
- badania nowych układów zasilania i algorytmów sterowania maszyn elektrycznych,
- zastosowania metod techniki cyfrowej i sztucznej inteligencji,
- projektowanie i konstrukcja oraz pomiary urządzeń układów elektromechanicznych i energoelektronicznych
- badania jakości energii elektrycznej.
Instytut prowadzi aktywną działalność naukową, której wyrazem są
liczne publikacje. Ogólna iliczba publikacji w latach 2012-2015 wynosiła 260,
w tym 18 w czasopismach posiadających IF, 103 w czasopismach nie posiadających IF, 93 na konferencjach międzynarodowych i krajowych, 3 monografie,
8 rozdziałów w monografiach i podręcznikach, 2 podręczniki akademickie,
7 zgłoszeń patentowych i patentów, 26 pozostałe publikacje.
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Instytut w latach 2012-2015 zorganizował lub współorganizował:




-

Seminarium Naukowo-Techniczne „Napędy energoelektroniczne dużej
mocy. Metody eliminacji zakłóceń generowanych przez urządzenia energoelektroniczne”, Opole 22-23.11.2012 - współorganizacja
XXII, XXIII, XXIV, XXV Opolskich Dni Elektryki – dr R. Beniak - organizacja
Międzynarodowej Konferencji "The 8th International Conference Mechatronic Systems and Materials (MSM 2012)", Białystok, Polska, 8-13
lipca, 2012 - współorganizacja
Opolski Festiwal Robotów, 2014 - współorganizacja.

W ostatnich latach została gruntownie zmodernizowana baza laboratoryjna Instytutu. Całkowitej wymianie uległo wyposażenie laboratoriów: Maszyn
elektrycznych, Robotyki, Automatyzacji i układów programowalnych. W 2015 r
zorganizowane zostały od podstaw cztery nowe laboratoria: Elektrotechniki
i elektroniki samochodowej, Techniki mikroprocesorowej, Projektowania układów elektronicznych oraz Laboratorium badawcze.
W Instytucie funkcjonuje obecnie 13 laboratoriów dydaktycznych i 2
laboratoria badawcze. Ich wyposażenie stanowią nowoczesne stanowiska dydaktyczne i badawcze, umożliwiające prowadzenie zajęć dydaktycznych i badań
naukowych w zakresie: maszyn i napędów elektrycznych, jakości energii elektrycznej, systemów zrobotyzowanych i systemów wizyjnych, układów elektromechanicznych, technik komputerowych, automatyzacji napędów elektrycznych, systemów sterowania na bazie sterowników programowalnych, techniki
mikroprocesorowej, elektrotechniki i elektroniki samochodowej, opracowywania prototypów układów elektronicznych i energoelektronicznych oraz pomiaru
emisji zakłóceń elektromagnetycznych.
Instytut dysponuje wyspecjalizowanym sprzętem pomiarowym i sterującym przeznaczonym do celów badawczych i dydaktycznych, umożliwiającym
prowadzenie badań w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych. Na wyposażeniu instytutu znajdują się między innymi: :
e) 12 kanałowym analizatorem mocy firmy LEM,
f) analizatory jakości energii elektrycznej – TOPAS 1000, MEMOBOX
800,
g) zestaw pomiarowy do badania emisji zakłóceń elektromagnetycznych
EMI pod kątem zgodności z normami w zakresie kompatybilności
elektromagnetycznej,
h) stanowisko do badań maszyn i napędów elektrycznych wyposażone w
hamownię z momentomierzem firmy Magtrol,
i) drukarka 3D do wykonywania elementów konstrukcyjnych urządzeń
prototypowych,
j) systemy sterująco-pomiarowe dSpace, współpracujące z programem
symulacyjnym Matlab,
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k) zestaw pomiarowo-obliczeniowy z komputerem przemysłowym
umożliwiającym obsługę oprogramowania sterującego kartami
pomiarowymi, wstępną archiwizację i wizualizację graficzną
z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania LabView
l) trzy roboty przemysłowe firmy Fanuc,
m) trzy roboty humanoidalne NAO
n) systemy wizyjne SICK.
W ostatnich latach Instytut uczestniczył wraz z samodzielną Katedrą
Elektrowni i Systemów Pomiarowych w dwóch projektach międzynarodowych
w ramach Programu Operacyjnego Współpraca Transgraniczna Republika
Czeska Rzeczpospolita Polska, współpracując z Uniwersytetem Technicznym
w Ostrawie: „Współpraca Politechniki Opolskiej i VSB-TU Ostrawa w
kształceniu w dziedzinie elektrotechniki, automatyki i informatyki” (dr inż.
K. Górecki), „Współpraca naukowa między TU Ostrawa i Politechniką Opolską
w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki
i informatyki” (dr inż. M. Kamiński), w dwóch projektach w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki: „Czas inżynierów – studia zamawiane na
Politechnice Opolskiej” (dr inż. B. Grochowicz), „Czas inżynierów II– studia
zamawiane na Politechnice Opolskiej” (dr inż. B. Kucharska z Instytutu
Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej), „Rozwój badań naukowych
i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez utworzenie specjalistycznego
ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej – laboratorium
maszyn elektrycznych” (prof. dr hab. inż. M. Łukaniszyn) w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego oraz Grant
badawczy „Silniki histerezowe do napędów o bardzo wysokiej prędkości
obrotowej (dr hab. inż. M. Jagieła, prof. PO).
W okresie od 2012-2015 roku w Instytucie zakończono 2 procedury habilitacyjne i 8 przewodów doktorskich.
habilitacje
1. dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski „Układy zasilania rozszerzające zakresy
pracy przełączalnych silników reluktancyjnych” – kolokwium habilitacyjne
21.02.2013
2. dr hab. inż. Ryszard Beniak „Estymacja parametrów wybranych napędów
przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowania matematycznego sformalizowanej metody zmiennej struktury” – kolokwium habilitacyjne 12.06.2014
doktoraty
3. dr inż. Jerzy Podhajecki – praca doktorska „Drgania w silnikach bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi – analiza i pomiary”, obroniona 19 stycznia 2012, promotor dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO
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4. dr inż. Dawid Wajnert – praca doktorska „Charakterystyki pracy łożyska
magnetycznego z uwzględnieniem jego układu regulacji”, obroniona 1 marca 2012, promotor prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk
5. dr inż. Józef Dwojak - praca doktorska „Opracowanie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej zespołów maszynowych w energetyce na przykładzie
PGE Elektrowni Opole S.A.” – obroniona 17 maja 2012, promotor dr hab.
inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO
6. dr inż. Wojciech Kandora - praca doktorska „Diagnostyka off-line izolacji
uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich” obroniona 13 grudnia 2012, promotor dr hab. inż. Sławomir Szymaniec,
prof. PO
7. mgr inż. Tomasz Garbiec - praca doktorska „Analiza efektów krańcowych w
wirniku masywnym silnika indukcyjnego wysokoobrotowego” - obroniona
7 listopad 2013, promotor dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO
8. mgr inż. Sławomir Stemplewski – praca doktorska, obroniona 10 lipca 2014,
promotor: dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO
9. mgr inż. Piotr Mynarek – praca doktorska „Analiza stanów cieplnych w
silnikach małej mocy” – obroniona 9 kwietnia 2015, promotor: prof. Marian
Łukaniszyn
10. mgr inż. Tomasz Pyka – praca doktorska „Analiza wpływu koła swobodnego w robocie mobilnym trójkołowym na jakość sterowania ruchu robota po
trajektorii”, obroniona 2 lipca 2015, promotor dr inż. Ryszard Beniak, profesor PO
W ostatnich latach pracownicy Instytutu uzyskiwali szereg nagród i
wyróżnień, w tym:
- prof. dr hab. inż. Piotr Wach – Nagroda indywidualna I stopnia Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego za książkę „Dynamics and Control of Electrical Drives”, 2012
 dr inż. Andrzej Przytulski – III nagroda w Konkursie im prof. Mieczysława
Pożaryskiego za najlepsze artykuły opublikowane w czasopismach SEP w
2012 roku, Kraków 13 czerwiec 2013
 oraz Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji i Narodowej
Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej,
Katedra Maszyn Elektrycznych
Skład osobowy:
Prof. Marian Łukaniszyn – kierownik
Dr inż. Tomasz Garbiec
Dr inż. Barbara Grochowicz
Dr hab. inż. Mariusz Jagieła, prof. PO – z-ca Dyrektora
Dr inż. Joanna Kolańska-Płuska
Dr inż. Janusz Kołodziej
Dr inż. Marcin Kowol
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Dr inż. Adrian Młot (urlop)
Dr inż. Piotr Mynarek
Inż. Eugeniusz Głowienkowski– prac. tech.
Działalność naukowo-badawcza:
Tematem badań jest modelowanie matematyczne pól elektromagnetycznych w przestrzeni (2D) i (3D) z wykorzystaniem do optymalizacji nowych
konstrukcji silników tarczowych z magnesami trwałymi, silników reluktancyjnych, serwomotorów prądu stałego o komutacji elektronicznej, a także maszyn
indukcyjnych, transformatorów i urządzeń o działaniu elektromagnetycznym. W
tym zakresie prowadzone są także prace eksperymentalne, pomiarowe i wdrożeniowe.
Działalność dydaktyczna:
Wykłady, ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne z teorii maszyn
elektrycznych, przetworników elektromechanicznych i elektromaszynowych
elementów automatyki. Wykłady z budowy i projektowania maszyn
elektrycznych. Wykłady ćwiczenia komputerowe z elektrodynamiki technicznej,
projektowania wspomaganego komputerowo CAD oraz podstaw informatyki
(Matlab).
Przewody doktorskie „ honoris causa” Politechniki Opolskiej
1. Profesor M. Łukaniszyn, jako promotor „rite constitutus", wypromował doktora
„honoris causa" Politechniki Opolskiej prof. dr hab. inż. Kazimierza Zakrzewskiego, Honorowego Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN, (8
maja 2013r.).
Rozprawy doktorskie:
1. Mynarek Piotr: „Analiza stanów cieplnych w silnikach małej mocy”. Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki – otwarcie przewodu doktorskiego 30 wrzesień 2012 r., zakończony w kwietniu
2015r.,(stypendysta Europejskiego Funduszu Społecznego –Kapitał ludzki,
2012-2014).
2.Tomasz Garbiec: „Analiza efektów krańcowych w wirniku masywnym silnika indukcyjnego wysokoobrotowego” Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki Automatyki i Informatyki – otwarcie przewodu doktorskiego styczeń 2011 r., zakończony w listopadzie 2013r., (stypendysta Europejskiego
Funduszy Społecznego –Kapitał ludzki, Stypendysta Marszałka Województwa
Opolskiego, 2012-2014).
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Granty MNiI oraz MNiSzW
Łukaniszyn M., (grant - inwestycja aparaturowa):
„Rozwój badań naukowych i innowacyjności na rzecz przedsiębiorstw przez
utworzenie specjalistycznego ośrodka kompetencji technologicznych na Politechnice Opolskiej – laboratorium maszyn elektrycznych”, projekt realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego
(Urząd Marszałkowski w Opolu) na lata 2007-2013, (600.000 zł.) ,
Jagieła M., Łukaniszyn M. i inni:
Silniki histerezowe do napędów o bardzo wysokiej prędkości obrotowej .
MNiSzW, projekt własny nr N N510 700840 (Politechnika Opolska), 2011-2014
Podręczniki akademickie
 ŁUKANISZYN M., JAGIEŁA M., GARBIEC T.: Zbiór zadań z maszyn
elektrycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2012, skrypt
nr 293, 2012, str. 102.
 ŁUKANISZYN M., KOWOL M., KOŁODZIEJ J.: Zadania z teorii pola
elektromagnetycznego, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole
2012, skrypt nr 294, 2013, str. 112.
Autorstwo monografii naukowej w języku polskim
 KOLAŃSKA-PŁUSKA J.: Modelowanie nagrzewnic indukcyjnych stosowanych do hartowania powierzchniowego wsadów cylindrycznych, Oficyna
Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Zeszyt 348, Studia i Monografie, Opole
2013, str. 158.
Wykaz najważniejszych publikacji w latach 20012-2015:
[1] JAGIEŁA M., MENDRELA E., GOTTIPATI P.: Investigation on a choice
of stator slot skew angle in brushless PM machines, Electrical Engineering
(Archiv fur Elektrotechnik) Springer, 2012, str. 11.
[2] GROCHOWICZ B., KOSIŃSKI W.: Stationary action principle and particular solutions for long line equations, Przegląd Elektrotechniczny nr 12b,
2012, str. 39-42.
[3] JAGIEŁA M., GARBIEC T.: Evaluation of rotor-and factors in solid-rotor
induction motors, IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 48, No 1, 2012,
str. 137-142.
[4] KOLAŃSKA-PŁUSKA J., BARGLIK J., PIĄTEK Z.: Flux 3D application
package for the analysis of magnetics field in an induction heater for cylindrical workpiece, Przegląd Elektrotechniczny nr 3a, 2012, str. 1-3.
[5] KOLAŃSKA-PŁUSKA J., BARGLIK J., PIĄTEK Z.: Application of the
Flux 3D temperature field analysis of cylindrical workpiece in the process
of induction heating, Przegląd Elektrotechniczny nr 3a, 2012, str. 19-21.
[6] KOLAŃSKA-PŁUSKA J., BARGLIK J., BARON B., PIĄTEK Z.: Computation of inducet current density in a cylindrical workpiece heatet by induc-
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tion with an internal inductor using Flux 3D software package, Przegląd
Elektrotechniczny nr 4a, 2012, str. 147-149.
[7] ŁUKANISZYN M., KOWOL M., KOŁODZIEJ J.: Optimization of a twophase transverse flux switched reluctance motor with an outer rotor, Archives of Electrical Engineering, Vol. 61(4), 2012, str. 567-578.
[8] JAGIEŁA M., GARBIEC T.: Determination of best rotor length in solidrotor induction motor with axial slitting, Archives of Electrical Engineering, Vol. 61(240)-2, 2012, str. 267-276.
[9] MYNAREK P., KOWOL M.: Electromechanical characteristics of two
phase SRM motor, Electrical Engineering nr 65, Computer Applications in
Electrical Engineering 2011, Poznań University of Technology, Academic
Journals, 2012, str. 75-84.
[10] MŁOT A., KORKOSZ M., ŁUKANISZYN M.: Iron loss and eddy-current
loss analysis in a low-power BLDC motor with magnet segmentation, Archives of Electrical Engineering, Vol. 61, 2012, str. 33-46.
[11] JAGIEŁA M., KOWOL M., KOŁODZIEJ J., ŁUKANISZYN M., CICHOŃ K., SKRZYPEK K.: Design, Analysis and Testing of High-Speed Eddy-Current Brake Dynamometer, XXII Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Pula, Chorwacja, 26-29.06.2012, EPNC'2012, str. 19-20.
[12] AMIRI E., JAGIEŁA M., MENDRELA E.: Study of Linear Induction Motor and Effects Using Finite Element and Equivalent Cirsuit Model, XXII
Symposium Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits, Pula,
Chorwacja, 26-29.06.2012, EPNC'2012, str. 111-112.
[13] MŁOT A., KORKOSZ M., ŁUKANISZYN M.: Analiza parametrów funkcjonalnych w bezżłobkowym 3-fazowym generatorze tarczowym dla małej
elektrowni wiatrowej, Przegląd Elektrotechniczny, nr 2b/2013, 2013, str.
139-142.
[14] JAGIEŁA M., MENDRELA E.: Surrogacy - assisted back-emf optimization in PM-BLDC in-wheel motor for operation with delta connection,
Przegląd Elektrotechniczny nr 9/2013, 2013, str. 257-262.
[15] MŁOT A., KORKOSZ M., GRODZKI P. ŁUKANISZYN M.: Wpływ
efektu zbliżeniowego i naskórkowości na straty mocy w tworniku, Przegląd
Elektrotechniczny nr 12/2013, 2013, str. 44-48.
[16] KOLAŃSKA-PŁUSKA J.: Gęstość prądu przewodów drążonych o przekroju prostokątnym, Pomiary Automatyka Kontrola nr 10/2013, 2013, str.
1076-1079
[17] BARGLIK J., KOLAŃSKA-PŁUSKA J., SMALCERZ A.: Stand for induction hardening of tubes computations and measurements, International
Conference on Heating by Electromagnetic Sources HES-13, Padua, 2124.05.2013, 2013, str. 631-638.
[18] JAGIEŁA M., GARBIEC T., KOWOL M.: Design of Hybrid Hysteresis
Motor Rotor by Means of FE Model and Decision Process, Konferencja
COMPUMAG 2013, Budapeszt 30.06-04.07.2013, str. 2.
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[19] JAGIEŁA M., GARBIEC T., KOWOL M.: Design of High-Speed Hybrid
Hysteresis Motor Rotor Using Finite Element Model and Decision Process
IEEE Transactions on Magnetics, Vol. 50, No 2, 2014, str. 4.
[20] MŁOT A., KORKOSZ M., GRODZKI P., ŁUKANISZYN M.: Analysis of
the proximity and skin effects on copper loss a stator core, Archives of
Electrical Engineering Vol.63(2), 2014 str. 221-225.
[21] KOŁODZIEJ J., KOWOL M., MENDRELA E.: Moment i siła elektromotoryczna w nowym synchronicznym silniku tarczowym z magnesami trwałymi o wydatnych biegunach stojana, Zeszyty Problemowe, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel, Maszyny Elektryczne nr 104 4/2014,
2014, str. 77-82.
[22] MYNAREK P., KOWOL M.: Analiza cieplna silnika PMSM za pomocą
metody elementów skończonych oraz schematów cieplnych, Zeszyty Problemowe, Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych Komel, Maszyny
Elektryczne nr 104 4/2014, 2014, str. 49-54.
[23] KOLAŃSKA-PŁUSKA J., JABŁOŃSKI P., PIĄTEK Z.: Numerical Method of Cumputing the Impedance of a Twin High Current Busduct of Rectangular Hollow Conductors, Progress In Electromagnetics Research M,
Vol. 34, 2014, str. 9-14.
[24] KRAWCZYK A., GROCHOWICZ B., CIOSEK K.: Ryzyko i zagrożenie
w polu elektromagnetycznym – krytyczna analiza pojęć, XXIV Sympozjum Środowiskowe PTZE, Hucisko 07-10.09.2014, str. 127-128.
[25] MŁOT A., KORKOSZ M., ŁUKANISZYN M: Investigation of end winding proximity losses in a high-speed PM machine, Springer International
Publishing Switzerland, 2015, pp.171-186, (Editors: Lesław Gołębiowski,
Damian Mazur – Analysis and Simulation of Electrical and Computer Systems; Springer, Lecture Notes in Electrical Engineering, vol. 324, DOI
10.1007/978-3-319-11248-0, ISBN: 978-3-319-11247-3).
[26] MŁOT A., KORKOSZ M., ŁUKANISZYN M: Analysis of integral parameters in a single-phase slotless axial-flux machine used in small wind turbines, Czasopismo Techniczne serii Elektrotechnika i Automatyka pt. Research Problems of Electrical Machines (Technical TransactionsElectrical Engineering), 2E/2015, pp.61-71.
[27] MŁOT A., KORKOSZ M., ŁUKANISZYN M: A single-phase slotless
axial-flux low-power generator with ferrite magnets, Czasopismo Techniczne serii Elektrotechnika i Automatyka pt. Research Problems of Electrical Machines (Technical Transactions-Electrical Engineering), 1E/2015,
pp.129-138.
[28] KOWOL M., KOŁODZIEJ J., ŁUKANISZYN M.: Analysis of the magnetic gear performance. Czasopismo Techniczne serii Elektrotechnika i Automatyka pt. Research Problems of Electrical Machines (Technical Transactions-Electrical Engineering), 1E/2015, pp.87-95.
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[29] JAGIEŁA M., GWÓŹDŹ J.: Steady-state time-periodic finite element analysis of brushless DC motor drive considering motion, Archives of Electrical Engineering, Vol. 64, No. 3, 2015, pp. 471-486.
[30] JAGIELA M., GARBIEC T., GWOZDZ J.: A steady-state field-circuit
model based on the magnetostatic analysis for PM-BLDC motors driven
from 120o and 180o quasi-square wave inverters, Compumag 2015, Montreal, Canada,28 June-2 July, 2015.
[31] JAGIELA M., GARBIEC T.: Modeling end effect due to axial slitting in
solid-rotor induction motors, Compumag 2015, Montreal, Canada,28 June2 July, 2015.
[32] JAGIELA M., GARBIEC T., GWOZDZ J., KOLODZIEJ J.: Fast steadystate field-circuit model for SMPM-BLDC motors driven from 120o and
180o quasi-square wave inverters, IEEE Transactions on Magnetics, To
appear in 2016.
Katedra Robotyki i Zastosowań Informatyki
Skład osobowy:
o) dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska, prof. PO, kierownik Katedry
p) prof. dr hab. inż. Bernard Baron
q) dr inż. Arkadiusz Gardecki
r) dr inż. Krzysztof Górecki
s) dr inż. Aleksandra Kawala-Janik
t) dr inż. Grzegorz Korbaś
u) mgr inż. Rafał Gasz
v) mgr inż. Marcin Kawalerowicz
w) mgr inż. Piotr Paduch
oraz
x) dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz, prof. PO
Działalność naukowo-badawcza:
Tematyka prac naukowych pracowników Katedry obejmuje następujące
zagadnienia:
- modelowanie szerokiej klasy układów elektromechanicznych,
- badania dynamiki i rozwój metod identyfikacji parametrów silników
elektrycznych,
- zastosowania nowoczesnych technologii informatycznych w modelowaniu
stanów dynamicznych układów elektromechanicznych i identyfikacji
parametrów ich modeli matematycznych,
- zagadnienia sterowania napędu elektrycznego i manipulatorów przemysłowych o wielu stopniach swobody,
- metody modelowania, symulacji komputerowej i sterowania manipulatorów,
w tym z wykorzystaniem techniki wizyjnej,
- badania algorytmów sterowania manipulatorów i robotów mobilnych.
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Działalność dydaktyczna:
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, projekty) na dwóch kierunkach studiów Informatyka oraz Automatyka i Robotyka na I i II stopniu kształcenia.
Na kierunku Informatyka realizowane są następujące zajęcia: grafika komputerowa, specjalizowane języki narzędziowe, specjalizowane aplikacje graficzne,
modelowanie i symulacje, narzędzia informatyczne w praktyce inżynierskiej,
systemy wizyjne, środowiska obliczeniowe, ekonometria.
Prowadzone są także prace dyplomowe. Część tematów prac dyplomowych
wynika ze współpracy Katedry z ośrodkami muzealnymi Opola – np. Muzeum
Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu.
Na kierunku Automatyka i Robotyka prowadzone są zajęcia z podstaw
robotyki, systemów wizyjnych, procesorów sygnałowych, sterowania manipulatorów. Pracownicy Katedry sprawują opiekę promotorską nad pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi.
Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2011-2015:
[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]
[9]

MACEK-KAMIŃSKA K., Kamiński M.: Identyfikacja parametrów silników energooszczędnych i opracowanie relacyjnej bazy danych, Przegląd
Elektrotechniczny Nr 2/2011, str.13-16.
MACEK-KAMIŃSKA K., Kamiński M., KORBAŚ G.: Programowanie
obiektowe w symulacji układów elektromechanicznych i estymacji parametrów, Pomiary Automatyka Kontrola, Vol. 57, Nr 3/2011 str. 297-300.
Jagieła M., Kamiński M., MACEK-KAMIŃSKA K.: Estymacja parametrów schematu zastępczego silników indukcyjnych na podstawie obliczeń
polowych, Prace naukowe Politechniki Śląskiej nr 1838, Elektryka, z.
1(213), Gliwice 2011, str. 107-118.
MACEK-KAMIŃSKA K.,Kamiński M.,Korbaś G.P.: Programowanie
obiektowe w symulacji układów elektromechanicznych i estymacji parametrów, Pomiary Automatyka Kontrola 2011 nr 03
Beniak R., GARDECKI A.: Analiza wielowariantowa napędu przekształtnikowego umożliwiająca ocenę i oddziaływanie na środowisko,
Przegląd Elektrotechniczny 2011/02
Beniak R., GARDECKI A., J. Moch: Pomiary napędów elektrycznych w
stanach dynamicznych z wykorzystaniem dedykowanych układów pomiarowych, Przegląd Elektrotechniczny 2011/02
GARDECKI A.: Zastosowanie techniki zrównoleglenia obliczeń do poprawy wydajności numerycznego algorytmu rozwiązywania równań różniczkowych, Elektronika 12/2012
Beniak R., GARDECKI A.: Modelowanie wpływu przemiennika częstotliwości na sieć zasilającą, Wiadomości elektrotechniczne 12/2011
R. Beniak, GARDECKI A.: Problemy występujące podczas pomiarów
przepięć w sieciach SN, Elektronika 12/2012
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HICKIEWICZ J.: Kazimierz Tadeusz Szpotański (1887-1966) pionier
polskiego przemysłu aparatów elektrycznych Polski Siemens, współtwórca SEP, Zeszyty Problemowe - Maszyny elektryczne, nr 99/2/2013, Komel, 2013, str. 325-328.
[11] HICKIEWICZ J.: Roman Dzieślewski (1863-1924), Zeszyty Problemowe
- Maszyny elektryczne, nr 99/2/2013, Komel, 2013, str. 329-330.
[12] Beniak R., GARDECKI A.: Computationally efficient method of simulation of an electric drive impact on the power grid, Archives of Electrical
Engineering, Vol. 62 (243) - 1/2013, 2013, str. 77-90.
[13] Stemplewski S., MACEK-KAMIŃSKA K.: Wykorzystanie sztucznej
sieci neuronowej do diagnostyki związków chemicznych przy pomocy
ich widm podczerwieni, Pomiary Automatyka Kontrola, nr 1/2013, 2013,
str. 38-39.
[14] GARDECKI A.: Porównanie kosztów obliczeń różnych wariantów zrównoleglenia algorytmu rozwiązywania równań różniczkowych w obliczeniach obserwatora stanu, VIII Ogólnopolska Konferencja NaukowoTechniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES - 8, Kościelisko,
24-28.06.2013, 2013, str. 103-105.
[15] MACEK-KAMIŃSKA K., Kamiński M.: Możliwości nowych języków
programowania i ich wykorzystanie w obliczeniach inżynierskich, VIII
Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES - 8, Kościelisko, 24-28.06.2013, 2013, str. 107-110.
[16]. Podpora M., KORBAŚ G.P., Kawala-Janik A.: YUV vs RGB—Choosing a
Color Space for Human-Machine Interaction, Position papers of the 2014
Federated Conference on Computer Science and Information Systems pp.
29–34, Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 3
[17] GARDECKI A.: Analiza kosztów obliczeń wybranych wariantów zrównoleglenia algorytmu rozwiązywania równań różniczkowych w obliczeniach obserwatora stanu, Przegląd Elektrotechniczny 2014/02
[18] GARDECKI A.: Obliczeniowa opłacalność zrównoleglenia drobnoziarnistego algorytmu numerycznego całkowania typu PECE, Przegląd Elektrotechniczny 2014/11
[19] GARDECKI A.: Doświadczenia z eksploatacji humanoidalnych robotów
NAO, Prace Instytutu Elektrotechniki, Zeszyt 270, WNT, Warszawa
2015
[20] MACEK-KAMIŃSKA K.,Kamiński Advanced web programming technologies used in electrical engineering computational applications, Materiały Konferencji Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Informatyki
WZEE 2015, 17-19 września 2015
[21] MACEK-KAMIŃSKA K, Kamiński M.: Zastosowanie narzędzi informatycznych stosowanych w tworzeniu stron internetowych do , obliczeń
symulacyjnych, X Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Postępy w Elektrotechnice Stosowanej PES - 10, Kościelisko, 1519.06.2015
[10]
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Katedra Napędu Elektrycznego, Diagnostyki i Elektroniki Przemysłowej
Skład osobowy:
- dr hab. inż. Krzysztof Tomczewski, prof. PO, kierownik Katedry,
- prof. dr hab. inż. Piotr Wach,
- dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. PO,
- dr inż. Marcin Kamiński,
- dr inż. Krzysztof Wróbel,
- dr inż Jadwiga Krych,
- dr inż. Andrzej Przytulski,
- inż. Stefania Przybyszewska
Działalność naukowo-badawcza:
Pracownicy katedry prowadzą prace badawcze w następujących grupach tematycznych:
- projektowania energoelektronicznych układów napędowych z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi SRM,
- projektowanie energoelektronicznych układów napędowych z silnikami
indukcyjnymi,
- projektowanie i optymalizacja konstrukcji przełączalnych silników reluktancyjnych SRM,
- pomiary i analiza jakości energii elektrycznej,
- projektowanie rozproszonych systemów sterowania.
Prace te mają charakter teoretyczny i eksperymentalny.
W latach 2012-2016 uzyskano 4 patenty.
[1] TOMCZEWSKI K.: Unipolarny układ zasilania obwodów rezystancyjnoindukcyjnych z dwoma źródłami zasilania Patent RP, 2014
[2] TOMCZEWSKI K.: Dwupoziomowy układ zasilania obwodów
rezystancyjno-indukcyjnych. Patent RP, 2014
[3] TOMCZEWSKI K., ŁUKANISZYN M., MACEK-KAMIŃSKA K.: Układ
do unipolarnego zasilania obwodów rezystancyjno-indukcyjnych. Patent
RP, 2015
[4] BENIAK R., PYKA T.: Podwozie pojazdu trójkołowego z kołem
samonastawnym. Patent RP, 2015
Działalność dydaktyczna:
Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu: energoelektroniki,
napędów elektrycznych, przetworników elektromagnetycznych, sterowników
programowalnych, komputerowych metod sterowania, diagnostyki maszyn
elektrycznych, techniki mikroprocesorowej i układów programowalnych,
projektowania układów elektronicznych i energoelektronicznych.
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Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2006-2010:

[1] TOMCZEWSKI K.: Układy zasilania rozszerzające zakresy pracy

[2]

[3]

[4]
[5]
[6]

[7]
[8]
[9]

[10]
[11]

przełączalnych silników reluktancyjnych, Oficyna Wydawnicza
Politechniki Opolskiej Studia i Monografie z. 321, 2012, str. 183.
Monografia habilitacyjna
BENIAK
R.:
Estymacja
parametrów
wybranych
napędów
przekształtnikowych z wykorzystaniem w procesie modelowania
matematycznego sformalizowanej metody zmiennej struktury, Oficyna
Wydawnicza
Politechniki
Opolskiej,
Zeszyt
349,
Studia
i Monografie, Opole 2013, str. 190. Monografia habilitacyjna
TOMCZEWSKI K. WRÓBEL K.: A new C-dump converter for
performance improvement of SR motor drive: conceptual considerations
and simulations, Computer Applications in Electrical Engineering, ISSN
1508-4248, Publishing House of Poznań University of Technology,
2014r, s.288-293
TOMCZEWSKI K., WRÓBEL K.: Quasi-three-level converter for
switched reluctancemotor drives reducing current rising and falling times.
IET Power Electronics, 2012. pp. 1-9
TOMCZEWSKI K., WRÓBEL K.: Improved C-dump converter for
switched reluctance motor drives. IET Power Electronics, 2014, pp. 1-8.
BENIAK R., PYKA T.: Influence of PWM on trajectory accuracy in
mobile robot motion, Journal of Automation, Mobile robotics &
Intelligent Systems, Vol. 6. No. 4/2012, p. 50-56, rys.14, tab. 4, bibliog.
16
BENIAK R., GARDECKI A.: Computationally efficient method of
simulation of an electric drive impact on the power grid, Archives of
Electrical Engineering, Vol. 62 (243) - 1/2013, 2013, str. 77-90
BENIAK R.: Estimation of parameters of selected converter drives,
Archives of Electrical Engineering, Vol. 61 (242)-4/2012, p. 533-565,
rys.36 tab. 4, bibliog. 36
Tomczewski K. Wróbel K.: Badania symulacyjne napędu z przełączalnym
silnikiem reluktancyjnym ze zmodyfikowanym układem zasilania Cdump, ISSN 1897-0737, Poznan University of Technology Academic
Journals, 77/2014, s.171-176
PRZYTULSKI A.: Von Edison zu Krukowski - eine kurze Geschichte der
Elektrolytzahler Geschichte der Elektrotechnik 25; Geschichte der
elektrichen Messtechnik, VDE Verlag GMBH, 2014, str. 153-175
BENIAK R., PYKA T.: Modeling and control-related analysis of the
ground pressure exerted by wheels in a tri-wheel mobile robot, 19th
International Conference on Methods and Models in Automation and
Robotics MMAR, Międzyzdroje 02-05.09.2014, 2014, str. 596-599.
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[12] BENIAK R., PYKA T.: Correction of Odometry Errors in a Tri-Wheel

[13]
[14]

[15]
[16]

[17]

[18]
[19]
[20]

Mobile Robot, 20th International Conference on Methods and Models in
Automation and Robotics MMAR, Międzyzdroje 24-27.08.2015, 2015,
str. 761-764.
BENIAK R., GARDECKI A.: Problemy występujące podczas pomiarów
przepięć w sieciach SN, Elektronika w. 12/2012, str. 31-34, rys. 13, tab. 0,
bibliog. 7
BENIAK R., GARDECKI A.: Problemy pomiarów przebiegów
czasowych w sieciach SN w odniesieniu do wybranych aspektów jakości
energii, (Artykuł konferencyjny) Ogólnopolska Konferencja NaukowoTechniczna, Modelowanie, Symulacja i Zastosowania w Technice,
MSiZwT’12, Kościelisko, 18-22.06.2012, str. 145-148, rys.13, tab.0,
bibliog. 7
BENIAK R., GARDECKI A.: Problemy występujące podczas pomiarów
przepięć w sieciach SN, Elektronika, nr 12, 2012, str. 31-34.
PRZYTULSKI A.:The Reflection Coefficient of a Plane Harmonic Wave
at the Boundary of Air and Human Body Media, XXXV Międzynarodowa
Konferencja z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO'2012,
Gliwice-Ustroń, 23-26.05.2012, str. 31-32
PRZYTULSKI A.: Fala elektromagnetyczna w.cz. na granicy środowisk
powietrze - ciało człowieka, X Jubileuszowe Seminarium Naukowe
Wybrane Zagadnienia Elektrotechniki i Elektroniki WZEE, Ustroń, 2729.09.2012, str. 4
PADUCH P.: Zastosowanie programowalnego układu logicznego do
generacji szybkich impulsów kalibrujących, Zeszyty Problemowe Maszyny elektryczne, nr 98/1/2013, Komel, 2013, str. 101-103
PADUCH P.: Prototyp kalibratora miernika wyładowań niezupełnych,
Zeszyty Problemowe - Maszyny elektryczne, nr 98/1/2013, Komel, 2013,
str. 105-108
PRZYTULSKI A.: Analiza przewodności ciała człowieka w aspekcie
wnikania fal elektromagnetycznych w.cz., Pomiary Automatyka Kontrola
nr 10/2013, 2013, str. 1124-1127
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SŁAWOMIR SZYMANIEC
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych

KATEDRA ELEKTROWNI I SYSTEMÓW POMIAROWYCH
Z dniem 1.01.2014 roku decyzją JM Rektora prof. dr hab. inż. Marka
Tukiendorfa w oparciu o wcześniejszą uchwałę Rady Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki oraz Senatu powołano samodzielną Katedrę Elektrowni i Systemów Pomiarowych.
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
Skład osobowy:
Nauczyciele akademiccy:












prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec - - Kierownik Katedry,
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza,
dr hab. inż. Sergiy Kaim, prof. PO,
dr hab. inż. Michał Tomaszewski, prof. PO,
dr inż. Janusz Dulas, adiunkt, pracował do 31.01.2015 roku,
dr inż. Łukasz Dzierżanowski, adiunkt,
dr inż. Paweł Michalski, asystent od 3.10.2014 roku a od 1.10.2015 roku adiunkt,
dr inż. Henryk Majchrzak, adiunkt,
dr inż. Wojciech Radziewicz, adiunkt,
dr inż. Bernard Willner, st. wykładowca, pracował do 31.01.2014 roku,
mgr inż. Mirosław Lasar, asystent od 1.05.2015 roku.

Doktoranci:







mgr inż. Rafał Gasz, od 1.10.2015 roku asystent w I3,
mgr inż. Łukasz Grzesik,
mgr inż. Marek Klimowski,
mgr inż. Michał Krawiec,
mgr inż. Piotr Paduch,
mgr inż. Krystian Ryszczyk,
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mgr inż. Paweł Sattler.

Pracownik administracyjny:


Małgorzata Pyka.

Tematyka badawcza oraz awanse naukowe
Dominującą dyscypliną naukową w Katedrze jest elektrotechnika oraz
energetyka i diagnostyka przenikające się z ekonomią, zarządzaniem, budownictwem i ciepłownictwem. Obszar działalności naukowo-badawczej realizowany
w ramach prac naukowo-badawczych statutowych i własnych w kolejności alfabetycznej obejmuje:
 analizy i prognozy rynku energetycznego,
 analizy techniczno-ekonomiczne systemów,
 aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych,
 audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy,
 badania elektrowni i systemów grzewczo-klimatyzacyjnych,
 badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń,
 badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn
elektrycznych,
 badania diagnostyczne silników indukcyjnych,
 badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami
indukcyjnymi,
 badania diagnostyczne turbozespołów,
 badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych,
 badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC,
 badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z magnesami trwałymi BLDC,
 badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych,
 bezpieczeństwo energetyczne,
 integracja dokumentacji technicznej,
 optymalizacja i monitorowanie procesów inwestycyjnych, eksploatacyjnych i odnowy,
 monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych,
 nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących,
 planowanie przestrzenne i systemowe,
 pomiary energii,
 racjonalne użytkowanie energii i środowiska,
 rozwój zrównoważony - inteligentna energia,
 zintegrowane systemy zarządzania.
W latach 2014-2015 pracownicy Katedry oraz doktoranci uzyskali stopnie naukowe:

180

 postanowienie Prezydenta RP o nadaniu tytułu profesora dr. hab. inż
Sławomirowi Szymańcowi w dniu 15.04.2015 roku.
 doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie kolokwium habilitacyjnym nt. Obciążenia zimowe linii elektroenergetycznych na przykładzie Polski, dr hab. inż. Michał Tomaszewski, Studia i Monografie z.
353, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2013, kolokwium odbyło się 04.12.2014 r.
 doktora nauk technicznych broniąc pracę doktorską pt. Identyfikacja i rekonstrukcja elementów rurowych w instalacjach przemysłowych na potrzeby inwentaryzacji, dr inż. Paweł Michalski, obrona odbyła się
13.11.2014 r (promotor dr hab. inż. Sławomir Zator prof. PO),
Konferencje i publikacje
Potwierdzeniem aktywności naukowej pracowników Katedry są liczne
publikacje w uznanych periodykach, uczestnictwo w konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, wydawane książki i monografie.
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych organizuje cykliczną międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Forum Energetyków GRE’, której
XIV edycja odbyła się w dniach 16-18 czerwca 2014 r.- GRE’2014
w Szczyrku – rys.1. Współorganizatorem Konferencji była Katedra Zarządzania

XIV Międzynarodowa Konferencja NaukowoTechniczna

Orle Gniazdo, Szczyrk 2014
Rys.1. Plakat na międzynarodową konferencję naukowo-techniczną Forum Energetyków
GRE’2014
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Energetyką z Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki Politechniki
Opolskiej oraz Wydawnictwo Nowa Energia. Celem forum była wymiana informacji naukowych, badawczych i doświadczeń zawodowych w zakresie wdrażania nowych technologii, szczególnie w energetyce, promocja ofert naukowych, technicznych i technologicznych oraz wytyczanie perspektyw rozwoju
i modernizacji energetyki. Tematyka konferencji obejmowała aktualne zadania
badawcze realizowane w strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac
Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”. Jednocześnie prowadzone było Sympozjum Coal Dry pt. „Wstępnego suszenia węgla
dla celów energetycznych” realizowanego w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W konferencji uczestniczyli również specjaliści zajmujący
się diagnostyką, modernizacją, remontami, eksploatacją maszyn i urządzeń
energetycznych.
Głównym celem konferencji GRE’2014 była wymiana doświadczeń
przedstawicieli przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert ze strony nauki oraz przemysłu w zakresie
eksploatacji, ze szczególnym uwzględnieniem postępu w technologii budowy
i eksploatacji systemów energetycznych.
W konferencji uczestniczyli goście zagraniczni, m.in. prof. Klaus Hein,
światowy ekspert w zakresie energetyki węglowej, ekspert programu UE
ENERGIA, członkowie Ukraińskiej Akademii Nauk prof. Ałła Denysowa i prof.
Anton Mazurenko z Uniwersytetu Politechnicznego w Odessie oraz prof. Pawel
Santarius z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.
W XIV Forum Energetyków wzięło udział 184 uczestników, w sesjach
zostało wygłoszonych 55 referatów, a w sesji plakatowej zaprezentowano 52
postery. Oprócz tego w 4 monografiach naukowych opublikowano 171 referatów.
Pracownicy Katedry w latach 2014-2015 uczestniczyli czynnie w następujących konferencjach:
• XXIII i XXIV Seminarium Naukowo-Techniczne „Problemy eksploatacji
maszyn i napędów elektrycznych”, Rytro.2014 i 2015.
• Warsztaty inżynierskie
CATIA V6, Akademia TechnicznoHumanistyczna, 12.03.2014 Bielsko-Biała.
• Środowiskowe Warsztaty Doktorantów Politechniki Opolskiej – Pokrzywna, 2014 i 2015.
• XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2014 – Szczyrk 16-18.06.2014r.
• Heat not Lost – efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo – Kraków 1819.09.2014r.
• V konferencja Inwestycje w Energetyce 30.09-01.10.2014 r. Opole.
• MESco szkolenie z ANSYS Fluent „Przepływy wielofazowe i wprowadzenie do UDF” – Tarnowskie Góry 18-19.02.2014.
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• V Międzyuczelniane Seminarium Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich w Kaliszu, Kalisz, 4-5.12.2014 r..
• Warsztaty Naukowe Wofex w Ostravie, 9 września 2014 r.
Wyniki prac badawczych, doświadczeń naukowych i dydaktycznych pracownicy Katedry przedstawili w następujących publikacjach, artykułach i referatach:
1. Bartodziej G., Tomaszewski M., Wybrane zagadnienia inżynierii finansowej w technice, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole, 2013.
2. Dzierżanowski Ł., Ruszczak B., Adaptacja metody LCC na potrzeby klasyfikacji linii energetycznych, Nowa Energia, nr 1 (37)/2014.
3. Dzierżanowski Ł., Ruszczak B., Aplikacja wspomagająca planowanie
kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej, Nowa Energia, nr 1
(37)/2014.
4. Dzierżanowski Ł., Ruszczak B.: „Oprogramowanie wspomagające klasyfikację linii i planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej”,
[w :] Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci
energetycznych, [red. :] Zdzisław Kabza, Sławomir Zator, s.: 149-157, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 2014.
5. Szymaniec S., Plutecki Z.: Poprawność oceny wyników pomiaru emisji
wnz maszyn elektrycznych w zmiennych warunkach mikroklimatycznych.
Przegląd Elektrotechniczny nr 1, rok 2014, str. 229-231.
6. Kacperak M., Szymaniec S.: Diagnostyka eksploatacyjna napędów elektrycznych w przemyśle cementowym. Zagadnienia wybrane. Część I. Napędy i Sterowanie, 2014, nr 5, str. 106-111.
7. Ruszczak B., Tomaszewski M., Extreme Value Analysis of Wet Snow
Loads on Power Lines, IEEE Transactions on Power Systems, Vol. 30, No.
1, January 2015.
8. Rydlik P., Szymaniec S.: Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych na etapie ich remontu i retrofitu. Wyd. BOBRME, Katowice 2014,
Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 101, str. 135-140.
9. Rydlik P., Szymaniec S.: Remonty i retrofit wirników generatorów synchronicznych Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 101, str. 129-134.
10. Szymaniec S.: Aparaturowe aspekty diagnostyki maszyn elektrycznych w
oparciu o sygnał wnz. Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 102, str. 115-120.
11. Plutecki Z., Smykała J., Szymaniec S.: Nowa metoda ustawiania napędów
przemysłowych Wyd. BOBRME, Katowice 2014, Zeszyty Problemowe
Maszyny Elektryczne, nr 102, str. 201-207.
12. Szymaniec S.: Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce – wyważanie. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka
inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych:
Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 31-42. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
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13. Szymaniec S.: Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce – osiowanie. Red: Kabza Z., Zator S. : Diagnostyka
inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych:
Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 43-58. Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
14. Plutecki Z., Szymaniec S.: Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń maszyn
elektrycznych metodą pomiaru wyładowań niezupełnych. Red: Kabza Z.,
Zator S. : Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i
sieci energetycznych: Oficyna. Wydawnicza. PO, Opole 2014, s. 97-115.
Studia i Monografie, Politechnika Opolska z. 377.
15. Rydlik P., Szymaniec S.: Remonty i modernizacje wirników generatorów
synchronicznych. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.75.
16. Rydlik P., Szymaniec S.: Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.75.
17. Szymaniec S.: Bieżaca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce. Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.76.
18. Kandora W., Szymaniec S.: Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii Resin-Rich.
Nowa Energia, nr 2-3, 2014, str.76.
19. Szymaniec S., Zator S.: Badania i wdrożenia w Instytucie - Katedrze Elektrowni i Systemów Pomiarowych Politechniki Opolskiej. Nowa Energia, nr
2-3, 2014, str.60-62.
20. Plutecki Z., Smykała J., Szymaniec S.: Nowa metoda ustawiania napędów
przemysłowych Napędy i Sterowanie, 2014, nr 11, str. 80-93.
21. Szymaniec S.: Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych w
przemyśle – doświadczenia własne. Wyd. BOBRME, Katowice 2015, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, nr 105, str. 15-20.
22. Tomaszewski M., Krawiec M., Możliwości zastosowania bezzałogowych
urządzeń latających w diagnostyce napowietrznych linii elektroenergetycznych, Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci energetycznych, red. Kabza Z., Zator S., SiM nr 377, Opole, 2014.
23. Ruszczak B., Tomaszewski M., Wspomaganie procesu eksploatacji napowietrznych linii elektroenergetycznych przez ograniczenie wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych, Energetyka nr 5/2014 ss. 279-282
24. Ruszczak B., Tomaszewski M., Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w celu ograniczania wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych, Nowa Energia nr 1/2014.
25. Tomaszewski M., Krawiec, Monitoring linii elektroenergetycznych przy
użyciu bezzałogowych urządzeń latających (UAV), Nowa Energia nr
1/2014.
26. Gasz R., Automatyczne generowanie wysokiej jakości modeli 3D obiektów
przemysłowych, Prace Doktorantów, Politechnika Opolska, Opole 2015,
s.23-26.
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27. Zator S., Gasz R., Wykorzystanie metod wizyjnych do analizy odkształceń
kompensatora pyłoprzewodów, Computer applications in electrical engineering 2015, Poznan University of Technology Academic Journals – Electrical Engineering, issue 84, 2015, s.201-206.
28. Gasz R., Automatically setting the position of a camera by images, Zeszyty
Naukowe Politechniki Opolskiej, Elektryka z.71 nr 355/2015, Opole 2015,
s. 19-20.
Baza dydaktyczno-laboratoryjna Katedry
Pracownicy Katedry prowadzą działalność dydaktyczną obejmującą kształcenie na 5. kierunkach: Informatyka, Elektrotechnika, Automatyka i Robotyka,
Elektronika Przemysłowa oraz Energetyka na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych w ramach I i II stopnia studiów. Uczestniczymy również w procesie
dydaktycznym na Studiach Doktoranckich – III stopień studiów, w dyscyplinie
Elektrotechnika oraz w dyscyplinie Automatyka i Robotyka. W procesie dydaktycznym studenci i doktoranci korzystają z następujących laboratoriów:
 systemów komputerowych,
 miernictwa i systemów pomiarowych,
 pomiarów elektrycznych wielkości nieelektrycznych
 mikroprocesorowych systemów pomiarów i sterowania,
 inteligentnych systemów obliczeniowych,
 eksploatacji i diagnostyki maszyn.
W laboratorium systemów komputerowych wyodrębniono pracownie:
 zintegrowanych systemów zarządzania
 technologii CAD
 integracji technologii informatycznych,
 wirtualnych przyrządów pomiarowych i graficznych języków programowania.
Prężnie działa Koło Naukowe InfoVOLT – rys2, którego Opiekunem jest
dr inż. Paweł Michalski a Prezesem Paweł Jokiel. Celem działalności Koła Naukowego jest - doskonalenie umiejętności studentów w zakresie projektowania
CAD/CAM, realizacja praktycznych projektów w obszarze automatyki, robotyki
i informatyki.
Zaplecze naukowo-badawcze
Wykonując prace naukowo-badawcze na rzecz przemysłu i gospodarki
narodowej, prace własne, pracownicy Katedry zorganizowali następujące specjalistyczne laboratoria:
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Elektrowni
Bazę tego laboratorium stanowią bloki energetyczne 360 MW i urządzenia pomocnicze Elektrowni Opole. W tej nowoczesnej wytwórni energii elektrycznej pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania nau-
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kowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura będąca własnością
Elektrowni jak i Katedry.

Rys. 2. Spotkanie w ramach prac Koła Naukowego InfoVOLT

Laboratorium Diagnostyki Maszyn Elektrycznych
Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Zakładach TurboCare Polska SA w Lublińcu. W tym nowoczesnym zakładzie produkcyjno remontowym energetyki, pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest zarówno aparatura
będąca własnością TurboCare Polska SA w Lublińcu jak i Katedry.
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Cementowni
Bazę tego laboratorium stanowią maszyny i urządzenia w Cementowni
ODRA SA. W tej nowoczesnej wytwórni cementu pracownicy Katedry, Doktoranci i Dyplomanci prowadzą badania naukowe. Do badań wykorzystywana jest
zarówno aparatura będąca własnością Cementowni jak i Katedry.
Laboratorium Eksploatacji i Diagnostyki Łożysk Tocznych
Laboratorium badawczego z cechami mobilności w którym można prowadzić diagnostykę eksploatacyjną łożysk tocznych w napędach zasilanych
zarówno sieciowo jak i z urządzeń energoelektronicznych. Możliwe jest również
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prowadzenie prac w zakresie opanowania w kraju technologii montażu i serwisu
najnowszego produktu łożyskowego, łożysk izolowanych w tym ceramicznych,
przeznaczonych głównie do napędów zasilanych z falowników.
W posiadaniu Katedry jest unikatowa aparatura pomiarowa m.in.
 laserowy anemometr dopplerowski FlowLite z procesorem sygnałowym
BSA-F60 firmy Dantec Measurement Technology,
 kamera termowizyjna VarioCAM Head z kompletem obiektywów, w tym
z teleobiektywem firmy InfraTech GmbH,
 fazowy skaner laserowy Trimble FX firmy Trimble,
 defektoskop ultradźwiękowy 37DL Plus firmy Olympus,
 mierniki firmy Testo m.in. TESTO 435 z kompletem sond do pomiarów
wielkości środowiskowych, analizator spalin Testo 330-2LL,
 analizatory stacjonarne i mobilne do pomiarów wyładowań niezupełnych
w maszynach elektrycznych wraz z czujnikami,
 analizatory w tym wielokanałowe do pomiaru i analizy sygnałów diagnostycznych wraz z czujnikami firmy SKF,
 aparaturę do pomiarów izolacji głównej i zwojowej maszyn elektrycznyc
firm MEGGER i BEAKER SKF.
Staże naukowe i zawodowe, wymiana międzynarodowa
Pracownicy Katedry aktywnie uczestniczą w integracji europejskiej poprzez udział w programie „Erasmus plus”, prowadzą zajęcia w językach obcych
ze studentami z programu Erasmus, wygłaszają wykłady na uczelniach zagranicznych, biorą udział w wyjazdach dydaktyczny w ramach programu Erasmus.
Aktywnie uczestniczymy w realizacji programu inicjatywy wspólnotowej
„Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej (POWT)” Republika Czeska
– Rzeczpospolita Polska. Tytuł programu: Współpraca naukowa między TU
Ostrava i Politechniką Opolską w kształceniu studentów i doktorantów w zakresie elektrotechniki, energetyki i informatyki. Głównym zadaniem programu jest:
Pogłębienie i rozszerzenie współpracy między Uniwersytetem Technicznym w
Ostrawie a Politechniką Opolską w zakresie edukacji i nauki z priorytetowym
skupieniem się na studiach doktoranckich. Projekt ma na celu poprawę jakości
kształcenia, podniesienie poziomu badań naukowych, zwłaszcza w dziedzinie
elektrotechniki, automatyki i informatyki.
Oferta Katedry dla przemysłu i gospodarki
Wiedza i doświadczenie kadry Katedry pozwala przedstawić szerokie
spektrum oferty w zakresie prac badawczych, ekspertyz, analiz oraz innych
specjalistycznych opracowań technologicznych i metodologicznych. Oferty
opracowano na bazie rozwiązanych zadań badawczych wdrożonych w przemyśle oraz opracowań dla jednostek samorządu terytorialnego. Dalsze informacje
można znaleźć w informatorze nt. oferty badawczo-wdrożeniowej Politechniki
Opolskiej dla podmiotów gospodarczych. Katedra może zaoferować:
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 odbiór maszyn, pomiary odbiorcze;
 modernizację maszyn, oraz konstrukcji wsporczych i fundamentów;
 kompleksową ocenę stanu technicznego: konstrukcji, ciągu technologicznego maszyn, monitoring stanu zespołów maszynowych;
 ocenę wpływu pracy maszyn i urządzeń na konstrukcję stropów i budynków;
 pomoc przy wdrożeniu system kontroli strat rozruchowych bloków energetycznych;
 kompleksowe monitorowanie trybu przygotowania i realizacji zadań modernizacyjno inwestycyjnych;
 analizę kosztów i efektywności w gospodarce komunalnej w tym z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennej GIS;
 analizy ekonomiczne w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i innych;
 nadzór na modernizacją sterowania dostawą ciepła do budynku uwzględniającą zyski ciepła;
 wdrożenie systemu bieżącego monitorowania obciążenia sieci;
 badanie czujników temperatury oraz budowa i/lub wzorcowanie przetworników temperatury;
 badanie elektronicznych przetworników liczników ciepła z wyjściem impulsowym lub odczytem cyfrowym;
 badanie liczników oraz przepływomierzy wody zimnej i gorącej;
 diagnostykę kotłów energetycznych o mocy do 500 kW.
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DAWID WAJNERT
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej

KATEDRA ELEKTROTECHNIKI PRXEMYSŁOWEJ

Skład osobowy:
PO Kierownika Katedry - od 7.02.2014 roku prof. dr hab. inż. Sławomir
Szymaniec. Do 6.02.2015 roku Kierownikiem Katedry był prof. dr hab. inż.
Bronisław Tomczuk
 prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk,
 dr hab. inż. Andrzej Waindok,
 dr inż. Dariusz Koteras,
 dr inż. Dawid Wajnert,
 mgr inż. Sławomir Wróbel.
Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa
Główne badania pracowników katedry dotyczą transformatorów, dławików, silników i siłowników liniowych oraz łożysk magnetycznych. Badania te
obejmują tworzenie modeli numerycznych polowo-obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania komercyjnego oraz autorskiego. W przypadku transformatorów badania są prowadzone dla podwyższonych częstotliwości z zastosowaniem innowacyjnych, opatentowanych przez pracowników katedry, rdzeni
amorficznych. W zakresie badań napędów o ruchu liniowym opracowano wiele
innowacyjnych konstrukcji dotyczących akceleratorów elektromagnetycznych
i silników liniowych.
W każdym przypadku wykonywana jest weryfikacja pomiarowa, z wykorzystaniem budowanych w tym celu prototypów urządzeń i układów pomiarowych. Prowadzone badania uwzględniają szereg zjawisk fizycznych występujących w wymienionych urządzeniach tj. prądy wirowe, histereza magnetyczna,
zjawiska cieplne itp. Dzięki zastosowaniu modeli polowo-obwodowych prowadzone są badania dynamiki wymienionych urządzeń. W przypadku dławików
i transformatorów jest to analiza prądów i napięć w stanach przejściowych. W
przypadku silników i siłowników liniowych badania obejmują ich pracę w układach z różnymi obciążeniami (sprężyste, plastyczne, bezwładnościowe). Modele
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polowe są wykorzystywane w obliczeniach wariantowych konstrukcji, co umożliwia ich optymalizację z uwzględnieniem rozkładu pola magnetycznego, termicznego oraz parametrów całkowych pola.
W Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej realizowano w ostatnich latach 2 duże prace naukowo-badawcze, które były finansowane bądź to przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, bądź przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju.
1. Projekt badawczo-rozwojowy realizowany przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju pt. „Wykorzystanie metod analizy pól trójwymiarowych do zaprojektowania siłownika elektromagnetycznego do testów
zmęczeniowych materiałów konstrukcyjnych oraz wykonanie prototypów tego siłownika”, projekt realizowany w latach 2008-2010.
2. Projektu badawczy własny realizowanego przez Narodowego Centrum
Nauki pt. „Badanie transformatorów i dławików z rdzeniami amorficznymi budowy modułowej w układach zasilanych podwyższoną częstotliwością”, projekt realizowany w latach 2010-2013.
W okresie od września do grudnia 2012 w katedrze realizowano pracę rozwojową i wdrożeniową pt. „Wykonanie siłownika oraz układu sterowania i zasilania na podstawie innowacyjnej konstrukcji Wykonawcy”. W wyniku pracy
powstał układ napędowy stanowiska do badań zmęczeniowych wdrożony w
laboratorium Uniwersytetu Technicznego w Dortmundzie (Niemcy). Jest to
pierwsze od kilkunastu lat wdrożenie zagraniczne przez katedrę Politechniki
Opolskiej.
Działalność dydaktyczna i organizacyjna
Działalność dydaktyczna obejmuje wykłady, ćwiczenia, laboratoria oraz
projekty z elektrotechniki, teorii pola elektromagnetycznego, fal i anten, miernictwa anten, metod numerycznych, elektromechanicznych elementów mechatroniki oraz aktuatorów w układach mechatronicznych. Pracownicy katedry
opiekują się kołem naukowych ELEDYN i studencką grupą (Opole Student
Branch) działającą w ramach międzynarodowego instytutu inżynierów elektryków i elektroników IEEE. W ramach pracy ze studentami pracownicy katedry
prowadzą zajęcia fakultatywne dla Koła Naukowego ELEDYN i dla studentów
indywidualnego toku studiów. W ramach działalności dydaktycznej kształceni
są studenci studiów doktoranckich oraz wykonywane są prace doktorskie weryfikowane pomiarowo.
W latach 2012-2014 katedra realizowała projekt finansowany ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pt. „Wyposażenie obiektów dydaktycznych,
zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla
Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT”. W ramach projektu zakupiono aparaturę do nowo tworzonego laboratorium „Mechatroniki i Fal i Anten”. W laboratorium tym będą prowadzone zajęcia zarówno dla Wydziału Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, jak i Wydziału Mechanicznego. W ramach badań
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naukowych stworzone laboratorium naukowo-badawcze, w których wykonywana jest weryfikacja pomiarowa wyników symulacji komputerowej w ramach
tworzonych modeli matematycznych.
W 2011 roku katedra organizowała międzynarodową konferencję III SCE
3rd International Student Conference on Electrodynamic and Mechatronics) w
Opolu, natomiast w roku 2013 międzynarodowe sympozjum SELM (2013 International Symposium on Electrodynamic and Mechatronic Systems) w Zawierciu. W przypadku SELM artykuły ukazały się na Web of Science. Wybrane
artykuły konferencji SELM były również opublikowane w renomowanych czasopiśmie naukowym Solid State Phenomena, co umożliwiło nie tylko pracownikom i doktorantom Politechniki Opolskiej, ale również studentom, międzynarodową prezentację swoich badań.
W ramach działań studenckich pozyskano prestiżowy grant ministerialny
w ramach projektu centralnego Generacja Przyszłości, który umożliwił studentom udział w prestiżowych konferencjach.
W dniu 01.03.2012 roku Dawid Wajnert uzyskał stopień doktora nauk
technicznych, natomiast w dniu 6.11.2014 roku Andrzej Waindok uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika.
Wykaz najważniejszych publikacji w latach 2011-2015
W ciągu ostatnich 5 lat pracownicy katedry opublikowali ponad 70 artykułów,
jak również uzyskali 2 patenty:
1. Tomczuk Bronisław, Waindok Andrzej: uzyskanie patentu nr PL
206292 B1 pt. „Tubowy silnik liniowy wielofazowy”. O udzieleniu patentu ogłoszono dnia 30.07.2010
2. Tomczuk Bronisław, Waindok Andrzej: uzyskanie patentu nr PL
218661 B1 pt. „Tubowy siłownik liniowy z magnesami trwałymi”. O
udzieleniu patentu ogłoszono dnia 10.06.2013
Poniżej przedstawiono jedynie najważniejsze publikacje angielskojęzyczne z listy czasopism JCR oraz indeksowanych na Web of Science.
1.

2.

3.

4.

Tomczuk B., Waindok A.: A coupled field-circuit model of a 5-phase permanent magnet tubular linear motor, Archives of Electrical Engineering,
Vol. 60, No. 1, 2011, pp. 5-14.
Tomczuk B., Koteras D.: Magnetic Flux Distribution in the Amorphous
Modular Transformers, Journal of Magnetism and Magnetic Materials,
Vol. 323, No. 12, Elsevier B. V., Amsterdam, VI 2011, pp. 1611-1615.
Tomczuk B., Koteras D., Zimon J., Waindok A.: Calculation of the transient currents in transformers using field-circuits methods, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 87, Nr 11/2011, pp. 126-130.
Tomczuk B., Zimon J., Wajnert D.: Porównanie konfiguracji połączeń
biegunów w aktywnym 12-biegunowym łożysku magnetycznym, Przegląd
Elektrotechniczny, R. 87, Nr 12/2011, pp. 11-14.
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5.
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Gieras J.F., Piech Z.J., Tomczuk B.: Linear synchronous motors, Taylor & Francis, USA, 2012.
Zimon J., Tomczuk B., Wajnert D.: Field-circuit modeling of AMB system
for various speeds of the rotor, Journal of Vibroengineering, March 2012,
Vol 14, pp. 39-44.
Tomczuk B., Waindok A., Wajnert D.: Transients in the electromagnetic
actuator with the controlled supplier, Journal of Vibroengineering, March
2012, vol. 14, Issue 1, pp. 165-170.
Waindok A.: A method for calculation of the inrush current in single phase
transformer including the residual flux, Przegląd Elektrotechniczny (Electrical Review), R. 88, Nr 5b/2012, pp. 194-201.
Waindok A.: Analysis of permanent magnet linear motor parameters taking its heating into account, Archives of Electrical Engineering, Vol. 61,
no. 4, 2012, pp. 471-482.
Waindok A., Tomczuk B.: The temperature influence on the linear actuator static parameters, Solid State Phenomena, Trans Tech Publications,
Switzerland, Vol. 198, 2013, pp. 412-417.
Tomczuk B., Wajnert D., Zimon J.: Influence of Bias Current Value on
Parameters of Active Magnetic Bearing, Solid State Phenomena, Trans
Tech Publications, Switzerland, Vol. 198, 2013, pp. 513-518.
Tomczuk B., Wajnert D.: The influence of the stator geometry on magnetic
bearing parameters, Archives of Electrical Engineering, Vol. 62(2), 2013,
pp. 209-215.
Tomczuk B., Waindok A., Zimon J., Wajnert D.: Electrodynamic and
Mechatronic Systems, IEEE, PAN, Opole - Piscataway, 2013, ISBN: 9781-4673-5590-2, IEEE Catalog Number CFP13SLM-ART.
Waindok A.: Temperature distribution in multi domain construction of the
permanent magnet linear actuator, Archives of Electrical Engineering,
Vol. 62, no. 3, 2013, pp. 417-424.
Tomczuk B., Koteras D., Waindok A.: Electromagnetic and temperature 3D fields for the modular transformers heating under high-frequency operation, IEEE Trans. on Magnetics, New York, USA, Vol. 50, No. 2, February
2014, pp. 7007704.
Koteras D.: Calculation of eddy current losses using the electrodynamic
similarity laws, Archives of Electrical Engineering, vol. 63, no. 1, 2014, pp.
107-114.
Tomczuk B., Waindok A., Zimon J.: Electrodynamic and Mechatronic
Systems, Solid State Phenomena Vol. 214, Trans Tech Publications, Zurich-Durnten, Switzerland, 2014, ISBN-13: 978-3-03835-044-6.
Waindok A.: Determination of temperature in the construction of permanent magnet tubular linear actuator, Solid State Phenomena, Trans Tech
Publications, Switzerland, Vol. 214, 2014, pp. 113-120.
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19. Graca P.: Calculation and Verification of Magnetic Field Parameters in
Axial Active Magnetic Bearing, Solid State Phenomena, Vol. 214 (2014),
pp 143-150.
20. Waindok A.: Modeling and measurement of transients for a 5-phase permanent magnet tubular linear actuator including control and supply system, Solid State Phenomena, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol.
214, 2014, pp. 121-129.
21. Wajnert D.: Comparison of Magnetic Field Parameters Obtained from 2D
and 3D Finite Element Analysis for an Active Magnetic Bearing, Solid
State Phenomena, Trans Tech Publications, Switzerland, Vol. 214, 2014,
pp. 130-137.
22. Tomczuk B., Koteras D., Waindok A.: The influence of the leg cutting on
the core losses in the amorphous modular transformers, The International
Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronics Engineering (COMPEL), 2015.
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MIROSŁAW SZMAJDA
Politechnika Opolska
kierownik projektu

NOWE OBLICZE WYDZIAŁU –
RAPORT Z WYKONANIA PROJEKTU:
„PRZEBUDOWA BUDYNKÓW 1 I 3 WYDZIAŁU
ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI
W II KAMPUSIE POLITECHNIKI OPOLSKIEJ”
1.

TU NA RAZIE JEST ŚCIERNISKO…

Historia miejsca, w którym obecnie znajduje się II Kampus Politechniki Opolskiej, sięga czasów przedwojennych, kiedy to, między innymi na ziemi Karola
Szymańca - dziadka prof. Sławomira Szymańca i uczestnika III Powstania Śląskiego, wybudowano obiekty koszarowe Wermachtu. Miała to być represja, za udział
Pana Karola w powstaniu oraz jego działalność patriotyczną na rzecz Polski. Na
fotografii 1 uwieczniono rodzinę Pana Karola Szymańca przy żniwach jeszcze przed
wybudowaniem koszarów, które ostatecznie powstały w roku 1936. W koszarach,
do zakończenia II Wojny Światowej, mieścił się 28 Regiment Piechoty Wermachtu.
Po wojnie, aż do grudnia 2003 r., obiekt był w posiadaniu Wojska Polskiego, po
czym przeszedł na własność Politechniki Opolskiej.
Wygląd budynku nr 3 oraz jego wnętrza, sfotografowane w styczniu 2015 r.,
przedstawiono na zdjęciach 2 - 6. Na fotografii 7 przedstawiono budynek nr 1,
z tego samego okresu. Widoczne są prace, związane z termomodernizacją budynku,
wykonywanymi w ramach projektu: Termomodernizacja i zastosowanie OZE
w budynku nr 1 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki WEAiI w II
Kampusie Politechniki Opolskiej”, współfinansowanego ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013.
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Fot. 1. Rodzina Pana Karola Szymańca przy żniwach przed rokiem 1936 [ze zbiorów rodzinnych prof. Sławomira Szymańca]

Fot. 2. Widok budynku B3 w styczniu 2015 r
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Fot. 3. Klatka schodowa budynku B3 (styczeń 2015 r.)

Fot. 4. Korytarz na parterze w budynku B3 (styczeń 2015 r.)

Fot. 5. Wejście do sali żołnierskiej w budynku B3 (styczeń 2015 r.)
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Fot. 6. Jedna z sal żołnierskich w budynku B3 (styczeń 2015 r.)

Fot. 7. Widok budynku B1 (styczeń 2015 r.)

Na powyższych fotografiach przedstawiono stany budynków nr 1 i nr 3 przed
rozpoczęciem niniejszego projektu. Do czasu jego zakończenia, cały instytut Automatyki i Informatyki IAiI mieścił się po drugiej stronie miasta przy ul. Sosnkowskiego 31 w budynku „Lipsk”. Aby skonsolidować wydział w jednym miejscu,
niezbędne było wykonanie gruntownego remontu budynku nr 3. Ponadto, również
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budynek nr 1, wymagał dodatkowego remontu, umożliwiającego włączenie m.in.
poddasza oraz piwnic do powierzchni użytkowej budynku
Obok robót budowlanych, istniała potrzeba wymiany mebli oraz wyposażenia
sal wykładowych, a także bardzo cenne byłoby pozyskanie dodatkowej aparatury
dydaktyczno-naukowej, na potrzeby zwiększenia jakości nauczania oraz podniesienia poziomu prac badawczych.
2.

O PROJEKCIE…

Umowę o dofinansowanie podpisano 20 stycznia 2015 r. i nadano jej numer
UDA-POIS.13.01-016/12-00, a tytuł projektu ustalono jako:
„Przebudowa budynków 1 i 3 Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w II Kampusie Politechniki Opolskiej”.
Termin zakończenia projektu upływał z dniem 31 grudnia 2015 r. Projekt umocowany został w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 20072013, w priorytecie XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego, działaniu 13.1 Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego. Nr umowy. UDA-POIS.13.01-016/12-00. Instytucją wdrażającą IW był Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut
Badawczy, Instytucją Pośredniczącą IP – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
natomiast Instytucją Zarządzającą – Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Celem nadrzędnym projektu było:
„zapewnienie możliwości ciągłego rozwoju Politechniki Opolskiej, jako nowoczesnego ośrodka kształcącego wysoko wyspecjalizowane kadry gospodarki w
zakresie nowoczesnych technologii”.
Zdefiniowano następujące poziomy oddziaływania:
•
zwiększenie liczby absolwentów kierunków priorytetowych wspieranych
przez POIiŚ,
•
zwiększenie dopasowania kierunków i profili kształcenia do potrzeb krajowego rynku pracy,
•
wzrost liczby przedsiębiorstw nowoczesnych technologii w województwie opolskim jak i na obszarze całego kraju, bazujących na kadrach wykształconych przez WEAiI,
•
poprawa atrakcyjności Opola jako ośrodka akademickiego na tle innych
polskich miast,
poziomy rezultatu:
•
zwiększenie liczby studentów kierunków priorytetowych,
•
zwiększenie ilości wysoko wykwalifikowanych kadr specjalistów,
•
scalenie WEAiI w jednym, reprezentatywnym miejscu (II Kampus Politechniki Opolskiej),
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poziomy produktu:
•
poprawa infrastruktury dydaktycznej i naukowo-badawczej powiązanej z
dydaktyką oraz warunków nowoczesnego, interaktywnego kształcenia na
WEAiI,
•
poprawa warunków kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury naukowo-dydaktycznej, elementów infrastruktury ICT oraz dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych,
•
poprawa warunków kształcenia poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury naukowo-dydaktycznej, elementów infrastruktury ICT oraz dostosowania obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Ostatecznie projekt miał dotyczyć remontu budynku nr 1 oraz gruntownej przebudowy budynku nr 3, a bezpośrednimi beneficjentami projektu zostały:
•
Instytut Automatyki i Informatyki (budynek nr 3),
•
Instytut Układów Elektromechanicznych oraz Elektroniki Przemysłowej
(budynek nr 1),
•
Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych (budynek nr 1),
•
Katedra Elektrotechniki Przemysłowej (budynek nr 1).
W ramach projektu wykonano następujące zadania:
•
roboty budowlane w budynku nr 1:
o uwzględniono koszty modernizacji budynku nr 1 wykonanej w
roku 2011, celem umożliwienia przeniesienia części Wydziału
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki do kampusu II Politechniki Opolskiej,
o podpisano umowę na roboty budowlane 5.03.2015 r. na kwotę
2.406.504,10 zł netto - termin zakończenia robót 10.11.2015 r.,
o wykonano roboty rozbiórkowe w piwnicy oraz na poddaszu,
o wymieniono instalację kanalizacyjną,
o wykonano posadzki i ścianki działowe,
o zamontowano centralę wentylacyjną na poddaszu,
o wyremontowano klatki schodowe i zainstalowano windę,
o wymieniono wszystkie drzwi oraz ościeżnice,
o wykonano instalacje elektryczne i instalacje niskoprądowe,
o budynek zgłoszono do odbioru 10.11.2015 r., a 24.11.2015 r.
złożono zawiadomienie o zakończeniu przebudowy obiektu
budowlanego i 25.11.2015 r.,
•
roboty budowlane w budynku nr 3:
o podpisano umowę na roboty budowlane 29.01.2015 r. na kwotę
8.047.667,41 zł netto - termin zakończenia robót 9.11.2015 r.,
o rozebrano część środkową budynku i wykonano nową w technologii żelbetowej,
o pogłębiono pomieszczenia piwniczne,
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wykonano przebudowę pomieszczeń budynku na wszystkich
kondygnacjach, dostosowując je do potrzeb IAiI,
o wymieniono pokrycie dachowe wraz z wykonaniem ocieplenia
połaci dachowej,
o wykonano ocieplenie budynku,
o wymieniono całą stolarkę okienną,
o wykonano nową instalację elektryczną, informatyczną i sanitarną w budynku,
o zamontowano system wentylacji i klimatyzacji w budynku,
o wykonano prace malarskie i wykończeniowe,
o budynek zgłoszono do odbioru 9.11.2015 r., pozwolenie na
użytkowanie uzyskano 15.12.2015 r.
zakupy, związane z zakupem sprzętu i wyposażenia:
o zakupiono meble do budynków nr 1 (doposażenie) oraz budynku nr 3 (kompleksowe wyposażenie),
o stworzono nowe oraz doposażono już istniejące laboratoria
m.in.:
 informatyki śledczej,
 neuroinformatyki,
 urządzeń mobilnych,
 robotów mobilnych,
 optoelektroniki,
 transmisji bezprzewodowej,
 elektrotechniki i elektroniki samochodowej,
 robotyki i systemów wizyjnych,
 automatyzacji i techniki mikroprocesorowej,
 automatyzacji napędów elektrycznych,
 napędu elektrycznego,
 maszyn elektrycznych,
 energoelektroniki,
 procesorów sygnałowych,
 sterowania robotów,
 badania pól elektromagnetycznych,
 automatyki przemysłowej,
 podstaw automatyki i teorii sterowania,
 wirtualizacji i sieci definiowalnych programowo,
 systemów webowych,
 grafiki komputerowej,
działania promocyjne:
o zrealizowano 2 kampanie reklamowe w prasie, radio, telewizji,
kinie i internecie,
o zakupiono tablice informacyjne oraz materiały promocyjne.
o

•

•
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Ostatecznie, po 11 miesiącach trwania projektu (pierwotnie projekt miał
trwać 3 lata), 4 stycznia 2016 r., stworzona infrastruktura była dostępna dla studentów oraz pracowników uczelni.
3.

PROJEKT W LICZBACH
Poniżej najistotniejsze liczby, związane z projektem:
•
całkowity koszt projektu: 25.509.287,68 zł,
•
koszty kwalifikowalne: 22.751.988,12 zł,
•
koszty niekwalifkowalne: 2.757.299,56 zł,
•
działania informacyjne i promocyjne: 180.977,75 zł,
•
roboty budowlane: 17.187.788,50 zł w tym m.in. koszty kwalifikowalne:
o budynek nr 1: 4.483.139,36 zł,
o budynek nr 3: 9.979.797,19 zł,
•
aparatura i wyposażenie – łączna kwota 7.833.906,86 zł – szczegółowe
zestawienie w tabeli 1,
•
aparatura i wyposażenie łącznie:
o budynek nr 1: 3.093.937,92 zł,
o budynek nr 3: 4.739.968,94 zł,
•
roboty budowlane oraz Aparatura i wyposażenie łącznie:
o budynek nr 1: 7.577.077,28 zł,
o budynek nr 3: 14.719.766,13 zł,
•
budynki o łącznej liczbie pomieszczeń 249 i sumarycznej powierzchni
7399 m2 w tym:
o laboratoria – 53 (28+25) na łączną powierzchnię 2703 m2
(1365,62 + 1337,60 m2),
o sale wykładowe – (0+1) 1 na łączną powierzchnię 76 m2,
o sale ćwiczeniowe - 3 (3+1) na łączną powierzchnię 180 m2,
o sale seminaryjne - 4 (1+3) na łączną powierzchnię 155 m2 (39,3 +
115,7),
o pokoje pracownicze - 79 (43+36) na łączną powierzchnię 1384
m2 (765,96 + 617,90),
o serwerownie, pomieszczenia pomocnicze - 34 (22+12) na łączną
powierzchnię 719 m2 (477,25 + 242,10),
o pozostałe - 75 (29+46) na łączną powierzchnię 2182 m2 (1016,97
+ 1164,90),
•
załącznik 18 – dokument integrujący informacje o wyposażeniu i sprzęcie
ostatecznie posiadał 541 pozycji,
•
przygotowano łącznie 102 wnioski przetargowe,
•
wszczęto 65 postępowań przetargowych, składających się z 142 części.
•
unieważniono i powtórzono 19 postępowań przetargowych składających
się z 40 części,
•
zapłacono Ponad 170 faktur,
•
złożono 5 wniosków o płatność,

201

•

podpisano 9 aneksów do umowy o dofinansowanie.
Tab. 1. Zestawienie wydatków na aparaturę i wyposażenie

Instytut Układów
Katedra
Instytut
Katedra
Elektromechanicz- Elektrowni
AutomatyElektrotechnych oraz Elektro- i Systemów
ki i Inforniki Przemyniki Przemysłowej Pomiaromatyki I1
słowej
I3
wych
183 270,00 109 278,12

Suma

1
651
688,28

Meble

970 450,32 388 689,84

AGD

8 306,19

Aparatura

3
761
1 516 681,05
212,43

583 425,65 307 406,35

6
168
725,48

Suma

4
739
1 910 557,80
968,94

766 695,65 416 684,47

7
833
906,86

5 186,91

13 493,10

Powyższe liczby ukazują skalę przedsięwzięcia, które ostatecznie zostało zrealizowane w czasie 11 miesięcy i 10 dni.
4.

3 LATA W 11 MIESIĘCY…

Ekstremalnie krótki okres realizacji projektu, który pierwotnie przewidziany
był na 3 lata, wymagał zaangażowania wielu osób, zajmujących się poszczególnymi zadaniami:
•
kierownik projektu – dr hab. inż. Mirosław Szmajda, prof. PO,
•
specjalista ds. monitoringu i promocji: mgr Wojciech Najda,
•
specjalista ds. rozliczeń i sprawozdawczości: mgr Marzena Czerenkiewicz,
•
specjalista ds. techniczno-budowlanych: mgr inż. Sławomir Papaj,
•
specjalista ds. przetargów: mgr Renata Piórkowska,
•
specjalista ds. zamówień o wartości poniżej 30 000 euro: mgr inż.
Ewa Skarżyńska,
•
pracownik obsługi finansowo-księgowej: Alicja Tomanek oraz
Katarzyna Solanka,
•
pracownik sekcji rachuby i płac:
Bożena Trybuch,
•
pracownik kadr: mgr Ewa Moryto-Kubiak,
•
pracownicy poszczególnych jednostek wydziałowych: dr inż. Ryszard Kopka, mgr inż. Piotr Paduch, dr inż. Dawid Wajnert, dr
inż. Paweł Michalski, mgr inż. Mirosław Lasar,
•
specjalista ds. sprawozdawczości merytorycznej: dr inż. Michał
Podpora.
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Każda z wymienionych osób wykazała się znaczącym zaangażowaniem
na rzecz projektu, dzięki któremu jego realizacja była w ogóle możliwa. Niejednokrotnie zadania wykonywane były pod dużą presją czasu i wymagały spędzenia dodatkowych godzin po pracy. Tu duży ukłon do naszych rodzin za wyrozumiałość. Dowodem trudu włożonego przez pracowników jest praktycznie
„pozycja horyzontalna” dr inż. Michała Podpory podczas pracy nad jednym z 6
wniosków o płatność (Fot. 8).

Fot. 8. Dr inż. Michał Podpora podczas pracy nad jednym z wniosków o płatność

Postępy prac budowlanych oraz wyposażania poszczególnych pomieszczeń
w obydwu budynkach prezentują poniższe fotografie.
Zdjęcia z prac prowadzonych w budynku nr 1 przedstawiono na Fot. 9 - 14.
Dzięki niniejszemu projektowi, został uzupełniony remont, przeprowadzony w
roku 2011. Miał on na celu przystosowanie nieużywanego wówczas budynku do
jego wykorzystania na potrzeby Instytut Układów Elektromechanicznych oraz
Elektroniki Przemysłowej, Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych oraz
Katedry Elektrotechniki Przemysłowej. Poniesione wówczas wydatki, w kwocie
ponad 1,5 mln zł, zostały zrefundowane w projekcie POIiŚ.

Fot. 9. Budynek nr 1 po ukończeniu remontu
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Fot. 10. Podczas remontu poddasza w budynku nr 1

Fot. 11. Wyremontowane laboratorium 316 w budynku nr 1

Fot. 12. Klatka Faraday/a w laboratorium 316 w budynku nr 1
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Fot. 13. Wyremontowane laboratorium 309 w budynku nr 1

Fot. 14. Korytarz w budynku nr 1

Budynek nr 3 został gruntownie przebudowany. Jego cechą charakterystyczną jest klatka schodowa z windą, dwoma pomieszczeniami laboratoryjnymi
oraz reprezentacyjną salą seminaryjną instytutu. Podczas prac budowlanych,
budynek został praktycznie „przecięty” w połowie i na nowych fundamentach
została postawiona konstrukcja żelbetowa klatki schodowej (Fot. 15 i Fot. 16).
Na fotografiach 17 i 18 pokazano wykończoną elewację klatki schodowej. Fotografie 19 - 24 prezentują pomieszczenia we wnętrzu budynku nr 3, w szczególności obszerną klatkę schodową, nadającą poczucie swobodnej przestrzeni budynku. Fotografie 25 - 28 przedstawiają wyposażone sale laboratoryjne, natomiast fotografie 25, 27, 29 i 30 zostały wykonane podczas uroczystego otwarcia
budynku, w dniu 21grudnia 2015 r. W uroczystości udział wzięli m.in. rektor
PO prof. Marek Tukiendorf, kanclerz PO mgr Barbara Hetmańska, przewodniczący KRASP prof. Wiesław Banyś, były wiceminister w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Adam Zdziebło, prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski,
konsul Niemiec Sabina Haake oraz biskup Rudolf Pierskała.
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Fot. 15. Budowa klatki schodowej w budynku nr 3

Fot. 16. Budowa klatki schodowej w budynku nr 3 - widoczne ławy fundamentowe

Fot. 17. Elewacja budynku nr 3 od strony placu parkingowego
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Fot. 18. Elewacja budynku nr 3

Fot. 19. Portiernia w budynku nr 3

Fot. 20. Korytarz w budynku nr 3
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Fot. 21. Winda w budynku nr 3

Fot. 22. Klatka schodowa w budynku nr 3

Fot. 23. Gabinet dyrektora instytutu w budynku nr 3
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Fot. 24. Pomieszczenia pracownicze na poddaszu w budynku nr 3

Fot. 25. Sala seminaryjna w budynku nr 3

Fot. 26. Laboratorium komputerowe w budynku nr 3
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Fot. 27. Laboratorium automatyki przemysłowej II w budynku nr 3

Fot. 28. Laboratorium automatyki przemysłowej I w budynku nr 3

Fot. 29. Oficjalne otwarcie budynku nr 3
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Fot. 30. Poświęcenie budynku nr 3 przez biskupa Rudolfa Pierskałę

Poświęcenie budynku przez biskupa Rudolfa Pierskałę gwarantuje wysoką
jakość nauczania oraz innowacyjność prac badawczych prowadzonych w pomieszczeniach i na wyposażeniu, pozyskanych z projektu POIiŚ. Ponadto,
przedmiotowa gwarancja obejmuje fakt, iż zarówno studenci, jak i pracownicy
będą dobrze czuli się w świeżo wyremontowanych murach.
5.

PODZIĘKOWANIA

Podczas podpisywania umowy, 20 stycznia 2015 r., Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki stał przed wielką niewidomą: czy uda się
zrealizować 30 milionowe przedsięwzięcie infrastrukturalne w 11 miesięcy.
Niewiele osób wierzyło w powodzenie tego projektu i dzięki tym niewielu udało
się je zrealizować. Stąd serdeczne podziękowania JM Rektorowi prof. Markowi
Tukiendorfowi, za „błogosławieństwo” i „iskrę” inicjującą, prowadzącą do
pozyskania środków unijnych dla WEAiI.
Bez wsparcia Kanclerz PO Pani mgr Barbary Hetmańskiej, wiele spraw albo
nie udałoby się rozwiązać, albo ich rozwiązywanie zajęłoby kilka krotnie więcej
czasu niż to miało miejsce. Bardzo dziękuję za jej czas, dyspozycyjność i kompetencje.
Również podziękowania dla Pani kwestor mgr Teresie Białowąs-Woźniak,
która wybitnie pomogła w pracy nad projektem, szczególnie za konsultacje podczas tworzenia dokumentacji do postępowań przetargowych oraz poszczególnych aneksów i wniosków o płatność
Podziękowania składam także całemu kolegium dziekańskiemu WEAiI: panu
dziekanowi prof. Marianowi Łukaniszynowi i prodziekanom dr inż. Barbarze
Grochowicz, prof. Janowi Sadeckiemu oraz prof. Andrzejowi Cichoniowi.
Bardzo dziękuję za ich życzliwość oraz zaangażowanie w sytuacjach wymagających wsparcia zespołu projektowego.
Dziękuję również dyrektorom instytutów i katedr: prof. Wiesławowi Tarczyńskiemu, prof. Krzysztofowi Tomczewskiemu oraz prof. Sławomirowi Szy-
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mańcowi, za poświęcony czas, życzliwe wskazywanie potencjalnych zagrożeń
projektu oraz pomocy w ich unikaniu.
Wiele osób nie wymienionych powyżej również wydatnie przyczyniło się do
sukcesu projektu m.in.: mgr inż. Teresa Wilhelmi z Centrum Inwestycji i Remontów, mgr Radosław Kucińskiemu - kierownik sekcji aparatury, mgr Anna
Szajer-Janiszewskia oraz mgr Anna Kluger z Biura Funduszy Strukturalnych,
pracownicy Uczelnianego Ośrodka Informatycznego, nadzorowanego przez mgr
inż. Oskara Rewuckiego, a także wszystkim tym, którzy współpracowali przy
tworzeniu specyfikacji przetargowych w instytutach i katedrach oraz wszystkich
tych, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działania projektu POIiŚ.
Ostatecznie, jako kierownik projektu, całemu zespołowi projektowemu
oraz wszystkim wymienionym i nie wymienionym wyżej osobom, mającym
swój wkład w powodzenie projektu, składam serdeczne podziękowania. Bez
Was nie byłoby przyczyny stworzenia niniejszego artykułu.
6.

CO DALEJ WYDZIALE?

Środki, pozyskane z projektu POIiŚ, wprowadziły Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej w nową erę jego rozwoju. W końcu umożliwiły integrację w jednym kampusie wszystkie jednostki
wydziałowe, ułatwiając im współpracę i znacząco podnosząc komfort pracy.
Kolejnym etapem owej integracji byłoby połączenie wszystkich budynków Wydziału łącznikami, zawierającymi amfiteatralne sale wykładowe na 100 osób.
Ale, to już całkiem inna historia...

212

Obecnie Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki ma wszelkie atuty by stanowić nową jakość w kształceniu kompetentnych, poszukiwanych na rynku pracy absolwentów oraz prowadzić badania nad innowacyjnymi,
wspierającymi nowoczesną gospodarkę technologiami. A to chyba można już
nazwać „nowoczesnym patriotyzmem”, który tak bardzo potrzebny jest naszemu
regionowi oraz krajowi. Jestem pewien, iż tak pojęty patriotyzm przypadłby do
gustu Panu Karolowi Szymańcowi - powstańcowi Śląskiemu, na ziemi którego
stoi nasza uczelnia. Jako naukowcy, studenci i pracownicy administracyjni,
dołóżmy starań, aby Pan Karol konfiskatę swojęj ziemi pod budowę koszar
wrogiego wojska nie rozpatrywałby już w kategorii represji, ale być może przywileju...
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ANDRZEJ CICHOŃ
Instytut Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej

HISTORIA WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI,
AUTOMATYKI I INFORMATYKI W FOTOGRAFII

Rys. 1. Budynki Wydziału w latach 1966 – 1985

Rys. 2. Widok budynku Wydziału przy ul. Luboszyckiej 7
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Rys. 3. Laboratoria zlokalizowane w budynku przy ul. Luboszyckiej 7
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Rys. 4. Widok budynku Wydziału przy ul. Ozimskiej 75

Rys. 5. Laboratoria zlokalizowane w budynku przy ul. Luboszyckiej 7
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Rys. 6. Budowa pawilonu „Lipsk”
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Rys. 7. Budynki Wydziału w latach 1985 - 2007

Rys. 8. Widok budynku Wydziału przy ul. Sosnowskiego 31
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Rys. 9. Laboratoria zlokalizowane w budynku przy ul. Sosnkowskiego 31
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Rys. 10. Pracownicy Instytuut Automatyki i Informatyki

Rys. 11. Pracownicy Instytutu Elektroenergetyki
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Rys. 12. Pracownicy Instytutu Przetwarzania i Urzytkownia Energii Elektrycznej

Rys. 13. Pracownicy Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych
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Rys. 14. II Kampus Politechniki Opolskiej – 2002 r.
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Rys. 15. Lokalizacja Wydziału od 2016 r.

Rys. 16. Widok budynków Wydziału przy ul. Prószkowskiej 76
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CURRICULUM VITAE CZŁONKÓW RADY WYDZIAŁU
DR HAB. INŻ. RYSZARD BENIAK, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Data i miejsce urodzenia:
Ukończone studia:
mgr inż. Elektryk.
Dyscyplina naukowa:
Specjalność:
Stopnie i tytuły naukowe:


20.08.1960, Głubczyce.
Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1986,
Elektrotechnika.
Automatyzacja napędu elektrycznego.

dr
– Politechnika Śląska w Gliwicach,
Wydział Elektryczny, 1994,

hab.
– Politechnika Opolska, Wydział
Elektro-techniki, Automatyki i Informatyki,
2014.
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Członek Wydziałowej Komisji ds. Programów Kształcenia na
Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki
Opolskiej (2012 – nadal).
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej,

Komisja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN,

Stowarzyszenie Elektryków Polskich.
Badania:
Pierwszym z obszarów aktualnie wykonywanych badań są zagadnienia dotyczące napędów przekształtnikowych. Obejmują one: metody sterowania
napędów w tym metody sterowania przemienników częstotliwości zawierających falowniki wielopoziomowe, metody stymulacji rozbudowanych napędów za pomocą własnych programów napisanych w języku FORTRAN
oraz metody estymacji parametrów tego typu napędów. W procesie estymacji wykorzystywane są własne programy estymacyjne. Realizowana estymacja obejmuje jednoczesne określanie wartości parametrów modelu:
części przekształtnikowej napędu, stosowanej w napędzie maszyny elektrycznej oraz obciążenia napędu. W symulacji napędów i estymacji ich pa-
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rametrów wykorzystywane są własne półtransformowane nieliniowe modele maszyn elektrycznych. Drugim z obszarów badań jest robotyka, a ściślej
roboty mobilne. Prowadzone badania dotyczą właściwości robotów mobilnych, metod sterowania robotów oraz wpływu wykorzystania nowych bardziej zawansowanych modeli dynamicznych robotów mobilnych na możliwości ich sterowania.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
2,
 Liczba skryptów ………………………….. –
2,
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
81,
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
10.
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2009 – Medal komisji Edukacji Narodowej,
 2012 – Medal Srebrny Za Długoletnią Służbę,
 2013 – Złota Odznaka Honorowa SEP,
 1996 – Nagroda Rektora PO - indywidualna II stopnia za osiągnięcia
naukowe,
 2012 - Nagroda Rektora PO - zespołowa II stopnia za działalność organizacyjną.
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich –
1.
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet w Ostrawie - 2001 r. – Krótkoterminowy staż naukowy Politechnika Ostrawa (Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita
Ostrava) Wydział Elektrotechniki i Informatyki (Fakulta Elektrotechniky a Informatiky).
PROF. DR HAB. INŻ. TOMASZ BOCZAR
1.
2.

3.
4.
5.

Data i miejsce urodzenia:
29.10.1968, Prudnik
Ukończone studia: Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1993, mgr inż.
elektryk, specjalność elektroenergetyka, studia podyplomowe specjalność:
Zastosowanie informatyki w procesach edukacyjnych, Politechnika Opolska, 2000
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
elektroenergetyka, technika wysokich napięć,
odnawialne źródła energii
Stopnie i tytuły naukowe:
 Dr.
– Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny,
1998
 hab. – Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny,
2004
 profesor
– 2011, Prezydent RP
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6.

7.

8.

 profesor zwyczajny
– 2011
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Prorektor ds. dydaktyki
(2011-2012)
 Prodziekan ds. organizacyjnych (2005-2008; 2008-2011)
 Kierownik Katedry Wysokich Napięć
(2005 – nadal)
 Staż naukowo-techniczny
6-miesieczny w firmie EnergoComplex w Piekarach Śląskich (2009)
 Staż naukowo-techniczny
4-miesięczny w firmie Wiatreo.pl
Sp. z o.o. (2013-2014)
 Staż naukowo-techniczny
3-miesięczny w firmie WindService.com Sp. z o.o. (2012-2013)
 Staż naukowo-techniczny
6-miesięczny w firmie Elektron Janusz Plotnik (2014-2015)
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 European Acoustics Association
 Polskie Towarzystwo Akustyczne
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 Komisja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN
 Komisja Metrologii Oddziału Katowickiego PAN
Badania:
•
Doskonalenie systemów diagnostycznych umożliwiających ocenę stanu izolacji papierowo-olejowej transformatorów elektroenergetycznych.
•
Pomiary i ocena zagrożenia wysokonapięciowych układów izolacyjnych wyładowaniami niezupełnymi przy wykorzystaniu metody emisji akustycznej i spektrofotometrii optycznej.
•
Wyznaczenie wieloparametrycznych deskryptorów umożliwiających
identyfikację podstawowych form wyładowań niezupełnych występujących w izolacji papierowo-olejowej urządzeń elektroenergetycznych.
•
Obiektywizacja oceny wyników pomiarów uzyskiwanych metodą
emisji akustycznej poprzez zastosowanie do charakterystyki, generowanych przez wyładowania niezupełne, impulsów emisji akustycznej
metod statystyki matematycznej numerycznych sposobów przetwarzania sygnałów oraz sztucznych sieci neuronowych.
•
Opracowanie i wykonanie systemu pomiarowego opartego na metodzie emisji akustycznej umożliwiającego lokalizację miejsc występowania wyładowań niezupełnych w papierowo-olejowych układach
izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych.
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•

Określenie możliwości i zakresu zastosowań metody spektrofotometrii
optycznej do rozpoznawania form wyładowań elektrycznych występujących w izolacji olejowej i powietrznej.
•
Określenie wartości granicznych z punktu widzenia eksploatacji dla
wskaźników charakteryzujących poziom rejestrowanych drgań dla
rdzeni transformatorów elektroenergetycznych oraz dla konstrukcji
nośnych turbin wiatrowych.
•
Tworzenie aplikacji komputerowych wspomagających projektowanie
elektrycznych instalacji zasilających, oświetleniowych i odbiorczych.
•
Opracowanie koncepcji systemu diagnostyki olejów izolacyjnych z
wykorzystaniem zjawiska kawitacji.
•
Badania zjawiska sonoluminescencji w cieczach izolacyjnych i określenie możliwości jego zastosowania w diagnostyce wysokonapięciowych układów izolacyjnych.
•
Dobór pod względem technicznym i ekonomicznym niekonwencjonalnych źródeł energii elektrycznej i cieplnej dla potrzeb zaspokojenia
potrzeb energetycznych domów jednorodzinnych.
•
Opracowanie systemu eksperckiego umożliwiającego diagnostykę
układu izolacyjnego transformatora elektroenergetycznego podczas
jego normalnej pracy z wykorzystaniem metody emisji akustycznej.
•
Określenie wpływu sygnałów zakłócających o charakterze akustycznym, elektrycznym i mechanicznym na wyniki pomiarów wyładowań
niezupełnych wykonywanych metodą emisji akustycznej.
•
Oceną wpływu domieszkowania nanocząstkami olejów izolacyjnych
na ich właściwości fizyko-chemiczne.
•
Badania oddziaływań hałasów i infradźwięków generowanych infrastrukturą elektroenergetyczną na organizmy żywe.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ……………….
–
7
 Liczba książek, monografii współautorskich
–
3
 Liczba skryptów …………………………..
–
1
 Wykład inauguracyjny …………………….
–
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów
– ponad 300
 Liczba cytowań w SCI …………………....
– ponad 140
 Indeks Hirscha (h) ………………………..
–
10
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2006 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2002 – Brązowy Krzyż Zasługi
 10 – Nagród Rektora PO indywidualnych I i II stopnia i zespołowych
 Dwukrotny stypendysta Towarzystwa Naukowego Warszawskiego
i Fundacji na rzecz Nauki Polskiej - stypendia konferencyjne przyznane w 2001 i 2003 r.
11. Inne istotne informacje:
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 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
–
6
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
–
4
 Recenzje książek profesorskich .………………….......
–
1
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
–
3
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
–
8
 Recenzje monografii habilitacyjnych …………………
–
2
 Kierownik projektów naukowo-badawczych …... .
–
11
 Wykonawca projektów naukowo-badawczych ….
–
11
12. Współpraca z zagranicą:
 Brno University of Technology w Brnie,
 Czech Society for Non-destructive Testing,
 Technical University of Kosice, Faculty of Electrical Engineering and
Informatics, Department of Electric Power Engineering,
 High Voltage Laboratory, Bharat Heavy Electricals Limited, Corporate R & D, Hyderabad, Indie,
 Ehime University Matsuyama, Japonia,
 ABB Corporation Research Department Vasteras, Szwecja,
 Honorowy członek i recenzent Czech Science Foundation, Technical
Science Section w Pradze,
DR HAB. INŻ. SEBASTIAN BORUCKI, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia:
19.02.1979, Blachownia
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 2003, mgr inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
diagnostyka techniczna, materiałoznawstwo
elektryczne, technika wysokich napięć, energetyka, elektroenergetyka
Stopnie i tytuły naukowe:

dr – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki Automatyki
i Informatyki, 2006

hab. – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki Automatyki
i Informatyki, 2012
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Z-ca Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Energii Odnawialnej (2009
– nadal)
 Stypendium Naukowe Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dla wybitnego młodego naukowca (2012)
 Staż techniczny, Energo-Complex Sp. z o. o., Piekary Śląskie
(01.04.2009 – 31.12.2009)
 Staż techniczny, LGM Polska, Praszka (01.07.2002 – 16.08.2002)
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7.

8.

9.

Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 członek Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach
 członek stowarzyszenia IEEE Dielectrics and Electrical Insulation
Society
 członek stowarzyszenia IEEE Power Engineering Society
 członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i
Stosowanej
 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, Oddział Opolski
 specjalista Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Energetyki w Piekarach Śląskich
 czynny członek Ochotniczej Straży Pożarnej RP
Tematyka prowadzonych badań naukowych:
 zastosowanie metod wibroakustycznych w diagnostyce konstrukcji mechanicznej części aktywnej transformatorów elektroenergetycznych
 zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny stanu technicznego
wysokonapięciowych układów izolacyjnych
 pomiary i analiza wyładowań niezupełnych metodą elektryczną i UHF
 ocena zawilgocenia układów izolacyjnych metodami polaryzacyjnymi
 pomiary i analiza skorygowanego poziomu ciśnienia akustycznego
urządzeń elektroenergetycznych
 wykorzystanie spektrofotometrii optycznej, termowizji i kamer UV do
bezinwazyjnej oceny stanu technicznego izolacji wysokonapięciowej
 ocena wpływy nanomodyfikacji olejów elektroizolacyjnych na ich parametry dielektryczne i fizyko-chemiczne
 wieloparametryczna ocena stanu technicznego transformatorów
 wykorzystanie metody emisji akustycznej do diagnostyki podobciążeniowych przełączników zaczepów
Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
3
 Publikacje w czasopismach na liście ISI…... –
41
 Rozdziały w monografiach i książkach….... –
16
 Publikacje w czasopismach zagranicznych…. –
4
 Publikacje w czasopismach krajowych……… –
44
 Publikacje w materiałach konferencyjnych…. –
66
 Publikacje w zeszytach naukowych………… –
2
 Liczba skryptów ……………………………. –
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów… –
177
 Liczba cytowań w bazie SCI……………...... –
101
 Liczba cytowań w bazie Scopus ………….... –
175
 Liczba cytowań w bazie Google Scholar….... –
331
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10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2014 – Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Opolskiej za działalność naukową
 2013 – Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego
 2013 – Nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
 2012 – Nagroda indywidualna I stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej za uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk
technicznych w dyscyplinie elektrotechnika
 2012 – Nagroda zespołowa JM Rektora Politechniki Opolskiej za działalność organizacyjną
 2011 - Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej
w roku 2011 za osiągnięcia naukowe
 2010 - Nagroda zespołowa w kategorii osiągnięć naukowych JM Rektora Politechniki Opolskiej
 2010 - I nagroda w sesji plakatowej X Konferencji Inżynieria Wysokich
Napięć
 2009 - Nagroda zespołowa w kategorii osiągnięć naukowych JM Rektora Politechniki Opolskiej
 2008 - Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa
 2007 - Nagroda indywidualna I stopnia dla młodych pracowników nauki JM Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
 2007 - Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2006 - Nagroda zespołowa III stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej
 2005 - Laureat Nagrody Głównej IV Opolskiej Giełdy Innowacji
w Katgorii Innowacja Produktowa
11. Inne istotne informacje:
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
– 1
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
– 1
 Kierownik lub wykonawca projektów badawczych…..
– 13
 Kierownik lub wykonawca prac zleconych…………...
– 17
 Autor lub współautor ekspertyz technicznych………...
– 25
 Autor uzyskanych patentów…………………………..
– 1
 Autor wniosków patentowych………………………...
– 2
 Uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych……
– 51
12. Współpraca z ośrodkami naukowymi i podmiotami gospodarczymi:
 Tauron Dystrybucja S.A., Kraków
 Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Konstancin -Jeziorna
 Energo-Silesia Sp. z o.o., Zawadzkie
 Energo Complex Sp. z o.o., Piekary Śląskie
 Zrew Transformatory S. A., Łódź
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Silspek Sp. z o.o., Dobrzeń Wielki
ZUT Energoaudyt Sp. z o.o., Radom
Lapp Kabel, Wrocław
Górażdże Cement S.A., Chorula
ZT Kruszwica, Brzeg
Omicron GmbH, Berlin
Ośrodek Badawczo Rozwojowy Energetyki, Piekary Śląskie
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Politechnika Poznańska
Politechnika Łódzka.

DR HAB. INŻ. ANDRZEJ CICHOŃ, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.

Data i miejsce urodzenia:
07.01.1978 r., Lubliniec
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 2003 r., mgr inż., studia na kierunku elektrotechnika
3. Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
4. Specjalność:
elektroenergetyka, technika wysokich napięć
5. Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, 2006 r.
 hab. – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, 2011 r.
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Prodziekan ds. organizacyjnych (2011 – 2012),
 Prodziekan ds. współpracy i rozwoju
(2012 - 2016)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 Komisja Metrologii Oddziału Katowickiego PAN
8. Badania:
Od początku pracy moje zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień
elektrotechniki, a w szczególności związane są z: techniką wysokich napięć,
wieloparametryczną oceną stanu technicznego transformatorów elektroenergetycznych, rozwojem nieniszczących metod diagnostycznych, a szczególnie metody emisji akustycznej, analizą poziomów ciśnienia akustycznego generowanego podczas pracy urządzeń elektroenergetycznych, badaniami drgań wibroakustycznych rdzeni i oceną stanu technicznego izolatorów przepustowych.
Prace naukowo – badawcze można podzielić na sześć obszarów tematycznych:

zastosowanie metody emisji akustycznej (EA) do diagnostyki
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podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ),
rozwój metody emisji akustycznej wykorzystywanej do oceny stanu
izolacji papierowo – olejowej transformatorów elektroenergetycznych
pod kątem detekcji i lokalizacji wyładowań niezupełnych,

wieloparametryczna ocena stanu technicznego transformatorów,

wykorzystanie metody wibroakustycznej do diagnostyki stanu technicznego rdzenia transformatorów,

analiza poziomu ciśnienia akustycznego generowanego podczas pracy
urządzeń elektroenergetycznych,

diagnostyka izolatorów przepustowych.
Obecnie głównym obszarem mojej działalności naukowo – badawczej są
prace związane z zastosowaniem metody EA do diagnostyki PPZ. Prace badawcze prowadzone są zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i eksploatacyjnych. Podczas badań modelowane są poszczególne rodzaje defektów i rejestrowane sygnały EA generowane przez PPZ. Analiza uzyskanych wyników prowadzona jest dziedzinie czasowej i czasowo – częstotliwościowej. Wyniki badań
laboratoryjnych poddawane są weryfikacji w warunkach eksploatacyjnych. Ponadto prowadzę prace nad budową autorskiego systemu diagnostycznego umożliwiającego wykonywanie oceny stanu technicznego PPZ w sposób on – line.
Prace w tym obszarze tematycznym były realizowane w ramach projektu badawczego LIDER finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Od początku mojej działalności naukowej uczestniczę w pracach związanych z zagadnieniami dotyczącymi zastosowania metody emisji akustycznej do
diagnostyki stanu technicznego transformatorów pod kątem występowania wyładowań niezupełnych. Głównym celem prowadzonych prac naukowobadawczych jest określenie możliwości identyfikacji podstawowych form wyładowań niezupełnych, jakie mogą występować w izolacji transformatorów elektroenergetycznych, na podstawie oceny generowanych przez nie sygnałów emisji akustycznej.
Kolejnym obszarem działalności naukowo – badawczej są prace związane
z budową systemu oceny stanu technicznego transformatorów. System ten oparty jest na wieloparametrycznej analizie stanu technicznego wykorzystującej
kilka metod pomiarowych. Ideą systemu, który wprowadza punktową skalę
oceny stanu technicznego transformatora oraz jego znaczenia w sieci elektroenergetycznej jest powiązanie technicznych aspektów diagnostyki z czynnikami
ekonomiczno – finansowymi w celu optymalizacji decyzji w zakresie bieżącej
eksploatacji, gospodarki remontowej oraz polityki inwestycyjnej.
Czwarty obszar mojej działalności w sferze naukowo-badawczej związany
jest z wykorzystaniem metody wibroakustycznej do oceny stanu technicznego
rdzenia transformatorów elektroenergetycznych. Prowadzone przez pracowników Katedry Wysokich Napięć prace w tym zakresie zmierzają do określenia
kryteriów umożliwiających wykonanie oceny stanu technicznego rdzenia pracującego transformatora.
Kolejnym obszarem naukowo – badawczym jest analiza poziomu ciśnienia
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akustycznego generowanego przez pracę transformatorów elektroenergetycznych. W tym zakresie wykonano szereg badań w układach modelowych i na
obiektach znajdujących się w eksploatacji. Wykonano szereg ekspertyz technicznych związanych z oceną poziomu hałasu na podstawie wyników pomiaru
ciśnienia akustycznego, generowanego przez transformatory elektroenergetyczne.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
2
 Liczba skryptów ………………………….. –
0
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
150
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
58
 Indeks H……………………………………6
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2012 r. – Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodego wybitnego naukowca,
 2014, 2013, 2011, 2010, 2009, 2007, 2006 – nagrody indywidualne i
zespołowe Rektora Politechniki Opolskiej,
 2010 r. – stypendium w ramach programu Lider finansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 2007 r. – medal Komisji Edukacji Narodowej za działalność dydaktyczną,
 2005 – 2006 r. – stypendium doktoranckie ufundowane przez Marszałka
Województwa Opolskiego.
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
–
1
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
–
2
 Recenzje książek ………………………………….......
–
0
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
–
1
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
–
4
 Opinie profesorskie (na stanowisko) ……………........
–
0
 Opinie profesorskie ( do tytułu) ………………….......
–
0
 Opinie dotyczące uprawnień akademickich ………….
–
0
 …
12. Współpraca z zagranicą:
13. Prace naukowo – badawcze:
 kierownik projektu badawczego realizowanego przez Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu LIDER, zatytułowanego
„Diagnostyka podobciążeniowych przełączników zaczepów w transformatorach elektroenergetycznych” – projekt w trakcie realizacji w latach 2010 - 2013
 wykonawca projektu badawczo – rozwojowego nr N R01 0044 06 pt.
„Ocena stanu technicznego kondensatorowych przepustów wysokiego
napięcia”, – projekt w trakcie realizacji w latach 2009 - 2011
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 wykonawca projektu badawczego nr N N511 457536 pt. „Analiza możliwości wykorzystania metody wibroakustycznej w diagnostyce rdzeni
transformatorów elektroenergetycznych” – projekt realizowany w latach
2009-2010,
 wykonawca projektu badawczo – rozwojowego numer rejestracyjny
0304/T02/2006/01 zatytułowanego „System ekspertowy oceny stanu
układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody emisji akustycznej”, projekt zrealizowany
 wykonawca projektu badawczego KBN numer rejestracyjny
3638/T02/2006/31
pt. „Określenie możliwości rozpoznawania wieloźródłowych wyładowań niezupełnych mierzonych metodą emisji akustycznej przy wykorzystaniu
analizy
statystycznej,
przekształceń
czasowoczęstotliwościowych i sztucznych sieci neuronowych”, projekt badawczy zrealizowany,
 wykonawca grantu KBN numer rejestracyjny 3 T10A 019 30 zatytułowanego „Wpływ parametrów fizykochemicznych oleju izolacyjnego na
deskryptory charakteryzujące sygnały emisji akustycznej generowanej
przez wyładowania niezupełne” – projekt badawczy zrealizowany
(05.2005 – 12.2006).
 wykonawca projektu badawczego nr NN511 1829 33 pt.: „Analiza sygnału prądu elektryzacji statycznej generowanego podczas przepływu
ciekłych dielektryków”, projekt zrealizowany w latach 2007-2009,
 wykonawca projektu badawczego nr N N511 351137 pt „Analiza możliwości zastosowania zjawiska kawitacji do diagnostyki stopnia zestarzenia olejów izolacyjnych”, projekt realizowany w lata 2009-2010,
 wykonawca projektu badawczego nr N N511 457736 pt. „Badanie
wpływu fulerenów na elektryzację cieczy izolacyjnych” – projekt realizowany w latach 2009-2010.
W ramach realizacji prac zleconych byłem kierownikiem prac:
 „Wykonanie badań diagnostycznych 6 PPZ metodą emisji akustycznej,
zainstalowanych w 3 transformatorach przekształtnikowych na SE
Słupsk”, praca zlecona przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne
Spółka Akcyjna S.A., 2015 r.
 „Badanie przełączników zaczepów metodą akustyczną”, praca zlecona
przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna S.A.,
2014 r.
 „Wykonanie prób odbiorczych transformatorów RESIGLAS – 2 szt.
1600kVA i 2 szt. 1000 kVA – 15750V/400V, prod. Schneider Electric
Polska Sp. z o.o.”, praca zlecona przez firmę ZT Kruszwica z Brzegu,
2014 r.,
 „Badanie przełączników zaczepów metodą akustyczną”, praca badawczo-rozwojowa zlecona przez PSE Operator S.A., 2012 r.,
W ramach realizacji prac zleconych byłem wykonawcą prac:
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 „Wykonanie opinii nt. Instrukcji organizacji i wykonywania prac eksploatacyjnych na liniach i stacjach NN pod względem zgodności z wymogami przepisów prawa, słuszności przyjętych założeń, najlepszymi
doświadczeniami innych operatorów sieci elektroenergetycznych oraz
normami technicznymi”, praca zlecona przez firmę Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna S.A., 2015 r.
 „Wsparcie merytoryczne realizacji projektu związanego z diagnostyką
transformatorów elektroenergetycznych WN/SN”, praca zlecona przez
firmę Tauron Dystrybucja S.A., 2015 r.,
 „Opracowanie algorytmu teoretycznego oszacowania dalszego czasu
eksploatacji transformatorów zainstalowanych w Tauron Dystrybucja
S.A. w oparciu wyniki ich badań diagnostycznych”, praca zlecona przez
firmę Tauron Dystrybucja S.A. 2014 r.,
 „Wykonanie ekspertyzy wpływu drgań silników pomp zasilających o
mocy 3200 kW zainstalowanych w Elektrowni Kozienice S.A. na występowanie awarii chłodnic powietrza zainstalowanych na tych silnikach”, praca zlecona przez firmę Energosilesia 2012 r.,
 „Wykonanie pomiarów ciśnienia akustycznego transformatora sieciowego o mocy 160 MVA z zainstalowanymi chłodnicami dwuwentylatorowymi”, praca zlecona przez firmę Energosilesia 2011 r.,
 „Pomiary poziomu skorygowanego ciśnienia akustycznego chłodnicy
dwuwentylatorowej olej – powietrze typu CHOPN-240”, praca zlecona
przez firmę Energosilesia 2010 r.,
 „Detekcja, ocena intensywności i lokalizacja wyładowań niezupełnych
metodą emisji akustycznej w transformatorze typu OBU 125/510 MVA,
nr 9647210 zainstalowanym na stacji Kowno na Litwie”, 2009r.
DR HAB. INŻ. WOJCIECH HUNEK, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia:
18.03.1974, Kędzierzyn-Koźle
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 1999, mgr inż.
Dyscyplina naukowa:
Automatyka i robotyka
Specjalność:
Systemy sterowania
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Opolska,
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, 2003
 hab.
– Politechnika Opolska,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 2012
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Kierownik Katedry Systemów Sterowania i Systemów Decyzyjnych
(2013 – nadal)
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Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej
8. Badania:
 analiza i synteza różnego rodzaju strategii sterowań, w tym sterowania
predykcyjnego, adaptacyjnego i odpornego dla obiektów MIMO
 inwersje niekwadratowych macierzy wielomianowych
 perfekcyjna rekonstrukcja sygnałów, odporne sterowanie w sieciach
komputerowych
 analiza i synteza sterowań odpornych na uszkodzenia (FTC)
 synteza oraz sterowanie obiektami ułamkowego rzędu
 projektowanie systemów decyzyjnych
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
01
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
80
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
37
 Index Hirscha wg Web of Science………... –
04
 Index Hirscha wg Google Scholar………... –
09
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2009 – Nagroda Rektora PO III stopnia w kategorii osiągnięć naukowych
 2012 – Nagroda Rektora PO I stopnia w kategorii osiągnięć naukowych
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
– 3
 Recenzje książek ………………………………….......
– 1
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
– 1
 Ekspertyzy dla przemysłu….…………..………….......
– 96
 Recenzje publikacji naukowych…….…………….......
– 107
7.

DR HAB. INŻ. MARIUSZ JAGIEŁA, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

Data i miejsce urodzenia:
5.06.1976, LUBIN
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 2000, mgr inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
maszyny elektryczne i transformatory,
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki,2002.
 hab.
– Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki,2008.
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6.

7.

8.

Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
Stypendia:
- Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2002, (3 miesiące), Politechnika Poznańska,
- Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w roku 2003, styp. krajowe dla
młodych naukowców,
- NATO w roku 2003, (12 miesięcy), University of Durham, Wielka
Brytania:
Staże krótkoterminowe:
- Visiting Associate Professor, Louisiana State University, 2009 (1
miesiąc)
- Visiting Professor, Louisiana State University, 2011 (1 miesiąc)
Pełnione funkcje:
- Kierownik Studiów Doktoranckich.
- Zastępca Dyrektora Instytutu Układów Elektromechanicznych
i Elektroniki Przemysłowej (2013 -nadal)
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
- Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Badania:
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk
elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i elektromagnetycznych. Prace można podzielić na trzy grupy:
- Modelowanie pola magnetycznego i optymalizacja konstrukcji maszyn bezszczotkowych wzbudzanych magnesami trwałymi.
- Doskonalenie metod projektowania maszyn elektrycznych.
- Zastosowanie metod polowo-obwodowych w projektowaniu maszyn
elektrycznych.
W ramach prowadzonych badań opublikował wiele prac naukowych.
Wyniki swojej pracy naukowo-badawczej zawarł w 1 rozprawie doktorskiej, 2 monografiach oraz 65 artykułach i referatach naukowych. Znaczną
część prac opublikował w czołowych czasopismach zagranicznych i krajowych, np. w: IEEE Transactions on Magnetics – 4 pozycje, IEEE Transactions on Energy Conversion – 1 pozycja, IEE Proceedings, Electric Power Applications – 1 pozycja, IET Electric Power Applications – 1 pozycja,
COMPEL – The International Journal for Computaion in Electrical and
Electronic Engineering – 3 pozycje, Electrical Engineering – 4 pozycje,
Archives of Electrical Engineering – 7 pozycji. W czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej opublikował 18 artykułów. W
latach 2002-2004 przebywał na stypendiach: Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (trzymiesięczny staż w Politechnice Poznańskiej) oraz NATO (roczne
stypendium naukowe realizowane w University of Durham w Wiekiej Bry-
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tanii). Brał udział w projekcie finansowanym przez National Science Foundation oraz był dwukrotnie zapraszany na staże krótkoterminowe
w Louisiana State University (USA). Był laureatem kilku prestiżowych nagród oraz wyróżnień (mi. in.: dwa, stypendia Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, stypendium NATO, nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej). Brał
udział w realizacji pięciu projektów badawczych w ramach grantów Ministerestwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w tym w jednym jako kierownik
projektu i jednego projektu rozwojowego.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
2
 Liczba skryptów ………………………….. –
2
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów – ponad 90
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
98
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
2002, 2008 – Nagroda Rektora PO
2003
– Nagroda Premiera RP
2008
– Medal Komisji Edukacji Narodowej
Nagroda Premiera Rzeczpospolitej Polskiej w roku 2003.
Srebrny medal Komisji Edukacji Narodowej.
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
–
1
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
–
1
 Recenzje książek ………………………………….......
–
2
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
–
3
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
–
3
12. Współpraca z zagranicą:
 Louisiana State University (USA), Durham University
DR HAB. INŻ. BARBARA KASZOWSKA, profesor nadzwyczajny PO

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data i miejsce urodzenia:13.04.1956, Kraków
Ukończone studia: studia magisterskie - Wydział Elektryczny, Politechnika Wrocławska, studia doktoranckie – Politechnika Wrocławska
Dyscyplina naukowa: Elektrotechnika
Specjalność: Elektroenergetyka
Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe: dr hab. n. techn. 2002, dr n.
techn. 1983, mgr inż. 1979.
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe: staż naukowy w Institut für Elektrische Anlagen und
Energiewirtschaft, RWTH –Aachen/Niemcy (5 miesięcy), staż przemysłowy w Okręgowej Dyspozycji Mocy w Katowicach (6 miesięcy),
Kierownik Katedry Systemów, Sieci i Urządzeń Elektrycznych (od 2003),
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Członek Rady Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki (od
2002),
Koordynator w Polsce 2 grantów UE (Leonardo da Vinci, Tempus)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych: PTETiS, SEP
8. Badania: planowanie rozwoju i eksploatacji sieci elektroenergetycznych,
efektywność wytwarzania i użytkowania energii elektrycznej, zarządzanie
stratami energii elektrycznej w sieciach elektroenergetycznych, niezawodność pracy systemu elektroenergetycznego, rozproszone źródła energii
elektrycznej i ich wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego
9. Publikacje:
Liczba książek, monografii (skrypty):
monografie 2, w tym 1 (autor), 1 – w języku rosyjskim (współautor)
książka 1 (współautor)
skrypty 3 (współautor)
Liczba oryginalnych artykułów i referatów: 21 (po habilitacji)
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia: Medal Komisji Edukacji Narodowej,2002.
11. Inne istotne informacje:
Promotor w zakończonych przewodach doktorskich: 2
Promotor w otwartych przewodach doktorskich: 1
Recenzje rozpraw doktorskich: 2
PROF. DR HAB. INŻ. VOLODYMYR KHOMA
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia:
22.05.1959 r. Mukaczewo, Ukraina
Ukończone studia:
Politechnika Lwowska, 1981, inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
Automatyka i robotyka
Specjalność:
pomiary wielkości elektrycznych i magnetycznych
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
Politechnika Lwowska, Wydział Automatyki, 1990
 hab.
Politechnika Lwowska, Instytut Technologii
Komputerowych, Automatyki i Metrologii, 2001
 profesor
Politechnika Lwowska, 2003
 profesor zwyczajny
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 pracownik naukowy Instytutu naukowo-badawczego „ELWIT” – (1981
– 1993)
 docent Politechniki Lwowskiej – (1993 – 2001)
 profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej – od 2001 r.
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7.

8.

14.

15.

16.

17.

Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek wyspecjalizowanych rad naukowych Д35.052.08 oraz
Д35.052.14 w Narodowym Uniwersytecie „Politechnika Lwowska”
 Sekretarz oddziału we Lwowie seminarium naukowego Narodowej
Akademii Nauk Ukrainy „Techniczne środki ochrony informacji”
 Członek rady redakcyjnej czasopism naukowych „Ukrainian information security research journal” i „Automatyka, Pomiary, Sterowanie”
Badania:
a) Metody i systemy kontroli parametrów wielkości fizycznych i procesów technologicznych poprzez pomiar impedancji
b) Algorytmy cyfrowego przetwarzania sygnałów pomiarowych
c) Zasady i sposoby wykrywania i identyfikacji technicznych kanałów
wycieku informacji
Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
2
 Liczba skryptów ………………………….. –
3
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
155
 Liczba patentów…………………………. –
19
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 1987 – Tytuł i medal „Wynalazca ZSSR”
 2000 – Dyplom wyróżnienia Ministerstwa edukacji i nauki Ukrainy
Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
–
1
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
–
3
 Recenzje książek ………………………………….......
–
1
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
–
5
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
–
7
Współpraca z zagranicą:
Narodowy Lotniczy Uniwersytet.

DR HAB. INŻ. DARIUSZ KOTERAS
1.
2.
3.
4.
5.

Data i miejsce urodzenia:
25.05.1972, Świdnica
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 1998, mgr inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
maszyny elektryczne i transformatory,
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2006
 hab.
–
Instytut Elektrotechniki w Warszawie, 2016
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Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej

Członek Polskiej Sekcji IEEE

Członek IEEE Magnetics Society
8. Badania:
W pracy naukowej zajmuję się teorią transformatorów i dławików oraz
modelowaniem ich trójwymiarowego pola magnetycznego z zastosowaniem
MES. W ramach pracy naukowej analizowałem transformatory 3-fazowe
(pięcio i trójkolumnowy) małej mocy z rdzeniami z blachy elektrotechnicznej.
W dalszym etapie pracy zająłem się analizą oddziaływań elektrodynamicznych w polu magnetycznym transformatorów energetycznych dużych
mocy. Wykonywałem analizę polową z uwzględnieniem sił elektrodynamicznych w trakcie awarii energetycznego autotransformatora.
W pracy zajmowałem się analizą polową nowoczesnej konstrukcji
transformatora z rdzeniem amorficznym budowy modułowej. Nowoczesna
konstrukcja, materiał (niskostratna taśma amorficzna) spowodowały, że na
dalsze badania otrzymały dofinansowanie w ramach grantu pt. „Badanie właściwości fizycznych i parametrów energetycznych suchych transformatorów
z rdzeniami amorficznymi”, którego byłem głównym wykonawcą. W trakcie
wykonywania w/w grantu między innymi wspólnie (z prof. B. Tomczukiem)
opracowałem sposób wytwarzania tego typu transformatorów, który w roku
2009 otrzymał ochronę patentową.
Analizowałem także w ramach moich badań trójwymiarowe pole magnetyczne transformatorów przeznaczonych do zasilania układów przekształtnikowych. Ponadto zajmowałem się problematyką z modelowania
i pomiarów prądów załączania transformatorów.
Następnie analizowałem zagadnienia trójwymiarowego rozkładu pola
transformatorów i dławików z uwzględnieniem rozkładu prądów wirowych
i ich wpływu na straty magnetowodu. Badałem także przydatność do budowy
rdzeni transformatorów i dławików nowatorskiego kompozytowego materiału ferromagnetycznie miękkiego o nazwie Somaloy.
Następnie ze względu na coraz częstsze zastosowanie układów zasilanych podwyższoną częstotliwością w moich badaniach podjąłem problematykę modelowania transformatorów i dławików zasilanych taką częstotliwością. Badania obejmowały konstrukcje transformatorów amorficznych i ferrytowych w układach zasilanych częstotliwością rzędu kilku kHz. Na te badania uzyskano dofinansowanie w ramach pracy badawczej własnej pt. „Badanie transformatorów i dławików z rdzeniami amorficznymi budowy modułowej w układach zasilanych podwyższoną częstotliwością”. Przebadano
6.
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przydatność, założeń do obliczania obwodów magnetycznych z zastępczą
przewodnością elektryczną rdzenia Z. Ponadto moje badania obejmują także
obliczenia pola temperaturowego w/w transformatorów.
Podsumowując moje osiągnięcia naukowe jestem współautorem bądź
autorem ponad 50 publikacji, z czego 9 jest notowanych na Institute for
Scientific Information Master Journal List. Licznie publikowałem na międzynarodowych konferencjach w kraju lub zagranicą. Moje prace były cytowane 50 razy. Sumaryczny Impact Factor czasopism w których publikowałem wynosi 5,155. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 4.
Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
01
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
53
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
50
9. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2007 – nagroda zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej (II stopnia)
 2010 – nagroda zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej (II stopnia)
 2011 – Medal komisji Edukacji Narodowej
 2013 – Nagroda Indywidualna Rektora PO
PROF. DR HAB. INŻ. MARIAN ŁUKANISZYN, prof. zw.
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia: 09.12.1953, Opole
Ukończone studia:
WSI w Opolu (Politechnika Opolska), 1977,
mgr inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika
Specjalność:
maszyny elektryczne i transformatory, teoria
pola elektromagnetycznego, elektrodynamika techniczna
Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:
dr Politechnika Łódzka, Wydział Elektryczny, 1985;
hab. Politechnika Łódzka, Wydział Elektrotechniki i Elektroniki,
1991;
profesor – Politechnika Poznańska, Wydział Elektryczny, 2003 .
profesor zwyczajny – Politechnika Opolska, 2006 .
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:

Stypendium Alexandra von Humboldta, 1993-1999 (łącznie 28 miesięcy), Universität Erlangen-Nürnberg;

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego XLI Międzynarodowego
Sympozjum Maszyn Elektrycznych , 2005;

Prodziekan ds. Nauki WEAiI ,2005-2008;

Dziekan WEAiI ,2008-nadal;
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7.

8.

Z-ca Dyrektora Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej , 2005 ;

Kierownik Zakładu Maszyn Elektrycznych, 2005- nadal;

Kierownik Zespołu Pól Elektromagnetycznych i Transformatorów,
1995 –2005;

Członek Senackiej Komisji Nauki,
1996-2008;

Członek Senackiej Komisji ds. Budżetu, 2012-2016;

Członek Komitetu Redakcyjnego,
1996-2005;

Członek Senatu,
2005-nadal;
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:
 Członek Sekcji Maszyn Elektrycznych i Transformatorów , Komitet
Elektrotechniki PAN;
 Członek Sekcji Teorii Elektrotechniki, Komitet Elektrotechniki PAN;
 Komisja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN;
 Societas Humboldtiana Polonorum Oddział we Wrocławiu;
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej;
 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu;
 Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 Członek Komitetu Elektrotechniki PAN w kadencji 2012-2015.
 Członek Zarządu Głównego PTETiS w kadencji 2012-2014 i 20142016;
Badania:
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i transformatorach. Prace można podzielić na cztery grupy:
 analiza drgań i hałasów pochodzenia elektromagnetycznego w silnikach
indukcyjnych;
 analiza trójwymiarowa pola elektromagnetycznego w transformatorach
i dławikach;
 analiza trójwymiarowa pola elektrycznego w zbiornikach magazynujących ciecze łatwopalne;
 modelowanie pola magnetycznego i optymalizacja konstrukcji bezszczotkowych silników tarczowych
i cylindrycznych wzbudzanych magnesami trwałymi oraz silników
SRM.
Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące modelowania pól elektromagnetycznych, optymalizacji konstrukcji i wyznaczania
parametrów całkowych silników tarczowych prądu stałego z magnesami
trwałymi i elektronicznym komutatorem oraz transformatorów 1 i 3-
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fazowych. W ramach badań i modelowania silników tarczowych powstały
dwie prace doktorskie, cykl publikacji oraz dwie monografie.
Wyniki swojej pracy naukowo-badawczej zawarł m.in. w 2 rozprawach, 2 monografiach, ponad 250 artykułach i referatach naukowych,
w tym ponad 150 po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Znaczną część swoich prac opublikował w czołowych czasopismach zagranicznych i krajowych.
Uczestniczył w kilkudziesięciu sympozjach i konferencjach wygłaszając bądź publikując ponad 150 referatów w tym ponad 100 na konferencjach
międzynarodowych. Jego prace były cytowane w kilkudziesięciu książkach
i monografiach, rozprawach doktorskich oraz wielu artykułach naukowych.
Recenzent artykułów w czasopismach z listy Filadelfijskiego Instytutu
Informacji Naukowej (IEEE Transactions on Magnetics, IEE Electric Power Applications, COMPEL, Journal of Electromagnetic Waves and Applications), czasopismach PAN (Science Bulletins PAN seria technika,
Archives of Electrical Engineering, PAK) oraz artykułów czołowych
konferencji międzynarodowych i krajowych (ICEM, EPNC, MMAR,
LVEM, SPETO, SME, ZKwE, WZEE, OWD i innych).
Członek komitetów naukowych konferencji międzynarodowych
i krajowych: MiS, SME, SPETO, ZKwE, KOMEL, PES, WZEE, PPEE,
OWD, LVEM, BSE i innych.
Uczestniczył w realizacji kilku programów węzłowych i resortowych,
m in. 05.5A; CPBR02.03; CPBR13.2; CPBR11.1 oraz 9 projektów KBN.
Jest współautorem 9 obszernych opracowań wdrożonych rozwiązań
konstrukcyjnych i technologicznych.
9. Publikacje:
Liczba książek, monografii (skrypty) - 14 (w tym 11 skryptów);
Liczba oryginalnych artykułów i referatów –ponad 250.
Liczba patentów – 1;
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
2015 –Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego; ZG SEP;
2012 –Medal im. Prof. Michała Doliwo-Dobrowolskiego; ZG SEP;
2010 –Srebrna Odznaka Honorowa SEP;
2010 –Medal im. Prof. Stanisława Fryzego ZG SEP;
2008 –Medal Złoty „ Za Długoletnią Służbę”;
2004 –Medal Komisji Edukacji Narodowej;
2003 –Srebrny Krzyż Zasługi;
2005 –Odznaka Honorowa ‘Za zasługi dla Województwa Opolskiego’
1990 –Nagroda PTETiS;
1986 -Nagroda Ministra Edukacji Narodowej:
wielokrotnie Nagrody Rektora PO.
11. Inne istotne informacje:
Promotor „rite constitutus"doktora „honoris causa" Politechniki Opolskiej
prof. dr hab. inż. Kazimierza Zakrzewskiego;
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Promotor w zakończonych przewodach doktorskich – 6;
Promotor w otwartych przewodach doktorskich – ;
Recenzje książek –24;
Recenzje w przewodach habilitacyjnych –7;
Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych –8;
Recenzje rozpraw doktorskich – 36;
Opinie profesorskie (na stanowisko) -2;
Opinie profesorskie ( do tytułu) -8;
Opinie dotyczące uprawnień akademickich -2;
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet Erlangen-Nürnberg;
 Uniwersytet w Bristolu;
 Uniwersytet w Durham;
 Uniwersytet w Brnie;
13. Liczba cytowań w SCI – 99.

PROF. DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF LATAWIEC
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Data i miejsce urodzenia: 05.04.1944, Lwów
Ukończone studia: Wydział Elektroniki Politechniki Wrocławskiej,
1968, mgr inż.
Dyscyplina naukowa: automatyka i robotyka
Specjalność: automatyka
Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:
dr – Politechnika Śląska, 1977
hab. –
Akademia Górniczo-Hutnicza, 1999
profesor –
Politechnika Opolska, 2006
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia
i staże długoterminowe:
Stypendium Fullbrighta, Purdue University, West Lafayette, IN,
USA, 1979-1980.
Stypendium TEMPUS, Laboratory of Automatic Control, Royal
University of Ghent, Belgium, 1990-1991.
Doświadczenie przemysłowe w Instytucie Mineralnych Materiałów
Budowlanych w Opolu, 1977-1991.
Badania:
 modelowanie i identyfikacja systemów liniowych i nieliniowych,
w szczególności z wykorzystaniem funkcji bazy ortonormalnej oraz
pochodnej niecałkowitego rzędu,
 sterowanie predykcyjne obiektami liniowymi i nieliniowymi,
 sterowanie wielowymiarowe,
 sterowanie adaptacyjne.
Publikacje:
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9.

10.

Liczba książek, monografii (skrypty) – 2 monografie, 4 skrypty.
Liczba oryginalnych artykułów i referatów – ok. 140, w tym w następujących czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej": Automatica
(IFAC Journal), Annual Reviews in Control (IFAC Journal), Proc.
IEE, Electrical Engineering, IEEE Trans. on Power Delivery, COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in
Electrical and Electronic Engineering, International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, Control and Cybernetics.
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
Nagrody indywidualne JM Rektora PO – trzykrotnie.
Złoty Krzyż Zasługi – 2005.
Medal Komisji Edukacji Narodowej – 2009.
Inne istotne informacje:
Promotor w zamkniętych przewodach doktorskich – 2.
Promotor w otwartych przewodach doktorskich – 2.
Recenzje rozpraw doktorskich – 9.
Recenzje rozpraw habilitacyjnych – 3.
Recenzje książek "profesorskich" – 2.
Recenzje artykułów w czasopismach z tzw. "listy filadelfijskiej" –
ok. 30.

DR HAB. INŻ. KRYSTYNA MACEK-KAMIŃSKA, profesor
nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia:
05.12.1955, Brzeg
Ukończone studia:
Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
Dyscyplina naukowa:
elektrotechnika, informatyka
Specjalność:
automatyzacja napędu elektrycznego, metody
numeryczne
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– 983 Politechnika Wrocławska, Wydział Elektryczny
 hab.
– 1994 Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Prorektor ds. dydaktyki
(2012 – nadal)
 Prodziekan ds. studenckich (1999 – 2005)
 Dyrektor Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektroniki
Przemysłowej ………
(2008 – 2012)
 Kierownik Katedry Robotyki i Zastosowań Informatyki(2004 –
nadal)

246

Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej –
członek Komisji Rewizyjnej Zarządu Głównego,
 Komisja Elektroniki przy Śląskim Oddziale PAN,
 Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechniki, Sekcja Maszyn
Elektrycznych,
 Polska Akademia Nauk, Komitet Elektrotechniki, Sekcja Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego,
 Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu,
 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
8. Badania:
Prace naukowe obejmują badania symulacyjne i eksperymentalne maszyn elektrycznych, metody estymacji parametrów a także zagadnienia automatyzacji napędu elektrycznego.
Zasadnicza część działalności naukowej dotyczy badań związanych z
estymacją parametrów modeli matematycznych silników indukcyjnych
oryginalnie opracowanymi metodami regresji krokowej z wykorzystaniem
pomiarowych charakterystyk statycznych lub przebiegów dynamicznych.
W pracach wskazano także na możliwości praktycznego wykorzystania
przedstawionych metod w rozwiązywaniu problemów występujących w
przemyśle.
Kolejny obszar działalności naukowej dotyczy badań własności elektromechanicznych nowych konstrukcji maszyn elektrycznych w postaci
silników indukcyjnych tarczowych oraz bezszczotkowych silników tarczowych prądu stałego.
Badania naukowe obejmują także działalność w zakresie nowoczesnych
metod sterowania napędem elektrycznym. Prace dotyczą badań symulacyjnych i eksperymentalnych napędu przekształtnikowego silnika indukcyjnego z zastosowaniem metody bezpośredniego sterowania strumieniem
i momentem (DTC), z wykorzystaniem procesorów sygnałowych DSP i
dotyczą m.in. wpływu wybranych algorytmów numerycznego całkowania
na efektywność obliczeń i możliwości badanej aplikacji.
Praktycznym zastosowaniem przyjętego sposobu modelowania i identyfikacji parametrów jest projekt obiektowego systemu do estymacji parametrów modeli matematycznych szerokiej grupy układów elektromechanicznych
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii
–
3
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
150
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 Medal Komisji Edukacji Narodowej
 Srebrny Krzyż Zasługi
7.
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 Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
 Nagroda Rektora PO
 Medal za Długoletnią Służbę I stopnia
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich
 Recenzje książek
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych
 Recenzje rozpraw doktorskich
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet w Brnie
 Uniwersytet w Ostrawie
 Politechnika Lwowska

–
–
–
–
–

4
0
1
4
12

DR HAB. INŻ. MARIUSZ PELC, profesor nadzwyczajny PO
Data i miejsce urodzenia:
17.04.1972, Hrubieszów
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 1997, mgr inż. elektryk
3. Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
4. Specjalność:
automatyka i metrologia elektryczna
5. Stopnie i tytuły naukowe:

dr
– Akademia Górniczo-Hutnicza,
2002

hab.
– Politechnika Opolska, 2014
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Staż naukowy, Uniwersytet w Greenwich w Londynie (2007 – nadal)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
8. Badania:
Tematyka prowadzonych przeze mnie badań obejmuje:
- komputerowe systemy sterowania,
- systemy autonomiczne typu self-*,
- systemy wbudowane,
- obliczenia równoległe,
- systemy i sieci komputerowe,
- systemy biomedyczne.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii
–
2
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów
–
53
 Liczba cytowań w SCI
–
3
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
1.
2.
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 2014 – Nagroda Rektora PO
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich
12. Współpraca z zagranicą:
 University of Greenwich
 KTH Royal Institute of Technology

–
–

1
1

DR HAB. INŻ. JAN SADECKI, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Data i miejsce urodzenia: 11 lutego 1955, Opole
Ukończone studia: Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, Instytut Elektrotechniki, 1978, mgr inż.
Dyscyplina naukowa: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Algorytmy i systemy równoległe, systemy klastrowe,
metody obliczeniowe optymalizacji.
Stopnie i tytuły naukowe:
dr - Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej,1988, dyscyplina:
Automatyka i Robotyka („Równoległe realizacje metod programowania dynamicznego w systemach wieloprocesorowych i badanie
ich efektywności”)
hab.-Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki
Warszawskiej, 2004, dyscyplina: Automatyka i Robotyka, specjalność: optymalizacja („Algorytmy równoległe optymalizacji i badanie ich efektywności; Systemy równoległe z rozproszoną pamięcią”, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Studia i Monografie, z. 126, Opole, 2001, 310 stron)
Stanowiska związane z działalnością naukową i organizacyjną, w tym
stypendia i staże długoterminowe:
1984
–
staż naukowy, Instytut Automatyki Politechniki
Warszawskiej,
1990
–
kierownik Zespołu Przedmiotowego Informatyki
w Zakładzie Elektrotechniki i Automatyki, Instytutu
Elektrotechniki WSI w Opolu,
1992–1993 –
research associate, Centre for Mathematical Software
Research, The University of Liverpool, UK,
od 2005
–
Redaktor Wydziałowy ZN PO, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki PO,
od 2005
–
profesor nadzwyczajny Politechniki Opolskiej,
od 2008
–
kierownik Katedry Automatyki i Systemów Informatycznych,
2008–2012 –
z-ca dyr. Instytutu Automatyki i Informatyki PO.
2012–2016 –
prodziekan ds. nauki na Wydział Elektrotechniki,
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Automatyki i Informatyki PO.
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach i organizacjach naukowych:
Od 2002 roku - PTETiS - członek.
8. Badania:
 metody i algorytmy obliczeniowe optymalizacji złożonych systemów,
 systemy i algorytmy równoległe, w tym systemy klastrowe, procesory
wielordzeniowe; procesory GPGPU,
 tworzenie efektywnych aplikacji rozproszonych dla złożonych algorytmów obliczeniowych optymalizacji, algebry liniowej itp.; formułowanie
bibliotek procedur numerycznych dla równoległych systemów wieloprocesorowych z pamięcią współdzieloną oraz z pamięcią rozproszoną,
 wielopoziomowe układy sterowania złożonymi systemami,
 modelowanie systemów z czasoprzestrzenną dynamiką,
 zastosowanie systemów równoległych do celów sterowania złożonymi
procesami przemysłowymi.
9. Publikacje:
Liczba książek, monografii (skrypty)
–
5
Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
50
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 1985 – zespołowa Rektora WSI w Opolu stopnia III, za osiągnięcia naukowe a w szczególności za cykl publikacji z zakresu komputerowych
metod symulacji procesów o parametrach rozłożonych oraz za skrypt pt.
„Zbiór zadań z metod obliczeniowych i modelowania”.
 1986 – zespołowa Rektora WSI w Opolu stopnia II, za osiągnięcia naukowe w dziedzinie techniki mikroprocesorowej przedstawione w pracach umownych.
 1989 – indywidualna Rektora WSI w Opolu stopnia I, za pracę doktorską oraz cykl publikacji.
 2004 – zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej stopnia II za nagrodzony w konkursie Prezydenta RP projekt: „System zarządzania jakością powietrza”.
 2004 – indywidualna Rektora Politechniki Opolskiej stopnia I za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie
automatyki i robotyki - optymalizacji.
 2005 - Srebrny Krzyż Zasługi.
 2010 - Medal Złoty za Długoletnią Służbę.
11. Inne istotne informacje:
 Liczba wypromowanych doktorów:
2,
 Opieka nad doktorantami:
6 (w tym 5 otwartych przewodów),
 Recenzje rozpraw doktorskich:
3,
 Recenzje książek i monografii:
2,
 Recenzje wniosków w postępowaniu habilitacyjnym:
2,
 Formalny udział w pracach Komisji Habilitacyjnej:
1,

250

 Recenzje referatów konferencyjnych, wniosków NCN, artykułów doktorantów, redakcja Zeszytów Naukowych PO.
PROF. DR HAB. INŻ. JERZY SKUBIS

1. Data urodzenia miejsce urodzenia: 06.01.1950 r., Olkusz,
2. Ukończone studia: Politechnika Śląska w Gliwicach, Wydział Elektryczny,
1974r.
3. Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
4. Specjalność: elektroenergetyka, technika wysokich napięć
5. Stopnie i tytuły naukowe:
- tytuł naukowy profesora, 20.11.1997 r., Prezydent RP,
- doktor habilitowany, 24.11.1987 r., Politechnika Śląska w Gliwicach,
- doktor nauk technicznych, 14.04.1981 r., Politechnika Śląska w Gliwicach,
- mgr inż. elektryk, 12.09.1974 r., Politechnika Śląska w Gliwicach.
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe
Zatrudnienie:
 Profesor zwyczajny PO (01.02.1999 – do nadal).
 Profesor nadzwyczajny WSI / PO (17.10.1990 – 31.01.1999).
 Docent (01.08.1988 – 16.10.1990).
 Adiunkt (01.05.1981 – 30.07.1988).
 Starszy asystent (01.05.1976 – 30.04.1981).
 Asystent (01.03.1975 – 30.04.1976).
 Asystent stażysta (16.09.1974 – 29.02.1975).
 16.09.1974 r. – zatrudnienie w ówczesnej WSI w Opolu na Wydziale
Elektrycznym.
Sprawowane funkcje:
 Rektor Politechniki Opolskiej w kadencji 2008-2012,
 Rektor Politechniki Opolskiej w kadencji 2005-2008,
 Kierownik Katedry Elektroenergetyki / Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki 1999-2008,
 Prorektor ds. Nauki Pol. Opolskiej, dwie kadencje:1999-2002 i 20022005,
 Prorektor ds. Nauki WSI, dwie kadencje: 1990-1993 i 1993-1996,
 Kierownik Zakładu Elektroenergetyki w latach 1983-1984.
Staże naukowe:
 Roczny staż przemysłowy w Zakładzie Energetycznym w Opolu (19861987),
 Dwumiesięczny staż naukowy w Austrii, w Technische Universität
Wien, Institut für Elektrische Anlangen und Hochspannungtechnik
(1983).
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 Półroczny staż naukowy w ZPBE „Energopomiar” w Gliwicach (1977).
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach , korporacjach i organizacjach naukowych:
 Trzykrotnie Członek Sekcji T 10A Komitetu Badań Naukowych: na
czas trwania XXIV konkursu (2002/2003), XXV konkursu (2003 r.) i
XXVI konkursu (2003/2004).
 Honorowy Członek Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Opolu, od maja 2004 r.
 Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
 Członek Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, Oddział w Opolu.
 Członek Zespołu – Opolskiego Komitetu Monitorującego Programy
Rozwoju Regionalnego, powołanie przez Wojewodę Opolskiego, 20042005 r.
8. Badania naukowe
Dziedziną naukową, którą się zajmuję jest elektrotechnika, a specjalnością technika wysokich napięć. Szczegółowym obszarem moich dociekań
naukowych jest nowoczesna diagnostyka wysokonapięciowych układów
izolacyjnych, różnych urządzeń elektroenergetycznych.
Przedmiotem uprawianych badań są przede wszystkim nieniszczące
metody detekcji, pomiaru i lokalizacji wyładowań niezupełnych. Wśród
tych metod znaczenie szczególne posiada metoda emisji akustycznej oceny
wyładowań elektrycznych.
9. Publikacje
Liczba książek, monografii (skrypty): 12
Liczba oryginalnych artykułów i referatów: 150.
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia
 Ważniejsze nagrody:
1. Nagrody JM Rektora Politechniki Opolskiej za działalność dydaktyczną, organizacyjną i naukowo-badawczą: 1975 r., 1979 r., 1980 r., 1981
r., 1986 r., 1987 r., 1988 r., 1993 r., 1998 r., 1999 r., 2005 r.
2. siedmiokrotnie nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego:
- indywidualna, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1982 r.,
- zespołowa, za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych, 1984 r.,
- indywidualna, za książkę pt.: „Emisja akustyczna w badaniach izolacji urządzeń elektroenergetycznych”, 1994 r.,
- indywidualna za sprawne i efektywne kierowanie uczelnią, 2006 r.,
- indywidualna za osiągnięcia organizacyjne, 2007 r.
- indywidualna za osiągnięcia organizacyjne, 2008 r.
- indywidualna za osiągnięcia organizacyjne, 2009 r.
3. Nagroda Naczelnej Organizacji Technicznej za wybitne osiągnięcia w
dziedzinie techniki, nagroda I stopnia, 1982 r.
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4. Nagroda Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej w ramach konkursu: „Prace eksperymentalne w elektrotechnice”,
III stopnia, 1983 r.
5. Nagroda w konkursie SIiTMP, Ministerstwa Przemysłu, Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń i MCNEMT, III stopnia zespołowa, za pracę naukowo-badawczą: „Opracowanie technologii diagnostyki”, Radom, 1989 r.
6. Nagroda Marszałka Województwa Opolskiego za osiągnięcia w dziedzinie upowszechniania i rozwoju edukacji, 2001 r.
7. „Srebrny Laur Umiejętności i Kompetencji za rok 2004” w kategorii:
Wynalazek w Dziedzinie Produkcji i Technologii, nagroda przyznana
przez Opolską Izbę Gospodarczą.
 Odznaczenia:
1. „Odznaka za zasługi dla miasta Opola”, 1997 r.
2. „Medal Komisji Edukacji Narodowej”, Minister Edukacji Narodowej,
1998 r.
3. „Złoty Krzyż Zasługi”, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 2000 r.
4. „Medal Pamiątkowy im. Prof. Alfonsa Hoffmana”, za propagowanie
idei Profesora i zasługi w rozwoju elektroenergetyki kraju, Bydgoszcz,
2005 r.
5. „Medal Pamiątkowy 100-lecia Związku Nauczycielstwa Polskiego”,
Krajowa Rada Nauki ZNP, Warszawa, 2005 r.
6. Srebrna Odznaka Honorowa SEP nr 10400, 2010r.
11. Inne istotne informacje:
Promotor w zakończonych przewodach doktorskich: 6
Promotor w otwartych przewodach doktorskich: 2
Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych: 6
Recenzje rozpraw doktorskich: 11
Liczba cytowań w SCI: 28
DR HAB. INŻ. MIROSŁAW SZMAJDA, profesor nadzwyczajny PO
09.10.1975, Kędzierzyn-Koźle
Politechnika Opolska, 2000,
mgr inż. elektronik
Elektrotechnika
przetwarzanie sygnałów, jakość energii
elektrycznej

1.
2.

Data i miejsce urodzenia:
Ukończone studia:

3.
4.

Dyscyplina naukowa:
Specjalność:

5.

Stopnie i tytuły naukowe:

dr –
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2006

hab. –
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2013
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Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:

Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej PAN

Komisja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN
8. Badania:
Do zainteresowań naukowych należy zaliczyć: jakość energii elektrycznej
i zakłóceń w sieciach elektroenergetycznych, zastosowania zaawansowanych metod cyfrowego przetwarzania sygnałów w baniach przebiegów
elektroenergetycznych i biomedycznych, projektowania wbudowanych systemów pomiarowych opartych o mikrokontrolery i procesory sygnałowe.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
52
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
6
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2010 – Nagroda Rektora Politechniki Opolskiej dla najlepszych dydaktyków w roku 2010
11. Inne istotne informacje:
 Recenzje książek ………………………………….......
–
1
 Recenzje dorobku habilitacyjnego
1
 Recenzje artykułów z listy JCR ………….
–
2
 Kierowanie projektami badawczymi
2
 Udział w projektach badawczych
5
 Współpraca z zagranicą: Uniwersytet w Ostrawie
6.

PROF. DR HAB. INŻ. SŁAWOMIR SZYMANIEC
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Data i miejsce urodzenia:
17.05.1949, Opole
Ukończone studia: Politechnika Wrocławska, 1972, mgr inż. elektronik
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika, elektronika
Specjalność:
maszyny elektryczne, diagnostyka,
wibroakustyka maszyn elektrycznych, elektronika, aparatura pomiarowa
Stopnie i tytuły naukowe:

dr –
Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 1985

hab. –
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2008

profesor
– Prezydent RP, postanowienie z 15.04.2015
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
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 Zastępca Dyrektora Instytutu Elektrotechniki Przemysłowej
i Diagnostyki,
01.01.2013 – 31.12.2013 r
 Kierownik Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych,
01.01.2013 r. – nadal.
 PO kierownika Katedry Elektrotechniki Przemysłowej,
07.02.2014 r – nadal.
 Staż naukowy, roczny, Główny Instytut Górnictwa, (1981 – 1982)
 Staż naukowy, 2 tygodnie, Instytut Eksperymentalny Erewań,
(1983)
 Staże przemysłowe, miesięczne, Niemcy, 2002, 2004, 2006, 2008,
2010, 2012.
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 Komisja Energetyki Oddziału Katowickiego PAN
 Członek Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Technicznej
 Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich.
8. Badania:
Działalność naukowa związana jest z następującymi grupami tematycznymi:
 Badania w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń.
 Badania i analizy procesów resztkowych towarzyszących pracy maszyn
elektrycznych.
 Badania diagnostyczne silników indukcyjnych.
 Badania diagnostyczne zespołów maszynowych napędzanych silnikami
indukcyjnymi.
 Badania diagnostyczne turbozespołów.
 Badania wibroakustyczne silników indukcyjnych klatkowych.
 Badania wibroakustyczne silników bezszczotkowych prądu stałego z
magnesami trwałymi BLDC.
 Badania stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych.
 Nowe technologie diagnozowania off-line i on-line maszyn wirujących.
 Aparatura diagnostyczna, czujniki do pomiarów diagnostycznych.
 Monitoring stanu technicznego zespołów maszynowych.
Udział w realizacji 42 prac naukowo - badawczych umownych dla
przemysłu. Wiele z nich to prace w ramach problemu węzłowego 05.5 oraz
w ramach programów centralnych CPBP 02.03, CPBP 11.1, CPBR 1.3,
CPBR 5.7, CPBR 13.02. Rezultaty prac zostały wdrożone do praktyki
przemysłowej przynosząc wymierne korzyści ekonomiczne dla gospodarki
krajowej. Jest autorem bądź współautorem 41 ekspertyz i doradztw technicznych oraz około 1300 prac technicznych dla przemysłu. Współautor 6
patentów. Kierował projektem badawczym Nr N N 510536639 – „Czujniki
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do pomiarów off-line i on-line wyładowań niezupełnych w silnikach elektrycznych oraz system kalibracji torów pomiarowych” finansowanego przez
Ministerstwo. Kierował i był wykonawcą projektu RPOP.01.03.01-16003/10-01 „Nowoczesna eksploatacja, diagnostyka, monitoring i serwis łożysk tocznych w napędach elektrycznych – laboratorium Instytutu Układów
Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej w
Opolu, finansowanego przez Marszałka Województwa Opolskiego. Jako
rzeczoznawca Stowarzyszenia Elektryków Polskich brał udział w opiniowaniu wielu awarii maszyn elektrycznych.
W badaniach naukowych które prowadził i prowadzi, współpracuje z
Politechniką Śląską w Gliwicach i z Politechniką Wrocławską – z Wydziałami Elektrycznymi, z Instytutem KOMEL w Katowicach, z Uniwersytetem
Technicznym w Ostrawie z czołowymi światowymi firmami - koncernami:
ADWEL, CATLER – HAMMER, SIEMENS, SKF. Intensywnie współpracował i współpracuje z krajowymi zakładami przemysłowymi: GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. w Choruli., Cementownią ODRA SA w Opolu, Cementownią Ożarów, Zakładami Wapienniczymi w Górażdżach, EthosEnergy Poland SA w Lublińcu, dawniej TurboCare Poland SA w Lublińcu i Zakłady Produkcyjno-Remontowymi Energetyki „Energoserwis” w Lublińcu,
EthosEnergy w Wrocławiu, Elektrownią Blachownia, Elektrownią Bełchatów, Elektrownią Jaworzno III, PGE Elektrownią Opole, Elektrownią Łaziska, Ciepłownią w Opolu, Ciepłownią w Kluczborku, Ciepłownią w Nysie,
Elektrociepłownią w Będzinie, Elektrociepłownią w Chorzowie, Elektrociepłownią Siekierki w Warszawie, Zakładami Koksowniczymi w Zdzieszowicach, Zakładami Koksowniczymi w Dąbrowie Górniczej, Zakładami Chemicznymi w Blachowni, Zakładami Chemicznymi w Policach, Zakładami
Azotowymi w Kędzierzynie-Koźlu, Zakładami Petrochemicznymi w Płocku, Hutą Miedzi w Głogowie, Śląską Fabryką Drożdży w Wołczynie (obecnie LESAFFRE POLSKA S.A.), Fabryką Silników Elektrycznych BESEL
w Brzegu, Dolnośląską Fabryką Maszyn Elektrycznych we Wrocławiu
(dawniejszy DOLMEL i DOZAMEL), Fabryką EMIT w Żychlinie (obecnie
CANTONI). Maszyny elektryczne wymienionych zakładów przemysłowych były dla Kandydata obiektami badań i eksperymentów. Laboratorium
badawczym obok uczelnianego były hale przemysłowe. W wymienionych
zakładach przemysłowych wprowadził liczne innowacje techniczne w tym
nowe technologie diagnozowania off-line i on-line zespołów maszynowych.
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec jest twórcą znanej w Polsce
i zagranicą Opolskiej Szkoły Diagnostyki Maszyn i Napędów Elektrycznych. W ramach tej Szkoły zorganizował Zespół badawczy uczelniano –
przemysłowy zajmujący się eksploatacją i diagnostyką maszyn elektrycznych i kieruje Jego pracą.
Dla potrzeb realizacji badań, wespół z Zakładami Przemysłowymi, z którymi współpracuje, zorganizował trzy laboratoria naukowo-badawcze.
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Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące opracowania kompleksowych metod diagnozowania maszyn elektrycznych online i off-line w warunkach przemysłowych. Jury Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy
Siemens, za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych w uznaniu oryginalnych elementów naukowych w pracy, które wywierają istotny
wpływ na rozwój nauki i w uznaniu walorów praktycznych pracy przyznało
nagrodę badawczą prof. dr hab. inż. Sławomirowi Szymańcowi. Nagrodzono
pracę: „Diagnostyka maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej eksploatacji” w 2010 roku. Nagroda Siemensa jest bardzo prestiżowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami.
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec jest członkiem komitetów naukowych dwóch cyklicznych i jednej niecyklicznej konferencji międzynarodowych oraz dwóch konferencji krajowych. Jest ekspertem i rzeczoznawcą
SEP. Brał udział w opracowywaniu i opiniowaniu Polskich Norm.
Reprezentuje Politechnikę Opolską w Komisjach Eksploatacji Maszyn
Elektrycznych w Komisjach Branżowych Energetyki. Prof. dr hab. inż.
Sławomir Szymaniec wypromował 128 Absolwentów, był promotorem 96
prac dyplomowych stojących na bardzo wysokim poziomie, w większości
wykonywanych przy użyciu bardzo nowoczesnej aparatury badawczej
w zakładach przemysłowych dla potrzeb przemysłu krajowego. Prace te były
wielokrotnie nagradzane na Konkursach SEP.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
4
 Liczba skryptów ………………………….. –
2
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
216
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
4
 Liczba cytowań w GOOGLE SCHOLAR…–
25
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 Wyróżnienie pracy doktorskiej pt. „Badania wibroakustyczne silników
indukcyjnych trójfazowych”, 1985 Wydział Elektryczny Politechniki
Śląskiej w Gliwicach.
 I miejsce w Konkursie zorganizowanym przez Wojewodę Opolskiego na Najużyteczniejszą dla Opolszczyzny pracę doktorską, 1986.
 I miejsce w Konkursie im. Prof. Kazimierza Drewnowskiego zorganizowanym przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich
na najlepszą pracę naukową z dziedziny elektryki w kraju w 1986.
 Nagroda indywidualna III stopnia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych.
 Nagrody Rektora za działalność naukowo-badawczą i organizacyjną –
7 krotnie.
 Brązowy Krzyż Zasługi 1978 r.
 Medal Komisji Edukacji Narodowej 2008 r.
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Złoty Medal Za Długoletnią Służbę 2010 r.
Laureat 15 jubileuszowej edycji konkursu o nagrodę badawczą firmy
Siemens za wybitne osiągnięcia w technice i badaniach naukowych,
zdobywca 1 miejsca w konkursie, 2010 r.
 Złoty Krzyż Zasługi 2013 r.
 Medal im. Michała Doliwo-Dobrowolskiego – SEP, 2013 r.
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
–
4
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
–
2
 Recenzje książek ………………………………….......
–
1
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
–
1
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..
–
3
 Recenzje projektów badawczych ……………........ –
20
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet Techniczny w Ostrawie,
 Koncern ADWEL
 Koncern CATLER - HAMMER
 Koncern SIEMENS,
 Koncern SKF.
DR HAB. INŻ. WIESŁAW TARCZYŃSKI, profesor nadzwyczajny PO
1. Data i miejsce urodzenia:
2. Ukończone studia:
3.

4.

5.

6.

27.10.1951, Opole,
Politechnika Wrocławska, Wydział
Elektroniki, 1974,
Dyscyplina naukowa:
elektronika, elektrotechnika,
Specjalność: mikroelektronika, technika mikroprocesorowa,
telekomunikacja, elektroenergetyka,
Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:
Doktor habilitowany (nauk technicznych)
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki Informatyki, 03.04.2008 r.
Doktor (nauk technicznych)
Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji i Akustyki,
09.11.1983 r.
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
Członek Komitetu Naukowego Konferencji Automatyzacja i Eksploatacji Systemów Sterowania i Łączności org. przez Akademię Marynarki
Wojennej w Gdyni.
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:
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7.

8.

9.

10.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział przy Politechnice
Opolskiej,
Komisja Elektroniki, Oddział PAN w Katowicach, V-ce Przewodniczący.
Badania:
Główne kierunki działalności naukowej i badawczej to: pomiary
i rejestracja napięć i prądów w systemach elektroenergetycznych w warunkach normalnych i zakłóceniowych, dobór układów pomiarowych dla celów
diagnostyki układów elektroenergetycznych, analiza stanów zakłóceniowych w systemach elektroenergetycznych oraz pracy automatyki zabezpieczeniowej, a szczególnie zabezpieczeń ziemnozwarciowych, lokalizacja
miejsca uszkodzenia w liniach elektroenergetycznych kablowych i napowietrznych średniego napięcia, metodyka badań układów automatyki zabezpieczeniowej klasycznej i mikroprocesorowej, modele linii elektroenergetycznych jedno- i wieloprzewodowych stosowanych w lokalizacji uszkodzeń metodami impulsowymi, opracowywanie aparatury do lokalizacji
uszkodzeń w liniach elektroenergetycznych, projektowanie układów elektronicznych i mikroprocesorowych stosowanych w systemach pomiarowych
i zabezpieczeniowych zakładów przemysłowych różnych branży, opracowywanie aparatury do diagnostyki urządzeń głównie automatyki zabezpieczeniowej oraz układów zasilania.
Oddzielną grupą działalności na rzecz przemysłu i nie tylko, jest
wykonywanie różnego rodzaju opinii i ekspertyz głównie z zakresu elektroniki i elektrotechniki.
Publikacje:
Liczba książek, monografii (skrypty):
1 monografia autorska,
Liczba oryginalnych artykułów i referatów:
50 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, 36 patentów,
53 referatów konferencyjnych, 6 wdrożeń w przemyśle, 39 prac badawczych nie publikowanych, 26 opinii i ekspertyz.
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi - Prezydent RP, 2006.
Złoty Medal Za Długoletnią Służbę – Prezydent RP, 2008.
Nagrody NOT w Opolu za wdrożenia, 1988, 1990,
Nagrody J.M. Rektora Pol. Opolskiej – 13.
Inne istotne informacje:
Biegły Sądowy przy Sądzie Okręgowym w Opolu w zakresie: elektronika, elektrotechnika,
Rzeczoznawca SEP w dziedzinie: elektronika i sieci elektroenergetyczne,
Rzecznik Dyscyplinarny dla Doktorantów,
Dyrektor Instytutu Automatyki i Informatyki,
Kierownik Katedry Elektroniki i Teleinformatyki.
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DR HAB. INŻ. MICHAŁ TOMASZEWSKI, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Data i miejsce urodzenia:
19.11.1111975, Radomsko
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 1999, inż. informatyk;
Politechnika Opolska, 2001, mgr inż. Marketingu i zarządzania;
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
elektroenergetyka, informatyka
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2005
 hab.
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2014
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Zastępca Dyrektora Instytutu Elektrowni i Systemów Pomiarowych
(2010 – 2012)
 Staż naukowy, Uniwersytet Techniczny w Ostrawie (2010)
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych PKWSE
(CIGRE)
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
Badania:
Działalność naukowo-badawcza dr hab. inż. Michała Tomaszewskiego
obejmuje problematykę bezpieczeństwa elektroenergetycznego, zagadnienia związane z eksploatacją systemu elektroenergetycznego oraz rozległymi awariami sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Prowadzone badania
koncentrują się wokół nowatorskich metod monitoringu napowietrznych linii elektroenergetycznych oraz metod ograniczania wpływu czynników atmosferycznych na eksploatację sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. Jego
zainteresowania dotyczą także zagadnień związanych z problematyką ecommerce, informatycznymi systemami zarządzania oraz zastosowaniem
technik informatycznych w elektroenergetyce.
W ramach działalności naukowej Michał Tomaszewski aktywnie
uczestniczy w praktycznych wdrożeniach w przemyśle. Jest autorem kilkunastu opracowań, analiz i ekspertyz wykonanych dla przedsiębiorstw sektora energetycznego (m.in.: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., PGE
Elektrownia Opole S.A., PGE Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Vattenfall Poland, SGL Group The Carbon Company, Tauron Dystrybucja S.A.).
Publikacje:
 Liczba książek, monografii
–
2
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 Liczba skryptów
–
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2015 – Nagroda Rektora PO
 2012 – Nagroda Rektora PO
 2010 – Nagroda Rektora PO
 2008 – Nagroda Rektora PO
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet Techniczny w Ostrawie

2
80

–

1

DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF TOMCZEWSKI, profesor nadzwyczajny PO














Data i miejsce urodzenia:
22.07.1960, Oborniki
Ukończone studia:
Politechnika Lwowska, 1984, mgr inż.
elektronik
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
automatyka napędu elektrycznego
Stopnie i tytuły naukowe:
- dr
– Politechnika Opolska, Wydział
Elektrotechniki' Automatyki i Informatyki, 2002
- hab.
– …Politechnika Opolska, Wydział
Elektrotechniki' Automatyki i Informatyki, 2012
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
y) Kierownik Katedry ………
(2005 – 2015)
z) Dyrektor Instytutu ……….
(2012 – 2015)
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
 Komisja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN
 Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Badania:
Opis prowadzonych badań naukowych z podaniem ich tematyki (w formie
jednolitego tekstu, punktów, podpunktów, itp. – wg. Uznania)
Badania napędów elektrycznych z przełączalnymi silnikami reluktancyjnymi, w tym: optymalizacja konstrukcji silników, optymalizacja algorytmów sterowania, projektowanie nowych rozwiązań układów zasilania.
Publikacje:
- Liczba monografii i rozdziałów w monografiach
–
10
- Liczba artykułów indeksowanych
–
8
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- Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2005 – Srebrny Krzyż Zasługi
 2009 – Medal Komisji Edukacji Narodowei
 2011 – Medal Srebrny za Długoletnią Służbę
 Nagrody Rektora Politechniki Opolskiej
Inne istotne informacje:
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych
Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet w Ostrawie

–

60

–

3

PROF. ZW. DR HAB. INŻ. BRONISŁAW TOMCZUK
1. Data i miejsce urodzenia: 25.08.1953, Prudnik
2. Ukończone studia: Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Inżynierskiej w
Opolu, 1977
3. Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
4. Specjalność: maszyny elektryczne i transformatory, komputerowe wspomaganie projektowania w elektrotechnice
5. Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe
 dr – Rada Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, 10.12.1985,
 hab. – Rada Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej,
14.11.1995.
 tytuł prof. – Prezydent RP, 21.12.2007
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże długoterminowe:
 1996 - 1999 – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
Politechniki Opolskiej, pod koniec tejże kadencji (w 1998 r.) Wydział
otrzymał prawa doktoryzowania.
 1997 - nadal – Kierownik Katedry Elektrotechniki Przemysłowej
 1996 - 2007 – Profesor Politechniki Opolskiej,
 21.12.2007 - nadal – prof. tytularny
 1.05.2010 - nadal – prof. zwyczajny
7. Członkowstwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 od 1997 członek Komisji Elektroniki Oddziału Katowickiego Polskiej Akademii Nauk,
 od 30.10.2001 członek International Compumag Society, siedziba w Londynie,
 od 1991 członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej
i Stosowanej,
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 od 1979 członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich, od 2006 członek
Zarządu Oddziału Opolskiego SEP,
 od 1998 członek Polskiego Towarzystwa Zastosowań Elektromagnetyzmu.
8. Badania obejmują tematykę:
 Dziedzina komputerowego modelowania i weryfikacji pomiarowej pól magnetycznych w urządzeniach elektrycznych ze szczególnym uwzględnieniem transformatora i aktuatorów elektromagnetycznych.
 Badania maszyn elektrycznych w zakresie nagrzewania
 Optymalizacja konstrukcji transformatorów specjalnych i dławików
 Opracowywanie nowoczesnych konstrukcji transformatorów z rdzeniami
amorficznymi. Wynikiem było uzyskanie patentu w roku 2009
 Opracowanie nowych źródeł prądu w spawalnictwie w ramach współpracy
z Instytutem Spawalnictwa w Gliwicach
 Obliczenie i optymalizacja transformatorów specjalnych takich jak transformatory neonowe i przekształtnikowe – współpraca z Instytutem Maszyn
Elektrycznych i Transformatorów (obecnie Mechatroniki i Systemów Informatycznych) Politechniki Łódzkiej
 Analiza zjawisk elektromagnetycznych w dławikach przekształtnikowych –
współpraca z Pol. Łódzką w ramach projektu badawczego Nr 8T10B06212.
 „Badanie właściwości fizycznych i parametrów energetycznych suchych transformatorów z rdzeniami amorficznymi” – kierowanie w latach 2003-2005
projektem badawczym 4T10A05024
 „Wykorzystanie metod analizy pól trójwymiarowych do zaprojektowania
siłownika elektromagnetycznego do testów zmęczeniowych” – kierowanie
projektem rozwojowym R01 0026 04.
9. Publikacje:
Liczba książek, monografii (skrypty) – 6
Liczba oryginalnych artykułów i referatów – ok. 150 (w tym większość angielskojęzycznych)
Liczba patentów – 10
10. Najważniejsze nagrody i wyróżnienia:
 Złoty Krzyż zasługi – 2005,
 Srebrna Honorowa Odznaka SEP – 2006,
 Nagrody indywidualne Rektora WSI 1986, 1994,
 Nagrody indywidualne Rektora Politechniki Opolskiej 1996, 1997, 2002,
2006, 2008 (2).
 Nagroda zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej 2007.
11. Inne istotne informacje:
Promotor w zakończonych przewodach doktorskich
–4
Promotor w otwartych przewodach doktorskich – 1
Recenzje rozpraw habilitacyjnych
–1
Recenzje rozpraw doktorskich
–6
Recenzje książek
–3

263

Recenzent w periodykach, znajdujących się obecnie na liście filadelfijskiej,
takich jak IEEE Transactions on Magnetics (New York, USA), COMPEL
(Londyn), Przegląd Elektrotechniczny (Warszawa). Od 10 lat recenzent artykułów do zeszytów naukowych politechnik wrocławskiej, łódzkiej, opolskiej, śląskiej. Recenzent artykułów na konferencje periodyczne międzynarodowe: INTERMAG, ISEF, ICEM, SME, ZKwE, MSM.
Współpraca z zagranicą: – współpraca naukowo-techniczna z uniwersytetem
w Siegen oraz uniwersytetem w Dortmundzie (Niemcy), współpraca w zakresie recenzowania artykułów naukowych w czasopiśmie filadelfijskim
IEEE Transaction on Magnetics (New York),
Liczba cytowań w SCI – 25.
Od 1998 opieka nad Studenckim Kołem Naukowym Elektrodynamików
„Eledyn”, działającym przy Katedrze Elektrotechniki Przemysłowej Instytutu Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Opolskiej.
Od 2007 roku mentor IEEE Opole Student Branch (Studenckiego Koła
IEEE w Opolu).
PROF. ZW. DR HAB. INŻ. PIOTR WACH
1. Data i miejsce urodzenia: 23 listopad 1944, Borysław
2. Ukończone studia: Politechnika Śląska, Wydział Elektryczny, 1968, mgr inż.
elektryk
3. Dyscyplina naukowa: elektrotechnika
4. Specjalność:
maszyny i napęd elektryczny, robotyka
5. Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe
 dr - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział
Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki, 1974
 hab. - AGH Kraków, Wydział Elektrotechnik, Automatyk, Elektroniki
i Informatyki, 1983
 profesor - Politechnika Opolska, 1998
 Senator Honorowy (Ehren Senator) – Hochschule für Technik
Stuttgart, Niemcy, 2002
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże dłu
goterminowe:
 1976 – 2004 - Kierownik Katedry Automatyzacji i Diagnostyki Układów Elektromechanicznych
 1980/1981, 12 miesięcy - staż naukowy, stypendium rządu holenderskiego TU Delft
 1984 – 1990 - Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Automatyki
 1990-1993 - Rektor Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu, dwie kadencje
 1993-1996
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1996-1999 - członek Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego,
wiceprzewodniczący Sekcji Uczelni Technicznych, przewodniczący
Zespołu ds. Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym
 1999 – 2000 - członek Komitetu Sterującego programem SCI-Tech.II,
Komitet Badań Naukowych
 1999-2002 - Rektor Politechniki Opolskiej, dwie kadencje
 2002-2005
 2005 - Dyrektor Instytutu Układów Elektromechanicznych i Elektrotechniki Przemysłowej
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
- Sekcja Maszyn Elektrycznych i Transformatorów Komitetu
- Elektrotechniki PAN
- Sekcja Elektroniki Oddziału Katowickiego PAN
- Komitet Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk
8. Badania:
 dynamika maszyn i napędów elektrycznych
 konstrukcje uzwojeń maszyn prądu przemiennego, w szczególności
uzwjeń typu ułamkowego
 zagadnienia związane z diagnostyką przemysłową napędów elektrycznych, w szczególności z silnikami indukcyjnymi
 konstrukcja, modelowanie matematyczne i sterowanie silników
reluktancyjnych SRM
 optymalizacja sterowania napędów z silnikami reluktancyjnymi SRM
 badanie i konstrukcje napędów elektrycznych manipulatorów
 metoda dynamiki odwrotnej w zastosowaniu do doboru napędu i sterowania złącz robotów i manipulatorów przemysłowych
9. Publikacje:
Liczba: książek - 5, monografii – 4, skryptów – 10
Liczba oryginalnych artykułów naukowych i referatów - 130
Liczba patentów:
zgłoszonych
- 10
uzyskanych
-4
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
Nagroda Ministra Edukacji Narodowej: 1975, 1998
Medal Komisji Edukacji Narodowej: 1999
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski: 2001
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich - 5
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich
- 2
 Recenzje rozpraw habilitacyjnych
- 5
 Recenzje rozpraw doktorskich
- 14
 Opinie profesorskie
- 3
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Liczba cytowań w SCI
- 10
Przewodniczący Komisji Edukacji Nauki i Kultury Sejmiku
Województwa Opolskiego 2002-2005;
Senator Rzeczpospolitej Polskiej dwóch kadencji: VI 2005-2007; VII
2007 do nadal
Członkiem senackich komisji : Komisji Nauki, Edukacji i Sportu (zastępca przewodniczącego); Komisji Obrony Narodowej (do lutego 2009
r) i Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji
 Przedstawiciel Senatu RP do Krajowej Rady Prokuratury
 Stały członek i wiceprzewodniczący polskiej delegacji parlamentarnej na posiedzenia
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, członek komisji ZPRE: Komisji Kultury, Nauki i Edukacji; Komisji Monitoringowej
 Z ramienia ZPRE członek 15 misji obserwacyjnych wyborów parlamentarnych i prezydenckich w: Czarnogórze, Macedonii, Serbii, Armenii Turcji Gruzji Azerbejdżanie, Mołdawii, Bułgarii i Ukrainie
 Autor Raportu Prohibiting the marketing and use of the „MOSQUITO” youth
dispersal device dla Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy dotyczącego
 Zakazu stosowania w krajach członkowskich UE urządzeń akustycznych , jako metod
stosowanych do rozpraszania zgromadzeń
osób młodocianych, który został przyjęty na
posiedzeniu ZPRE
w czerwcu 2010 r., i skierowany do Komitetu Ministrów do wykonania
we wszystkich krajach członkowskich.
13.Współpraca z zagranicą
Udział, jako przedstawiciel i koordynator krajowy w 3 programach międzynarodowych dotyczących organizacji i nauczania w szkolnictwie wyższym:
Phare
1
Co-operation in High Education
2
Współpraca z niemieckimi i czeskimi uczelniami technicznymi.
Od 2006 r. - członek komisji Committee on Culture, Science and Education
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu – do nadal.
DR HAB. INŻ. ANDRZEJ WAINDOK
1.
2.
3.
4.
5.

Data i miejsce urodzenia:
02.08.1978, Opole
Ukończone studia:
Politechnika Opolska, 2002, mgr inż. elektryk
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
systemy mechatroniczne, silniki liniowe,
maszyny elektryczne i transformatory
Stopnie i tytuły naukowe:
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 dr
– Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechnika, Automatyki
i Informatyki, 2008
 hab.
– Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechnika, Automatyki
i Informatyki, 2014
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Stypendium, „Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej – AKROPOL” – (2008 – 2010).
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiej Sekcji IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers).
 Członek Stowarzyszenia Elektryków Polskich (SEP).
 Członek Oddziałowej Komisji ds. Nauki i Techniki w Zarządzie Oddziału Opolskiego SEP.
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS, oddział opolsko-gliwicki).
 W latach 2009-2013 członek Compumag Society.
8. Badania:
W pracy naukowo-badawczej zajmuje się głównie analizą zjawisk elektromagnetycznych w przetwornikach elektromechanicznych i transformatorach. Zakres prac obejmuje:
• analizę trójwymiarową pola elektromagnetycznego w transformatorach
i dławikach;
• analizę dwu- i trójwymiarową pola magnetycznego w aktuatorach o ruchu liniowym;
• modelowanie pola magnetycznego i optymalizację konstrukcji wielofazowych siłowników liniowych z magnesami trwałymi;
• badania i optymalizację konstrukcji silników do badań zmęczeniowych.
Do najistotniejszych osiągnięć naukowych należą prace dotyczące modelowania pól elektromagnetycznych, optymalizacji konstrukcji i wyznaczania parametrów całkowych silników liniowych tubowych z magnesami
trwałymi, dławików oraz transformatorów 1 i 3-fazowych. W ramach badań i modelowania aktuatorów liniowych tubowych powstała praca doktorska oraz monografia habilitacyjna.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
5
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
69
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
11
 Liczba patentów……………………………
2
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2013 – Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.
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 2011 – nagroda za najlepszy referat na XIV Sympozjum „Podstawowe
Problemy Energoelektroniki, Elektromechaniki i Mechatroniki” (PPEEm 2011).
 2011 - Medal komisji Edukacji Narodowej.
 2010 - Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej.
 2007 – Nagroda Zespołowa Rektora Politechniki Opolskiej.
11. Inne istotne informacje:
 2003-2005 - wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym realizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 2008-2010 – główny wykonawca w projekcie badawczo-rozwojowym
realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
 2010-2013 - wykonawca w projekcie badawczym własnym realizowanym przez Narodowego Centrum Nauki.
 2012 – wdrożenie na Uniwersytecie Technicznym w Dortmundzie.
 2012 – 2014 - aktywny udział w projekcie finansowanym ze środków
Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 pt. „Wyposażenie obiektów dydaktycznych, zakup pomocy naukowych, sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Politechniki Opolskiej w Opolu MOP IT”.
W ramach projektu zakupiono aparaturę do nowo tworzonego laboratorium „Mechatroniki i Fal i Anten”.
Współorganizator szeregu konferencji KN ELEDYN, jednego studenckiego sympozjum naukowego, dwóch międzynarodowych konferencji studenckich oraz jednego międzynarodowego sympozjum poświęconego elektrodynamice i układom mechatronicznym.
12. Współpraca z zagranicą:
 Uniwersytet w Siegen (Niemcy)
 Uniwersytet Techniczny w Dortmundzie (Niemcy)
PROF. DR HAB. INŻ. ANNA WALASZEK-BABISZEWSKA
1.
2.
3.
4.

5.

Data i miejsce urodzenia:
07.04.1946, Wrocław
Ukończone studia:
Politechnika Wrocławska, 1970, mgr inż.
elektronik
Dyscyplina naukowa:
Automatyka i Robotyka, Informatyka
Specjalność:
modelowanie i identyfikacja procesów, metody sztucznej inteligencji, podstawy matematyczne stochastycznorozmytych reprezentacji wiedzy
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Śląska, Wydział Górniczy, 1980
 hab.
– Politechnika Śląska, Wydział Górniczy, 1994
 profesor – Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki, 2013
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Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Prodziekan ds. nauki Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej (1996 – 1998)
 Kierownik Studiów Doktoranckich na Wydziale Górnictwa i Geologii
Politechniki Śląskiej (1995 – 1998)
 Przewodnicząca Sekcji T12A w Komitecie Badań Naukowych
(1997/1998)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
- International Association for Mathematical and Computer Simulation
(IMACS), członek (1998 -1999)
- North American Fuzzy Information Processing Society (NAFIPS),
członek (2008-2009)
- World Scientific and Engineering Academy and Society (WSEAS),
członek (2008 – 2013)
- Sekcja Cybernetyki w Górnictwie, Komitet Górnictwa PAN, członek
(1999-2013)
8. Badania:
Tematyka aktualnych badań dotyczy tworzenia podstaw matematycznych
modelowania rozmytego systemów o charakterze stochastycznym, ze
szczególnym uwzględnieniem zastosowania modeli jako reprezentacji
wiedzy dla systemów wnioskujących. Zdefiniowano i wykorzystano miary
probabilistyczne dla lingwistycznych zmiennych losowych i procesów stochastycznych o stanach rozmytych, tworząc miary dla dwóch różnych typów niepewności. Powstały, m. in. dwie monografie, w tym jedna wydana
za granicą, szereg referatów konferencyjnych i wykładów plenarnych na
konferencjach. Powstały prace dotyczące zastosowań, m.in. w diagnostyce
i prognozach. Prace teoretyczne były inspiracją dla dwóch ukończonych
prac doktorskich.
9. Publikacje:
 Liczba monografii/rozdziałów w monografiach
–
04/12
 Liczba skryptów
–
02
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów
–
105
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
- Medal 50-Lecia Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej,
2000
11. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich
–
5
 Recenzje książek
–
2
 Recenzje rozpraw doktorskich
–
8
12. Współpraca z zagranicą:
 Anna University, Chennai, India
6.
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 National Science Foundation, Georgia.

DR HAB. INŻ. STEFAN WOLNY, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

Data i miejsce urodzenia:
Ukończone studia:

09.10.1970, Radomsko
Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu, 1995,
mgr inż. elektryk
Elektrotechnika
elektroenergetyka, inżynieria materiałowa

Dyscyplina naukowa:
Specjalność:
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2000
 hab.
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2010
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Asystent
(1995 – 2000)
 Adiunkt
(2000 – 2010)
 Prof. nadzw.
(2010 – nadal)
 Kierownik Katedry
(2009 – nadal)
Badania:
 badania tendencji do elektryzowania się pyłów oraz cieczy dielektrycznych,
 badania stanu izolacji wysokonapięciowej urządzeń elektroenergetycznych za pomocą polaryzacyjnych metod diagnostycznych przeprowadzanych w dziedzinie czasu oraz częstotliwości,
 badania własności elektrycznych i fizyko-chemicznych mineralnych
i syntetycznych olejów izolacyjnych oraz wysokonapięciowych układów izolacji stałej impregnowanej olejem.
 badania wytrzymałości napięciowej dielektryków stałych poddanych
procesom starzenia.
Publikacje:
 Liczba książek, monografii
–
1
 Liczba skryptów
–
2
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów
–
70
 Liczba cytowań w SCI
–
34
 Liczba przyznanych patentów
–
5
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2001 – Nagroda indywidualna III stopnia Rektora PO
 2008 – Za długoletnią służbę, medal brązowy
 2010 – Nagroda indywidualna I stopnia Rektora PO
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 2012 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2012 – Zespołowa Nagroda Badawcza Siemensa
10. Inne istotne informacje:
 Promotor w zakończonych przewodach doktorskich ...
 Promotor w otwartych przewodach doktorskich ……..
 Recenzje książek ………………………………….......
 Recenzje rozpraw (monografii) habilitacyjnych ……..
 Recenzje rozpraw doktorskich ………………………..

–
–
–
–
–

1
1
2
1
1

DR HAB. INŻ. MARIA WRZUSZCZAK, profesor nadzwyczajny PO
28.07.1954, Szymiszów
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki i
Informatyki,1978, mgr inż. elektronik
Elektrotechnika
Metrologia Elektryczna,

1.
2.

Data i miejsce urodzenia:
Ukończone studia:

3.
4.
5.

Dyscyplina naukowa:
Specjalność:
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
–
Politechnika Śląska, Wydział Automatyki,
Elektroniki i Informatyki, 1994.
 hab.
–
Politechnika Opolska, Wydział Elektrotechniki,
Automatyki i Informatyki, 2012.
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 staż naukowy, Bundesanstalt fűr Material Forschung und Prűfung w
Berlinie (10 miesięcy), (1991),
 staż naukowy, Physikalisch Technischen Bundesanstalt w Braunschweig (1 miesiąc), (1991),
 staż naukowy, Institut „Dr Főrster”, Reutlingen (1 miesiąc) (1991).
 roczne stypendium DAAD (1991).
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej,
 v-ce przewodnicząca Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach,
 członek Komisji Elektroniki Oddziału PAN w Katowicach,
 członek Polskiego Towarzystwa Techniki Sensorowe,
 członek Komitetu Naukowego Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów oraz Międzynarodowej Konferencji Problems and Progress in
Metrology PPM.
Badania:
Badania z dziedziny elektrotechniki, elektroniki, metrologii, komputerowych systemów pomiarowych a w szczególności:

6.

7.

8.
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 badania diagnostyczne materiałów przewodzących z zastosowaniem
metody prądów wirowych,
 prace naukowo – badawcze związane z poprawą dokładności pomiarów
i badań metodą prądów wirowych, opracowanie metod wytworzenia
i pomiarów wzorców konduktywności dla celów konduktometrii wiroprądowej, opracowanie metod wytworzenia i pomiarów sztucznych wad
wzorcowych dla celów defektoskopii wiroprądowej, metody kalibracji
przyrządów wiroprądowych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji
do celów diagnostyki metali i stopów metodą prądów wirowych, konstrukcja przyrządów wiroprądowych.
 badania symulacyjne pola elektromagnetycznego wokół przetworników
wiroprądowych
 czujniki i przetworniki pomiarowe, pomiary cyfrowe różnych wielkości
fizycznych, czujniki inteligentne, układy MEMS,
 układy elektronicznego przetwarzania i analiza sygnałów pomiarowych,
zastosowania analizy falkowej.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii
–
2
 Liczba skryptów
–
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów
– ponad 70
 Liczba cytowań w SCI
–
30
 Współczynnik Hirscha
–
2
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2015 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 2012 – Nagroda Indywidualna I stopnia Rektora PO
 1995 – Nagroda Indywidualna II stopnia Rektora WSI w Opolu.
11. Inne istotne informacje:
 Recenzje wydawnicze monografii habilitacyjnych –
2
 Recenzje artykułów do czasopism z listy filadelfijskiej: IEEE Transaction on Magnetic, Nondestructive Testing and Evaluation, International
Journal of Electronics, Electronic Review, Archives of Electrical Engineering.
12. Współpraca z zagranicą:
 Wielokrotne wyjazdy z cyklem wykładów w ramach programu STA
Erasmus do uczelni partnerskich: H. Koblenz (dawniej FH Koblenz)
oraz Uniwersytet w Siegen (Niemcy),
 Współpraca z zespołem naukowców zajmujących się badaniami nieniszczącymi metodą prądów wirowych z Uniwersytetu w Barcelonie.
DR HAB. INŻ. KRZYSZTOF ZATWARNICKI, profesor nadzwyczajny
Politechniki Opolskiej
1.

Data i miejsce urodzenia:

03.03.1974, Opole
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Ukończone studia:
Politechnika Wrocławska, 1998, mgr inż.
informatyki
3. Dyscyplina naukowa:
Informatyka
4. Specjalność:
Systemy webowe
5. Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania, 2003
 hab.
– Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny, Wydział Informatyki, 2013
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Kierownik Katedry Informatyki
(2014 – do teraz)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
8. Badania:
Głównym kierunki mojej działalności naukowej i badawczej jest
modelowanie i symulacja systemów dystrybucji treści w sieci Internet, analiza i projektowanie lokalnie i globalnie rozproszonych systemów webowych,
projektowanie metod i systemów podnoszenia i gwarantowania jakości usług
w sieci Internet, projektowanie aplikacji na urządzenia mobilne wykorzystujące systemy pozycjonujące.
Do oryginalnych osiągnięć z tego zakresu należy zaliczyć opracowanie grupy systemów uwzględniających kryterium czasowe, w tym minimalizujących czasy odpowiedzi na żądania HTTP. Zaliczyć tu należy: system dystrybucji żądań w klastrowym systemie webowym, system dystrybucji
żądań w środowisku globalnie rozmieszczonych serwerów webowych z serwerami pośredniczącymi, system dystrybucji żądań w środowisku globalnie
rozmieszczonych serwerów webowych bez serwerów pośredniczących.
Opracowałem również systemy webowe zapewniające czasy odpowiedzi nie
dłuższe niż zadane dla stron webowych, w tym: system szeregowania żądań
w środowisku z jednym serwerem webowym, system szeregowania i dystrybucji żądań HTTP w środowisku lokalnie rozmieszczonych serwerów webowych, system dystrybucji i szeregowania żądań HTTP w środowisku globalnie rozmieszczonych serwerów webowych z serwerami pośredniczącymi.
Opracowałem rozmyto-neuronowy model symulacyjny elementów systemów
webowych.
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów –
59
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
87
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2013 – Nagroda Rektora PO
2.
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DR HAB. INŻ. MACIEJ ZDANOWSKI
1.
2.
3.
4.

Data i miejsce urodzenia:
Ukończone studia:
tryk
Dyscyplina naukowa:
Specjalność:

12.08.1978, Ostrzeszów
Politechnika Opolska, 2002, mgr inż. elekElektrotechnika
Technika Wysokich Napięć,
Inżynieria Materiałowa i Elektryczna

Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Opolska, WEiA, 2005
 hab.
– Politechnika Opolska, WEAiI, 2015
6. Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i staże
długoterminowe:
 Staż naukowy, Uniwersytet Techniczny w Bragancy (2010, 1 miesiąc)
 Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu: Eko-innowacje.
Synergia nauki i biznesu” (2014, 6 miesięcy)
 Staż naukowy w przedsiębiorstwie w ramach projektu: Innowacyjny
Transfer Plus (2014/15, 6 miesięcy)
 Staż naukowy w przedsiębiorstwach w ramach projektu: Innowacje 4D
(2014/15, 6 miesięcy)
7. Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach
naukowych:
 Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej
8. Badania:
 Diagnostyka zagrożeń wywołanych elektryzacją strumieniową (ang. ECT –
Electrostatic Charging Tendency) w przemyśle elektroenergetycznym i petrochemicznym
9. Publikacje:
 Liczba książek, monografii ………………. –
1
 Liczba skryptów.………………………….. –
1
 Liczba oryginalnych artykułów i referatów. –
50
 Patenty ……………………………………. –
2
 Liczba cytowań w SCI ………………….... –
60
 Index Hirscha……………………………... –
5
 Sumaryczny Impact Factor……………….. –
7,865
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 (2015) Nagroda indywidualna III JM Rektora Politechniki Opolskiej
za osiągnięcia naukowe w latach 2012-2015
 (2015) Nagroda indywidualna III JM Rektora Politechniki Opolskiej
za awans naukowy
5.
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 (2012) Nagroda badawcza SIEMENSA za cykl prac pt.: Metody oceny
stanu technicznego izolacji stałej i ciekłej w transformatorach elektroenergetycznych, (nagroda zespołowa)
 (2012) Medal Komisji Edukacji Narodowej
 (2011) Stypendium naukowe dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 (2011) Nagroda indywidualna III JM Rektora Politechniki Opolskiej
za cykl publikacji nt.: Badania zjawiska elektryzacji statycznej
w mieszaninach ciekłych dielektryków
 (2010) Nagroda Naukowa Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej
Akademii Nauk w dyscyplinie ELEKTROTECHNIKA za cykl prac nt.:
Badania zjawiska elektryzacji statycznej w ciekłych dielektrykach
 (2009) Stypendium START dla młodych uczonych Fundacji na rzecz
Nauki Polskiej
 (2009) Nagroda indywidualna III JM Rektora Politechniki Opolskiej
za cykl publikacji nt.: Badania zjawiska elektryzacji statycznej
w ciekłych dielektrykach
 (2009) Stypendium dla młodych doktorów na rozwój pracy naukowodydaktycznej w ramach projektu Akademia Rozwoju Politechniki Opolskiej - AKROPOL
 (2008) Stypendium konferencyjne dla młodych pracowników naukowych przyznane na drodze konkursu przez Towarzystwo Naukowe
Warszawskie i Fundację na rzecz Nauki Polskiej na dofinansowanie
udziału w międzynarodowej konferencji ICDL’2008 (16th IEEE
International Conference on Dielectric Liquids), June 30th–July 3th,
2008, Poitiers, France
 (2008) Stypendium habilitacyjne
 (2005) Nagroda Oddziału Gliwicko-Opolskiego Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej za cykl 3 artykułów dotyczących badania zjawisk występujących wokół uzwojeń transformatorów, opublikowanych w Zeszytach Naukowych Politechniki Opolskiej
„Elektryka” z. 54,
 (2006) Finalista konkursu o nagrodę firmy ABB na najlepszą pracę magisterską i doktorską w edycji 2005/06
 (2004) Wyróżnienie za referat pt.: Badanie tendencji do elektryzacji
wybranych mieszanin ciekłych dielektryków, przedstawiony na VII
Ogólnopolskim Sympozjum „Inżynieria Wysokich Napięć”, Poznań –
Będlewo, 26-28 maja 2004
11. Inne istotne informacje:
 Kierownik Pracowni Badań Materiałowych (od 2007)
 Z-ca Pełnomocnika Dziekana ds. Współpracy Międzynarodowej
i Programu Erasmus (od 2007)
 Koordynator Wydziałowy ds. Opolskiego Festiwalu Nauki (od 2006)
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 Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju wspierający proces
oceny zadań badawczych, zgodnie z naukowymi, technologicznymi
i społeczno-ekonomicznymi celami strategicznych programów badawczych oraz innowacyjnych projektów (od 2011)
PROF. DR HAB. INŻ. DARIUSZ ZMARZŁY

1.

Data i miejsce urodzenia:
29.01.1976 Ozimek
2.
Ukończone studia:
Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Politechnika Opolska, 2000
3.
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
4.
Specjalność:
Inżynieria Materiałowa i Technika Wysokich Napięć
5.
Stopnie i tytuły naukowe, stopnie honorowe:
Doktor habilitowany, 2006 rok,
Doktor nauk technicznych, 2002 rok,
Magister inżynier, 2000 rok.
6.
Stanowiska związane z działalnością naukową, w tym stypendia i
staże długoterminowe
Profesor Politechniki Opolskiej
Dyrektor Instytutu Elektroenergetyki
7.
Członkostwo w prestiżowych instytucjach, korporacjach i organizacjach naukowych:
Członek DEIS
Członek PTETIS
Członek PTA
Członek EAA
8.
Badania:
Modelowanie elektryzacji strumieniowej
Diagnostyka układów wysokonapięciowych
9.
Publikacje:
2 Monografie, 1 skrypt
150 Artykułów i referatów
10. Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
Stypendium Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej START 2007, 2008
Stypendium Ministra dla Wybitnych Młodych Naukowców 2008-2011
11. Inne istotne informacje:
2 zakończone przewody doktorskie
2 otwarte przewody doktorskie
1 recenzja monografii habilitacyjnej
2 recenzje rozpraw doktorskich
34 cytowania w SCI (2005-2009)
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DR HAB. INŻ. JAROSŁAW ZYGARLICKI, profesor nadzwyczajny PO
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Data i miejsce urodzenia:
20.04.1978, Brzeg
Ukończone studia:
Politechnika Wrocławska, 2002 r., mgr inż.
elektronik
Dyscyplina naukowa:
Elektrotechnika
Specjalność:
cyfrowe przetwarzanie sygnałów
Stopnie i tytuły naukowe:
 dr
– Politechnika Opolska, WEAiI, 2007 r.
 hab.
– Politechnika Opolska, WEAiI, 2013 r.
Badania:
Zagadnienia dotyczące zastosowań zaawansowanych metod cyfrowego
przetwarzania sygnałów do pomiarów w elektrotechnice w szczególności
do badania jakości energii elektrycznej. Zagadnienia związane
z konstrukcją układów pomiarowych, systemów mikroprocesorowych oraz
embedded, wykorzystujących procesory ARM, DSP oraz OMAP.
Publikacje:
 56 publikacji naukowych (9 lista filadelfijska, współautor dwóch rozdziałów w książce, autor 18 zgłoszeń patentowych i 11 patentów)
 Liczba cytowań – 17
Najważniejsze nagrody i odznaczenia:
 2012 – Nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
 2013 – Nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
 2014 – Nagroda I stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej za osiągnięcia naukowe
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