
UCHWAŁA nr 10/2015/2016 

Rady Wydziału Informatyki  
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

z dnia 15 grudnia 2015 r. 
 

w sprawie odmowy nadania drowi Piotrowi Borkowskiemu 
stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka 

 

§ 1 

Rada Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie działając na podstawie Art 18a ust. 11 Ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 z późn. zmianami) po zapoznaniu się z 

uchwałą Komisji Habilitacyjnej zawierająca opinię w sprawie odmowy nadania 

stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją 

postępowania habilitacyjnego, w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, odmawia 

nadania doktorowi Piotrowi Borkowskiemu stopnia naukowego doktora 

habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie informatyka.  

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.   

 

UZASADNIENIE 

 

1. Treść podjętej uchwały jest zbieżna z większością konkluzji zawartych w 

recenzjach dorobku naukowego i aktywności naukowej, sporządzonych przez 

trzech Recenzentów oraz z opinią zawartą w uchwale Komisji Habilitacyjnej. 

2. Osiągnięcie naukowe zatytułowane „ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 

OBLICZENIOWEJ W WYBRANYCH PROBLEMACH NAWIGACJI 

MORSKIEJ” oraz pozostałe elementy dorobku naukowego, a w szczególności: 

 opublikowanie dwóch współautorskich monografii oraz pięciu 

rozdziałów w monografiach (w tym dwóch samodzielnych), 

 opublikowanie trzech artykułów w czasopismach z listy JCR 

(dwukrotnie w „Polish Maritime Research” oraz jeden artykuł w 

„Intelligent Automation and Soft Computing”), 



 autorstwo lub współautorstwo dziesięciu referatów opublikowanych w 

materiałach konferencji krajowych i zagranicznych, 

 autorstwo lub współautorstwo dwóch zgłoszeń wynalazków, w tym 

jednego międzynarodowego, 

 niskie wskaźniki bibliometryczne według Web of Science (sumaryczny 

impact factor IF = 0,74, indeks Hirscha = 3; 18 cytowań), 

nie wnoszą znacznego wkładu w rozwój dyscypliny informatyka. 

 

3. Dorobek w zakresie działalności dydaktycznej i popularyzatorskiej oraz 

współpracy międzynarodowej, obejmujący m.in. takie elementy, jak: 

 brak udziału w programach europejskich, międzynarodowych, 

krajowych, 

 kierowanie jednym projektem badawczym oraz udział w dwóch 

projektach, a także udział w jednym międzynarodowym konsorcjum 

naukowym, 

 aktywny udział w dwóch  konferencjach i brak udziału w komitetach 

organizacyjnych konferencji, 

 brak udziału w tutorialach oraz brak prowadzenia tutoriali, 

 otrzymane nagrody i wyróżnienia, 

 brak udziału w komitetach redakcyjnych i w radach naukowych 

czasopism, 

 brak staży w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub 

akademickich, 

 członkostwo w Polskim Towarzystwie Informatycznym, 

 brak opieki naukowej nad doktorantami, a także brak pełnienia funkcji 

promotora pomocniczego, 

 brak opieki naukowej nad studentami zagranicznymi, 

 inne osiągnięcia dydaktyczne, w tym kierowanie dziewięcioma pracami 

dyplomowymi, kierowanie dwoma projektami we współpracy z 

przedsiębiorcami, organizacja kierunku studiów, koordynacja konkursu 

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, koordynacja kształcenia osób z 

wadą słuchu, 



 działalność w zakresie popularyzacji nauki, wyrażająca się współpracą 

z kołami naukowymi, 

świadczą o wysokiej aktywności zawodowej Habilitanta, lecz tylko w wybranych 

aspektach. 

 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i 

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z 

późniejszymi zmianami) osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego może wnieść odwołanie od niniejszej uchwały do Centralnej Komisji 

za pośrednictwem Rady Wydziału w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały 

wraz z uzasadnieniem. 

 

 

 

     

Przewodniczący Rady Wydziału  

 

prof. dr hab. inż. Antoni Wiliński  


