
 

Strona 1 z 2 
 

Opole, 24.01.2017 

 

 

 

Wniosek 

o przyznanie nagrody indywidualnej Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

za osiągnięcie naukowe – uzyskanie stopnia doktora habilitowanego 

 

1. Dane wnioskodawcy:  
 

Politechnika Opolska 

ul. Prószkowska 76  

45-758 Opole 

NIP: 754-00-08-109 

REGON: 000001732 
 

2. Dane kandydata do nagrody:  
 

a) Imię i nazwisko: Krzysztof Bartecki, 

b) numer PESEL: 71022006211, 

c) tytuł zawodowy, stopień naukowy i stanowisko: doktor habilitowany inżynier, 

profesor Politechniki Opolskiej (od 1.02.2017), 

d) nie dotyczy, 

e) dziedzina nauki i dyscyplina naukowa:  nauki techniczne, automatyka i robotyka. 

 

3. Wskazanie osiągnięcia: 
 

 W dniu 20 października 2016 r. Rada Wydziału Elektrotechniki, Automatyki  

i Informatyki Politechniki Opolskiej nadała Krzysztofowi Barteckiemu, na podstawie 

opinii komisji habilitacyjnej, stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

technicznych, w dyscyplinie automatyka i robotyka. 

 Głównym osiągnięciem naukowym, stanowiącym podstawę wniosku habilitacyjnego 

kandydata, jest jego autorska monografia w języku angielskim pt. Modeling and 

Analysis of Linear Hyperbolic Systems of Balance Laws, wydana w 2016 r. przez 

wydawnictwo Springer International Publishing w ramach serii wydawniczej Studies 

in Systems, Decision and Control. 

 Dodatkowe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne kandydata 

wymienione w jego wniosku habilitacyjnym zostały opisane w Załączniku 1. 
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4. Uzasadnienie wniosku: 
 

Monografia habilitacyjna będąca głównym osiągnięciem naukowym dr. hab. inż. Krzysztofa 

Barteckiego wydana została w prestiżowym wydawnictwie Springer. Stanowi ona 

syntetyczne, zwarte podsumowanie prowadzonych przez niego badań naukowych, 

realizowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Poświęcona jest ważnym, w kontekście teorii 

sterowania, problemom matematycznego modelowania tzw. układów o parametrach 

rozłożonych, w których zachodzą zjawiska transportu masy lub energii, opisane równaniami 

różniczkowymi cząstkowymi typu hiperbolicznego. Monografia jest skierowana przede 

wszystkim do specjalistów z dziedziny automatyki, jak również do studentów studiów 

trzeciego stopnia na kierunku automatyka i robotyka. Przedstawione w niej modele 

matematyczne mogą znaleźć zastosowanie m.in. w takich zagadnieniach, jak synteza 

układów sterowania automatycznego oraz diagnostyka procesów i systemów. Dzięki temu, 

że napisana została w języku angielskim i dostępna jest zarówno w formie książkowej,  

jak i w wersji on-line na stronie wydawnictwa, ma szanse znaleźć szerokie grono 

zainteresowanych tą tematyką odbiorców zarówno w kraju, jak i za granicą.   

 

Do istotnych osiągnięć kandydata należy także publikacja wyników jego badań naukowych 

w prestiżowych czasopismach specjalistycznych z listy Journal Citation Reports, jak również 

ich prezentacja na uznanych konferencjach międzynarodowych (szczegóły w Załączniku 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki: 

 

1. Opis osiągnięć będących przedmiotem wniosku, 

2. kopie dwóch rekomendacji sporządzonych przez osoby niezatrudnione w uczelni, 

3. oświadczenie kandydata o niekaralności karą dyscyplinarną oraz o niekaralności za 

przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

4. kopia wyciągu z protokołu posiedzenia senatu uczelni. 

 

 


