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Opinia dorobku naukowego, dydaktycznego i aktywności 

naukowej dr inż. Pawła RÓZGI 
adiunkta w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrotechniki, 

Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej w związku 

z postępowaniem w sprawie o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Podstawa formalna wykonania recenzji: 

Niniejsza recenzja została wykonana na zlecenie prodziekana Wydziału 
Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej 
dra hab. inż. Michała Strzeleckiego, prof. nadz. z dnia 5 stycznia 201 7 roku, zgodnie z 
decyzją Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych z dnia 9 grudnia 2016 
roku. 

Przesłana dokumentacja dotycząca dorobku dra inż. Pawła Rózgi 

Przy opracowaniu niniejszej recenzji wykorzystałem dostarczone mi materiały 
dotyczące całokształtu dorobku Pana dra inż. Pawia Rózgi, a mianowicie: 

- autoreferat, 
- 14 publikacji naukowych, 
- wykaz pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych oraz osiągnięć w zakresie 

działalności dydaktycznej, organizatorskiej i popularyzatorskiej, 
- oświadczenia współautorów publikacji, 
- dyplom nadania stopnia doktora nauk technicznych, 
- wniosek Habilitanta do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. 

Informacje ogólne o Kandydacie 

Dr inż. Paweł Rózga urodził się 25 kwietnia 1979 roku w Kielcach. W 1998 roku 
rozpoczął studia magisterskie na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, 
Automatyki i Informatyki Politechniki Świętokrzyskiej, które ukończył w 2003 roku z 
wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tytuł magistra inżyniera o specjalności Przetwarzanie i 
użytkowanie energii elektrycznej. W 2009 roku obronił pracę doktorską w dyscyplinie 
naukowej Elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i 
Automatyki Politechniki Łódzkiej, zatytułowaną „ Rola otuliny izolacyjnej w elektrodzie WN 
w mechanizmie rozwoju wyładowań elektrycznych w oleju transformatorowym. Jej 
promotorem był prof. dr hab. inż. Józef Galczak, a recenzentami prof. dr hab. inż. Józef 
Kędzia i prof. dr hab. inż. Franciszek Mosiński. 
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Od 2008 roku pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, 
początkowo na stanowisku asystenta w niepełnym i odpowiednio pełnym wymiarze etatu, a 
począwszy od września 2009 roku do chwili obecnej na stanowisku adiunkta. 

1. Ocena osiągnięcia naukowego (jednotematyczny cykl publikacji) 

Dr inż. Paweł Rózga przedstawi! monotematyczny cykl czternastu publikacji, nt. 
„Ocena porównawcza sposobu propagacji wyładowań elektrycznych w elektroizolacyjnych 
estrach biodegradowalnych i oleju mineralnym przy udarze napięciowym piorunowym w 
małych przerwach układu elektrod ostrze-izolowana płyta", który stanowi podstawę wniosku 
habilitacyjnego zgodnie z artykułem 16, ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 
595, z późn. zm.). 

Na jednotematyczny cykl publikacji składa się w sumie 10 artykułów naukowych w 
tym 8 z tzw. Listy filadelfijskiej i dwa opublikowane w Przeglądzie Elektrotechnicznym, 3 
referaty prestiżowych konferencji zagranicznych oraz jeden rozdział w monografii, przy czym 
w mojej ocenie są to raczej zwarte materiały pokonferencyjne X Forum „Transformatory 
energetyczne". Na 14 wskazanych publikacji, 4 są współautorskie, ale należy podkreślić, że 
dr inż. P. Rózga jest zawsze pierwszym autorem, a Jego średni udział procentowy w 
publikacjach wspólautorskich jest bardzo duży i wynosi 78%. Podobnie jak zdecydowanie 
największy jest Jego wkład merytoryczny w przeprowadzonych badaniach, których rezultaty 
są w nich prezentowane. Ponadto, najczęściej jest Autorem zarówno koncepcji artykułu, jak 
również zaplanowanych badań i wykorzystanych układów pomiarowych. 

Należy podkreślić, że większość jednotematycznego cyklu publikacji stanowią 
artykuły naukowe opublikowane w renomowanych czasopismach międzynarodowych, 
o wysokich wskaźnikach IF, takich jak: IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation (2 artykuły, IF-1,094; 1,306), Advances in Electrical and Computer Engineering 
(1 artykuł, IF-0,529); IET Science, Measurement and Technology (2 artykuły, IF-0,954), 
Electric Power Systems Research (Elsevier) (1 artykuł, IF-1,809), Energies (1 artykuł, 
IF-2,077) oraz Bulletin of the Polish Academy of Sciences (1 artykuł; 1,087). 
W czasopismach tych zgłoszone manuskrypty poddawane są bardzo surowej i wnikliwej 
ocenie, najczęściej przez co najmniej dwóch specjalistów z danej dziedziny. Można więc z 
góry założyć, że zaproponowany cykl publikacji jest na wysokim poziomie naukowym. 

Za najważniejsze pod względem naukowym, które moim zdaniem wnoszą istotny 
wkład w dyscyplinę reprezentowaną przez Habilitanta - Elektrotechnikę, uważam następujące 
artykuły: 

Rózga P.: "The Influence of Paper Insulation on the Prebreakdown Phenomena in 
Minera! Oil under Lightning Impulse ", IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical 
Insulation, Vol. li. No. 3,2011,pp. 720-727. 

W artykule tym zaprezentowano wyniki analizy porównawczej związanej z oceną 
zjawisk fizycznych poprzedzających przebicie w dwóch iskiernikach wysokonapięciowych o 
quasi-nierównomiernym rozkładzie pola elektrycznego, które umieszczono w oleju 
mineralnym. W szczególności analizie poddano zarejestrowane metodą fotograficzną 
oscylogramy promieniowania świetlnego. Ponadto przeprowadzono analizę statystyczną 
wartości napięć inicjacji rejestrowanych w warunkach eksperymentalnych wyładowań 
elektrycznych, które bazowały na trójparametrycznym rozkładzie Weibulla. 
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Rózga P., Cieślinski D., Stanek M., Kaczmarek M.: "Measurement Techniques Used 
for Study the Electrical Discharge Mechanisms in Insulating Ester Fluids under Lightning 
Impulse", Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 14, No. 3, 2014, pp. 95-
100. 

W publikacji tej Autorzy zaprezentowali wyniki pomiarów światła emitowanego przez 
generowane w układach modelowych wyładowania elektryczne, które uzyskano przy 
zastosowaniu dwóch technik pomiarowych, tj. rejestracji fotograficznej bazującej na metodzie 
cieniowej oraz z wykorzystaniem fotopowielacza. Badania wykonano w warunkach 
laboratoryjnych z wykorzystaniem generatora udarowego Marxa i przy użyciu 
zaproponowanego przez Habilitanta układu pomiarowego. Uzyskane zależności potwierdziły 
praktyczną przydatność zastosowanych metod pomiarowych do kompleksowych badań 
procesu inicjacji i propagacji wyładowań elektrycznych w wybranych dielektrykach ciekłych 
dla małych przerw elektrodowych w iskierniku ostrze-izolowana płyta. 

Rózga P ., Stanek M.: Characteristics of streamers developing atinception voltage in 
small gaps of natura! ester, synthetic ester and minerał oil under lightning impulse, IET 
Science, Measurement and Technology, Vol. IO, No. 1, 2016, pp. 50-57. 

W artykule zaprezentowano wyniki eksperymentów, których celem było zbadanie 
zachowania się dielektryków ciekłych przy udarowym napięciu inicjacji wyładowań 
elektrycznych modelowanych w układzie ostrze-izolowana preszpanem płyta, dla dwóch 
przerw międzyelektrodowych, wynoszących odpowiednio 15 i 20 mm. W szczególności 
przedstawiono rezultaty obliczeń wartości pola elektrycznego inicjacji modelowanych 
wyładowań elektrycznych w polu skrajnie nierównomiernym, zarejestrowane fotografie 
cieniowe i oscylogramy światła, które uzyskano dla różnych rodzajów cieczy izolacyjnych 
oraz biegunowości napięcia udarowego. Dodatkowo zaprezeńtowano wnioski dotyczące 
wyznaczonych parametrów rozkładu Weibulla i wyznaczonych dystrybuant oddzielenie dla 
każdego z rozpatrywanych przypadków. 

Rózga P.: Streamer propagation in small gaps of synthetic ester and minerał oil under 
lightning impulse, IEEE Transactions on Dielectrics and Electrical Insulation, Vol. 22. No. 5, 
2015, pp. 2754-2762. 

W autorskiej publikacji na podstawie przeprowadzonych badań w warunkach 
laboratoryjnych, w układzie modelującym wyładowania elektryczne typu ostrze-izolowana 
płyta, dla dwóch przerw międzyelektrodowych równych: 15 i 20 mm, wyznaczono zależności 
szybkości propagacji strimerów od napięcia probierczego wyrażonego krotnością napięcia 
inicjacji. Dokonano także analizy porównawczej uzyskanych wyników w postaci fotografii 
oraz oscylogramów emitowanego światła przez zarejestrowane formy wyładowcze, które 
otrzymano dla estru syntetycznego i oleju mineralnego, dla różnych biegunowości udaru 
napięcia piorunowego. Na podstawie otrzymanych zależności wskazano różnice i 
podobieństwa dotyczące zjawiska propagacji badanych wyładowań elektrycznych dla obu 
analizowanych cieczy izolacyjnych. 

Rózga P.: Using the three-parameter Weibull distribution in assessment of threshold 
strength of pressboard impregnated by different liquid dielectrics, IET Science, Measurement 
and Technology, e-first, 2016, 6 pages. 

Tematyka artykułu dotyczy wskazania zakresu praktycznych możliwości stosowania 
rozkładu Weibulla w postaci trójparametrycznej do oceny napięć przebicia układów z izolacją 
papierowo-olejową na podstawie wyników badań wytrzymałości elektrycznej preszpanów 
impregnowanych różnymi cieczami dielektrycznymi, w szczególności mając na uwadze 
wektory zmiennej losowej o malej liczebności. Zakres przeprowadzonych prac 
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eksperymentalnych obejmował przeprowadzenie pomrnrow wytrzymałości elektrycznej 
wysuszonych próbek preszpanów o grubościach 0,5 i 1 mm, które zostały zaimpregnowane 
olejem mineralnym oraz dwoma typami estrów naturalnym i syntetycznym, które 
zastosowano także podczas badaó zjawiska propagacji wyładowań elektrycznych. 

Rózga P.: Streamer propagation and breakdown in very small point -insulating plate 
gap in minerał oil and ester Iiquids at positive lightning impulse voltage, Energies, 2016, 9, 
467. 

Celem badań eksperymentalnych, których wyniki zostały omówione w niniejszym 
artykule było dokonanie oceny porównawczej zjawisk fizycznych, uwzględniających również 
przebicie układu, zachodzących w estrach i oleju mineralnym dla wyladowaó elektrycznych 
generowanych w iskierniku ostrze-izolowana płyta przy dodatnim napięciu udarowym 
piorunowym, dla bardzo malej przerwy elektrodowej - równej 10 mm. Wnioski z 
przeprowadzonych badaó sformułowano na podstawie analizy porównawczej zjawisk 
przedprzebiciowych i przebicia na podstawie zarejestrowanych oscylogramów, a także w 
sposób ilościowy w oparciu o liczbę danego typu zjawisk na danym poziomie napięcia, którą 
każdorazowo odniesiono do 20 udarów, jakie doprowadzono do badanego układu 
modelowego. Główny wniosek dotyczy! wskazania na niższą odporność estrów na pojawienie 
się szybkich i energetycznych wyładowaó niż w przypadku oleju mineralnego. 

Rózga P.: Streamer propagation in a non-uniform electric field under Iightning 
impulse in short gaps insulated with natura! ester and minerał oil, Bulletin of the Polish 
Academy ofSciences, Technical Sciences, Vol. 64, No. 1, 2016, pp. 171-179. 

Artykuł ten zawiera wyniki kompleksowej oceny porównawczej estru naturalnego z 
olejem mineralnym dotyczącego zachowania się obu cieczy izolacyjnych przy udarach 
napięciowych piorunowych obu biegunowości i dla szerokiego zakresu wartości napięć 
probierczych. Przy czym, badania eksperymentalne z wykorzystaniem rejestracji 
fotograficznej wyładowań oraz rejestracji światła emitowanego przez wyładowanie z użyciem 
fotopowielacza, przeprowadzono w iskierniku ostrze-izolowana płyta, dla dwóch przerw 
międzyelektrodowych wynoszących odpowiednio 15 i 20 mm. Jako główny wniosek 
końcowy o charakterze implementacyjnym stwierdzono, że ester naturalny jest bardziej 
podatny na pojawienie się wyładowaó szybkich niż olej mineralny, co z praktycznego punktu 
widzenia, należy uwzględniać w procesie koordynacji izolacji układu izolacyjnego z estrem 
naturalnym jako cieczą dielektryczną. 

Rózga P.: Using the light emission measurement in assessment of electrical discharge 
development in different Iiquid dielectrics under lightning impulse voltage, Electric Power 
Systems Research (Elsevier), e-first, 2016, 8 pages. 

Publikacja ta stanowi podsumowanie prac naukowo-badawczych, których tematyka 
dotyczyła oceny wyladowaó elektrycznych generowanych w cieczach estrowych i 
porównawczo w oleju mineralnym, które przeprowadzono na podstawie wielowątkowych 
analiz zarejestrowanych przebiegów emitowanego przez nie światła, z uwzględnieniem 
biegunowości udaru. W szczególności przedstawiono możliwości wnioskowania o 
poszczególnych etapach rozwoju wyladowaó w cieczach dielektrycznych w oparciu o 
zmierzone przebiegi czasowe emitowanego przez wyładowanie elektryczne światła. 

Dane bibliometryczne dotyczące monotematycznego cyklu artykułów zgodnie z 
wytycznymi Rozporządzenia MNiSW z dnia 1. września 2011 r. § 3, pkt. 4 i § 4 są 
następujące: 

• Sumaryczny Impact Factor wg Journal Citation Reports (JCR) -9,81 
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• Indywidualny Impact Factor wg Journal Citation Reports (JCR) - 9,46 
• Sumaryczna punktacja MNiSW - 247 pkt. 
• Indywidualna punktacja MNiSW - 235,5 pkt. 

Podsumowując, na podstawie dostarczonych do oceny materiałów, a także analizując 
przeliczeniowe liczby uwzględniające udział procentowych współautorów, wynika, że 
dorobek naukowy w postaci cyklu monotematycznych publikacji jest wartościowy i wnoszący 
znaczący wkład w dyscyplinę naukową Elektrotechnika. Wszystkie scharakteryzowane wyżej 
artykuły naukowe, które zostały opublikowane w czasopismach o wysokim wskaźniku IF 
oraz liczbie punktów MNiSW, mają w mojej ocenie wysoki poziom naukowy. 

2. Ocena aktywności naukowej, osiągnięć dydaktycznych 
i organizacyjnych 

2.1 Działalność naukowa 

Habilitant ma wartościowy dorobek naukowy, na który składa się 68 artykułów i 
referatów konferencyjnych, które zostały opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora nauk 
technicznych. W dorobku publikacyjnym dra inż. P. Rózgi należy wyróżnić 11 artykułów 
znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej, w tym 4 opublikowane w IEEE Transactions on 
Dielectrics and Electrical Insulation; 2 w IET Science, Measurement & Technology oraz po 
jednym odpowiednio w Electric Power Systems Research (Elsevier); Energies, Bulletin of the 
Polish Academy of Sciences, Technical Sciences; Electrical Engineering (Springer); 
Advances in Electrical and Computer Engineering. Ponadto Habilitant opublikował 16 
artykułów naukowych w czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW, w tym aż 10 w 
Przeglądzie Elektrotechnicznym; 4 w Wiadomościach Elektrotechnicznych; 2 w Elektro-info 
oraz 1 w Journal of Energy and Power Engineering. Dorobek publikacyjny uzupełniają 22 
referaty konferencji międzynarodowych (w tym 5 indeksowanych w bazie WoS, w tym 7 
organizowanych w Polsce), 10 wygłoszonych na konferencjach krajowych i dodatkowo 8 
artykułów w czasopismach niepunktowanych. 

Ponieważ w dostarczonej dokumentacji brak jest informacji o dorobku naukowym 
dra inż. P. Rózgi przed obroną rozprawy doktorskiej nie można dokonać oceny, w jakim 
zakresie Habilitant powiększy! swój dorobek pod względem ilościowym a przede wszystkim 
jakościowym, a także czy i w jakim zakresie tematyka prowadzonych prac, których efektem 
są wykazane publikacje, stanowi kontynuację jego zainteresowań naukowych. 

Na podstawie opracowanej dokumentacji dokonałem obliczeń wypadkowego udziału 
Habilitanta w poszczególnych grupach publikacji. Przy czym uwzględniłem zarówno 
publikacje autorskie, jak również wspólautorskie i cały wykazany dorobek po uzyskaniu 
stopnia doktora nauk technicznych. Obliczone przez mnie wypadkowe udziały Habilitanta 
przedstawiają się następująco: 

- artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej: 
- artykuły z listy B MNiSW: 

w tym czasopismach o zasięgu krajowym: 
w tym czasopismach o zasięgu międzynarodowym: 

- referaty w materiałach konferencji zagranicznych: 
- referaty w materiałach konferencji międzynarodowych 
organizowanych w kraju: 
- referaty w materiałach konferencji krajowych: 
-mne: 
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Na podkreślenie zasługuje duży udział procentowy Habilitanta w 31 publikacjach 
współautorskich, który waha się w zakresie od 20 do 80 %, a którego wartość średnia wynosi 
61 %. W 19 z 31 artykułów i referatów współautorskich Habilitant jest pierwszym autorem i 
jak wynika z załączonych opisów inicjatorem i głównym wykonawcą podjętych prac 
naukowo-badawczych, których wyniki są w nich prezentowane. Dla każdej z współautorskich 
publikacji został określony w sposób opisowy ale bardzo syntetyczny wkład Habilitanta oraz 
podany Jego udział procentowy. Natomiast dla czterech współautorskich publikacji, które 
zostały wskazane jako osiągnięcie naukowe Habilitanta zostały dodatkowo dołączone 
oświadczenia pozostałych współautorów. Liczebność współautorów w publikacjach wynosi 
od 2 do 4, którzy reprezentują w większości przypadków tę samą jednostkę naukową -
Politechnikę Łódzką. Przy czym ich udział procentowy nie jest równy. Mając na uwadze 
powyższe informacje, nie mam wątpliwości, co do znaczącego wkładu dra inż. P. Rózgi w 
pracach naukowo-badawczych, których wyniki zostały opisane we wspólnych publikacjach. 

Ponadto uważam, że przedstawiony dorobek naukowy świadczy o Jego umiejętności 
zarówno pracy zespołowej, jak również indywidualnej, a także o możliwości utworzenia w 
przyszłości pod Jego kierunkiem zespołu badawczego. 

Poddając ocenie dorobek publikacyjny dra inż. P. Rózgi, należy zauważyć stosunkowo 
małą, także mając na uwadze nauki techniczne, wartość indeksu Hirscha, która według bazy 
Web of Science (WoS) jest równa 2, a który wykazuje wagę i znaczenie wszystkich 
opublikowanych przez Habilitanta artykułów naukowych. Przy czym, jego wartość 
charakteryzuje w sposób jednoznaczny i obiektywny całkowity dorobek naukowy Kandydata, 
a nie tylko znaczenie Jego poszczególnych prac. Dodatkowo niska liczba cytowań, która 
według bazy WoS, wynosi jedynie 6 (po wyłączeniu autocytowań) może świadczyć o 
stosunkowo małym znaczeniu naukowym artykułów Habilitanta, a także o wąskim 
zainteresowaniu podejmowaną w nich wąską i specjalistyczną tematyką. Moim zdaniem, w 
pewnym stopniu spowodowane jest to faktem, że aż 7 artykułów indeksowanych w bazie 
zostało opublikowanych w 2016 roku i dodatkowo 2 w 2015 roku. 

Należy zaznaczyć, że Habilitant recenzował artykuły w licznych renomowanych 
międzynarodowych czasopismach naukowych, tj.: IEEE Transactions on Dielectrics and 
Electrical Insulation, IEEE Transactions on Power Delivery, IEEE Transactions on Education, 
Electric Power Systems Research (Elsevier), IET Science, Measurements & Technology, 
Electrical Power Components and Systems, IET Electrical Power Applications, Energies i 
European Scientific Journal, z których większość jest indeksowana w bazie Institute for 
Scientific Information (ISI). Ponadto był recenzentem referatów dwóch międzynarodowych 
konferencji naukowo-technicznych: IEEE ICHVE 2016 - International Conference on High 
Voltage Engineering and Applications oraz 2016 IEEE IEACon - Industrial Electronics and 
Applications Conference, a także publikacji konferencji organizowanych pod patronatem 
European Scientific Institute. 

Na podkreślenie zasługuje, że Kandydat jest członkiem Editorial Board czasopisma 
European Scientific Journal ukazującego się w trybie Open Access, które dedykowane jest 
młodym naukowcom. Współpracując z European Scientific Institute był członkiem 
komitetów naukowych sześciu, organizowanych pod jego patronatem, międzynarodowych 
konferencji naukowo-technicznych. Uczestniczył także w pracach komitetu organizacyjnego 
1 st International Conference on Electrical, Instrumentation and Control Engineering, która 
odbyła się w Chicago w dniach 24-25.10.2014. 

2.2 Współpraca naukowa z zagranicą 

Na podkreślenie zasługuje, stosunkowo duża aktywność Habilitanta w zakresie 
współpracy z wieloma zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. W szczególności 
dr inż. P. Rózga odbył dwa staże naukowe w Lappeenranta University of Technology, School 
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of Technology, Laboratory of Electricity Markets and Power Systems, Finlandia (3 miesiące 
jako Visiting Researcher) oraz w Mississippi State University, Bagley College of 
Engineering, High Voltage Laboratory w USA (6 miesięcy jako Visiting Professor). 
Uczestniczy! także w dwóch dwutygodniowych wizytach studyjnych w Monash University, 
Department of Electrical and Computer Systems Engineering, High Voltage Laboratory w 
Australii oraz w Polytechnic Institute of Leiria, School of Technology and Management w 
Portugalii. Ponadto Habilitant organizował wizyty studyjne i wykłady kilku zagranicznych 
pracowników naukowych i przedstawicieli firm na macierzystym Wydziale. 

2.3 Kierowanie i uczestnictwo w programach naukowych - granty badawcze 

Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowo-badawczej Habilitanta należy 
uznać, kierowanie dwoma projektami badawczymi finansowanymi odpowiednio przez NCN 
w ramach konkursu Sonata (12.2011-12.2014), który dedykowany jest dla osób 
rozpoczynających karierę naukową i posiadających stopień naukowy doktora oraz przez 
MNiSW w ramach konkursu Juventus Plus (Ol.2012-07.2013), skierowanego do wybitnych 
młodych naukowców, którzy posiadają już publikacje w wiodących światowych 
czasopismach. Prace naukowo-badawcze realizowane w ramach pierwszego były skupione na 
poznaniu mechanizmu wyładowań elektrycznych rozwijających się w syntetycznych i 
naturalnych estrach biodegradowalnych pod wpływem napięcia udarowego piorunowego. 
Natomiast celem drugiego z grantów było dokonanie analizy rozkładu pola elektrycznego w 
modelowym układzie elektrod izolowanych dla potrzeb wnioskowania o wpływie izolacji 
papierowej na rozwój wyładowań elektrycznych w oleju mineralnym. 

Ponadto dr inż. P. Rózga był głównym wykonawcą dwóch projektów badawczych 
własnych. Pierwszy z nich był finansowany przez NCN (04.2011-04.2013), a jego tematyka 
dotyczyła opracowania metodyki badań, stanowisk pomiarowych, a także zaleceń 
normalizacyjnych do oceny dokładności pomiarów jakości oraz rozliczeń energii elektrycznej 
przez przekładniki napięciowe i prądowe. Natomiast drugi był finansowany przez MNiSW 
(11.2006-11.2009) i dotyczy! badań podstawowych mechanizmu rozwoju wyładowań 
elektrycznych w oleju transformatorowym od elektrody WN pokrytej izolacją, przy napięciu 
udarowym piorunowym. Przy czym, był on realizowany przed obroną rozprawy doktorskiej 
Habilitanta i nie powinien podlegać ocenie jako dorobek habilitacyjny. 

2.4 Współpraca z przemysłem 

Należy podkreślić stosunkowo dużą aktywność dra inż. P. Rózgi w zakresie 
opracowywania ekspertyz technicznych i realizacji prac zleconych dla przemysłu. 
W szczególności Habilitant jest autorem 9 ekspertyz dotyczących oceny wpływu 
oddziaływania pól elektromagnetycznych emitowanych przez infrastrukturę 
elektroenergetyczną na środowisko naturalne. Ponadto wykonał 8 opracowań związanych z 
badaniami intensywności wyładowań niezupełnych generowanych w izolacji urządzeń 
elektroenergetycznych z wykorzystaniem metody elektrycznej, które zostały przeprowadzone 
zarówno w warunkach laboratoryjnych, jak również bezpośrednio u producentów. Jest także 
autorem dwóch prac zleconych dla firmy ZREW-Transformatory S. A. 

Kandydat aktywnie współpracuje z otoczeniem przemysłowym, dotyczy to firm 
zagranicznych, takich jak: M&I Materials, Siemens Austria Weiz GmbH 7 Co KG, 
koncernów międzynarodowych, tj.: Du-Pont, ABB, a także polskich producentów 
transformatorów (ZREW Transformatory S.A. w Łodzi oraz Fabryki Transformatorów w 
Żychlinie S.A.). Dr inż. P. Rózga został zaproszony do wygłoszenia trzech wykładów, dwóch 
w ramach Forum Transformatorowego firmy ABB i jednego dla Fabryki Transformatorów w 
Żychlinie S.A., co dodatkowo świadczy o Jego wysokich kompetencjach technicznych oraz 
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wiedzy merytorycznej. Ponadto, Kandydat odbył 5-miesięczny staż naukowo-tecłmiczny w 
firmie ZREW Transformatory S.A., w ramach projektu „Asystent Innowacji", finansowanego 
przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. 

2.5 Działalność organizacyjna 

Od 2011 r. dr inż. P. Rózga jest członkiem dwóch towarzystw DEIS (Dielectrics and 
Electrical Insulation Society) i IAS (Industry Applications Society) zrzeszonych w organizacji 
IEEE, gdzie od 2013 roku ma pozycję Senior Member. Na szczególne podkreślenie zasługuje 
fakt, że Habilitant w latach 2013-2015 pełnił funkcję wiceprzewodniczącego sekcji IEEE YP 
(Young Professionals) Poland. Ponadto, od 2005 roku jest członkiem stowarzyszenia SEP, w 
którym od dwóch kadencji jest członkiem Zarządu Koła SEP pracowników Politecłmiki 
Łódzkiej. W obecnej kadencji jest także członkiem Rady Wydziału EEiiA oraz członkiem 
Wydziałowej Komisji Wyborczej. 

2.6 Działalność dydaktyczna i popularyzująca naukę 

Od dziewięciu lat Habilitant jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki 
Łódzkiej, stąd można wnosić, że posiada stosunkowo duże doświadczenie i kompetencje 
zawodowe jako wykładowca akademicki. Natomiast w dostarczonej dokumentacji brak jest w tym 
zakresie szczegółowych informacji. Dr inż. P. Rózga wypromował 22 magistrów 
i 29 inżynierów, a w chwili obecnej jest promotorem odpowiednio 5 prac magisterskich, 
5 inżynierskich, a także jest opiekunem pomocniczym jednego doktoranta (prawdopodobnie 
przewód nie został jeszcze otwarty, stad nie jest promotorem pomocniczym). 

W ramach działalności dydaktycznej Dziekan Wydziału EEiiA powierzył mu funkcję 
opiekuna grupy studentów z Chin, którą pełni od października 2014 roku. W latach 2010-
2014 był opiekunem programu Erasmus dla studentów kierunku Elektrotechnika. Ponadto, 
przez trzy lata był opiekunem wydziałowym studenckiego koła naukowego „Sukces", 
działającego przy międzywydziałowym kierunku studiów Inżynieria bezpieczeństwa pracy. 

Ponadto, w zakresie popularyzacji nanki Habilitant aktywnie uczestniczy w pokazach 
z zakresu tecłmiki wysokich napięć przygotowanych dla dzieci i młodzieży, a 
organizowanych w ramach Wojewódzkich Dni Młodego Elektryka, Dni Otwartych oraz 
Uniwersytetu Dziecięcego, który działa przy Politecłmice Łódzkiej. 

2.7 Nagrody i wyróżnienia 

Uzyskane przez Habilitanta nagrody i wyrozmenia są w większości na poziomie 
macierzystej uczelni (trzykrotnie nagroda II stopnia JM Rektora Politecłmiki Łódzkiej za 
działalność naukową oraz roczne stypendium nankowe Politecłmiki Łódzkiej) i odpowiednio 
wydziału ( czterokrotny laureat konkursu Dziekana Wydziału EEiiA na dofinansowanie badań 
naukowych prowadzonych przez młodych naukowców). Ponadto był laureatem otwartego 
konkursu "Asystent Innowacji - adaptacja rozwiązań wspomagających współpracę sfery nauki 
i biznesu z regionu dolnej Austrii w województwie łódzkim" organizowanego przez Fundację 
Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi. Habilitant wykazał także, że był laureatem konkursów 
Iuventus Plus MNiSW oraz Sonata organizowanego przez NCN, przy czym są to programy 
grantowe i zostały przeze mnie przytoczone w pkt. 2.3. 

3. Konkluzja końcowa 

Podsumowując, przedstawiony dorobek dr inż. Pawła Rózgi zgodnie z kryteriami 
zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 
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2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego § 3, pkt. 4, § 4 i§ 5 należy stwierdzić, że: 

• w zakresie osiągnięć naukowych jest Autorem monotematycznego cyklu 
znaczących publikacji, w którym podsumował wyniki badań własnych związanych z 
dokonaniem oceny zjawiska inicjacji i propagacji wyładowań elektrycznych w układzie 
elektrod ostrze-izolowana preszpanem płyta, generowanych w syntetycznym oraz naturalnym 
estrze, przy wysokim napięciu udarowym piorunowym, przy zastosowaniu fotograficznej 
techniki rejestracji bazującej na metodzie cieniowej oraz techniki fotopowielaczowej 
rejestracji emitowanego światła przez modelowane wyładowania. Według mojej oceny 
przedstawione publikacje stanowią wkład w zakresie Elektrotechniki, a zatem spełnione są 
wymogi, jakie stawia się Kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego. 

• Habilitant ma znaczący dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora 
nauk technicznych, który obejmuje w sumie 68 artykułów naukowych i referatów 
konferencyjnych, w tym 37 autorskich. Na podkreślenie zasługuje opublikowanie 11 
artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, w większości o 
wysokim Impact Factor, mając na uwadze nauki techniczne i kolejnych 16 w czasopismach 
znajdujących się na liście B MNiSW. 

• Uwzględniając udział procentowy współautorów artykułów naukowych w 
dorobku publikacyjnym Habilitanta należy podkreślić stosunkowo wysoką sumaryczną 
wartość wskaźnika IF=12,08 oraz sumaryczną liczbę punktów MNiSW równą 433,3, które 
świadczą o znaczącej randze naukowej czasopism, w których były publikowane uzyskane 
przez Habilitanta wyniki, w większości prac własnych. W chwili obecnej, głównie ze względu 
na dużą liczbę artykułów naukowych (w sumie 9) z tzw. Listy filadelfijskiej, które zostały 
opublikowane w latach 2015-2016, Habilitant ma stosunkowo niską wartość indeksu Hirscha 
równą 2, a Jego publikacje były tylko 6 razy cytowane (bez autocytowań). 

• Dr inż. P. Rózga brał aktywny udział w ponad 20 konferencjach naukowo-
technicznych głównie zagranicznych i o zasięgu międzynarodowym. 

• Ma osiągnięcia w realizacji, projektów badawczych, w których był dwa razy 
kierownikiem i w dwóch kolejnych głównym wykonawcą, które oceniam bardzo wysoko. 

• Na szczególne podkreślenie zasługuje Jego duża aktywność w zakresie 
współpracy międzynarodowej, a w szczególności udział w Editorial Board czasopisma 
European Scientific Journal, członkostwo w kilkunastu komitetach naukowych konferencji 
organizowanych pod patronatem European Scientific Institute, odbyte zagraniczne staże 
naukowe oraz wizyty studyjne, a także recenzowanie artykułów w licznych zagranicznych 
czasopismach z tzw. Listy filadelfijskiej. 

• Habilitant aktywnie i w sposób ciągły współpracuje z otoczeniem 
przemysłowo-gospodarczym. Jest Autorem licznych ekspertyz, opinii, opracowań naukowo
technicznych oraz prac zleconych dla przemysłu, co w mojej ocenie należy szczególnie 
podkreślić. 

• Ma osiągnięcia w działalności dydaktycznej oraz w zakresie popularyzacji 
nauki i wiedzy technicznej, głównie na Politechnice Łódzkiej, które oceniam bardzo 
pozytywnie. 

• Otrzymał kilka nagród i wyróżnień za działalność naukową na poziomie 
macierzystej Uczelni i Wydziału. 

• Pozytywnie oceniam Jego aktywną działalność w organizacji IEEE, w której 
był wiceprzewodniczącym sekcji Young Professionals Poland oraz w SEP, w której jest 
członkiem zarządu Koła Pracowników Politechniki Łódzkiej, a także w zakresie organizacji 
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spotkań oraz wizyt studyjnych przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych i firm z 
branży elektroenergetycznej. 

Jako recenzent uważam, że dorobek Habilitanta spełnia wymogi zawarte w art. 16. 
Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach 
i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami, stawiane kandydatom do stopnia 
naukowego doktora habilitowanego i wnioskuję o przystąpienie do kolejnych, określonych w 
wymienionej wyżej ustawie etapów procedury habilitacyjnej dr inż. Pawła Rózgi. 

___ 5)u..._ _____ _ 
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