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WYKAZ DOROBKU ZAWODOWEGO I NAUKOWEGO 
 

dr inż. Robert Arsoba 

adiunkt (od 1 marca 2006) – doktorat w dyscyplinie Elektronika (styczeń 2006 rok) 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA 
Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w dziedzinie informatyki, 

głównie w zakresie szeroko rozumianego programowania. Zajęcia prowadzone były na 

kierunkach studiów Informatyka, Elektronika i Telekomunikacja, Edukacja Techniczno-

Informatyczna (studia inżynierskie, magisterskie, podyplomowe, zajęcia w języku angielskim 

w ramach programu ERASMUS). W początkowym okresie pracy, zajęcia prowadzono na 

wszystkich wydziałach uczelni (podstawy informatyki). 

 

Prowadzone obecnie zajęcia dydaktyczne: 

 Podstawy programowania (wykład i ćwiczenia) – język C, 

 Języki i paradygmaty programowania (wykład i ćwiczenia) – język C++, 

 Zastosowania programowania obiektowego (projekt), 

 Programowanie urządzeń mobilnych (wykład i ćwiczenia) – język Java, AndroidSDK, 

 Aplikacje mobilne (projekt), 

 Przetwarzanie danych w chmurze (wykład i projekt). 

 

Zajęcia dydaktyczne prowadzone w przeszłości: 

 Podstawy informatyki (ćwiczenia), 

 Algorytmy i struktury danych (ćwiczenia), 

 Oprogramowanie narzędziowe (ćwiczenia), 

 Komputerowe projektowanie układów (ćwiczenia), 

 Programowanie obiektowe (wykład i ćwiczenia), 

 Programowanie komputerów (wykład i ćwiczenia), 

 Projektowanie aplikacji (projekt), 

 Grafika komputerowa (ćwiczenia), 

 Grafika i komunikacja człowiek-komputer (wykład i ćwiczenia), 

 Techniki multimedialne (wykład), 

 Zastosowania informatyki (wykład), 

 Proseminarium. 

 

Publikacje dla potrzeb dydaktyki: 

 wykład multimedialny, zestaw ćwiczeń, przykładowe aplikacje w ramach projektu UE 

„Inżynier pilnie poszukiwany”: 

 Podstawy programowania. Programowanie w języku ANSI C – zagadnienia 

rozszerzone (2009), 
 Programowanie urządzeń mobilnych w systemie Android – zagadnienia 

podstawowe (2011), 

 Zagadnienia uzupełniające programowanie w systemie Android (2012), 

 udział w programie rozwojowym PK w zakresie kształcenia na kierunkach 

technicznych – projekt UE (2012): 

 Pomiar efektów kształcenia z języków i paradygmatów programowania na 

kierunku Informatyka, w tym zastosowania programowania obiektowego, 

 Pomiar efektów kształcenia z podstaw programowania i projektowania 

aplikacji na kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna. 
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Pomoce dydaktyczne: 

Przygotowano wykłady w wersji elektronicznej, zestawy ćwiczeń oraz przykładowe 

programy komputerowe do wszystkich prowadzonych zajęć (treść materiałów podlega 

corocznej aktualizacji). W szczególności, przygotowano nowe przedmioty: 

 Programowanie urządzeń mobilnych (specjalność inżynierska Programowanie 

komputerów i sieci informatyczne), 

 Przetwarzanie danych w chmurze (specjalności magisterskie Zastosowania systemów 

baz danych, Inteligentne systemy informacyjne). 

 

Prace dyplomowe na kierunku Informatyka: 

 promotorstwo ukończonych prac inżynierskich: 40 

 promotorstwo ukończonych prac magisterskich: 3 

 recenzowanie ukończonych prac inzynierskich: 36 

 recenzowanie ukończonych prac magisterskich: 8 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 
Autor i współautor 31 publikacji w czasopismach naukowych i materiałach konferencyjnych. 

Udział w 5 grantach KBN jako wykonawca. 

Dorobek naukowy związany jest głównie z badaniami dotyczącymi wykorzystania 

algorytmów ewolucyjnych w optymalizacji oraz badaniami defektów wewnętrznych 

w strukturach warstwowych. Programowe implementacje algorytmów ewolucyjnych 

wykorzystano do wyznaczania profilu głębokościowego właściwości cieplnych. 

 

Wykaz publikacji po doktoracie: 

1. Z. Suszyński, R. Duer, R. Arsoba: “The Method of Linear Distortions Elimination in 

Photoacoustic Investigations of High Power Thyristor Structure”, IEEE Transactions on 

Components and Packaging Technologies, Vol. 29, No. 3, September 2006, str. 618-624.  

2. R. Arsoba, Z. Suszyński: „Application of Genetic Algorithm to Determine Thermal 

Properties of Microelectronic Layered Structures”, Proceedings of Artificial Intelligence 

Studies (Proceedings of International Conference on Artificial Intelligence AI-22’2007, 

Siedlce), Vol. 4 (27), 2007, str. 109-117. 

3. R. Arsoba, Z. Suszyński: „Imaging Internal Defects in Thyristor Structures”, Proceedings 

of the 31
st
 International Conference IMAPS-Poland 2007, Rzeszów-Krasiczyn, str. 241-

244. 

4. R. Arsoba, Z. Suszyński: „Imaging Internal Defects in Thyristor Structures”, Elektronika 

– Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 12, 2007, str. 26-28. 

5. R. Arsoba, Z. Suszyński: „Application of Genetic Algorithm to Determine Thermal 

Properties of Microelectronic Layered Structures”, Studia Informatica – Systemy i 

technologie informacyjne, Vol. 1(10), 2008, Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, str. 15-

26. 

 

Inne formy działalności naukowej po doktoracie: 

 przygotowywanie wniosków i sprawozdań z badań własnych i działalności statutowej Katedry 

KSMiSI (2007-2008), 

 opracowanie metody oraz aplikacji komputerowej w języku C++ do wyznaczania profilu 

twardości w stali azotowanej za pomocą algorytmów ewolucyjnych (udział w grancie KBN na 

Wydziale Mechanicznym PK, 2007), 
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 udział (10%) w przygotowaniu wniosków o granty NCN „Równoległa realizacja 

populacyjnych algorytmów optymalizacji z wykorzystaniem współczesnych równoległych 

platform sprzętowych” (czerwiec 2012 i grudzień 2012, kierownik grantu dr inż. Piotr 

Ratuszniak), 

 udział w programie badawczym INTEL HARP jako wykonawca (zdalny dostęp do platformy 

programowo-sprzętowej, nawiązanie współpracy grudzień 2017). 
 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 
Pełnione funkcje organizacyjne: 

 członek komitetu organizacyjnego konferencji IMAPS Poland 2005 (Koszalin–

Darłówko), 

 opiekun roku na kierunku Informatyka, studia dzienne inżynierskie (2006-2009), 

 członek Rady oceniającej wnioski organizacji studenckich PK – kwalifikacja 

projektów kół naukowych do finansowania (2008), 

 członek Komisji Programowej kierunku Edukacja Techniczno-Informatyczna (2008-

2017), 

 członek IEEE (od 2006, w tym członek-założyciel polskiej sekcji IEEE CPMT), 

 członek PTETiS – Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, 

oddział Gdańsk (od 2010), 

 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2016/2017), 

 sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2000, 2011-2014), 

 członek Kolegium Elektorów WEiI reprezentujący nauczycieli akademickich (2012-

2016, 2016-2020). 

 

 

UZYSKANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 
 nagroda indywidualna II stopnia JM Rektora za uzyskanie stopnia naukowego doktora (2007), 

 dyplom uznania Stowarzyszenia Elektryków Polskich (Zarząd Oddziału Koszalińskiego) za 

wyniki absolwenta w konkursie na najlepsze prace dyplomowe WEiI PK (2013 i dwukrotnie 

2012). 
 

 

Koszalin, 16 lutego 2018 


