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Opinia o dorobku naukowym - dr inż. Paweł Skrobanek 

 

 

 

Dr inż. Paweł Skrobanek uzyskał stopień naukowy doktora w roku 2005 na Wydziale 

Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Aktualnie zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w 

Zakładzie Systemów Multimedialnych i Sztucznej Inteligencji na Wydziale Elektroniki i 

Informatyki Politechniki Koszalińskiej. 

Obszar badawczy dr. inż. Pawła Skrobanka związany jest z dwoma dziedzinami nauki. 

Pierwsza dotyczy aspektów bezpieczeństwa systemów – analizy bezpieczeństwa w sytuacjach 

z uwarunkowaniami czasowymi (w tym z uwarunkowaniami istotnymi dla systemów czasu 

rzeczywistego). Druga natomiast połączoną jest z metodami eksploracji danych.   

Dorobek naukowy dr. inż. Pawła Skrobanka powstały po obronie rozprawy 

doktorskiej stanowi 29 publikacji. Wśród nich jest 7 artykułów, które ukazały się w 

czasopismach z tak zwanej listy filadelfijskiej (JCR), a sumaryczny Impact Factor dla tych 

prac wynosi 6.006 (ich liczba punktów wynosi 158 bez uwzględniania procentowego udziału 

autorów; a przy uwzględnieniu procentowego udziału autorów 59). Wszystkie z tych 7 prac 

posiada od dwóch do czterech autorów, a punktacja tych artykułów wynosi kolejno: 20, 35, 

30, 13, 25, 20 i 15 punktów. W żadnej z tych 7 prac dr inż. Paweł Skrobanek nie jest autorem 

o największym udziale procentowym w danej publikacji. 

Wśród wskazanych 29 publikacji naukowych (8 polskojęzycznych i 21 

angielskojęzycznych) 18 z nich jest indeksowanych w bazie Web of Science (WoS). Liczba 

cytowań tych prac w WoS wynosi 73 (49 bez autocytowań), a indeks Hirscha w WoS równa 

się 4. Łączna liczba punktów za wszystkie publikacje wynosi 277 (bez uwzględnienia 

procentowego wkładu każdego z autorów) lub 93.25 (z uwzględnieniem procentowego 

wkładu każdego z autorów). 

Po uzyskaniu stopnia doktora, Pan Paweł Skrobanek prezentował wyniki swoich 

badań na 5 konferencjach naukowych (2 z nich odbywały się poza granicami Polski – 

Niemcy, Anglia) odbywających się w latach 2006-2010.  

 

Pozostała działalność naukowa dr. inż. Pawła Skrobanka związana jest z: 

• uczestnictwem w komitetach programowych konferencji naukowych (1-krotnie), 

• recenzowaniem publikacji w czasopismach międzynarodowych i krajowych (5-

krotnie), 

• organizacją zajęć w ramach „Festiwalu Nauki” na Politechnice Koszalińskiej (2- 

krotnie), 

• przeprowadzeniem wykładu w ramach Koszalińskiego Uniwersytetu Dzieci 

i Młodzieży przy Politechnice Koszalińskiej (1-krotnie), 

• promotorstwem kilkudziesięciu prac dyplomowych. 

 



 Reasumując, z punktu widzenia ilościowego oraz jakościowego dorobek naukowy dr. 

inż. Pawła Skrobanka jest na dobrym poziomie. Jako minus wskazałbym brak artykułów z 

listy JCR w których Pan Paweł Skrobanek byłby wiodącym autorem (posiadającym 

największy procentowy wkład w opracowanie danego artykułu). Niemniej wykazany dorobek 

naukowy (po jego uzupełnieniu według zaleceń recenzenta) daje bardzo dużą nadzieję na 

uzyskanie przez dr. inż. Pawła Skrobanka stopnia doktora habilitowanego w okresie 

kolejnych 4 lat jego zatrudnienia. 

 


