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Profesor Józef Korbicz
Przewodniczącym rady nauKoweJ instytutu 
badań systemowych Pan w warszawie

uczelni dostosują zasady oceny okresowej do specyfiki 
uczelni.

Pakiet rozwiązań dla humanistów
W tworzeniu rozporządzenia w sprawie ewaluacji – po-

dobnie zresztą jak reformy całego systemu szkolnictwa 
wyższego i nauki – brało udział środowisko akademickie. 
To właśnie podczas wspólnych prac pojawiła się potrzeba 
większego uwzględnienia specyfiki poszczególnych dzie-
dzin nauki w kryteriach oceny. Dziedziny naukowe podzie-
lono na cztery grupy:
 I grupa – nauki humanistyczne, społeczne i teologiczne,
 II grupa – nauki ścisłe, przyrodnicze, medyczne i o zdro-

wiu,
 III grupa – nauki inżynieryjne, techniczne i rolnicze,
 IV grupa – dyscypliny artystyczne.

Wszystkie grupy nauk będą oceniane w ramach trzech 
podstawowych kryteriów – będą one jednak miały inną 
wagę w przypadku każdej z grup. To pozwoli na ocenę po-
szczególnych dyscyplin z uwzględnieniem specyfiki każdej 
z nich.

Poza tym zerwano wreszcie z dyskryminacją czasopism 
humanistycznych. Do tej pory artykuł naukowy filozofa czy 
historyka otrzymywał mniej punktów niż lekarza-naukow-

ca. Dlaczego? Ponieważ czasopism humanistycznych z tej 
grupy nie zaliczano, co do zasady, do najwyżej punktowa-
nej części wykazu – części A. Punktacja oparta w niej była 
na wskaźniku Journal Impact Factor, który co do zasady 
nie jest wyliczany dla czasopism humanistycznych. Teraz 
będzie inaczej. Socjolog i medyk otrzymają za pracę opu-
blikowaną w prestiżowym czasopiśmie tyle samo punktów.

Ewaluacja przyjazna również dla uczelnianej admini-
stracji

W dotychczasowym modelu ewaluacyjnym osiągnięcia 
naukowe były przedstawiane przez wydziały (albo inne 
jednostki) raz na cztery lata w formie ankiety. Takie tech-
niczne rozwiązanie znacznie obciążało pracowników admi-
nistracji. Teraz dane o osiągnięciach będą wprowadzane 
do POL-onu – Zintegrowanego Systemu Informacji o Nauce 
i Szkolnictwie Wyższym na bieżąco, szybko i sprawnie.

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/jak-oceniane- 
beda-jednostki-naukowe-prezentujemy-rozporzadzenie-

ws-ewaluacji 

Z przyjemnością informujemy, że 27 lutego 2019 r. zie-
lonogórska społeczność akademicka została doceniona 
poprzez wybór prof. Józefa Korbicza na funkcję przewod-
niczącego Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych 
Polskiej Akademii Nauk (PAN) w Warszawie na kolejną ka-
dencję (2019–2022). Dodajmy, że prof. Józef Korbicz był 
przewodniczącym Rady Naukowej IBS w latach 2015–2018.

Instytut Badań Systemowych, powołany w 1976 r., od 
początku swojego powstania prowadzi badania podstawo-
we oraz stosowane w obszarze nauk technicznych w wielu 
obszarach, m.in. analizy systemowej, metod optymaliza-
cji, badań operacyjnych, a także metod matematycznych 
w analizie ryzyka i finansach, czy obszarze zastosowań 
analizy systemowej w ochronie środowiska, modelowaniu 
regionalnym, zarządzaniu organizacjami oraz modelowaniu 
strategii rozwoju rolnictwa. Należy także dodać, iż Instytut 
powstał jako kontynuator działalności Zakładu Automatyki 
PAN (1954–1962), Instytutu Automatyki PAN (1962–1971), 
Instytutu Cybernetyki Stosowanej PAN (1971–1973) oraz 
Instytutu Organizacji i Kierowania PAN i MNSzWiT (1973–
1976).

Prof. dr hab. inż. Józef Korbicz (ur. 1951) studia w za-
kresie automatyki i telemechaniki ukończył w 1975 r. na 
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Politechnice Kijowskiej. Od tego czasu związany jest z na-
szym środowiskiem naukowym, bowiem właśnie w roku 
1975 rozpoczął pracę na ówczesnej Wyższej Szkole Inży-
nierskiej w Zielonej Górze. Stopień naukowy doktora z au-
tomatyki i robotyki otrzymał w roku 1980, a stopień doktora 
habilitowanego w roku 1986. Oba stopnie uzyskał na swojej 
macierzystej uczelni, tj. Politechnice Kijowskiej. Z kolei 
tytuł naukowy profesora otrzymał w 1993 r. na wniosek In-
stytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, a w 2007 r. 
został wybrany członkiem korespondentem PAN.

Profesor J. Korbicz reprezentuje nauki techniczne w dys-
cyplinie automatyka i robotyka oraz informatyka. Pro-
wadzi badania w obszarze diagnostyki technicznej i me-
dycznej, metod sztucznej inteligencji oraz modelowania 
i sterowania procesami fizycznymi. Jest m.in. współau-
torem monografii Estymacja i sterowanie stochastyczne 
układami o parametrach rozłożonych (1991 r.), wydanej 
przez Państwowe Wydawnictwo-Naukowe (PWN), jak rów-
nież powszechnie uznanej w środowisku książki Sztuczne 
sieci neuronowe. Podstawy i zastosowania (1994 r., Aka-
demicka Oficyna Wydawnicza EXIT). Duże zainteresowanie 
w środowisku wywołała opublikowana w 2002 r. przez Wy-
dawnictwo Naukowo-Techniczne (WNT) monografia zbioro-
wa pt. Diagnostyka procesów. Modele, metody sztucznej 
inteligencji, zastosowania, której jest współredaktorem 
i współautorem. Rozszerzona wersja angielska tej mono-
grafii pt. Fault Diagnosis. Models, Artificial Intelligence, 
Applications została opublikowana w 2004 r. przez presti-
żowe wydawnictwo Springer-Verlag.

Niewątpliwie obszar badawczy podejmowany na prze-
strzeni lat przez prof. Józefa Korbicza dzięki zbieżności 
tematyki badań z Instytutem Badań Systemowych PAN za-
owocował wieloletnią współpracą. Przyczyniło się do tego 
także doświadczenie wynikające z realizacji wielu krajo-
wych i międzynarodowych projektów badawczych finanso-
wanych przez Unię Europejską, m.in. w ramach programu 
COPERNICUS oraz 5 Programu Ramowego. Aktualnie jest 
kierownikiem projektu badawczego finansowanego przez 
NCN w ramach konkursu OPUS, dotyczącego diagnostyki 
medycznej wybranych zachorowań na raka i realizowanego 
na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Telekomunika-
cji.

Od 1993 r. jest członkiem Komitetu Automatyki i Ro-
botyki PAN, przy czym w latach 2003–2015 był zastępcą 

przewodniczącego Komitetu, a od 2016 r. jest jego prze-
wodniczącym. Ponadto w Oddziale PAN w Poznaniu w la-
tach 2003–2015 był przewodniczącym Komisji Cybernetyki 
Technicznej, a od 2016 r. jest przewodniczącym Komisji 
Informatyki i Automatyki. Od 2012 r. jest członkiem Cen-
tralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, przy czym w kadencji 
2012–2016 pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Sek-
cji VI Nauk Technicznych.

Profesor J. Korbicz jest także twórcą (1991 r.) oraz re-
daktorem naczelnym międzynarodowego kwartalnika na-
ukowego International Journal of Applied Mathematics and 
Computer Science (AMCS), który od 2007 r. znajduje się na 
prestiżowej „liście filadelfijskiej” (IF: 1.694 (2017 r.), 5IF: 
1.712 (2017 r.)).

W ramach aktywności międzynarodowej jest m.in. 
członkiem wyższej rangi (Senior Member) amerykańskie-
go stowarzyszenia elektryków i elektroników (IEEE) oraz 
członkiem Komitetu Technicznego pt. Detection, Super-
vision and Safety for Technical Processes, SAFEPROCESS  
międzynarodowej federacji automatyki (IFAC). W latach 
2013–2018 reprezentował Polskę w Zgromadzeniu Ogólnym 
European Control Association. W 2018 r. był przewodniczą-
cym Komitetu Organizacyjnego i członkiem Komitetu Pro-
gramowego 10 edycji Sympozjum IFAC pt. Fault Detection, 
Supervision and Safety for Technical Processes, SAFEPRO-
CESS (29–31.08.2018, Warszawa). Jest też przewodniczą-
cym Komitetu Sterującego Europejskich Warsztatów pt. 
Advanced Control and Diagnosis, ACD. Był tzw. profesorem 
wizytującym na uczelniach w USA, Kanadzie, Australii, Chi-
nach i Francji, a ostatnio w Rosji.

Profesor J. Korbicz był dziekanem i prorektorem ds. na-
uki na Politechnice Zielonogórskiej, a później na Uniwersy-
tecie Zielonogórskim. Od 1992 r. jest dyrektorem Instytutu 
Sterowania i Systemów Informatycznych (ISSI) na Wydziale 
Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki.

Posiada trzy ministerialne nagrody naukowe, a także 
odznaczenia państwowe, w tym Krzyż Kawalerski Orderu 
Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji 
Edukacji Narodowej.

Więcej: http://staff.uz.zgora.pl/jkorbicz/

Opracowanie własne redakcji

Na wniosek władz rektorskich i przy pełnym poparciu wy-
rażonym przez Dziekana oraz Radę Wydziału Humanistycz-
nego, 11 lutego br. radni Sejmiku Województwa Lubuskiego 
podjęli uchwałę o przyznaniu prof. UZ, dr. hab. Markowi 
Smolukowi Odznaki Honorowej za Zasługi dla Wojewódz-
twa Lubuskiego.

Profesor Smoluk jako koordynator unijnego programu 
Erasmus+, a wcześniej Erasmus LLP, od ponad 10 lat zaj-
muje się w Instytucie Neofilologii nawiązywaniem między-
narodowych kontaktów oraz nadzorowaniem współpracy 
z zagranicznymi ośrodkami akademickimi w zakresie wy-
miany studentów oraz kadry naukowej. W tym okresie Pro-

odznaKa honorowa za zasługi  
dla woJewództwa lubusKiego  
dla Prof. marKa smoluKa


