
 

Przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny 
Informatyki Technicznej i Telekomunikacji 

Polsko- Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 
zawiadamia 

o publicznej obronie rozprawy doktorskiej 
mgr Tomasza Rutkowskiego 

 
 
Tytuł rozprawy: “Explainable Artificial Intelligence Based on Neuro-Fuzzy Approach in 
Application to Recommender Systems”. 
 
 
Promotor: Dr hab. Jerzy Paweł Nowacki 
Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych 
 
Promotor pomocniczy:  Dr Radosław Nielek 
Polsko- Japońska Akademia Technik Komputerowych 
 
Recenzenci: 
1. Prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk, PAN 
2. Prof. dr hab. Ewaryst Rafajłowicz, Politechnika Wrocławska 
 
 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbędzie się w dniu  

29 kwietnia 2020 r. godz. 15:30,  
w formie wideokonferencji*. 

 
 

Z treścią rozprawy można zapoznać się w czytelni Polsko- Japońskiej Akademii Technik 
Komputerowych. 

 
Recenzje dostępne są na stronie internetowej: https://www.pja.edu.pl/recenzje-rozpraw-
doktorskich 

 
 
 
 
* Na podstawie Zarządzenia Rektora w sprawie nadzwyczajnego trybu podejmowania uchwał aprzez organy 
kolegialne Uczelni z dnia 3 kwietnia 2020, wydanego na podstawie art. 23ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. − 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce(Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) oraz § 1 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Nauki 
Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U. z 2020r. poz. 511). 
 
Podstawa prawna: w związku z art. 179.1. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 
szkolnictwie wyższym i nauce. Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity Dz. U . z 2014 r. poz. 1852 ze zmianą: Dz. U ' z 2015 r, poz. 249' 
poz. 1767) oraz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 października 2015 roku z sprawie 
szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności przewodzie doktorskim, w postępowaniu 
habilitacyjnym oraz w Postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U . z 2015 r. poz. 1842). 
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