Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Świtoński urodził się 7 sierpnia 1940 r.
w Drohiczynie. Studia wyższe ukończył w roku 1963 na Politechnice Poznańskiej,
a następnie rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej, z którą związany jest zawodowo do
dnia dzisiejszego. W 1970 r. obronił pracę doktorską, a w 1980 r. uzyskał stopień
doktora habilitowanego. Tytuł naukowy profesora uzyskał w roku 1995.
Głównym kierunkiem prac naukowych Profesora są: stateczność i dynamika
prętów cienkościennych, dynamika maszyn górniczych, a w szczególności kombajnów
węglowych, badania w zakresie stosowania i rozwoju metod numerycznych w analizie
stereomechanicznej

konstrukcji

maszynowych,

dynamika

napędów

elektromechanicznych w ujęciu mechatronicznym.
Profesor Eugeniusz Świtoński jest autorem ponad 250 opracowań i artykułów
naukowych, twórcą 6 patentów i wielu zgłoszeń patentowych.
Współorganizował
konferencjach

i

naukowych.

uczestniczył

w

Wchodził

skład

w

ponad
wielu

80

międzynarodowych

komitetów

naukowych

i organizacyjnych konferencji – w tym międzynarodowego sympozjonu „Modelowanie
w mechanice” – oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za
granicą, m.in.: „Przeglądu Mechanicznego”, czasopism „Journal of Theoretical and
Applied Mechanics”, „International Journal Engineering Mechanics”.
Profesor aktywnie uczestniczy w pracach wielu organizacji i komisji, m.in.: jest
członkiem Komitetu Mechaniki, Komitetu Budowy Maszyn oraz Komisji Górniczej PAN.
Bierze także udział w pracach wielu rad naukowych. Od roku 2007 jest członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów oraz Członkiem Honorowym Polskiego
Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej.
Prof. Eugeniusz Świtoński był promotorem 14 prac doktorskich, recenzentem
22 rozpraw doktorskich, kilkudziesięciu habilitacji i wniosków o tytuł naukowy profesora.
Wypromował ponad 150 dyplomantów.
Działalność naukowa Profesora jest ceniona w Polsce, jak i za granicą.
O międzynarodowym uznaniu jego dorobku świadczą kontakty z wieloma ośrodkami
naukowymi, m.in. w: Aachen, Brnie, Ostrawie, Pilźnie, Moskwie, Kijowie i Wilnie.
Za działalność związaną z pracą naukowo-badawczą uzyskał liczne nagrody
i wyróżnienia, m.in.: nagrodę w III Ogólnopolskim Konkursie PTMTS (1996), nagrody
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektora Politechniki Śląskiej. Został
odznaczony m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski; Złotym,
Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi; Medalem Komisji Edukacji Narodowej;

Medalem Jubileuszowym AGH; Medalem Honorowym Giorgio Agricoli TU VSB
w Ostrawie; Złotym Laurem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Trzykrotnie otrzymał najwyższą godność akademicką doktora honoris causa,
przyznaną przez: Politechnikę Rzeszowską (2007), Politechnikę Śląską (2009) oraz
Akademię Górniczo-Hutniczą im. St. Staszica w Krakowie (2012).

