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dorobku naukowegodra inż.Jacka P. Barańskiego
w postępowaniuo nadaniestopniadoktora habi|itowaDego
w dzi€ d zinie nauki techniczniew dyŚcypliniebudowai eksp|oatacjamaszyn

1. Podstawawykonania rec€ n zji
wykonaniarecenzjistanowi:
podstawę
Formalno-prawną
Rady Dyscypliny
pismo prof. dra hab.inż' MichałaWasilczaka_ Przewodniczącego
InżynieriaMechaniczna na Politechnice Gdńskiej (L.dz. 074/wI,V2020) inforrnujqce
o tym, żecentralna Komisja do Spraw Stopni i T}tułówpowołałamnie w składkomisji
jednocześnie
wykonanierecenzji,
powierzając
habilitacyjnej
dokrrrnentacjaprzygotowana przez habilitanta, a zawiemjąca: (a) wniosek z dnia
25 kwietnia2019 r- skierowanydo centralnejKomisji do sFaw stopni i T}'tułów
o przeprowadzeniepostępowaniahabilitacyjnegow dziędzinie nauki technicznie
w dyscyplinie budowa i eksploatacjamaszyn, (b) uwierz)lelnionakopia dyplomu
stwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy
i eksploatacjimaszyn,(c) zestaw17 prac wskazanychjako osiągnięcięnaukowepod
t},tułem
,,Energetyczneaspektyprocesówefektyłnęgosuszeniadrewnaparąwodnąlub
mieszaninąparowo.gazowd'' (d) autoreferatprzedstawiajqcyopis dorobku i osiągnięć
naukowychoraz informacjeo osiągnięciachdydaktycznych,współpracynaukowej
i popularyzacjinauki po uzyskaniu stopniadoktora.
Recenzję wykonałemkierując się przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 |. z pó^. di.
o stopniachnaukowych i t)'tulenaukowymoraz o stopniachi tltule w zakresie sztuki (Dz'U'
65 poz.595,t€ k stjednolityopracowanynapodstawieDz.U. 20l7 poz' 1789),a w szczególności
Ministra
przepisamiań. 16' l8a oraz2l Usta\'y'orazprzepisamizawańymiw Rozporządzeniu
20l1 r. w sprawiekr}'teriówocenyosiągnięć
Nauki i szkolnictwawyższegoz dnia 1 września

(Df'U' 196 poz' 1165)jak
osoby ubiegającejsię o nadaniestopniadoktorahabilitowanęgo
i w RozporządzeniuMinistra Nauki i Szko]nictwawyższegoz dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie szczegółowegotrybu i warulków pżeprowadzaniaczynnościw przewodzie
o nadaniet}'tułuprof.esom
doktorskim,w postępowaniu
habilitacyjnymoraz lv postępowaniu
(Dz.U. f0l8 poz.26I).

2. ocena osiągnięcianaukow€ g o stanowiłcegopodstawędo ubiegania się o nadanie
stopniadoktora habilitowanego
jako osiągnięcienaukorvestanowiącepodsta\łędo
DI inż. Jacek P. Barariskiprzedstawił
cykl 17 prac pod wspó]nymt}'1ułem
ubieganiasię o nadaniestopniadoktorahabilitowanego
parąwodnąlub mieszaniną
suszeniadle\'v1ra
''Enelgetyczneaspektyprocesówefektyrłnego
parowo-gazowd'opublikowanych
w latach2012-201,9.
Al. KlemęntI., Vilkovskń T., BaranŚki J.' KonopkaA. (2019):The impactof drying and
stearningprocesseson surfacecolor changesof tensionand normal beech wood. Drying
Pracaopublikowana
. DOI: 10.1080/07373937.2018.)'509f19.
Tecbnology37(12):1490-149'l
w czasopiśmie
uwzględnianymw bazie Joumal citation Rępońs (JCR). Autorzy pracy
jako zabieguhydrotermicznego,
suszeniai parowania,
zdefiniowalicelj akookeśleniewpł1rłu
na fmiany barwy drewnabukowegonomalnego oraz reakcyjnego_ tutaj napięciowego.
suszenie ta.cicy butowej realizowano dla typowych, niskotemperaturo\łTchproglamow
suszenia.Atykuł ten prezentujepopra\łnąanalizęwpływususzeniai obróbki hydrotermicznej
na zmianę barwy powierzchni dlęwna bukowego. Jednakżew pracy tej nie poruszono
jakichko|wiekaspektówenergetycznych
plocesówsuszeniadrervna.oznacza to, żepraca ta
nie ma związku ze zdefiniowanymprzez habilitantatytulem osiągnięcianaukowegoi nie
możebyć do niegozaliczona.
42. KonopkaA., BarańŚki J.' orłowskiK., SzymanowskiK' (2018):The Effect ofFull-Cell
Impregnation
of Pine Wood (Pihus srll)estnrL.) on Changesin ElectricalResistanceand on
Meters.BioResources13(1):
UsingResistance
theAccuracyof MoistureContentMeasurement
Praca opublikowanaw czasopiśmie
1360-l371.Dol: 10.15376/biores.13.1.1360-l371.
uwzględnianymw bazie Joumal citation Repo s (JcR)' AutoŹy określilijako cel pracy
pomiędzy opomościąelek1rycznądlelvna nasyconęgosolnymi
wyznacfenie zależności
pozwo]iły
mateńafu.otrzymanezależności
prcparatami
badanego
ochronnymi,a wilgotnością
plzy wykorzystaniumierników oporowych.
dokonaóistotnejpoprawypomiaruwilgotności

Uzyskanewyniki sąważnez puŃtu widzeniakontroliwilgotności
drewnanasyconego
solnymi
związkami impregnacyjnymi.Jednakżepraca ta nie ma jakiegokolwiek związku' ani
z aspektamienergetycznymi
suszeniadlewna,ani teżz suszeniemw ogóle. oznacza to' że
praca ta nie ma zwivku ze zdefiniowanym przez habilitanta tytułem osiągoięcia
naukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
,Ą3. Baranski J. (2018):Moisture contentduring and after high. and nomal.tęmpelature
drying

processes of

wood.

Drying

Tecbnology 36(6):

75I-761.

DOI:
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3,13931.2017'
1355319. Praca opublikowanaw czasopiśmieuwzględnianym
wbazie Joumal Citation Repońs (JCR). Cel pracy zdefiniowanojako okeśleniezmian
wilgotności
dtewnaw suszarcepodczassuszęnia!łTsokotemperatu]owego
mięszaninąpary
wodnej i powietrfa oraz w czasie podsuszaniadrervnana lvolnym po\ł/ietrzuna placu' Taka
definicjacelupracywpisujesięw bardzotypowynurtbadńdotyczqcychwyzoaczaniakinetyki
suszenia drewna. Do pomialu wilgotnościdrewna wykorzystano miemiki oporowe, których
zakes pracy zostałograniczonyprzez ploducentado 50.c' Natomiastplocesy suszenia
prowadzonow wyższychtemperaturachco musiałoistotniewpłynąćna dokładność
pomiarów'
Należyto uznaćza istotnybłądmetodycznyprfeoczonyprzez recenzentówplacy. w pracy
uzyskano obserwacje empiryczne prostych zależnościmiędzy wilgotnościądrewna,
tempelaturądle\ł.naoraz tempe.aturączynnika suszącego,jak i czasem suszenia. Ponownie
suszenia.wątpliwą
należypodkeślió,żę pracata nie dotyczyłaaspektówenergetycznych
jakość
przezautorawnioski'np.dot'gradientuwilgotności,jako
żęnie
mająteżsformułowane
wynikająz prowadzonychbadń. Ponownie praca ta nie ma związku ze zdefiniowanym
przez habilitantatytulemosiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
A.4.KonopkaA., Barański J., Vilkovskó T., KlementI. (20l7): The influenceofthe drying
processon thedeformationofthe beechandoak woodsamples.Ainals of WarsawUniversity
of Life Sciences- SGGW Forestand Wood Technology99: 168-173.Praca opublikowana
obieguinformacjinaukowej.Nie
w czasopiśmie,
które nie znajdujesię w międzynalodowym
sformułowanocelu pracy. Przędmiotem pracy byĘ zmiany ksztahu drewna buka i dębu
w wyniku suszenia.Jako wniosek sfomułowarroogólnie znane stwierdzenie'że suszenie
drcwna pod obciążeniemprowadzi do mniejszych deformacji.Praca plaktycznie nie dostarcza
now€j więdfy naŃowej' Również ta praca nie dotyczyłaaspęktówenelgetyczlych suszenia.
równieżi ta praca nie ma związkuzezdefiniowanymprzez habi|itanta
Wobec powyższego
tytułemosiągnięcianaukow€ g o i nie możebyć do niegozaliczona.

A5. ChuchalaD'' orlowski K'A'' Barański J., ocbryniukT. (20l7):Cuttingpowerestimation
ofthe bandsawingprocessofbeechwood(Iagus sylvaticaL.) dtiedin threeoperatingmodes.
Annals of WarsawUniversityofLife Sciences- SGGW Forestand Wood Technology99: 7580. Pracaopublikowalaw czasopiśmie,
które nie znajdujesię w międzynarodowym
obiegu
informacji naukowej. Cel pracy okeślono jako \łYznaczeniewpływu różnych sposobów
suszeniana moc skawania w czasiepiłowania.Drewnopodsuszanow tempenturze25oC'
suszonow miesfaninie pary wodneji powietrzaw temperatuze80"C oraz w patzeptzegrzanej
w temperatwze110.C.Jednakże
nie możnategouznaćjakoanalizyaspektówenergetycznych
plocesóv{ suszęnia' Ponadto praca zostałapźygotowananiestaranniepod względem
językowym,np' pojawiasię,,died,'wtekścię
pracy zamiast',dried'''Ponownie praca ta nie
ma związku ze zdefiniowanymprzez habilitanta rytulem osiągnięcianaukowego i nie
możebyćdo niegozaIiczona.
A6. BarańŚki J.' Klement I., vilkovskó T'' Konopka A' (2017):High temperature
drying
process of beech wood (Fągus sylvatica L.) with different zones of sapwood and red false
heartwood' BioResources 12(1): l8ó1-1870. Praca opublikowana w

czasopiśmie

uwzględnianymw bazie Journal citation Repots (JCR)' Jako cel plac wskazano
przedstawięnie wpływu suszenia wysokotemperatuio\ł/ęgo
na zmianę właściwości
dręwna
bukowego. Badania prowadzono dla drewna pozbawionego\ł/adoraz dla drewna fe strefy
fałsz}avej t\ł/ardzieli. Tak zdefiniowane zadanie badawcze na|eży uznać za wielce
kont.owersyjne,
a to fe względuna bardzodużĘpodatność
drewnabukowegona niekorzystne
zn any właściwości
i wystąpienia wad podczas suszenia wysokotempelattro.wegoprzy
ciśnieniu
atmosferycznym.
skoncentrowano
się na zmianachbalwy drewnapo suszeniuoraz
o entacyjnegozróżnicowaniawilgotnościpo suszeniuna grubościtarcicy. Ponownie praca ta
nie możebyó uznanajako analizująca
procesóv/suszenia.Tym samym
aspektyenergetyczne
nie ma fwiązku ze zdefiniowanymprzez habi|itantatytulemosiągnięcianaukowegoi nie
możebyć do niegozaliczona.
A7' Konopka A.' Barański J. (2016):The dying mediumtemperatueimpacton the final
moisturecontentofpine wood at constantdryingtime.Annals of WarsawUniversityof Life
w czasopiśmie,
Sciences- SGGW ForestandWoodTechnology95:91.96.Pracaopublikowana
które nie znajdujesięw międzynarodowym
obiegrrinformacjinaukowej'Autorzy nie określili
celu pracy' w t)'tuleplacy znajdujesię zawstydzający
błądjęzykowy' tj. ,,dying''zamiast
jak i o ręcęnzentach
tegoańykułu'
i współautorce'
o habilitaIrcie
,,drying'',który ź|eświadczy
j€ s t równieżto, jat prowadzonesą praceedycyjnew redakcjiczasopisma.
Zastanawiającym

w którym praca ta zostałaopublikowana'Plzedstawionowyniki eksperymentówokreślających
wpł}.w temperatwy termometru suchego na kinetykę suszenia drewna. w pracy nie
pźedstawionofirndamentalnychinformacji o drugim parametrzepowietrza suszącego'Tym
wyńków jest wielce wątpliwa'Znowużw pracy nle
zaplezentorvanych
samymplzydatność
zaplezęntowanowyrików arraliz aspektów energetycznychprocesów suszenia. wobec tego
równieżta praca nie ma związku ze zdefiniowanymprzez habilitantatytulem osiągnięcia
naukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
wasteheat lecovery in drying
A8. Konopka A.' Barański J' (2016):The low tempelature
processof pine wood using micro-jetheatexchanger.Annals of WarsawUniversityof Life
Sciences - SGGW Forcst and Wood Technology 95 9'1-103 Praca opublikowana
obieguinformacjinaukowej.Tytuł
któIe nie znajdujesięw międzyna.rodo*ym
w czasopiśmie,
pracy mógłby sugerowaćanalizę aspektów energetyczn:ychplocesów suszenia dlewna ze
żecel
Możnasię domyśleć,
względuna wsporniianyodzysk ciepłaniskotemperaturovr'ego'
pracy okeślono jako zastosowaniemikostrugowego w}miennika ciepła odpadowego
w pracy wyniki i ich omówienienie dotyczą
w procesachsuszenia.Niestętyp.zedstawione
ciepła odpadowego lub też odzysku ciepła.Zapręzentowanojedynie typowę wyniki badan
kinetyki suszenia drewna dla różnych temperatul. Praca tylko pozomie dotyczy aspęlcow
ęnergetycznychsuszenia. Pźedstawione w pracy vnioski są zwykle oczywistymi
procesów
stwierdzeniami.Również ta praca nie dotyczy aspektów energetycznych
Śuszenia' a tym samym nie ma związku ze zdefiiniowanymprzez habilitanta tytulem
osiągnięcianaukowegoi nie możebyó do niegozaliczona.
A9'vilkovskńT..Klement[.,KonopkaA.'BarańskiJ'(2016):Hightemperafuredryingof
Conf-erence
beechwith contentoftensionwood.Proceedingsofthe 1othlntemationalScience
Chip and ChiplessWoodworkingProcesses,Zvolen,Slovakia:333-339Pracaopublikowana
konferencji.Praca nie znajdujesię w międzynarodowym
międzynarodowej
w materiałach
przez autoló\ł'Przedstawiono
obiegrrinformacjinaukowej' Cel pracy nie zostałokIeślony
ti. zmiany
wyniki empirycznych analiz procesów suszenia lvysokotemperaturowęgo,
pod względęm
tęmpentury oraz wilgotności drewna. Praca pżygotowana niestarannie
posiada duże
edlorskim, bez koniecznejkorektyjęzykowej. Powodujeto, że cz}'telnik

w pracy.Przedstawione
jakich pomiarówwyniki zaprezentowano
problęmyzę stwieIdzeniem
plowadzenia
bezkonieczności
albomożliwedo sformułowania
wnioskisąalbomałocz},telne'
praca ta nie
badari,lecz jedynie na podstawieprzegląduliteraturyprzędmiotu'Ponownie
do połtórzenia
dotyczy aspektów enelgetycznychprocesów suszenia.Zmusza mnie to

stwierdzenia,że praca ta nie ma związku ze zdefiniowanymprzez habi|itantatytulem
osiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Al0. Konopka A., BarańŚki J', Wierzbowski M. (2015):The selectedeffects of high
tempęratureair-steammixture wood drying. Annals of warsaw University of Life Sciences sGGw Forestand wood Tecbnology92: 200-206.Pracaopublikowanaw czasopiśmie,
którę
nie znajdujesię w międzynarodowym
obieguinformacjinaukowej.Jużsamt}tułpracyzostał
sfomułowanyniepoprawniepod względemjęzykowym.w tekściemożnamaleźćwie|e
błędówjęzykowych'
a nawetmery,tolycznych.
Nie okeślonocelupracy.Autorzywykazalisię
brakiempodstawowejznajomości
litelahry i pojęćw języku angielskim'np' rłprowadzali
błędnepojęcia zamiast stosowaniaogólnie znanychterminów (np. ,,testof fol'' zamiast
poprawnęgo,,prong test'' itp.) W pracy nie przedstawionoi nie omówiono w}'l,fków, któIe
można uznać za nową wiedzę naukową zwłaszcza dotyczącą aspektów energetycmych
plocesów suszenia.Tym samym praca ta nie ma związku ze zdefiniowanym przez
habilitantalytulem osiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Al1.

Konopka A., Barański J., Mikielewicz D. (2015): wykorzystarrie ciepła

niskotempelattuowegodo plocęsu suszenia peletu ze słomy z

wykorzystaniem

mikrostrugo\ł/ego
wymiennikaciepła.Instal l0: 15-20.Pńca opubliko\"r'ana
w czasopiśmie,
któIe nie fnajduje się w międzynarodowym
obiegu informacjinaukowej'Artkuł dotyczy
suszeniapeletó\łwykonanychze słomy.oznacza to, żeplaca nie dotyczysuszeniadrewna.
Z tekstupracy nie możnadowiedziećsię słomęjakich loślinwykoŹystanodo plodukcji
peletów. Idea raacy' czyli suszeniepeletów wykoŹystywanychdo uzyskiwaniaciepław
wyniku ich spalania, przeczy jakimkolwiek aspektom energetycznym. Sztuczne suszenie
materiałówodpadowychpochodzeniabiologicznegoprzed wytworzeniempeletów może
jedynie doprowadzićdo tego, żęnakładyenęrgetycznena w),twożenietego ploduktu mogą
plzewyższyć
ilośćciepłauzyskiwanego
w wynikuich spalania.To samodotyczyprób suszenia
goto\'r'ychpeletów. oznacza to' i'e ptacata pońnna byó wysoce negat}.wnieoceniona.Nie ma
ona związku ze zdefiniowanymprzez habi|itantatytułemosiągnięcianaukowegoi nie
możebyó do niegoza|iczona.
A12' Barański J.' WierzbowskiM. (2014):The influęnceof drying palamete$ on wood
ploperties.Proceedingsof th€ 9th IntemationalScience ConferenceChip and Chipless
WoodworkingProcesses,Zvolen, Slovakia: 185-190.Praca opublikowanaw mate.iałach
obieguinformacji
sięw międzynarodowym
międzynarodowej
konferencji.Pracanie znajdr'rje
naukowej' Pod dokładnie takim samym ł'tułem habilitant Maz inrrymi współautorami

opublikował
w 20l4 r. artykułw czasopiśmie
Annalsof warsaw Universityof Life SciencesSGGW Forest and Wood Technology. w ańykule opublikowanym w materiałach
konferencyjnych
nie okeślonocelu pracy'opis metodykiprowadzonych
jest
eksperymentów
bardzo zdawkowy' Okeślonow1trzymałość
drewnana zginanieoraz modułYounga dla
drerł'naprzed i po suszeniu.Zamiast wniosków zawalto prosteomówienie zaprezentowanych
wyników. Ponownie praca ta nie dotyczy aspektów ene.getycznych prccesów suszenia.
oz'|a.''a to, że nie ma ona związku ze zdeliniowanym prz€z

habi|itanta tytulem

osiągnięcianaukowegoi Die mo'e być do niegozaliczona.
Al3. Barański J.' WierzbowskiM., KonopkaA' (20l4):The changeofmechanicalpropeńies
of selectędwood speciesafterdryingprocessundervariousconditions.Anna|sof WULS .
Folestry and Wood Techlology 86: 13.17.Placa opublikowana\ł czasopiśmie,
które nie
znajdujesię w międzynarodowym
obieguinformacji naukowej'Jestto praktyczniepo\łielenie
artykułuA12. Zamieszczono te same ryciny, te same wykesy oraz taki€ same olbrzymie
fragmentytekstów.Równieżta praca nie ma zwivku ze zdefiniowanymprzez habi|itanta
tytulemosiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Al4. Barański J., ChuchałaD., orłowskiK', Muziński T. (20|4\ The influenceof drying
parameters
on woodplopeńies.Anna|sof WULS - Folestryand wood Technology86: 7-l2.
Praca opublikowanaw czasopiśmie,
które nie znajdujesię w międzynarodowymobiegu
informacji naukowej.Cel pracy nie zostałokreślonyprzez autorów. Artykuł ten ma dokładnie
jak pracaAl2 jednakże
taki samt}.tuł
przedewszystkimdotyczyproblęmó\łzwiązanychz siłą
skawania dlewna' T}Tn samym praca ta nie jest związanaz aspektamienergetycznymi
plocesów suszenia. oznacza to, że artykul nie ma zrviązku ze zderlniowanym pfzez
habilitantatytulem osiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Al5' Barański J., chuchałaD., DzurendaL., Muziński T., orłowskiK. (20l3):Determination
of moisture montentprofiles of spruce wood aner high tempęraturęprocess and air drying.
Annals of WULS - Forestry and Wood Technology 82: 49-56. Praca opublikowana
w czasopiśmie,
które ńe znajdujesię w międzynarodowym
obieguinformacjinaukowej.Cel
tafcicy po
ańykułuzdefiniowanojako okeśIenierozkładuwilgotności
drewnana grubości
suszenju wysokotemperatuowym'Niestety w opisie metodyki nię poinformowano
drewna.Tym samymwątpliwajest
o zastosowanymsposobiepomiarurozkładuwilgotności
przedstawionych
wialygodność
wyników dot'rozkładu
wilgotności.
Jakowniosekpojawiłosię
banalnęstwięrdzenię,
żenależykontynuować
badania.Po raz kolejnyw pracy nię wykonano
jakiejkolwiekanalizyaspektówene.getycznych
procesówsuszenia'oznacz& to, że również

ta praca nie ma zwivku ze zdefiniorłanymprzez habilitanta rytulem osiągnięcia
naukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
A16. Baranski J., WierzbowskiM. (2012).Influenceof steamdrying processon wood
mechanicalpropefties.Annals of WULS - Forestryand Wood Technology77: 55-58.pmca
opublikowanaw czasopiśmie,
które nie znajdujesię w międzytarodowymobieguinformacji
naukowej.Praca pŹygotowananiechlujnie'w metodycestwierdzono,że próbki suszono
poprzednioopisanąmetodą lecz nie wskazanopracy' w której wspomnialą metodęstosorvano'
Natomiastdyskllsjęwyników zawańowjednym zdaniulPlaca nie jest zwiqzanaz aspektami
energetycznych
procesówsuszenia.Ponownienie ma ona związku ze zdefiniowanymprzez
habilitantatytułemosiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Al7. Baranski J., WierzbowskiM. (2012):The innovativeexperimental
rig for wood steam
dryingat atmospheric
pressure.AnnalsofWULS - Forestryand WoodTecbnology77:51-54.
Praca opublikowanaw czasopiśmie,
które nie znajdujesię w międzynarodowymobiegu
informacjinaukowej.Nie okeślonocelu pracy.Ańkuł pmktyczniestanowiinfomację o tym,
że skonstruowanostanowiskobadawcze,tj. suszarkę'v/ któIej możnarealizowaćprocesy
suszeniarównież w pŹegrzanej parze wodnejprzy ciśnieniuatmosferyczn;tn.Konsekwencją
tej swoistej informacjijest brak wniosków w ańykule. Pono\,vniepracata nie dotyczy aspektów
procesówsuszenia'oznacfa to, żenie m^ olnazw|vkt'' ze zdefiniowanym
energetycznych
przez habilitantatytułemosiągnięcianaukowegoi nie możebyć do niegozaliczona.
Wśród17 prac wskazanychprzez habilitantajako osiągnięcienaukolveżadnaz nich nie jest
zw|ązanez tytułemosiągnięcia'Należyrównieżzwlóció uwagęna cel badń sformułowany
przez habilitantaw omówieniu celu naukowegoprac wchodfącychw składosiągnięcia
naukowego.
Zostałon okeślonyj ako,'' ..stwierdzęnie,
olaz
żęparametlycieplno-plzepływowe
klimatycae

medium suszącego czyli wilgotnośćwzclędna oftz temperatura medium

susfącego podcz.ts jego przept1wu w stosie mate afu suszącego mają rłpĘw na
procesui czasjego hwarfa oraf na jakośóotrzymanego
energochłonność
drewna.''Również
plocesów
tak nieudolnie zreszĘ sfomułowanycel podkrcślaploblem enelgochłonności
suszenia,któIa to energocbłonność
nie zostałana\łetwspominanaw któIejkolwiękf prac
wskazanychjako osiągnięcienaŃowe' wafiośćnaukowąmożnadostrzecw pracachA1' A2,
t}.tułem
osiqgnięcia.ani
43 oraz .Ą6,ale równieżi one nie majązwiązkuze sformułowaIrym
jestemzmuszony
przezhabilitantaw omówieniu'Wobecpowyższego
teżz celemokreślonym
stwięrdzió,żewskazaneprzez dra inż.JackaP. BaranskiegoosiągnięcięnaŃowe, czyli cykl
17 prac pod wspólnym t}tułem,'Energetyczneaspel(y procesóWefekt}ałnegosuszeniadre\łna

parąwodnąlub mieszaninąparowo-gazową''
opublikowanych
w latach20l2-2o19,nie spełnia
wymagańzawańychw ań. 16 ust' Ustawyz dnia 14 marca2003 t. z późn'nn' o stopniach
naukowychi t}tulenaukowymoraz o stopniachi tytulęw zakesie sztuki(Dz'U. 65 poz' 595,
tekstjednolityopracowanyna podstawieDz,rJ,201'1poz. l'789).

3. oceDr istotDejdzirła|ności
naukowej
ocena dorobku publikacyjnego &a inż. Jacka P. Bararńskiegopo doktoracie jest bardzo
utrudnionaza względu na chaotyczny i niestannny sposób przygotowaniadanych zawańych
w dokumentacji.Habilitant na stronie oznaczonejjako 5 załącmlkant 6 wykazałdwie prace
opublikowanew czasopismach
uwzględnianych
w bazieJoumalCitationRepońs (JcR), dla
których łącznyimpact factol wynosi 2,041 (pnce te,nie wchodząw składosiągnięcia
naukowego).
PonadtodI inż.JacękP. Barańskiprzedstawił
zestawienie40 plac bez podziafu
na osiągnięciaprzedi po doktoracie'Taki sposóbpzygotowaniadokumentacjina|ęży\)znać
za wysoceniepoprawny.
w zestawieniu
tym dominująprace
konferencyjnę
częstobezpodania
pełnychdanychbibliograficznychumożliwiającychzweryfikowaniepoprawnościprzedłożonej
listy. Zważywszyna to, ze dr inż.Jacek P. Baranski uzyskałstopieńdoktoraw styczniu 2004 r.,
wykaz ten redukuje się do 23 pozygji. z

czego 18 prac zna|azło się materiałach

konferencyjnych. Natomiast cztery prace opublikowano w czasopismach w tym jedna
w czasopiśmie
uwzględniarrymw bazie Joumal citation Repolts (JcR)' Taki dorob€ k
pub|ikacyjnyna|eł uznaćza wysoceniewystarczający.
Konsekwencjątakiegodorobkupublikacyjnegosą wskaŹrikinaukometycznepodaneprzez
habilitantana dzień pŹygotowaniawniosku.otóż indeksHirschawg bazy Web of Science
wynosi zaledwie2, h-indexwg Scopusrównieżłynosi tylko 2. Takie wartości
wskażników
naukometrycznych, na tym poziomie rozwoju naukowego' należy uznać za absolutnie
niewystarczające.
Habilitant jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich, które to
przewodyw chwili przesłania
wnioskujeszczenie byłyfakończone.
Dr inż. Jacek P' Baranski odbyłłącznie7 zagtanicznych i kajowych, krótkotlwałych staży
naukowych.
Habilitantkielowałj ednymprojektembadawczymfinansowarrymprzez NCN (w dokumentacji
tegoprojektu).oprócz
brakjestinformacjiw ramachktóregokonkursuuzyskanofinansowanie

tegobyłwykonawcą\' kolejnymprojekciefinansowanyprzez NcN oraz w czterechprojektach
finansowanych przez MNiSW. wobec takiego udziałuw rea|izacji projektów badawczych
zaskakujęym jest niewystarczającydorobekpublikacyjny.
Przedsta\'fionypozostałydorobek naukowy nie spehriamoim zdaniem wymogów zawańych
w ań. 16 ust. 2 Ustaw z dnia 14 malca 2003 r. z późn.zn. o stopniachnaŃowych i tytule
naukow).moraz o stopniachi q'tule w zakrcsie sfuki.

4. osiągnięcia dydaktyczne, organiz8cyjne i popularyzrtorskie
dydaktycznqhabilitantaskładasię:
Na dzialalność
.

realizacja wykładów i ćwiczeń zalówno w języku polskim jak i angielskim'

.

opracowanieprogramówprzedmiotów,

r

opieka nad pracarnidyplomowymt.

Habilitant jest autorem progEmów cŹerech przedmiotów (w tym przedmiofu w języku
angielskim) na trzech kierulkach sfudiów (w tym na sfudiachanglojęzycznych)realizowanych
na Politechnice Gdanski€j.
Dr inż.JacekP. Barariskiprowadziłna studiachwjęzyku polskimwykładyi ćwiczeniazpięciu
przedmiotów,jak i wykładyz kolejnych trzech przedmiotów olaz zajęcia z następnychdwóch
przedmiotów bez podaniaw dokumęntacjicharakteluza.jęć.oprócz tego prowadziłrłykłady
i ćwiczenia z ońerech przedmiotów na dwóch kierunkach studiów anglojęzycznych na
Politęchnice Gdanskiej'
Istotnezaangażowaniedra inż' Jacka P. Barańskiegow diałalnośćdydaktycznąprzejawia się
m.in. w opiece nad dyplomantami.Łącznie dotyczyłoto 70 p[ac, w tym 27 magistelskich oraz
43 inżynierskich'Kolejne 3 pracęmagistęrskie,nad którymi opiekęsprawowałhabilitant,byĘ
w trakcie realizacji w czasie składaniawniosku o przeprowadzeniepostępowania
habilitacyjnego.
W prz1padku dzia|alności org&nizrcyjnej na rzecz Politechniki Gdanskiej została ona
potraktowana bardzo zdawkowo przez d|a inż' Jacka P. Baranskiego. w przedłoźonej
dokum€ntacji doszukacsię możnajedynieinformacjędot. zorganizowaniai opieki nad trzema
dydaktyczno-badawczymi.
laboratoriami

l0

5. Podsumowaniei wliosek końcowy
Cykl l7 prac wskazanych przez dta Lnż.JackaP. Balanskiegojako osiągnięcienaukowepod
wspólnym tytułem,,Energetyczneaspektyplocesów efekt}'wnegosuszeniadrewnaparąwodną

lub mieszaninąparowo-gazową'nie ma związku z zaproponowanympżez habilitantatytułem
i celem osiągnięcia.Przedstawionyprzez dra inż. Jacka P. Barańskiego cykl publikacji oraz

pozostałydorobek naukowy nie spehiają wymogów zawartych w Ustarłie z dnia 14
marca
2003 r. z późn. zm' o stopniach naukowych i qłule naukowym oraz o stopniach i q4ule
w zakresiesztuki (Dz.U. 65 poz. 595,tekstjednolityopracowanyna podsta\Mię
Dz.U. 2017 poz.

l789)jak i RozporządzeniaMinisaa Nauki i szkolnictwa wyższegoz dnia l września20l l r.
w sprawie kyteriów oceny osiąglięć osoby ubięgającejsię o nadanie stopnia doktora
habilitowanego(Dz.U. |96 poz. l165) oraz Rozpotządzenia
Ministra Nauki i sfkolnictwa
\\I'ższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i waruŃów
przeprowadzaniaczynnościw przęwodzie doktorskim' w postępowaniuhabilitacyjn1rn oraz
w postępowaniuo nadaniet}tufu profesora(Dz.IJ' 20!8 poz. 26l ). wnoszę zatem o to, aby
nie nadawać stopnia neukow€ g o doktora habilitowanego dr. inż. Jackowi
P. Barańskiemu.
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