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.
OPINIA
o caloksztalciedorobku naukowo-badawczego,
dydaktycznego
i organizacyjnegodr. inż.BeaĘ Świeczko-żurek,
wraz z osiągnięciemnaukowym:Ksztaltowanierłlasności
pow|okelem€ n tów
maszynw ce|uuzyskaniapożądanychcech użytkowych

I. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza opinia zostałaopmcowanaw zwiqzku z postępowaniemhabilitacyjnym
dr. inż. Bęaty Swieczko-Zurek'na zlecenie Pana Dziekana wydziafu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej _ prol dr. hab. inż' Dariusza Mikielewicza (pismo nr L. dz.
102/WW2017). Przedmiotemoceny jest dorobek naukowo-badawczy,dydaktyczny i
działalność
organizacyjnadr' irź. Bęaty Świeczko.Żurek wraz z cyklem publikacji'
zt,'tiązatrych
z kształtowaniem
własności
powłok elementówmaszyn w celu uzyskania
pożądanychcech użytkowych.
2. OCENA DOROBKU NAUKOWO.BADAWCZEGO,
I DYDAKTYCZNEGO

ORGANIZACYJNEGO

2'1. Podstawowedan€ o Habi|itantce
Habilitantkaukończyław 1999 roku studia na Wydziale Męchanicznym(Katędla
InżynieńiMateriałowęj)
w dyscyplinienaukowejMechanika i Budowa Maszyn' broniąc
pracędyplomowąmagisterskąna temat:',Plojekttechnologicznygniazdaobróbki cięplnej
i cieplno.chemiczrrej
oraz hartowaniaindukcyjnego''(promotor:dr inż.K. Kizysfofowicz).
W 2005 roku obroniłapracę doktorskąpt.: ocena skłonności
stali stopowych26H2MF
i 34HNM do degradacjiw technicznychmieszaninachwęglowodorów''(promotor:prof'
dr hab' inż' A' Zie|iński,recenzenci:Prof. dr hab. inż.Ellina Łunarska.Borowiecka,
dr hab'
inż. H. Lęda, prof' nadzw.),na PolitechnicePoznańskiej'na Wydziale Budowy Maszyn
i Zarządzania(Inżynieriamateriałowa)'
W latach2004_2006byla zatrudnionajako asystent
na WydzialeMechanicznymPolitechnikiGdanskiej.Obecniepracujena stanowiskuadiunkta
w po\łyższejjednostce naukowej. W latach 20|0_2023 dysponuje kwalifikacjami
poufnych.
dotyczącymipoświadczenia
w zakęsie dostępudo informac.ji
bezpieczeństwa

W ramach swojej działalnościzawodowej dr. inż. Beata Świeczko-Żurek
uczestniczyła
w stażach
zagranicznych,
takichjak:
_
2007_2008 staż na oddziale ortopedii i Traumatologii szpitala w Kościerzynie
(6 miesięcy)'
2012'20l5' 2016_ staŹw Uniwers}'tecie
w Bordeaux(2 miesiqce),
2013 stażw Uniwers},tecie
w Nantes(2 tygodnie),
_
20l4 stażw Uniwers}.tecie
w Montpellier(2 tygodnie),
-20.|'6
_
20|2
stażew Danii, UsA, Holandii, Norwegii, Szwecji, Niemczech, Austrii,
Słowenii.Czechach(łącznie
ok. 5 miesięcy).
2'2. cel naukowycyk|u pub|ikacji ujęĘch jako oŚiągnięcie
osiągnięciemnaukowym,zgodniez art.|6.2.|(Dz.U, 2003 Nr 65 poz. 595|Ustawa
z dnia 14 marca2003 r. o stopniachnaukowychi tytulenar'rkowym
oraf o stopniachi t}tulę
w zakjesiesztuki)jest cykl powiqzalychtematyczniepublikacji[A]' którę wyszcfęgólniono
w pkt.2.4.3referatu.
W składosiągnięcia
naukowegowchodzicykl 24 wybranychpublikacji:
Swieczko-furek
B.:
Biological hazardsin low noise,poroelasticroad surfaces.20rh
[Al]
Intemational
Congresson SoundandVibration.Bangkok,20l3
Swieczko-Zurek
B., EjsmontJ., RonowskiG.: Reductionof tire rolling resistanceby
lA2l
optimizationof road surfacesand tiręs.TroisiemeCongresTunisiende Mechanique'
SousseTunisie,2014
[A3] Ejsmont J., Swieczko-furekB.: Męthods of tire lolling Iesistancemeasulements'
TroisięmecongresTunisiende Mechanique.SousseTunisie,20l4
[A4| swięczko-zurekB', EjsmontJ., RonowskiG.: How efYicientis noiselabęlingoftires?
The 2l Ś' Intemational
Congresson Soundand Vibration.Bełing,20l4' s.l-7
Ejsmont
J.,
Swieczko-Zurek
B., Ronowski G., Wilde J.: Rolling resistance
lA5l
measurements
at theMnRoAD faciIity,round2'Rapoń z pracybadawcze],2014
Swieczko-Zurek
B., EjsmontJ., Motrycz G., StryjekP.: Risks relatedto car fire on
[A6l
innovativePoroelasticRoad Surfaces- PERS. Fire and Materials,vol. 39, iss.2,2014,
s.95-108
[A7| Świeczko-ŻurekB.: opony i nawięrzchniedrogowedla samochodówelektrycznych.
MagazynAutostrady,nr l-2, 2015,s.38-41
[A8| Swieczko-furekB., JaskułaP', EjsmontJ., KędzierskaA., Czajkowski P.: Rolling
resistanceand tilełoad noiseon rubbęńzędasphaltpavemęntIn Poland.Proceedings
Rubberizedasphalt2015Conference,Las Vegas,USA, 2015,s.7l I -729
lA9| EjsmontJ., SjogrenL., Świeczko.furek B., RonowskiG.: Influenceof Ioad wetness
on tire.pavementIolling resistance'Joumal of Civil Engineeringand Architęcture,
2 0 1 5v, o l .9 , n r I 1 ,s . 1 3 0 2 - 1 3 1 0
|A10| Ejsmont J'' Ronowski G'' Taryma S., Świeczko-ZurekB': The influenceof road
surface unevennesson tyrę rolling resistance.The Archives of Automotive
Engineering,
vol.70,nr 4, 2015,s.35-46
Ejsmont
J.
Swieczko-furek
B., RonowskiG.: PavementTextureand Influenceon Tire
lAlll
Rolling Resistance,
Tire TechnologyExpo 2017, 14-16.02
2011,Hanower,Niemcy
Ejsmont
J.,
Taryma
Ronowski
B.: Influenceof load and
S.,
G.,
Swieczko-Zurek
[Al2l
inflationpressureon the tyre rolling resistance.IntemationalJoumal of Automotive
Technology,
vol.17, ft 2,2016,s.237-f44

lAl3l EjsmontJ., TarymaS., RonowskiG., Swieczko-ZurekB.: InfluenceoftempeBtureon
thę tyrę rolling resistance.IntemationalJoumal of AutomotiveTechnology,Korea
2017(w druku)
lAl4| swięcfko-zuręk B.: The bio|ogicalreactionson the imp|ant- organism border.
Engineeng ofBiomaterials,
vol.l0,nr 63-64,2007,
s.43-44
Swieczko.Zurek
B.'
Pałubicka
A',
Krzemiński
M.:
The reactionsoccuring on the
[A!5|
implantas a resultofcontactwith humantissue.Engineeringof Biomaterials,vol. 12,
nr 89-91-2009.s. 38-39
lA16] Banmanski M., Świeczko.ŻurekB', Zieliński A.: Influenceof staphylloccoccus
bacteńaadhesionon the degradation
of thęTi-6Al.4v alloy' Sylwan,vol. 159,iss' 6,
2015
|Al7] Świeczko-furdk B.: Thę allergic and ińtating reactionsto metallic implantswith
tauma-ońhopaedicpatients.Intęmational
Joumalof Nęw Tęchnologyand Research,
vol.2,iss.2,ISSN 2454-4116,
2016,s.50-56
Zieliński
A',
Swieczko-Zurek
B., ossowska A.: Environmentaldegradationof Ti
[Al8|
alloys in anificial saliva and a role of fluorides'InżynieriaMateriałowa'nr. 2' 20!4'
s.225-231
ofbiomateńals'TroisiemeCongresTunisien
[A19] Świeczko-ŻurekB': In vivo degradation
de Mechanique.SousseTunisie,2014,s.1-2
|A20] Swieczko-ZurekB': Porous matęrialsused as insertedbone implarrts.Advancesin
MaterialsScience,
vol.9,iss.2,2009,
s. 5l -60
[A2l] swiecfko-zurek B.: The influęnceof biologicalenvironmenton the appearanceof
silver-coated
implants.Advancesin MaterialsScience,vol.l2, nr 2, 2012,s.45-50
Swieczko-Zurek
B., Inkielewicz.Stępniak
I., Siwicka K.: The influenceof biological
|A22]
environmenton the silver coatedimplants.lntemationalJoumal of Sciences:Basic
vol.26,nr l, ISSN2307-4531,
andAppliedResearch,
2016,s. 341-355
activity of bone cement
lA23] swieczko-zuręk B.: Antimicroba|and osthęointegration
contains nanometals.Joumal of Achievementsof Mateńals and Manufacturing
Enginee ng' Ań. w druku
lA24I swieczko.zurekB.: The applianceofthe spacerswith ońhopaędicinfectionpatients.
Bio-MedicalMaterialsand Engine€ r ing.Art. w druku
Dr inż' Beata Swieczko.Zurek wymięnia również jako dodatkoweosiągnięcie
naukowo-badawczecykl 42 publikacji oznaczonychjako B (całkowitabibliografia
Habilitantkiobejmuje89 publikacjinaukowych).
powłokw celu
wspólnym mianownikięmosiągnięciajęst ksztaho{'aniewłasności
pracy stanowią
poządanych
naukowy
uzyskania szeroko rozumianych,
cech uŹ),tkowych.cel
dwa obszary zagadnień tematycznych,których wspólnyn mianownikiemjest badanie
wpl}'\ł! chalaktelystyk powierzchni na własnościuż),tkowęoraz poznanie wybranych
aspęktów powłok na działanięmaszyn w skali makro i mikro. W mmach osiągnięcia
wykazano,że średniawysokośćprofi|u teksturynawierzchnidlogowej (MPD) nie jest
właściwym
wplyw tgksfuryna opór toczenia.w zamian za to
dęskyptoremokreślającym
zaproponowanowykożystaniecharakterystykgeometrycznychnawierzchni(tekstury3D)
poddanejzabiegowi ehvelopihg (otulania).Wykr}'to doskonale własności
nawierzchni
poroelastycznych
w zakesie zapobiegania
rozprzestrzenianiu
się pożarówrozlęwiskpaliwa.
powodującenie
Zaproponowano
wzbogacenieskładucementówkostnycho nanocząsteczki
adherowaniesię bakteńido powierzchniimplantu,a tym samymnie tworzeniesię biofilmu
bakteryjnego
na implancie.
Pierwszym obszaremsą zagadnieniaw skali makro zwiqzane z wpĘ.wemparametrów
nawierzchnidrogowychna opór toczeniakół samochodowych.
Nalężądo nich:przyczepność.

jazdy i osiągachpojazdu,hałasopon stanowiącyw chwili
która decydujeo bezpieczeństwie
główne
obęcnej
źródłohałasuna tęrenachzurbanizowanych
i w rejoniesieci drogowejoraz
opór toczęniaoponmającybardzod\i.e znaczeniedla zużyciapaliwa,jakrównieżemisji Co:
i substancjitoksycznychwe wszystkichwarunkachruchu, szczegó|niezzśpodczasjazdy
ze stalą,małąlub średnią
prędkością'
Drugimobszarem,podjętymw ramachpracynaukowej
po uzyskaniuprzez dt inż, Beatę Świeczko-Żurekstopniadoktora nauk technicznychsą
zagadnieniawpływustanupowierzchnispecyficznejmaszyny,jaką jest implant' na jego
biokompatybilność
z olganizmemludzkim' o ile zagadnieniazwiązanez nawierzchniami
jako badaniapowłokw skali mako, o tyle w przypadku
drogowymimogą być traktowane
implantówsą to zagadnieniazwiązanez inżynieriąpowierzchniw skali mikro i nano.Układ
kostny,który jęst niedościgłym
w swej doskonałości
systemęmmechaniczno-hydmulicznoe|ektrycznym,musi rłspółpracować
ze znacznieplostszymw swej konstrukcji,sztucznie
jakimjest implant'Aby ta współpraca
w}'tworzonym
eIementem,
byłamożliwakoniecznejest
dostosowaniepowierzchniimplanfudo wymagańtkanki organicznej'co jest zagadnieniem
bardzo skomplikowanymi jak dotychcfasnie w pełni lozwiązanym.W ramach pracy
naukowejstaranosię opracowaćnowe powłokiopartena hydroksyaPatycie
z domieszkami
nanocząstek
srebrai miedzi.
2.3' Uzyskaneosiągnięcienaukowe
osiągnięcia naukowe zawańe w przedstawionymdo oceny dorobku, slanowiqce
podstawędo ubieganiasię o stopieńdoktorahabilitowanego,
dotyczą:
_ Udowodnieniana drodzeeksperymentalnej
i tęorerycznej.
że SredniaGlębokość
Profilu
nawierzchnidrogowej(MPD) nie jest wystarczajqcodobrym parametlemopisującym
wpływ tekstury nawierzchnina opór toczenia opon (nie uwzględnia rzeczywistego
charakteru odksaałcęń gumowych elementów bieżnika opony współpracujqcej
z nawierzchnią).Zaniast MPD zaproponowanowskaŹnik opańy na rzeczywistym
kształcie odkształceńbieżnika opony uzyskanym po uwzględnieniu envelopingu.
jedyniefragmentprofilu nawierzchni,
W metodziedo określenia
wska.iŹnika
wykorzystano
który styka się bezpośrednio
z bieżnikiemopony (pominięciezagłębień,w których
powietrze).
znajdujesię
_ Wykrycia korzystnych dla bezpieczeństwaruchu drogowego cech nawierzchni
poroelastycznych,które tłumią rozprzestrzenianiesię ognia w przypadku pożaru
roz|ewiska paliwa' określono dynamikę zjawiska rozprzestrzenianiasię ognia
i przeprowadzonobadaniaskładugazów powstającychpodczaspożaruna na\łierzchni
poroęlastycznej,
wykazującznikomezagtoż.enie
ze stronysubstancjitoksycznych,takich
jak związkicyjanowe.
Przeprowadzonoocenę wpł}'wutemperaturypowietrza,opony i nawierzchnijezdni na
opór toczeniaopon, wskazującna jęgo dużęznaczeniedla dokładności
prowadzonych
badań.Zaproponowane
współczynnikikorękcyjneznalazłysię w wersjiwstępnejprojektu
znormalizowanej
procedurybadawczejopracowanej
dla ISO.
określeniai wyjaśnienia
wpływuwi|gotności
nawierzchnijezdni na opór toczeniaopon.
Dotychczasprzyjmowano,żewzrostoporutoczęniana nawięrzchniach
mokrychwynika
jedynie ze stratenelgii występujących
podczaswyrzucaniawody z rejonustyku opony
z nawierzchnią.Udowodniono, ie istnieje jeszcze jedno, bardzo ważne zjawisko
powodujące
zwiększanieoporu,a mianowiciechłodzenie
oponyprzezwodęznajdującq
się
na nawierzchni.Zjawisko to obniżxa
temperaturę
opony, a pŹef to zmniejszaciśnienie
powietŹaoraz powiększastratyenergetyczne.

_ Zaproponowania
wzbogaceniaskładucementówkostnycho nanocząsteczki
powodujące
nie adherowaniesię bakteńi do powierzchniimplantu,a tym samym nie tworzęniesię
biofilmu bakteryjnegona implancie. Zalętą stosowaniananomętaliw stosunku do
jest to, że nie stwierdzonouodpornianiasię bakterii na cząsteczki
antybiotykó\ł/
nanometali,wręczprzeciwnie. czqsteczkinanosrębra
dopro\i/adzają
do apoptozykomórki
bakteryjnej.Prob|emuodpomiarriabaktęriina działanieantybiotykóww perspekt1,rłie
kilkunasfulat możebyć jednym z głównychproblemów' z jakimi musi zmierzyć się
mędycyna.Altematywądla antybiotykusą nanocząstkio wlasnościach
bakteńobójczych'
Przeprowadfonobadania adhezji osteoblastówdo powierzchni implantów pokr}'tych
cementemkostnym zawierającymnanosrebro.Implanty kostne z naniesionąpowłoką
wszczepionow kościudowe szczurów' Po okresie 6 tygodni implalty były usuwane
z organizmui poddaneobserwacjimikoskopowej. obserwacja wykazaładobry zrost
tkanki kosmej z powłoką oraz brak komórek bakteryjnych w obrębie zrostu'
Przeprowadzonaanaliza nie wykazała zmian typu degradacji na badanej powierzchni.
patento\łym.
Badaniate zaowocowały
zgłoszeniem
_ Stworzenialoftworu bakteryjnęgo
(zgłoszenie
patęntowe)
składającego
się z 5 najczęściej
występującychbakterii w polu operacyjnym(Staphylococcusatteus, staphylococcus
epidermidis, Enlerococcus fąecalis, En|ercbactel cloacae' Pseudomonas aeruginosa).
Tenże roztwór poslużyłdo badan związanych z degradacjąmateńa}ów stosowanych na
implanty.
_ Uwzg|ędnienia
w badaniachrównieżproblematykidegradacjiimplantówmetalicznychin
vivo iin
vitro' Badania in vivo dotyczyty znisz.zeń zlięczeniowych 8\ł/oźdfi
płyek do zespalaniakościoraz tzpieni endoplotez.Ana|izaprzyczyn
śródszpikowych,
zniszczenia obejmowała m.in. obserwację powierzchni złoml. Z uta|izy
biomechanicznego
obciążeniamożnastwierdzić,Źe koncentracjanaprężeńzmiennych
ipocz4tek pękaniazmęczeniowegomogłowystąpićna kawędziach otworu w miejscu
stykuz trzpieniemśruby.
Podsumowanie:
W moim przekonaniudorobek dr' inż. Beaty Swieczko.Zurekujęty osiągnięciem
powłok e|ementówmaszyn w celu uzyskania
naukowym pt.: ''Ksztahowaniewłasności
poĘdanychcech uż},tkowych'',
a ponadtonaukowo-badawczy,
dydaktycmyi organizacyjny
Habilitantki,jest niewątpliwiewartościowy
z punkfuwidzenianauki i stanowiwystarczającą
podstawędo ubieganiasię opiniowanejo nadaniestopniadoktorahabilitowanego'Zawarte
w nich rezultaty przyczyniły się do rozrvoju dyscyp|iny naukowej ,,Budowa
i eksploatacjamaszyn".
Upoważnia mnie to zateE do stwierdzeoia' że przedstawione w ocenianym
dorobku wyniki świsdcząo znacznym wk|adzie dr. inż. Beaty Świeczko-Żurek
maśzyn''.
w rozwój przedmiotowejdyscyp|inynaukow€ j ,,Budowr i elśp|oatacja
2.4.Ocena pozostaĘchosiągnięćnaukowo-badawczych
Habilitantkapo uzyskaniustopniadoktora:
. jest autoręml patentui 6 zgłoszeńpatentowych,
. uczestnikiemprojektówmiędzparodowych,takichjak:
_ PERSUADE: PoroElasticRoad surfacę: an innovationto Avoid Damagesto the
Environment, Poroelastycznenawierzchnie drogowe dla ochrony śIodowiska
(wykonawca),
_ RoSANNE: Ro||ingresistance,skid resistance,And Noise Emission męasurement

standaldsfor roadsurfaces;Metodybadawczeoporutoczeniąprzyczepności
i hałasu
na
(wykonawca),
opon nawieechniachdrogowych
ProjektPolsko-NorweskiLEO: Low EmissionOptimisedt1.resand road sutfacesfor
electricandhybridvehicles(głównywykonawca),
- MIRIAM: badanie wpływu wi|gotnościnawierzchni na opór toczęnia,badanie
eksperymentalnych
nawierzchnidrogowych(wykonawca),
Projekty(BZ) zawańe z MnDoT UsA, VD Dania, M+P Ho|andia,ZAG Słowenia,
AIT Austńai badania drogowe oporu toczenia ze szczególnym uwzględnieniem
wpływuteksturyoraz stanunawierzchnidrogowych,analiza statystycznawyników
(wykonawca).
. uczestnikiemw 3 projektachkajowych:
- SEPOR program Techmastrateg:Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna
nawieŹchniadrcgowa(wykonawca),
' RoLREs: wpływ teksfuryi równościnawięrzchnidrogowychna stratyenergetyczne
w oponachi zawieszeniach
pojazdówsamochodowych
(wykonawca),
- BLOW: Opracowanie metod neutralizacji zagrofenia wybuchu w).typowanych
zbiomików z gazami technicznymi,w tym a|tematywnymiźródłamizasilania
w środowiskupożarowymna potrzeby ratowników biolących udział w akcjach
ratowniczo.gaśniczych
(wykodawca).
. jest autoremlub współautorem
89 publikacjinaukowych,wśródktórych:
_ jest 7 publikacjiw czasopismach
zawartychw bazachJoumalcitation Repońs (listaA
MNiSW),
- jest 38 publikacjiw recenzowanych
czasopismach
krajowychlub zagranicznych(listaB
MNiSW),
- autorstwomonografiilub podręcznikaakademickiego:
3,
jest autorem2 rozdziałóww ksiązkacho zasięgukajowym,
- jest autorem14 referatówwygłoszonych
na zagranicznychkonferencjachnaukowych
o zasięguświatowym
i 24 referatówną międzynarodowych
i krajowychkonferencjach
w Polsce,
_ jest autorem3l recenzowanychpublikacji i matęriałówkonferencyjnych,w tym
rapońów'
- jest recenzentem
23 pracnaukowychi autoremredakcjiI pracynaukowej,
_ jest autoreml patentui ó zgłoszeńpatento\'']ych,
_ jęst organizatorem
3 konferencjinaukowych,autoręm7 projektó\łbadawczych,
_ takzew roli kierownika,
. uczestniczyła
w realizacji7 projektównaukowo-badawczych
. jęst promotorempomocnicfym5 prac doktorskich,w tym l pracy obronionej(Grzegorz
Motrycz _ obroniona, Alicja Stanisławska,Michał Bartmaliski, Marcin wekwejt,
SławomirSommer).
. otrzymała
5 nagródza swojądziałalność
naukowo.badawczą
i organizacyjną.
z powż.sfych danych wynika, że Kandydatka prowadzi aktywną działalność
jest znaczącyi różnorodny.
publikacyjnąa jej dorobekw fakręsięnaukowo.badawczym
wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych
upowszechniaw czasopismachnaukowych
jej aktywneuczestnictwo
o zasięgumiędzynalodowymi kmjowym'Należyteż podkreślić
w realizacjiprojektówbadawczychi konferencjach
naukowych.

2.5.Ocena dzialaIności
dydaktycznej
W aspekciedorobkudydaktycznego
należyprzędewszystkimwskazać,żędr inż'Beata
'
Swieczko-Zurek:
o prowadzilai prowadzizajęciadydaktycznę
jak: Biomateriały
(IMM,
z takichprzędmiotów,
lM, Nano), Materiaływ implantologii(IMM)' Techniki w ońopedii, stomatologiii
(IMM)' Tęchniki
onodoncji(IMM)' Techniki w kardiologiii medycynieinterwencyjnej
przetrwania(TBw), Inteligentnetechniki obliczeniowe(IMM), Modern matęrialsin
militarytechnologycęzyk angie|ski)'
. prowadzi przędmioty autorskie: Biomaterialy' Mateńaly w implantologii, Techniki
w onopędii,stomaiologiii ortodoncji,Technikiw kardiologiii medycynieinterwencyjnej'
Modem materialsin militarytechnology,
. udział w uruchomięniuna Politechnice Gdańskiej kierunków studiów: Inżynieńa
Mechaniczno-Medyczna,
TechnologieBezpieczeństwa
wewnętrzne8o,
C przyczyniłasię do rozwoju współpracydydaktycznejkrajowej i międzynafodowej
w PolitechniceGdańskiej z takimi jednostkamijak: InstytutInżynięriiMateriałowej
w Katowicach,Uniwersytetw Bordęaux(Francja),Uniw€ r s),tetw Izmirze(Turcja),
. uczestnikwykładóww ramach6 ProgramuRamowegoUE _ Marie Curiel Biomaterials'
BioBearingPĄect (4 miesiqcew 2006roku),
. promotorpomocniczy5 pracdoktorskich,w tym I pracyobronionej(GrzegorzMotrycz obroniona'Alicja stanislawska,MichałBańmański,Marcin Wekwejt,SławomirSommer),
o wypromowała
l34 inzynierówi 84 magistrówinżynierów.
2.6' ocena dziłlalności
organizacyjnej
.

.

.
.
.
.
.
.
.

Analizującdziałalność
organizacyjną
HabilitantkinaleŹypowiedzieć,żę:
byłaijest członkiemnastępujących
organizacjii komitetównaukowych:KomitetuNauki o
Materiałach,PAN.Zespół BiomateriaIów(od 2016)' sekcja Biomateriałów(od 2007D'
Sekcja Biomechaniki,Polskie TowarzystwoMateriałoznawstwa,
Kongres Biomateriały
2015 KomitetNaukowy,
była lub jest członkiem:komisji ds. nagród na wydziale MechanicznymPolitechniki
Gdanskiej,RektorskiejKomisji ds. RegulaminuNaglód (2014rok),komisji wyborczejna
wydział Męchaniczny Po|itechniki Gdańskiej (20l6 lok), Komisji Rewizyjnej
stowarzyszęniaBiomateriałów(zastępcaprzewodniczącego,
od 2013 roku), sękretaŹ
Rady wydziałuMechanicznego
PolitechnikiGdańskiej(20l6 rok)'
udziałw komitecieredakcyjnymAdvancesin Materialsscience,
udzial w organizacjiBałtyckiegoFestiwalu Nauki (od 2009 roku)' Dziewczyny na
PolitechnikęGdanską(od 2008roku - koordynatorna WydzialeMechanicznym),Polskiej
AkademiiDzieci(2012-201
4),
organizacjakonfęręncji:
Tytan2007'GAMM 2009'EDEMET 20l l '
współorganizator
warsztatówParamedyk(od20l4 roku)'
recenzentw Komitecie RedakcyjnymFundacji na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju
,,Tygiel",
byłaprzewodnicfącym
Konferencjionopedycznejwe WdzydzeKiszewskie(2007rok),
byla uczestnikiemkonferencji:ońopedycznych(wdzydze Kiszewskie,Rowy' Tleń _ od
2007 roku), dotyczącychbiomateriałów(R},tro- od 2004 roku), dotyczącychhałasu

i oporutoczenia(UsA' Pońugalia,Australia,chiny, Tajlandia)'
Za swoją działalność
dr inż. Beata swieczko.zulek otrzymałanastępujące
nagrody:
Nagroda Rektora PG II stopnia za podręcznik Biomateriały(2009 rok), Nagroda
indywidualnaII st. za szczegó|neosiągnięcianaukowe(2013rok),NagrodazespołowaII st.
za szczegó|neosiągnięcianaukowe(2014 rok), Nagroda zespołowaIII st. za działalność
dydaktyczną(2014 rok)' NagrodaindywidualnaIII st. za szczególneosiągnięcianaukowe
(2015rok).
W poruszanychaspektachnależyrównieżnadmienić,żeHabilitantkajest recenzęntem
wydawniczym podręczników akademickich,recenzentemprac naukowych o zasięgu
kajowym i międzynarodowym
w: Biomaterials(4)' Acta orthopaedicaet Traumato|ogica
(l),
Turcica
Archiwum Motoryzacji (l), Materials and Technologies(2), Polirnery (l),
Aktualne Problemy Biomechaniki (7), Advances in Mateńals science (l), Archives of
Metallurgyand Materials(2),Archivesof FoundryEngineering(1),w tym w czasopismachz
listy JCR: 7.
2.7.Podsumowanie
ocenydorobku:
. dI inż.BeataŚwieczko-Żurekzgromadziła
wystarczający
dorobeknaukowy,wzoogacony
po doktoracie,a Jej dzialalność
jęst ukierunkowanana zagadnienia
naukowo.badawcza
kształtowania
wlasności
powłokelementówmasz}'nw celu uzyskaniapożądanych
cech
uż]'tkowych'Jej publikacjew czasopismachwylóżnionychw Joumal citation Reports
byłyc),towane63 razy' co przękłada
się na indeks-H = 4 wedługbazy Web of Science,
a wedługbazy scopus:cytowania15 i indeks Hirscha: 2' SumarycznyImpactFactor
wg JoumalCitationRepon,zgodniez rokiemopublikowania:
7,026.
Baz,

Web ofScience
Scoous
GoosleScholar
ResearchGate

H - index
f

6

3

Liczbr cvtowań
63
l5

40

o prace badawcze Habilitantki wiążą się zarówno z zagadnieniaminaukowymi,jak
ipraktycznymi,
. Habilitantkauczęstniczyw organizacjibadańnaukowych,
. dr inz. Beata Swieczko-Zurekjest znana w środowiskunaukowym i inżynierskim,
zajmującymsię zagadnięniamitechnicznymi,a zw|aszczakształtowaniem
wlasności
powłokelementówmaszynw celu uzyskaniapożądanych
cechużytkowych'
. Kandydatkajest doświadczonym
nauczycielemakademickimz dorobkiemdydaktycznym
i wychowawczym.
3. KONKLUZJA
w świetlewyżejomówionychosiągnięćnaukowych'dydaktycznychi organizacyjnych
stwie.dzam'żedr inż' BeataŚwieczko.Żurekspe|niawymaganiawobecosób ubiegających
się o stopieńnaukowydoktorahabilitowanęgo
zawańe w Ustawiez dnia |4.03.2003r. zę
zmianamiz dnia l8'03.20ll l' ',o stopniachnaukowychi tytulęnauko\'r'ym
oraz o stopniach
it}'tulęw zaklesiesztuki''oraz Rozporządzeniu
MNiSW z dnia l września
200l r. w sprawie
kyeriów ocenyosiągnięć
osobyubiegającej
sięo nadaniestopniadoktorahabilito\ł/anego.
Rekomenduję zatem Radzie Wydzialu Mechanicznego Po|itechniki Gdańskiej
podjęcie ucbwaĘ o nadaniu dr. inż. Beacie swi€ c zko-zurek stopnia /oktora
habilitowanegow dyscyplinie'Budowa i eksploatacjamaszyn"

