prof. dI hab. inż' JalosławMizela

Warszawa,1ó sierpnia2017r.

Politechnika Wa$zawska
Wydział Inzynierii Materiałowej

Ocena dorobku naukowego'dydaktycznegoi organizacyjnego
dr inż.BeatyŚwieczko- żurek
w n'viązkuz ubieganiemsię o przyznaniestopnia
doktora habilitowanegonauk technicznych

I. PODSTAWA FORMALNA OCENY
Niniejsza ocena całokształtu
dorobkunaukowego,dydaktycmegoi organizacyjnegodr in:ż'
Święczko- Zurek została opmcowana na podstawie pisma cęntralnej Komisji do Splaw
stopń i T}tułów z dnia 8 kwiętnia 2016 r., m BCK-y|-L.6497l|7

do któręgo dołączono

komplęt dokrrmentów w t}m wyodrębniony cykl publikacji pt. ,,Kształtowaniewłasności
powłok e]ementów maszyn w celu uzyskania pożądanychcech użytkowych'.,stanowiący
podstawęo ubieganiasię o ufyskanie stopniadoktorahabilitowanegonauk technicmych.

II. SYLWETKA HABILITANTKI
Dr inż.Beata Świeczko - ZWek ukończyłasfudia na wydziale Mechanicznym Politechniki
',Projekt techlologicmy
Gdarrskiej w 1999 roku broniąc pracę magisterką pod Ę.tułem
gniazda obróbki cieplnej i cieplno-chemicznĄ otaz haltowania indukcyjnego'.' Stopień
doktora naŃ tecbnicznych nadała Jej Rada Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzuia
''ocena skłonnościstali
Politechniki Poznarlskiej w 2005 roku na podstawie rozprawy
stopowych26H2MF i 34 HNM do degadacji w technicznychmieszaninachwęglowodorów'.
(promotorembyłprot dI hab. inz. Andżej Zieliński).

W 2004 r. została zatrudniona na stanowisku asystenta,a trzy lata póŹniej adiunkta na
WydzialeMechanicznymPolitechnikicdanskiej.
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych Habilitantka znacząco powiększyłaswój
dorobek naukowy koncentrującgłównie swą aktywnośćbadawczą zarówno w dyscyplinie
Męchanikai BudowaMaszynjak i w InżynieriiMate ałowej.
odbyła kilka kótkich staży naukowych za granicą. Udziela się w działalnościpolskich
organizacji naukowych. Aktywnie działa na rzrcz popu|aryzacjinauki i w rozwoju młodej
kadry naukowej. Jej.aktywność dydaktyczna zna|azła vznanie na macierzystej uczelni
(nagrodyindywidualnei zespołoweJ. M' RektoraPolitechniki Gdaliskiej).

III. OCENA AKTYWNOSCI NAUKOWEJ
Ocenscvklu publikacii
w przedstawionym
do recenzjidossierHabilitantkapisze,ze przędstawiła
do oceny,,cykl
powiązanychtematyczniepublikacji...'' i dodaje, że,'wspólnym mianownikiem tego
powłokw celu uzyskaniaszeroko rozumianych,
osiągnięciajest ksŹahowaniewłasności
pożądanychcech u4'tkowych''.
vważarn, ź,etak zdefiniowany ',wspólny mianownik'' przedstawionego do oceny cyklu
publikacjijest bardzoogólny i właściwie
sugerujeluźneich poMqzanie.Dokładnaanaliza
tegocyklu publikacji,moim zdaniem,tegodowodzi.
Habilitaltka ujałnia dalej' że ,,cel naukowy mojej pmcy stanowiądwa obszary zagadnień
tematycznych, których wspólnym mianownikiem jęst badanie wńwu

cha&kterystyk

powierzchni na szercko rozumiane własności
u4nkowe oraz poznanie wybranych aspektów
powłokna działaniemaszyn w skali mako i miko''.
Pierwszy obszar stanowią badania w skali makro ',z1ńĄzĄ|ę z łpływem parametrów
nawierzchni drogowych na opóI toczęnia kół samochodowych''.Drugim zaś,'zagadnienia
wpływu stanu powierzchni specyficznej maszyny, jaką jest implant, na jego
biokompatybilność
z organizmemludzkim''.

Trudno oprzećsię pokusie o zdefiniowaniepojęcia maszyny w kontekściestwieldzenia przez
Habilitantkę, że implant jest specyficzną maszyną (a możętylko częściąmasz}'lly?)' Tym
badzięj' żę nieco dalej w tekściecz},tamy,ile raczej to układ kostny jęst tą spęcyficfną
maszynąponieważjest ,,niedoścignionym
w swej doskonałości
systememmechaniczno.
hydrauliczno-elektrycznym''i na dodatek musi wspołpracowaćze ,,sztluczniew}.tworzonym
jaki jest implant''!!!!
ęlementem
Poniższedefinicje maszyly zaczerplątemw ńźliy ch źródeł
Ws. Wikioedii:
Mas4na _ w nąjogólniejszym znaczeniu cybe|netyczhy|h_ wszelki układ względnie
odosobniony, w jakim zachodzi przeklztałcanie (tansfotmacja) zasile ia lub ihfołmacji'
olcreślenieto obejmujezarówno układyJizyczne natu|alhe (w t'.r,1or4ął1izry ż,\Ą'e),jak i
ulzqdzenią techniczneoraz pewne obiektyabsŁakcyjne.
W znaczeniu v,ężsfyth (technicznym) maszyna jest to włqcz ie uraqdzehie techhiczhe
(najczęściejzłożone z \i,ielu mechanizmów), służqce do przekształcąnią energii lub
lłykohliqce pracę (najczęściej
mechaniczhq,pźez ruch swoich części).
lI/ znaczeniu pro,',nym

aszyną jest to zespół częścilub podzespołów, wwosażotly .|9

mechąnizm napędowy inny niż bezpośredniowyko|zystujqcy siłę

ięśni ludzhch lub

jest fuchoma, połqczolrychw całośćmającq
zwietzęcych, hórego przynajmniejjedna część
konktetneząstosowaniealbo teżzespół,o hórym mowa wyżej'gotowy do ząinstalowania i
zdolhy do funkcjono\łaniąjedyhie po zamontowąniuna środkl.tchtransportu (np. żwai,
samochodowy)lub zainstąlowahiu w budyku lub na kanstrukcji (np. winda osobowa lub
towarową). Maszynq jest także zespół sprzężonych części lub elet entói,, z ldórych
pźyhajmniej jeden jest ruchomy, połączonych w cąłość'przeznączony do podnoszenia
ładunkóv,, którego jedynyn
ludzkich.

ódłen mocy jest bezpośredniewkorzystanie siły t,ięśni

Wę.EllcykloDedii PWN:
maszyna[niem. < łac.J,ulzqdzenie technicznezłożonez połqczo ych ze sobq łóżhychczęści
(cz7ścimaszy,tt),
słuŻqcedo ptzetwarzania energii lub wykohwania kosztempob/anej enefgii
p|ący;
okłeślohej
Mąszynęprzetwarzającq inke rodzaje enerqii w energię mechanicznqnazyw.l się sil|likiem,
maszyhępobierujqcq enełgięw celu wykonaniaokleślonejplacy

mąszyhqrcboczq; cechq

chąraherystyczną mąszynyjest ruch jej częściwskutek dfi1łania sił lub momehtów sił'
Maszyny dzieli się według przezńaczetlią rla: maszyny techkologiczne, służqce do
przetwąrzanią surowców lub półwyrobóv,,,polegajqcego na zmianie ich ksztąłt' objętości,
właściwościf4)cznych
lub chemicznychitp., i na wtwotzeniu,|ł ten sposób gotowegowylobu
lub póŁwy,tobu; do tych maszyn należq obrąbiąrki, walcańi,

młoty' prąsy, maszyny

odlewnicze, qórnicze, włókienhicze,poligraliczne, rolnicze itp'; maŚzy y transportowe'
słllż.łce
do zł,lianypołożeniaciał stałych,cieczy i gazów; sq to m.in' dźwignice'ptzenośniki,
samochody, lokomotywy' y|agony silkiknwe, slalki .wodne i lątajqce' wentylatofy oraz
dmuchawyi pompy użWąne do trąnsportupłynóu): aszyhy energetyczne,\yytwałzajqcez
energii mechaniczhej ikne rcdzaje energii: sq to np. prądhice elektryczne' maszyny
eleldrostatyczneoraz sprężąrkii po|t\w l b maszynywtwarząjqce ekefgię mechanicznqz
innych rodzajów energii, tj' różnercdzaje silnikow. Maszyny (np' silniki cieplne, chłodziark),
y, ldórych kosztem ciepła uzyskuje się enetgię mechanicznq lub odu)fo|nie noszą nązwę
maszyqcieplhych. Maszyny wwosażonew wirnik z topatkami(hp' syęża|ki ,łirowe),thiędzy
lłóryni przepływa pbk (np. powietĘe, woda), będqcy czynhikie

|oboczym, zwane są

maszynami pr zep łWou)y mL

|Vp.RoZPORZADZENIA MINISTM GOSPODARKI. PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z
dnią z dnia 21 pąździernika2008t. w sptawie zasądniczvchwlmągań dla maszvn kqodne z
DYREKTW4

2006/42/,I/EPARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I MDY z dnia 17 naią 2006

r. v) sDfcnłlemaszyn):
]) maszyną:
a) zespół wyposażony lub który hożna wyposaż?ćw mechanizm żląpędowyinny

NE

bezpośredniowko|zystujqcy siłę nięśni ludzkich lub zwierzęcych, składający się ze

spfzężot1ych
c^ęści
lub elementów,z których ptzynąjmniejjednajest ruchoua, połqczonychw
całość
mającq konktelnezasloso1,|anie,
b) zespół, o ]6órW fuowa w lit. a, bez elementówprzezhaczonychdo jego podłączeniaw
miejscupracy lub do podłqczeniado źródełeneryii i napędu,
c) zespół' o lłórym mowa w lil. a i b, gotowy do ząinstąlol|ahia i zdolny do funkcjonowahia
jedyhie po zamohlo.waniuną środkachtransportu lub zainsfulowaniu w buĄnku lub na
konstrukcji,
d) zespo|łmaszyn,o hórych mowa w lit' a ł, lub maszsmynieukończoneokreślohev pkt 7,
którc w celu oŚiqgniecia olrreślonego
efeletukońcowegozoslałyzestąwionei sq stero.wanew
taki sposób' żedziałąjqjakozintegtowanacałość'
e) zeŚpół sp|zężonychczgścilub elementów, z których przynajmniej jeden jest łuchomy,
połqczonychw całość,
prleznaczony do pod oszehia ładunków,hórego jedynylh żtódłem
oc! jest befpośrcdniewkorzystanie siłymięśnilulzkich'

Źe samochód
Analiza powyższychdefinicji ,,maszyny''utwierdzamnie w przękonaniu,
jęst z pęwnością
jęst zaliczenieimplantujako maszyny
maszynąjednakproblematyczne
(możeco najwyŹęj
.jakojęj część).

zaś
odnosząc się do t}.tułu
cyklu publikacji - Habilitantkapisze w nim o ,,powłoce'''
opisujączagadnieniabadawczewchodzącew składcyklu pisze o ,,nawierzchnidrogowej''
oraz o ''powięrzcbniimplantu''.Moim zdaniemw obu przypadkachchodzio powłokę(można
tak uznaćrównież w przypadkunawierzcbnidrogowej).
pomiędzy t}'tułem cyklu publikacji
Naleźy jednak podkeślić pewną nieścisłość
powłokelementówmaszyn w celu uzyskaniapożądanychcech
',Ksztahowanięwłasności
uż}.tkowych''a zakesem badan przędstawionychw dwóch obszalach tematycznych. otóż
jakkolwiekdefiniującimplant(w kontekście
maszyny)możnaumać.żenaniesionana niego
po\łłokajest ,,... powłokąelementumaszyny,'ale z pewnością
nie jest tak w drugim
przypadku.Nawierzchnia (powłoka?!)drogowa nie jest przeciężnaniesionana element
maszyny tzn. kołosamochodowę.

W kontekściepowyższych uwag uważam,że powiązanie w jeden cykl tęmatyczny badali
związarrychz ksztattowaniemcech uŹ}'tkowychpowłoki (nawierzchni)naniesionejna drogę
(a więc nie na cześćmasz)ny) i powłokinarfesionejna implant (a więc na część- być możemaszyny)jest zabiegiem intelektualniesztucznym,swoistym szpagatemnaukowym.
Zatem trudno uznaćplzedstawiony cykl publikacji za ,,powiązanyw tych dwóch obszarach''.
Nawet t}tułtego cyklu, nie mówić o zawartościmer}torycznęj,nie oddajeĘ spójności.
Uwelżarn,żę pierwszy obszaxtematyazny przyna|ei.ydo dyscypliny Budowa i Eksploatacja
Maszyn, drugi z kolei do InżynieriiMateńałowej.
Trudno jest w tej s),tuacjidokonaćŹetelnęj ocęny tak przedstawionegocyklu publikacji.
Jego podział na częśćzliązaną z Budową i Eksploatacją Maszyn (od Al do Al3) i z
InŹynielią Mateliałową (od Al4 do A24) wydaję się być naturalny. Jednakżetaki podział
(subiektywnyręcęnzęnta)nie pozwala na przypisanieposzczególnymczęściomdanych
biblimetrycznych.
A propos, blak jest równieŹ danych odnośniedo oc€ny biblimętrycmęj (łącznyIF' suma
punktów MNiszw, liczba c}'towani)przedstawionegoplzez Habilitantkę cyklu publikacji.
Tym niemniej osiągnięciembadawczymHabilitantki w przestawionymcyklu publikacji jest:
w zakesie dyscypliny Budowa i EksploatacjaMaszyn:
o wykazanie, ze Średnia GłębokośćProfilu nawierzchni drogowej nie jest dobrym
parametręmopisując}łn rzęcfywisty charakter odkształceńgumowych elementów
bieżnika opony na nawierzchni. Habilitantka zaprcponowaławykorzystanie innego
wskaŹnika opartego na rzeczywistym kszt]ałciebięznika opony uwzględniając tzw.
otulanie (enveloping),
.

określeniebaldzo istotnychz puŃtu widzenia bezpieczeństwaruchu drogowegocech
nawierzchni

poloelastycznych, które

tfumią lozpz€strzęnianię

się

ognia

pochodzącegoz rozlewiska paliwa,
.

okeślenie .v!pb.\łutempelatury powi€bza, opony i nawięrzchni oraz wilgotności
nawierzcbni na oDór toczenia oDon.

w zakesię Inżynięria
Matęriałowa:
.

opmcowanię składu cemęntów kostnych

(wzbogaconych o

nanocząstki)

powodującęgo
nię adherowania
się bakteńido powierzchniimplantu'
.

opracowani€ roztworu bakteryjnego (zgłoszenie patentowe) słuź4cegodo badań
degradacjimateriałów
stosowanych
na implanty.

I|ościowa
ocenr rktvwnościnaukowei
Wyniki swoich badń, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk technicmych'
Habilitantka przedstawiław 7 artykułachumieszczonych w bazie Joumal citation Repońs
(JRS)' Jestrównieżwspółautorką
38 międzynarcdowych
lub krajowychpublikacjispozalisty
JRS.
Sumarycznyimpactfactorwedługlisty JcR \łynosi7'026 (brakjest informacjiodnośnie
do
punktacji MNiszw)' liczba cyowali wedługbazy Web of Science wynosi 58' a indeks
Hirscha wynosi 4 (danezawartew autoreferacie).
JednakżewedługĘ samej bazy w dniu spoządzania recenzji liczba cytowani wynosi 15, a
indęksH _ 2.
Wyniki swoich badań dr inz. Tomasz Beata swieczko . Zurek pr€zentowała Iównież w
kajowych i międzynarodowych
konferencjach
naukowych(w sumie42).
uważrun, że aktywnośćpublikacyjna Habilitanta (po uzyskaniu stopnia naukowego
doktom) w czasopismachzagranicznychjest dobĘ stronąJej dorobku naukowegozważyr'uszy
na fakt, żeprzed uzyskaniem stopniadokton habilitantkanie byłaautorkąpublikacji z listy A
MNiszw (maŃamentemjest brak prac samodzielnych).Jest ona współautorką3 monografii
oraz2 podrozdzialtóww ksiązkacho zasięgukajowym.
Habilitantka uczestniczyła(po uzyskaniu stopnia naukow€go doktola nauk technicznych) w
rca|izAcji.| plojektów badawczych. Dr inż. Beata Swieczko - zurek jest współautolem l
patentuoraz ó zgloszeń patentowych.
Działalnośćnaukowa Habilitantki obejmuje równięż lecenzowanie prac naukowych w
czasopismacho zasięguzarówno krajowymjak i międzynarodowym (w sumie 23, w tym 7 z
listy JcR). Jest człoŃiem krajowychstowarzyszeńnaukowych'm' in' Komitefu Nauki o
Materiałach,Polskiego Towalzystwa Materiałoznawczego.

Przeb1r'valana uniwers},tętach
m. in. wę Francji, Danii' Norwegii, Niemczech i USA (łącznie
okolo 5 miesięcy).
Habilitantkajest laueatką 3 na$ód rektoraPolitechniki Gdaliskiej za osiągnięcianaukowe.

Wniosek
Jednakżewobec przedstawionychpowyżej aĘumentacji' uważam' że przedstawiony do
oceny cykl publikacji nie jest powiqzany tematycznie.ZAv,rieraon dwa obszary tematyczniez
dwóch róznych dyscyplin naukowych tzn. Mechaniki i budowy Maszyn oraz InżFieńi
Materiałowęj.Jesl niespójny. Trudno w tej s}'tuacjiocenićwagęnaukowątego cyklu.
Należyjędnak zauważyć,żęHabilitantka w sposób istotnyzwiększyłaswój dorobeknaŃowy
po uzyskaniustopniadoktoranauktechnicznych.

IV. OCENA AKTWNOSCI

DYDAKTYCZNL'

I ORGANIZACYJNE

Dr inż. Beala Swieczko - Zurek aktywnie uczestniczy w dzialalności dydaktycznej
Wydziału.Prowadziwykładyzarówno w języku polskim (m. in' Biomateriaty,Mateńaływ
Implantologii,Tęchniki w ortopędii' stomatologiii ońodoncjD jak i angielskim(Moden
Materials in Military Technology).Habilitantkajest autorkąwszystkich wymienionych
powyżej wykładów. Należy podkreślićrównież Jej zAangń.owa'łiew uruchamianiu dwóch
kierunków studiów na politechnice Gdanskiej: Inzyńeńi

Mechaniczno-Medyczrrej i

Technologii Bezpieczeństwa wewnętrznęgo.Rozwija ona również wsŃłpracę dydaktyczrrą
zarówno w kraju (Politechnika Śląska) jak również za granicą (uniwersytetw Bordeaux i w
Izmirze). Uczestniczyław wykładachz Biomaterials w ramach6g0 ProgramuRamowegoUE
- Marie Curie.
Habilitantkabyła promotolem84 prac magisterskich,l34 inżynielskichoraz promotolką
pomocnicząw 5 przewodachdoktorskich(w tym l doktoratobroniony).
Dr iM. Beata Swieczko - Zurek udzielata się na rzecz organizacji dwóch konferencji
naukowych.włączasię również w działaniapopu|aryzującenaukę.

Jej akt}'\łność
organizacyjnaobejmujezalówno macierzystąuczelnię (m. in. członkostwow
komisjach wydziałowych i uczelnianych, sękretaż rady wydziału) jak i działalność
pozauczelnianą(czlonkostwow komitetachi towafzystwachnaukowych).
Wniosek
Dorobęk dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki oceniam poz}.tywnie. Dr inż. Beata
swięczko-Zurek aktywnie angażujesię w realizacje zadan organizacyjnychi dydaktycznych
zalówno na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdanskiej jak i w kaju. Na szczcgóIną
uwagęzasługujeJej zaangazowaniew promocjęmłodejkadry naukowej.

v. wNIosEK KoŃcowY
w ustawię z dnia 14 malca 2003 r, o slopniach naukowych i lytule naukowym oraz
o stopniąchi |ytulew zabesie satukiw ań.16 w ust. l zapisano,że:
,'Do postępowaniahabilitacyjnego może zostać dopuszczona osobą która posiada stopień
doktora oraz osiągnięcianaŃowe lub anystyczne' uzyskane po ottzymaniu stopnia doktora,
stanowiąceznaczny wkładautoraw lozwój okeślonejdysc1pliny naukowej lub artystycznej
olaz wykazuje się istotnąaktywnością
naukowąlub artystyczną''
Dalej zapisano, że ,,osiągnięcie' którym mowa w ust.l może stanowić:1)

działo

opublikowanew całościlub w zasadniczejczęści,albo cykl publikacji powiązanych
tematycznie;2) ztea|izowaneoryginalne osiągnięcieprojektowe'..
'..; 3) częśćpracy
zbiorowej.....".
Uważam.że przędstawionydo oceny przez Panią dr inż. Beatę Świeczko

Żurek cykl

publikacji pt. ''KsŹałtowaniewłasności
elemęntówmaszynw celu uzyskaniapożądanych
cech użykowych,'nie czyni zadość
wymaganiomokręślonym
w anykule 16 ust. 1 wyżej
wymienionejustawypońeważwedługmojejopinii jest on niespójnytematycznie.zawieft
on dorobek Habilitantki w dwóch obszarach tematyc2nych (każdy z innej dyscypliny:
Mechaniki i Budowy Mas4'rr oraz InŹynieńi Mateńałowej).
Biorąc powyższepod uwagę stwierdzam,że osiągnięcianaŃowę dr inż. Beaty Świeczko _
Żwek nie spełniająwymogów do ubieganiasię o nadanięstopnia naŃowego doktora
habilitowanego
nauktechnicznych(ustawaz dnia 14 marca2003 r. o stopniachnaukoytychi
tytule naukowymoruz o stopniąchi tytule w zalłesie sztuki\.
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