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Recenzja

osiągńęć naukowo-badawczychoraz dorobkudydaktycznego,popularyzatorskiego
i współpracymiędzynarodowejdr inż.Michaławodtke w postępowaniuhabilitacyjnym
w dniu 19 sieĘnia2017
wszczęt}'m
Niniejsza opinia zostałaspotządzonana zlecenie Dziekana WydziałuMęchanicznego
PolitęchnikiGdaliskiejprof.dr hab.inŹ.DariuszaMikielewicza ( L.dz.208/WW201'7)
powołania
przęzcentralnąKomisjęDo
z dnia 6 listopada20l7 r. Z|eceniebyłonastępstwem
splaw stopni i T}'tułóww dniu 6 pazdziemika2017r. komisji habilitacyjnejw celLl
przeprowadzeniapostępowaniahabilitacyjnegodr inż. Michałaawodtke wszczętego19
sierpnia 2017r w dziedzilie nauk technicznych,w dyscyp|in\ebudowąi eksploatacjamaszyn.
o składzieKomisji Dziekan zostałpowiadomiony pismemCentralnejKomisji do splaw
2o|7'
stopni i T}tułównr BCK-\I-L-7479/17z dnia6 ptrżdziemlka
sięponizszymiaktamiprawnymi:
Przy opracowaniurec€ n zji posłużono
- tekstemustawyz dnia 2l kwietnia2017r. o zmianieustawyo stopniachnaukowychi tytule
naukowyn oraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki olaf o ztlianie niektórych innych ustaw
(DziennikUstaw z dn. 28 kwietnia201'1r. poz. 859, tekstjednolity ustawyz dn.14marca
2003r' - DzięnnikUstawf dfi.28.09' 2o|.1poz. 1789),
. KomunikatemcęntralnejKomisji Do Sprawstopni iT}tułów ,,Kryteriaocenyk]Nalifikacji
kadry naukawej i arlyslycznej dla postepowań prowadzonych y, lrybie przepisói
dolychczasotvych"
Recenzję opracowanona podsta\łiemate ałów za|ączonychdo wniosku z dnia 17
lipca 20l7 r. o przeprowadzeniepostępowaniahabilitacyjnegovt dziedziie nauk
Iechnicznych w dyscyplinie budowa i el<splouta.jamaszyn. wniosek jest następstwem
osiągnięcienaukowegoo q4ule ,,Rozwój teoretycznych i eksperymentalnychmetod
badawczych hydrodynamicznych lołsk wzdfużnych'. osiągnięcie udokumęntowano
zbiorem publikacji monotematycznycholŹlz monografią, p.t. ,tlydtodyhamiczne łożłóka
'łzdlvż,,ez wastwq ślizgowqz PEEK" ,
Dołqczonorównieżstosownezałqczniki:
- daneoersonalnei kontaktowe.

- poświadczonąkopię dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie
budoreyi eksploatacjimaszyn,
- autoręfęIatw języku polskim i angieiskim przedsta\ł/iający
dorobeki osiągnięcianaukowe
w szczególnościokreślonew ań. |6 nst.2 ustawyo stopniachnaukowychi tytule aukawynx
oraz o stopniach i ,ytule w zakresieszt ki,
- wykaz dorobkupo uzyskaniu stopniadoktorą
- zbiór pracskładających
sięna osiągnięcie
naukowe,
- oświadczeniawspółautorówo udziale procentowymhabilitantaw publikacjach
wchodzącychw składosiągnięcianaŃowego
l. Ogólna charakterystyka

Habi|itanta.

Doktor inżynier Michał Wodtke w |atach \99,I _ 2002 studiował na Wydziale
Mechanicznym Politechniki Gdanskiej, kierunek mecha ikĄ i budo.ła maszyn, specjalność
hapędy' stercwanie i auto,haryzacjd masfyn' Częśćstudiów była realizowana w trybie
indyrłidualnego toku studiów z równoległym uczestnictwem w działalnościbadawczej
Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W roku 2002 po przedstawieniu pracy pt.
,Ąnaliza konstrukcyjnai projekt modernizacjiprzyrządu do pomiaru wewnętfznejgeometrii
r ur ociqgu,, lzy skałdyplom magistraiflŹyniela'
W roku 2002 zostałzatudniony na stanowisku asystentaw Katedrze Konstnrkcji i
EksplotacjiMaszyn na WydzialeMechanicznymPolitechnikiGdańskiej.30 listopada2005 r
po

przędstawięniu rozprawy,,Mode|owanie

hydrcstatycznego wspomagania w

hydrodynamicznymłożyskuwzdfużnym'''którcj promotorcm był prol dr hab. inż., Antoni
Neynan uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zaklesie budowy i
eksploatacji maszyn. W roku 200ó awarrsowałna stanowisko adiunkta na którym jest
zatrudniony do chwili obecnej. Rólvrrocześniebył zatrudniony w latach 2006 _ 2008 w
wymiarzel/8 etatujako inż},nier
mechanik.specjalistaanalizMES w Tecwill Polska Sp z o'
jako specjalis}.ta
o. Gdańskoraz w roku 20l3 w wymiarze2/5etatu
R&D w Nova sp. z o. o.
przemysłowe
Gdynia,co dałomu doświadczenie
niezwyklęistotnęw działalności
naukowej
w obszarzenauk technicznych
Kandydat srłojekvr'alifikacjepodnosiłuczestniczącw:
- Kursachwspomagania
komputerowęgo
cAD' MES (Ansys'Ansys Workbech,CFX, NX'
Inventor,AutoCAD).
- Kursieobsługioprogramowania
pomiarowego(LabVIEw i DASYlab).

W roku 2015 odbyłmięsięcznystażjako visiting Profęssorw Univęritćde Poitiers wę
Francji.
Stosunkowo skromna działalnośćorganizacyjna sprowadza się do prac w Wydziałowej
Komisji Rekrutacyjnej, członkostwa w Polskim Towarzystwie Tribologiczn}łn oraf do
udziałuw pracachkomitetu organizacyjnegodwu konferencji:
- xxxv

Jesiennejszkoły Tribologicznej Gdarisk 19_ 20 września20|6oraz

- warsfatóW Tribologicznych:
PĄektowanie i EksploatacjaLozysk slizgowychGdańsk
22 kwietnia2010.

2. Charakterystyka dorobku naukowego
Rozwój naukowy Habilitanta jest w},raznie zdefiniowany i ma swoje korzęnie w
edukacji na poziomie szkob śIedniej.
Jest zbiezny z profilem naukowymKatedry Konstrukcji
i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdńskiej z którą związałsię
jeszczew takcie studiów.Katedraod wielu latjest manajako znaczącyw kaju i zagranicą
ośrodekbadali zwiqzanych z łożyskarnii łożyskowarriami.
osiągnięcie naukowe zat}tułowane',Rozwój teoretJ,cznychi eksperymental,,ych
metod badan'cł)ch hydrodynamicznych łoźyskwzdłużnych,'udokumentowanocyklem 12
publikacji, wśród których najistotniejszą jest monografia ,,Hldrodynamicz,,e loźłaka
wzdlużnez wa6th'q śIizgoi'qz PEEI(, wydanaprzez wydawnictwo Politechniki Gdartskiej
w 2o\,1 r. Poza monografiąprzedstawionozbiór 11 publikacji tematyczniezwiązalych z
przedmiotowymosiągnięciem
naukowym. WszystkieukazaĘ się po 2007 r. a większość
w
ostatnichtżech latach. siedemz nich opublikowanow czasopismachujętychw bazie Joumal
Citation Reports,jedną w czasopiśmiekmjowym, tŹy jako mateńaływydane w zwiqzku z
udziałemw międzynarodowych
konferencjach
w SanDiego' USA i we Francji'
Publikacjezamieszczonow liczącychsięperiodykacho światowej
cyrkulacji:
Ttibolog) ]nlefńational(2016ImpactFactor2,903 35p. wg cz. A wykazu MNiSW' udział
własny809/0)
Tribolog| Trunsąclio' - (2015ImpactFactor l,4l8,25p. wg cz. A wykazu MNisw, udział
własny500/o)
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineeting
Ttibologl (2013lfipact Factor0'6ó0,30 p. wg cz' A wykazuMNisw, udziałwłasny33%)
Proceedings of the I stitulio of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineering
Tribolop!} (20|4 |mpactFactor0,9l6. 20 p. wg cz. A wykazuMNiSW' udziałwłasny40%)

Proceedings of the Institution of Mechą\ical Engineefs Paft J - Journal of Eagineeling
Tribolog (2o|4ImpactFactor0,9ló,20 p. wg cz' A wykazuMNiSW, udziałwlasnyl5%)
Journal ofTribologł Tłansac|iohs
ofthe A9ME. (2ol3 ImpactFactoro'8g,7,25p.
vłgcz.A
wykazu MNisw, udziałwłasny40%)
Mechąnics& Imlustry- (2013lrnpactFactor0'206, l5p. wg cz. A wykazu MNiSW' udział
własnyl5%)
Ttibologid_ (20|6,l5p. wg cz. B wykazuMNiSW, udziałwłasnyl00%)
PotwierdzonywkładHabilitanta wahałsię od 15 % (w dwu przypadkach)do loo % (również
w dwu przypadkach,poza monografią).
Poza wspomnianym zasadniczym nutem swej działalnościnaukowej Michał Wod&e od
2006 r' był wspcilautorem35 publikacji tematycznie zwiĄz lych z tribologią i inŹ}nierią
łożyskowania,
przedstawionych
w periodykachmiędzynarodowych
(w jednym przypadkuz
listy JcR), peńodykach krajowych, mateńałachkonferencji międzynarodowychi krajowych'
są to m. in.:
Tłibolog/ Transącrio'.' ( 1 pracawspółautorska)
Ke! Engineering Malertal.' ( 2 pracewspołautorskie)
Polish Joułnal of Environmentalstudies ( l Faca wspołautorska)
Ttibologia: Teoria i Praktyka ( 8 pracwspołautorskich)
Przeglqd Mechaniczny( l pracawsŃłautomka)
Dr M. Wodtke po uzyskaniupierwszegostopnianaukowegouczestniczyłw ręalizacji 5
projektów badawczychw tym jeden byłrealizowanypodjego kieruŃiem:
. Nolle ekologiczne lożryska
Joliowe smaro\,ake wodq _ metodykĄptojeklo,,Ąaniai baddnią
doświądcząlne
pro|o|ypów.NCBiR NR03-0036-l o/2o1o_ wykonawca.
- Badanie hydrodynamicznychłoźyskwzdlużnychz polimerowq
wast|łq ślizgowq KBN
.
N502 457933 kięrownik.
- Badania teoretycznei doś|yiadczolnewielopowierzchniowych
łożyskhydroĄnamicznych
podparrych na czaszytr.r/ivejKBN N502 040 3213013- wykonawca
- Charakterystykipracy ekologicznychłożysk
foliowych poprzecz||ychsmąrowanychwo.lq z
uwzględnieniem wpływu przytafcia powłoki loĄskowej KBN l683/T007/2005129
wykonawca
- Badanie zjawisk w przestrzeni międzyklockaweji ich 1łpbM)uhcl właściwości
loż"|skrKBN
nr 4 T07C 017 29 - wykonawca.
od cfrrwca201,lr' uczestniczy w realizacji dwu projektów badawczychw mmacn plogramu
oPUSl2.

3. Ocena prac sk|adającychsię na osiągnięcienaukowe
Rozwój naukowy & inż' Michała Wodtke w całymokrcsie zatrudnieniaPolitechnice
Gdanskiej byłjednoznacznieukierunkowanyna problematykęłożyskślizgowycha zwłaszcza
hydrodynamicznych
Monoglafia .Ilydrodynamic?r,e łoźyskowzdlużne z warsti'q śIizqowq z PEEK'' jest
zasadnicz4 częściąosiągnięcia naukowego ''Rozwój leorelyczn'ch i eksperyme,,laln,ch
metod badawczgch hydrodynamiczllych lożysk *ztlłuż,nych"'Autor zarnierzał dokonać
podsumowaniaistniejącegostanu\łiedzy w obszarzewzdłużnychhydrodynanicznych łozysk
z polimerowymi wa$twami ślizgowymi' przeprowadzić własne ana|izy teoretyczne i
zweryfikować je

na własnym stanowisku badawczym. W wyniku realizacji tak

sformutowanegozadaniapowstałoopracowaniez^wierającetr4 zasdnicze części.
w pierwszej części monografii scha.akteryzowano materiały polimerowe stosowane na
warstwy ślizgowehydrodynamicznychłożyskwzdłuznychjako altematywę w stosunku do
powszechnie stosowanych białych metali. Taki pomysł nie jest nowością.Po|itetrafluoro.
etylen (PTFE) już w połowie lal 70 zastosowanojako warstwę ślizgowąwe wzdłuźnych
łozyskachhydrozespołów
na tęreniębyłęgoZSRR i prawdopodobnie
Chin. Kilka lat pózniej
zastosowanona wa$twy ślizgowepolieteroeteroketon(PEEK), który będąc połkrystalicznym termoplastycznymmateriałemłączącymw sobie wyją&owe właściwości
mechaniczne'
temiczne oraz wysoką odpomośćchemiczną zacząłbyć wykonystywany do wykonywania
Ióżnegorodzaju elementów maszyn i tządzęń . Tworzy'wo znakomicie łączyw sobie dobre
właściwości
ślizgowe'wytŹymałośćmechaniczĘ omz odpomośćna działanie wysokich
tempęratul.Mimo już ponad4oJetniejhistońi eksploatacjii badaliłożyskz polimęrow}łni
warstwami ślizgowymi, w literaturze jest niewiele opracowar{naukowych poświęconych
takim łożyskom a zvłaszcza ukazujących wyniki

analiz teoletycznych i

badan

doświadczalnych..Naturalnym było zaintęresowanie nowym mateńałem gdanskiego
środowiskanaukowego, które zajmuje się od wielu lat zagadnieniami inżynięrii
łoĄskowania.
w przyjętej konwencji Autor w pierwszej częścijak i w następnychprzyrównywał
po|imerowewarstwyślizgowedo powszęchnięstosowanych
wa$tw \łykonanychze stoŃw
cynowych. Mimo wielu zalet tych pierwszych' babbity nie są mateńałemłołskowym
pżeszłości.

Brak w polskiej literaturze a prawdopodobnie i światowęj ńwnię

kompleksowegoomówienia problematyki wykorzystaniamatęriałówpolimerowych w
łożyskach
\łfdłużnych.
W drugiej częścimonografii zaprezentowanorezultaty analiz tęoretycznych łożysk
wzdłuznych przeprowadzonychptzez Antoft' Ze wzg|ędttna ograniczonośćstosowanych
dotąd modeli obliczeniowych' analizę TEHD wykonano z wykorzystaniem metody FsI
(Fluid-solid Interaction).Zastosowanametoda'tączĄcaaĄa|izy przepł}.woweoraz mechaniki
ciata stałego,pozwo|ił na szczegółowe rczważania teoretyczne zja\łisk towarzyszących
w fakresie nieopisaIrym wcześniej.Dodatkowo,analizy
działaniuwęzła łożyskowego
teoretyczne łożysk, poprzedziły badania polimerowego mateńału pokrycia segmenfu
przeprowadzonew celu uzyskania wiarygodnych danych materiałowychdo ob]iczeń. Dla
celów porównawczych_ jak w częścipierwszejmonografii- analizy obliczeniowezostały
wykonane dla łoĄsk z dwoma mateńałamipokrycia: PEEK i białym stopem łożyskow}.rn.
porównanie przebiegu zjawisk i procesów w łożyskach,które
Umożliwiło to bezpośrednie
różniłysięjedynie mateńałęmwarstwy ślizgowej.
W trzeciej częścimonografii przedstawionowyniki badań doświadczalnychłożysk,
przeprowadzonychprzez autola na stanowiskubadawczymPolitechniki Gdńskiej w oparciu
o specjalnie opracowanąmetodykę.zaletą tej metodyki było to' że bazowałana wynikach
pomiarórł zręalizowanych dla próbek wyciętych z segmentówłożyskowych.W ten sposób
okeślonoposzŃiwane paramety dla całejkompoz}'towejwarstwy ślizgoweja nie tylko dla
samego polimeru. Łożyska przebadano w stanach stacjonamych w celu weryfikacji
ręzultatów analiz teorętycznych. Badania doświadczalnewykonano równięż dla stanów
niestacjonamych.Pomiary podobnie jak ana|izy obliczeńowe, zxea|izowaio dla łożysk z
dwoma materiałamipokrycia.
Pmca zawiera wyniki kompleksowychbadań teoretycznychi doświadczalnych
zjawisk w hydrodynamicznymłożyskuwzdhrznymz pokryciem polim€ r owym. wyniki
równoległych badali dla łożysk z pokryciem stop€m łożyskowympozwoliĘ wyciągnąć
wnioskio różnicachw przębięguróżnychprocęsóww różnychłożyskach.
Tęgotypu badania
porównawcze nie byłydotądtematemszczegółorvychanaliz.
Poza samodzielnie opmcowaną monografią Habilitant zaprezentował znaczny
ilościowodorobek prrblikacyjny objęty osiągnięciem narrkowym ,'Rozwój teorclycznych i
eksperymentalnlch meto.I badawcz)łchhydłodynamicznychłoźyskwzdłuż,nych,,
złożoly z
1l publikacji'w tym 7 ujętychw bazieJcR.
Jest również autorem 35 publikacji bezpośredniopowiązarrychz in;;zyńeńąłożyskowania.
Ten zbiór publikacji zawierajedną znajdującąsię w wykazie JCR, współautorstworozdziału

w monognfii wydanej w wydawnictwie Spńnger, ll publikacji wg. wykazu B MNiszw'
sumarycay wskaźniklF pub|ikacjinaukowychwedfugListy JCR wynosi 8,260,w rozbiciu
na lata to;
2009- 0.344
2013- 1,763(3 publikacje)
2014- 1,832,(2 publikacje)
2 0 1 5- 1 , 4 1 8
20t6 - 2,903
Łączna licfba c}'towanw bazie węb of science wynosi 58. Nieco korzystniej pr€zęnfuje się
liczba i proporcjeclowań w bazie Google Scholar wynosząc 89. Z upływemc72.suwskaźnik
c}.lowańwykazuje tendencjewzrostowe
baz,wynosi
pracwg odpowiednich
lndeksHirchaopublikowanych
- Web ofSciencę_ 4
. Googl€ scholal. 5
Podsumowując omawianie dorobku publikacyjnego, stwierdzam' że przedstawiona
monognfla stanowi istotny wkład w dysc1plinę ,,budowa i eksploatacja mąs4)n',, w
szczególności obszar wiedzy związar.y z badaniami' konstluowani€m, wywarzaniem i
eksploatacjąhydrodynamicznychłozysk z niestandardowymiwa$twami ślizgowymi.Poza
monognfią dorobek prrblikacyjny jeŚ zńaczĄcy pod względem ilościowymi zostałistotnię
pomnożony od czasu uryskania stopnianaukowęgodokora. Istotnączęśćdorobku stanowią
ańykuły opublikowanew czasopismachz list JCR i MNisw. oceniając wskaźniki
bibliometryczne na|eży uwzględnić dostępnośćwysoko punktowanych czasopism d|a
tematyki objętejdyscypliną ,,budova i eksploatacjamaszyt|,

4. Charakterystyka dorobku dydakĘcznego
osiągnięciadydaktycznę
dorobkunaukowo-badawczego
Na tle niekiedyimponującego
są znacznie skomniejsze. Dr inż.Michał Wodtke prowadzit wykładi zajęcia ćwiczeniowe z
Podsta\a budo,aymaszyn wedługautorskiegoprogramu dla międzywydziałowegokierunku
Tmnsportw PolitechniceGdńskiej
z:
Prowadzilrównieżzajęciaćwiczeniowei laboratoryjne
dla różnychkierunków,
Poalsrawkohslrukcji ma.r.ą},rl
Grufiki itĄnierskiej ,
Modelowania w projekbwańi1|,

Ko mputero,łe model owanie 3D'
oraz zajęcia w języku angielskim Modeling in Machine Design w laboratońuin
Komputęrowym.
Przygotow}.wałmateriałypomocnicze dla studentów do realizacji zajęć w laboratorium
komputerowym wykorzystującym oplogramowanie cAD. B.ał czynny udział w rozwoju
laboratorium dydaktycznęgo Katedry Maszyn i Pojazdów za co zos|ał uhonorowany
zespołową
nagroĄ RektoraPolitechnikiGdanskiej.
Był promotorem6 prac magisterskichoraz 3 prac inżynierskich.Aktualnie jest promotorem
kolejnych 3 prac magisterskich.Recenzował9 prac dyplomowych.
na żecz dydaktyki byłoopracowanieautorskiegoprogramukursów
Pewnąformą działalności
zastosowania symulacji komputerowych w mechanice oraz prowadzenie warsztatów dla
studentówi pracownikówz wykorzystania
metodyelementówskończonych.
Dysponując du:łm doświadczęniemw badaniach tęor€tycznych, |aboratoryjnych i
ptzemysłowychoraz doświadczeniemw realizacji różnych form dydaktycznych, Habilitant
jest dobrzeprzygotowany
do samodzielnej
działa|ności
dydaktycznej.

5. Dzia|aniainnowacyjnei wdrożeniowe
Dotychczasowadziałalność
naukowa Habi|itantaniesie w sobie duży potencjał
patentowych.
innowacyjności.
StosuŃowo słaboujawniłsię on w uzyskanychświadectwach
(udział
JestwsŃłautoremjednęgopatentu(udziałwłasny25%)i jednegowzoru uż}tkowego
własny20%)'wartojednakpodkreślić,
żeobydwarozwiązaniazostatywdrożone.
CharakterwdroŹeniowymiałyrównież 6 prac wymienionych w p. ó recelzji a zlńązxtych ze
wspołpracą
PolitechnikiGdańskiejz przemysłem.
swoją dfiała|ność
wdrożeniowądr M. wodtke realizowałrównież w działa|ności
o
chamkterzekonstrukcyjnym.Jest wspołautorem9 prac dla:
- LOTOS Petrobaltic
S.A.-6prac
- MAKRUM S.A.
- NOVA Sp. z o. o. Gdynia
- Emapolcdańsk
Dla krajowychi zagranicznychfirm (Zaklad RemontuEnergetykiGdańsk,Alstom
FabrykaMaszyn E|ektrycznych'
RenbewableLtd' schaefflerTechnologiesAG, Dolnoś|ąska
SODA Ciech, PGE Energia OdnawialnaS. A., Andritz Hydro, Alstom Hydro Ltd, PKN
Orlen, VA TECH HYDRO GmbH & Co., Odiut Automex, AXTech, LOTOS Petrobaltic

s' A. KGHM Polska Miedź' Mondi Packaging)przygotowałjako wsŃłautor 24 ekspertyzy,
pmce badawcze, prace pĄektowe - zwyk|e z 50%oudzia|emwłasnyn. l8 z nich do|yczy
własnegoobszaru zainter€sowali naukowych _ łożyskhydrodynamicznych.Ta działalność
aplikacyjna niewątpliwiewzbogacadorobekwdrożeniowy,który należyuznać za znaczny'

ó. Wspó|praca krajowa i międzynarodowa
w obszaże swojej plob|ematykinaukowej Dr inż. Michał wodtke współpracowałz
kĄowyni i zagrarricznymiośrodkaminaukowymi
obok znacaej ilości tematów finansowanych ze środków budżetowych,dr M. wodtke
wykonywał ńwnież prace aplikacyjne. W ramach wspĘracy naŃowo-badawczej
Politecbniki Gdanskiej z przemysłemdr inż.Michał wod&e uczestniczyl w realizacji 6 prac
badawczych:
- 2006 - Projela hydrodynamicznegolożyskt wzdlużnegoz dzielonq
futq podporowq oraz
mechani em wyrównywania obciq:żeńna poszczegóIne segmenty do sprężarki LINDE'
udziałwłasny30olo
.2o08 - Dobór wcisku lulei glowy i stopykorbowodupompy N-C552 - udziałwłasny507o.
. 2009 _ PĄekl i wdrożeńiewzdłużnego
łdźysk!,
segmenlowegoz Indalnq pl,tq podpielajqca
udziałwłasny507o.
- 2o|1 ' Projeld mo.]ethizacji łożyskanośnegohydrozespołuHz-3 EsP Żydowo _ udział
wlasny fsYo.
- 20|3 _ Projekt modernizacjiŁożyskĄnośnego
EI| Tryszczyn_ udziałwłasnyl007o.
- 20|4 _ Projeh przys|osowafiiaseq ehIów ltlżyskanośnego
do zainslalowania dodąrkowych
czujników Pomiaru tempercruryw EsP Porqbka-Żhr_ udzia|w|asny50o/o
Wspólpmca międzynarodowato głównię uczestnictwo w konferencjach naukowych
podczas' których Habilitant wygłosił 4 referaty ( w stanach Zjednoczonych, Francji i
Fin|andii).od 200ór.czterokrotniębrałudziałw EDF/PprimeWolkshopw Poltiers.w 2ol5
otrzymał pierwszą nagodę ''B€st Poster Award'' przyłnaĄą przqz Francuską sekcję
Ameńcan Societyof MechanicalEngineers(ASME) za pracępt. ',ComplianceTestsof the
Polymer Layęrs Used as HydrodynamicBearing coatings'' zaprezentowaną
na l4th EDFPpńme Workshop.Formą wsŃłpracy międzynarodowej
było uczestnictwow progmmle
ERASMUS+. Przebywającprzfz tydzień w National Technica|Univę$ity of Ateny w Grecji
dr M. wodtke wygłosiłserię ł?kładów dla studentów i doktorantów nt. projektowania'
badania,diagnostyki i eksploatacjihydrodynamicznychłożyskwzdfużnych

Umając kompetencj€ dr M. Wodtke powierzanomu rccqrzowanie 24 altykułów w t}'rn6 dla
czasopis z listy JcR, w kajowych i zagranicznychczasopismachnaukowych oraz referató\ł
konferencyjnych.
Działalność
w obszałz€ wsŃłpracy krajowej i międzynarodowejoceniamjako bardzo dobrą

7. ocena końcowa
Na podstawi€ dokonanej analify; dorobku naukowego a zwłaszczapublikacyjnego,
aktywnościw realizacji pĄektów badawczych, działalnościdydaktycznej' działalnościw
organizacyjnejdr inż. Michała Wodtkę,
obszarze wspóĘracy międzynarodowej,działalności
stwierdzam' że przedstawiony dorobek objęty osiągnięciem naŃowym
teoi€tycżnych

,'Rozwój

i ekśperymentalnych metod badawczych hydrodynamicznych lożyśk

wzdłużnych'' stanowi istotny wkładw rozwój dyscypliny naukowej ,'budowa i ek,ploatącja
m(]szyn',oftz żę przędstawionywniosek odpowiadawarunkomstawianymubiegając}'rnsię o
nadanie stopnia doktora habilitowanego w ustawie z dnia 2l kwietda 201'l r. o rfiianie
ustawy o stopniachnaukowychi tytule naukowym oraz o stopniachi Otule w zakresie sztuki
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dfieraik Ustaw z dn. 28 kwietnia 2017 r. poz. 859,
tekstjednolityustawyz dn.l4 marca2003t. - DziennikUstawz dn.28. O9.2Ol'7poz. 1789),
w związkruz powyj.szym Wroszę o nadanie dr inż' Michałowi wodtke stopnia naukowego
doktorahabilitowaneso.
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