Krak6w,2/08/14
Prof. dr hab. iniz.Btazej Skoczeri
Politechnika Krakowska
31-155Krak6w. ul. Warszawska24

Ocena osi4gnig6dr in2. Jana Galickiego,
ubiegaj4cego sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Podstawaprawna
o
o
c

Powolanie w sldad komisji habilitacyjnej przez Centralnq Komisjg ds. Stopni i Tytut1w z dnia
6 czerwca 2014.
(Jstrnvao stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z
dnia 14 marca 2003 (zpdmiejszymi zmianami z dnia 18 marca 2011).
RozporzqdzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa Wyiszegoz dnia I wrzeinia 201I r. w sprawie
kryterifw oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego
(Dz. U. Nr 196,poz. 1165).

Przedmiotemniniejszej oceny s4:
1. Osiqgnigcianaukowe w postaci jednotematycznegocyklu publikacji pt. ,J.{owa teoria
opisu wytrzymaloSci anizotropowych material6w niejednorodnych sformulowana na
podstawie analizy mechanizm6w riszczenia struktury drewna poddanego
zevtnEtrznemuobciq:zenit', zawieraj4cegopozycje Hl + H5 (2005-2013).
2. Osi4gnigcia w postaci innych opublikowanych prac naukowych lub tw6rczych prac
zawodowych a takZe osiqgnigcia w zakresie dydalrtyki, wsp6lpracy naukowej i
popularyzacji nauki.

1 Przedstawieniesylwetki naukowej Habilitanta
Pan dr inz. Jan Galicki urodzil sig 14 czerwca1956 roku i jest absolwentemWydzialu
MechanicznegoPolitechniki Bialostockiej. Stopieri naukowy doktora nauk technicznych
uzyskalr6wnieZna PolitechniceBialostockiejw roku 1991.Do roku 2006pracowalnajpierw
Mechaniki Stosowanej,a nastgpnie
na stanowiskuasystentaa nastgpnieadiunktaw Zak<ladzie
KatedrzeMechaniki i Informatyki StosowanejPolitechniki Bialostockiej.W latach 2006-

2009 pracowalw tej samejKatedrzena stanowiskustarszegowykladowcy aby nastgpniew
roku 2009obj46ponowniestanowiskoadiunkta.Wreszcie,w latach20ll-2013 wr6cil pan dr
ittz. Ian Galicki na stanowiskostarszegowykladowcy w KatedrzeMechaniki i Infomratyki
Stosowanej.
W dorobkunaukowl'rnHabilitanta znajdulesig 6 artykul6w w czasopismachz listy JCR: 5 z
nich opublikowano po roku 2A05 w renomowanych czasopismach o zasiggu
migdzynarodowym.Ponadto,w dorobkuHabilitanta znajdujesig 16 pozycji opublikowanych
w wigkszoSciw materialachkonferencyjnychlub w lokalnychwydawniclwachnaukowych.
Habilitantwykonal
SpoSr6drnch 12 opublikowanopo dolqloracie(w tym 5 samodzielnych).
i zaklad6w.Wyglositwreszcie1 referatna konferencji
takhe4 ekspertyzydla przedsiEbiorstw
migdzynarodowejw Niemczechw roku 1992. W dorobku Habilitantabrak oryginalnych
osi4gnigi projektowych i patent6w. Brak r6wnie2 udzialu w krajowych lub
migdzynarodowychprojektach badawczych.Sumarycznaliczha cytowari prac Habilitanta
wynosi 12, a indeks Hirscha jest r6wny 2. Warto zauwu2yt, 2e prace w materialach
konferencyjnychi wydawnictwachlokalnych *azaly sig do roku 2005, natomiastprace w
po roku 2005.
czasopismach
o zasiggumigdzynarodowym
renomowanych

2 Ocenapublikacji stanowiqcychosi4gnigcienaukowe,o kt6rym mowa w art. 16 ust. 2
Ustawy
Dr inz. Jan Galicki przedstawil jako gl6wne osi4gnigcienaukowe 5 prac (H1-H5),
stanowi4cychjednotematycznycykl publikacji pod wsp6lnymtytulem ,,Nowateoria opisu
wytrzymaNoScianizotropowych material6w niejednorodnychsformulowana na podstawie
obci4Zeniu":
analizymechanizm6wniszczeniastrukturydrewnapoddanegozev,nEtrznemu
Hl. Galicki Jan,CzechMichal, Tensilestrengthof softwoodin LR orthotropyplane,Mechanicsof
Materials,37, 677-686,2005.
H2. Galicki Jan, Application of density as a parameterin descriptionof failure stressunder
uniaxialloadingof softwoodin LR orthotropyplane,Archivesof Mechanics,59,2l-38,2007.
H3.Galicki Jan,Applicationof the fields of objectsformedon the basisof unit tensorobjectsto
failure stresses
of pine wood in the principalorthotropy
describethe tensileand compression
s, 46, 4298-4312,2009.
plane,InternationalJournalof SolidsandStructure
H4. Galicki Jan, Czech Michat, A new approachto formulate the general strengththeories for
anisotropicdiscontinuousmaterials,Part A: The experimentalbasefor a new approachto
formulatethe generalstrengththeoriesfor anisotropicmaterialson the basisof wood, Applied
Modelling,37, 815-827,2013.
Mathematical
H5.Galicki Jan, A new approach to formulate the general strength theories for anisotropic
discontinuousmaterials,Part B: Generalform of polynomial to describethe strengthof
materials,AppliedMathematicalModelling,37,828-850,2013.
anisotropicdiscontinuous
Spo$r6d pigciu prac 2 s4 wsp6lautorskie, a 3 majq charakter indywidualny. Habilitant
przedstawil o6wiadczeniewsp6lautora, zawierajqceokreSleniejego indywidualnego wkladu
do poszczeg6lnychpublikacji. Warto podkreSlid, 2e cho6 liczba prac wchodz4cych w sklad
jednotematycznego cyklu publikacji nie jest imponuj4ca, to jednak ranga czasopism, w

mechaniki,
kt6rych te prace zostaNyopublikowane budzi uznarie. S4 to czasopisma z zak<resu
nauki o materialach i modelowania matemalycznego, takie jak Archives of Mechanics,
Mechanics of Materials, International Journal of Solids and Structures czy Applied
Mathematical Modelling.
Na wstgpie warto podkreSlid stosunkowo nowoczesny charakter tematyki wybranej przez
Habilitanta. Opis wytrzymalo5ciowy anizotroporyych material6w niejednorodnych lryczy w
sobie elementy fizyki i mechaniki oraz elementy in2ynierii i technologii material6w.
Wsp6lnym mianownikiem powyzszych prac jest zastosowaniepowyZszeggopisu do analizy
mechanizmfw zniszczenia strulctury drewna, jako materiatu niejednorodnego wykazuj4cego
ponadto cechy silnej anizotropii. Drewno jest opisywanejako material o zlohonq strukturze,
opartej na eelulozie, hemicelulozie i ligninie, kt6ry podlega licznym mechanizmom
zniszczenia zar6wno pod wplywem rozci4gatia jaki Sciskania.
Ad l) W pracy oznaczonq przez Habilitanta mrmerem Hl przedstawiono mechanizmy
zniszczenia drewna sosnowego w jednoosiowych stanach naprEhenia.W opisie zniszczenia
poshuzono siE formulami Hankinson-Ko1lman-Ashkenazi.Pneprowadzono Iiczne badania
do3wiadczalne.Wklad pracy Habilitanta wynosi 85%.
Ad 2) W pracy oznaczonej numerem H2 zaprezentowano metodg okreSlania naprgZenia
niszczqcego dla przypadku rozciEgarualSciskania drewna sosnowego w pNaszczyLnie
ortotropii LR, na podstawie kryteri6w Mises'a, Ashkenazi-Ganov'a, oraz Tsai-Wu.
Przeprowadzonedla drewna sosnowegoeksperymenty pokazaly, iz wytrzymaloS6zaleLy od
ggstoSci mierzonel na kierunku L. Ta zaIeZnoSCzostala wykorzystana do zdefiniowania
naprg2enia niszczqcego. Przeprowadzona ptzez Atftora analiza wszystkich 3 kryteri6w
wykazala, 2e wyb6r kryterium Ashkenazi-Ganov'a najlepiej oddaje wyniki badan
doSwiadczalnych.Anykutr jest prac4samodzieln4habilitanta.
Ad 3) Praca ozflaczona numerem H3 jest kolejnE indywidualn4 publikacjq Autora i dotyczy
wqvznaczanianaprEaefi niszczqcych dla drewna sosnowego poddanego rczci4ganulSciskaniu
w phaszczy1nie ortotropii. Autor wskazuje na fakt, iz badania doSwiadczalne wykazuj4
liniow4 zaleino!;6 naprghenia niszczqcego (w zakresie rozci4gania lub Sciskania) od ggstoSci
drewna. Analiza zniszczonej struktury drewna pozwala wyznaczy(, korelacjg pomigdzy
naprgZeniem niszczqcym a konkretnym mechanizmem zniszczenia. W artykule Autor
zaproponowal nowe podejScie do wyznaczania naprghen riszcz4cych dla material6w
anizotropowych, oparte naWznaczeniu jednostkowych obiekt6w drugiego i czwartegorzgdu
symetrycznych tensor6w wytrzymaloSci drewna. Cztery modele oparte na w/w obiektach
postuzyly do budowy powierzchni zniszczeria wyrazonej w naprgheniach normalnych w
funkcji orientacji struktury i ggstoSci.Artykul jestpracq samodzieln4habilitanta.
H4 dotyczy r6wnie2 mechanizm6w zniszczeniadrewnajako
Ad 4) Praca oznac,zonanumerem
przykladu materialu anizotropowego.DoSwiadczalnaidentyfikacja mechanizm6w zniszczenia
prowadzi do wniosku, 2e r62ne mechanizmy po stronie rozciqgania i Sciskaniawymagaj4
r62negoopisu. Konsekwencj4jest pojawienie sig swoistej nieci4gloScipierwszego rzgdu dla
Srednich naprg2eri normalnych r6wnych zeru. Ten warunek prowadzi z kolei zdaniem
Habilitanta do ,,braku zalehnofici tensorowych pomigdzy szeScioma naprg2eniami

odniesionymi do skoriczonejobjgtoScimaterialu anizotropowego". W zwi4zku ztym Autorzy
zaproponowali nowe podejScie do opisu material6w anizotropolvych o skomplikowanej
strukturze w nawiqzaniu do wynik6w badan doSwiadczalnych i obserwacji mechanizm6w
zniszczeniadrewna.Wklad pracy Habilitanta wynosi 85%.
Ad 5) Kolejna publikacja jest oznaczona numerem H5 i stanowi kontynuacjg pracy H4 o
charakterze teoretycznym. Autor poshrluje nowe podejScie do opisu powierzchni zniszczeria,
wynikaj4ce z badafi wczeSniej opisanych w pracy H4. W pracy H5 zostala zastosowana
koncepcja nowego wielomianu tensorowego. Autor dalej rozwija koncepcjg jednostkolyych
obiekt6w symetrycmych tensor6w parzystych rzgd6w. Ponadto, Habilitant wprowadza trzy
rodzaje tzw. firnkcji anizotropowego zriszczeria materiatu. Obiekty zawierujqce w swojej
strukturze obiekty podstawowe opisujE hiperpowierzchnie w 6-wymiarowej przestrzeni
naprgaeh. Osiem przecinqqcych sig hiperpowierzchti prowadzi do sformulowania nowego
wielomianu naprghen, kt6ry sluZy do opisu wytrzymaloSci material6w anizotroporyych.
Artykul j est pr ac4samodzieln 4 habililanta.
Warto podkreSlid, iz wsp6lnym mianownikiem powyZsrych prac jest niew4tpliwie pr6ba
zbudowania opisu zniszczeria material6w anizotropolyych o zlohonej strukturze, w
zastosowaniu do drewna sosnowego jako dobrego przykladu tego rodzaju material6w o
praktycznym zastosowaniu.
Podsumowujqc, do najwainiejszych oryginalnych osi4gnigd Habilitanta w przedloZonym
cyklu publikacji naIe?yzaliczy€:
o
.
o

Zastosowanie do opisu wytrzlmraloSci anizotropowych material6w strukturalnych w
miejsce symetrycznychtensor6w parzystych rzgd6w ich obiekt6w.
Wykazanie, 2e wraz ze wzrostem liczby parametr6w niekoniecznie wzrasta
poprawnoS6opisu materiatu anizotropowego.
Rozszerzenie opisu zniszczeria material6w anizotropowych w stosunku do licznych
znanych w literattxze funkcj i zsiszczeria.

o

Przeprowadzeniewielu doSwiadczefi z ur?yciemmigkkiego drewna i identyfikacja
parametr6wzbudowanego modelu.

o

Zastosowanie postulowanego modelu do drewna sosnowego, wykorzystywanego
czgstow praktyce inZynierskiej.

USredniony wskaZnik zaatga2owaria Habilitanta w dw cyklu publikacji wynosi 94%.
Wyniki badan zostaly upowszechnione w uznanych czasopismach o zasiggu
migdzynarodowym lub Swiatowyh, a sumaryczny IF dIa przedloZonego cyklu publikacji
wvnosi blisko 7"2.

3 Ocena innych (nie wchodz4cych w sklad osiqgnigcia wymienionego w pkt. 2)
opublikowanychprac naukowychoraz wskaZnik6wdokonarfinaukowych

Porizsza ocena odnosi sig przede wszystkim do dorobku naukowego, kt6ry powstal po
uzyskaniu przez dr inz. Jana Galickiego stopnia doktora nauk technicznych, a zatempo 1991
roku.
3.1 Autorstwo lub wsp6trautorstwopublikacji naukowych w czasopismachznajdtj4cych sig w
bazie Joumal Citation Reports (JCR).
Brak innych prac pozawykazanymi w gl6wnym osi4gnigciu naukowym.
3.2 Autorstwo/wsp6lautorstwo publikacji naukowych w czasopismach nigdzynarodowych
lub krajowych innych ni? znalduj4ce sig w bazach lub na liScie. Autorstwo opracowaf
zbiorowych, dokumentacji prac badawczych oraz ekspertyz.
W tej grupie prac warto wymienid 16 pozycji opublikowanych w wigkszoSci w materialach
konferencyjnych lub w lokalnych wydawnictwach naukowych (np. International Journal of
Applied Mechanics and Engineering). SpoSr6d nich 12 opublikowano po doktoracie.
Habilitant wni6sl wklad do takich konferencji jak: Intemational Conference on Low Cycle
Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of Materials, Intemational Symposium on Creep and
Coupled Processes,Sympozjum Mechaniki EksperymentalnejCiala Stalego czy Sympozjum
Mechaniki Zniszczenia Material6w i Konstrukcj i.
Ponadto, Habilitant wykonal 4 ekspertyzy dla przedsigbiorstw i zal<hadow,takich jak:
PrzedsigbiorstwoProdukcji Element6w Budowlanych FADOM, Zaldady Plyt Wi6rowych w
Grajewie czy ZakJadStolarki Budowlanej STOLBUD.
3.3 Kierowanie migdzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial w
takich projektach.
Dr inL. Jan Galicki nie wykazaludzialu w jakichkolwiek projektach badawczych.
3.4 Referaty wygloszone na migdzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych.
Dr inZ. Jan Galicki wyglosil 1 wsp6lautorski referat (50%) na konferencji migdzynarodowej
,,Third International Conference on Low-Cycle Fatigue and Elasto-Plastic Behaviour of
Materials" w Niemczech w roku 1992.
3.5 Autorstwo monografii lub podrgcznik6w naukowych.
W dorobku dr inz. Jana Galickiego nie wystgpuj4 monografie lub podrgczniki naukowe
autorstwa Habilitanta.
naukow4.
3.6 Uzyskanenagrody zadziaNalnoSd
Brak informacji na temat migdzynarodowych nagr6d za dziaNalnoSdnaukow4. Habilitant
uzyskal natomiastNagrodg Rektora Politechniki Bialostockiej w roku 1997.

Podsumowujqc,dorobek naukowy Habilitanta moZna podzielid na 2 okresy. Okres
przypadqqcyna lata 199l-2005 charakteryzujesig dzialalnoSci4o stosunkowoniewielkim
zasiggu,polegaj4c4w wigkszo$cina publikowaniupracw materialachkonferencyjnychoraz
zeszytachnaukowychwydawanychnaklademlokalnych wydawnictw.Natomiast,poczynaj4c
o zasiggumigdzynarodowym
notowanych
od roku 2005Habilitantpublikujew czasopismach
na liScieJCR. Sumarycznydorobekpublikacyjnypo doktoracieobejmuje 12 pozyqi przed
2005 (w tym 5 samodzielnych)oraz 6 pozycji w czasopismachz listy JCR (w tym 3
Bior4c pod uwagEindeksHirschar6wny 2 oraz zaledwie12 cfiowafi trzeba
samodzielne).
stwierdzi6,izniejest to dorobekimponuj4cy.Na przestrzeni23latpo doktoraciepojawilo sig
zaledwie 18 pozycji. Warto jednak podkre51i6,i2 poSr6dnich znajduje sig 8 publikacji
ich Autora.
co niew4tpliwieSwiadczyo wysokimstopniusamodzielnoSci
samodzielnych

4 Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz informacji o wsp6lpracy
migdzynarodowej Habilitanta

4.1 Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach migdzynarodowych lub
krajowych.
W dokumentacji przedLohonejprzez Habilitanta brak informaqinaten temat.
4.2 U dzial w komitetach organizacyjnychkonferencji naukowych.
Habilitant przylacza organizacjg sympozjum ,,Mathematics Applied to Solid Mechanics" w
ramach Intemational Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics
(ICNAAM), Grecja, 2013.
Recenzentowi nie udalo siEjednak znale26 ani w nadeslanych dokumentach ani w dostgpnych
w sieci materialachkonferencji ICNAAM 2013 przytoczonegoprzez Habilitanta sympozjum.
4.3Udzial w konsorcjachi sieciachbadawczych.
W dokumentacji przedNolonejprzez Habilitanta brak informacji na ten temat.
4.4 Kierowanie projektami realizowanymi we wsp6lpracy z naukowcami z innych oSrodk6w
polskich i zagranicznych.
W dokumentacji przedlohotej przez Habilitanta brak informacji na ten temat.
4.5 Udzial w komitetach redakcyjnych i radachnaukowych czasopism.
W dokumentacji przedlohonej przez Habilitanta brak informacji na ten temat.
4.6 Czlonkostwo w migd4marodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach
naukowych.
W dokumentacji przedNolonq przez Habilitanta brak informacji naten temat.

4.7 Osi4gnigciadydaktyczne oraz osi4gnigciaw zakresiepopularyzacji nauki.
Habilitant przylacza modernizacjg stanowisk laboratoryjnych z Mechaniki i WytrzymatoSci
Material6w w zamiejscowym punkcie ksztaLceniaw Suwalkach oraz opracowanie stanowiska
laboratoryjnegow Katedrze Mechaniki i Informatyki StosowanejPB.
4.8 Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora
pomocniczego (z podaniem tytul6w rozpraw doktorskich).
W dokumentacji przedlohonejprzez Habilitanta brak informacji na ten temat.
4.9 Stazew zagraticznych lub krajowych oSrodkachnaukowych lub akademickich.
Habilitant przytaczastaZnaukowy w Instytucie Inzynierii Materialowej Politechniki SQskiej
w roku 1984.
4.I0

Udziat w zespolacheksperckichi konkursowych.

Habilitant przytaczaudzial w Komisji Senackiejds. Studenckichi Dydaktyki w latach 2007-8
orazudzial w SenackiejKomisji ds. opracowaniaRegulaminu Oceny Dokonari Pracownik6w
Niebgd4cychNauczycielami Akademickimi w roku 2007.
4.11 Wykonanie ekspertyz lub innych opracowari na zam6wienie organ6w wladzy
publicznej, samorz4du terytorialnego, podmiot6w realiztsjqcych zadaria publiczne lub
przedsigbiorc6w.
Habilitant przytacza 6 ekspertyz i badan wykonanych na zlecenie lokalnych przedsigbiorstw.
4.12 Recenzowanie projekt6w migdzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w
czasopismachmigdzynarodowych i kraj owych.
Habilitant przytacza dwie recenzjeartykul6w w Bioresource.
Podsumowujqc naleiry stwierdzi6, i2 dorobek dydaktyczny i popularyzatorski przedstawiony
w autoreferaciejest stosunkowo niewielki i ogranicza sig do opracowania i modernizacji
stanowisk laboratoryjnychz Mechaniki i WytrzymaloSci Material6w. Generalnie, odnosi sig
wrazenie, 2e dzialalnoSddydaktyczna i popularyzatorskanie jest mocn4 stron4 Habilitanta a
wsp6lpraca migdzynarodowa pral<tycznienie istnieje. DzialalnoS| orgarizacyjna zawieru
przedewszystkim udzia\ w pracachdw6ch Komisji SenackichPolitechniki Bialostockiej.

5 Uwagi kor{cowe
Dr in?. Jan Galicki jest osobE zajmu14c4sig badaniami naukowymi od roku 1982 (32lata).
Stopieri naukowy doktora nauk technicznych uzyskal w roku 1991. Jednak dopiero po roku
2005 Habilitant publikuje w czasopismacho zasiggu migdzynarodowym, notowanych na
lifuie JCR. Sumaryczny dorobek publikacyjny po doktoracie obejmule 12 pozycji (w tym 5
samodzielnych) w materialach konferencyjnych i lokalnych wydawnictwach naukowych,

z listy JCR (w tym 3
opublikowanychprzedrokiem 2005, oraz 6 pozycji w czasopismach
samodzielne),opublikowanychw znakomitejwigkszoScipo roku 2005. Bior4c pod uwagg
zaledwie12 trzeba
skromnyindeksHirscha(2) oraz sumaryczn4liczbEcytowadwynoszQcq
stwierdzi6,i2 dorobek ten nie znajdujejak dot4d szerokiegooddZwigkuw Srodowisku
naukowym.W ci4gu23lat pracypo dokloraciew dorobkuHabilitantapojawilo sig zaledwie
iz wSr6dnich znajdujesigaZ8 publikacjisamodzielnych
18pozycji.WartojednakpodkreSli6,
(44%),co niew4tpliwieSwiadczyo wysokim stopniusamodzielnoSci
ich Autora.Ponadto,w
pracy naukowej Habilitanta widai po roku 2005 wyra1nq poprawg jakoSci i zasiggu
do kt6rychAutor adresujeswojeartykuly.
czasopism,
Dorobek dydaktyczny i popularyzatorskinie jest mocn4 stron4 Habilitanta (pomimo
wieloletniej pracy na stanowiskustarszegowyktadowcy) i ograniczasig do opracowaniai
modernizacji stanowisk laboratoryjnych z Mechaniki i WytrzymaloSci Material6w.
Habilitantapraktycznienie istnieje.Dzia\alnoSd
organizacyjna
Wsp6lpracamigdzynarodowa
zawierc przede wszystkim udzial w pracach dw6ch Komisji Senackich Politechniki
dorobku.
Bialostockiej.W tym zakresietrudno zatemo wysok4ocengprzedlohonego

6 Podsumowanie opinii oraz wniosek koficowy
Podsumowuj4c stwierdzam, i2 dorobek naukowy Habilitanta zawierajEcymiEdzy innymi 12
pozycji (w tym 5 samodzielnych)w materialachkonferencyjnych i lokalnych wydawnictwach
naukowych, opublikowanych przed rokiem 2005, oraz 6 pozycji w czasopismachz listy JCR
(w tym 3 samodzielne),opublikowanych w znakomitej wigkszoScipo roku 2005, a takhe 4
ekspertyzy dla przedsigbiorstw, nale?y ocenid mezbyt wysoko w Swietle zar6,wnodlugiego
okresu jaki uplyn4l po doktoracie (23 lata), jak i stosunkowo niskich parametr6w
naukometrycznych (h--2, lc:12). W dorobku Habilitanta brakuje realizacji projekt6w
badawczych, a wsp6lpraca migdzynarodowa praktycznie nie istnieje. UwaZam natomiast, ze
osiqgniEcianaukowe Habilitanta maj4 w blisko 45-ciu procentach charakter samodzielny i
Swiadcz4o konsekwencji w realizaqi postawionych cel6w (sp6jna tematyka uprawiana od
lat). Pozostaleskladniki dorobku (dydaktyczny, popularyzatorski i orgarizacyjny) uwaZamza
szcz4tkoweiniewystarczaj1coudokumentowane.
Stwierdzam wreszcie, 2e przedstawiony do oceny dorobek dr inl. Jana Galickiego jest w
wielu obszarachniewystarczajqcy (lub niewystarczaj4coudokumentowany) i w niewielkim
tylko stopniu spelnia wymagania niezbgdne do nadania stopnia dr hab. Ponadto, gl6wne
osi4gnigcie naukowe, jakim jest przedlohony przez Autora cykl 5 publikacji, nie stanowi
znacznego wkladu Habilitanta w ronv6j dyscypliny naukowej Mechanika, o czym m.in.
Swiadczy niska cytowalnoSi tych prac. WyraLam zatem pnekonanien 2e w Swietle
kryteri6w obowi4zuj4cej Ustawy o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym
pruedloZony dorobek jest niewystarczaj4cy do wystqpienia z wnioskiem o nadanie
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Mechanika.

