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Podstawaprawna:
Ustawa z dma 14 marca 2003 r. (Dz. U. nr 65103poz. 595 z poLn. zm.), w tym ze zmianami
z dnia27 hpca2005r(Dz. U. nr 164poz. 1365)otazz dnia 18 marca20lI r. (Dz. U. nr 84
poz. 455),Rozporz4dzenieMinistra Nauki i SzkolnictwaWylszego z dnia 7 twzeSnia20Il
r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165) oraz Rozporz1dzemeMinistra Nauki i SzkolnictwaWylszego
z dnia 22 wrzeSnta20II r., (Dz. U . nr 204 poz. 1200).

1. Kandydat
Dr inZ. Marek Romanowiczjest absolwentemWydnalu MechanicznegoPolitechniki Bialostockiej,
gdzie w 1997 roku uzyskaltytil magistra inLynterana kierunku mechanika i budowa maszyn. Pracg
magistersk4 pt. ,,Badanie wibrorelaksacji naprEhen w zlohonym stanie naprgLeh w stopie
aluminium" przygotowal pod opiek4 prof. Anatoliusza Jakowluka. Dalsza kariera naukowa
Habilitanta r6wnieZ zwiqzanajest z Wydzialem Mechanicznym Politechniki Bialostockiej, gdzie
jest zatrudniony od 1996 roku, pocz4tkowo na stanowisku asystenta,a obecnie na stanowisku
adiunkta. W 2007 roku obronrl prac7 doktorsk4 pt. ,,Prognozowaniepgkania drewna na podstawie
kryteri6w zwiqzanych z pNaszczyznqfrzycznE" i uzyskal stopieri doktora nauk technicznych
w dyscyplinieMechanika.Promotoremw przewodziedoktorskim byt prof. Andrzej Seweryn.

2. Og6lna charakterystyka dorobku naukowego
Habilitant przedstawil autoreferat,w kt6rym obszernieopisal wyniki za.warlew jednotematycznym
cyklu 5 samodzielnych publikacji zgloszonym jako osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy
oraz w 2 wsp6lautorskich publikacjach niewchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego.
Przedstawil takle listg publikacji, kt6ra zawreraocengjego wktadu do publikacji zespolowych.
Wsp6tautoremwszystkich publikacji zespolowych opublikowanych po doktoracie jest prof. A.
Seweryni we wszystkichprzypadkachwklad Habilitantaocenionona75%o.
Tematyka badaf prowadzonych przed doktoratem dotyczyla przede wszystkim modelowania
pgkania drewna w zlohonym stanie naprghenia.Sformulowano lokalne warunki wytgzeniowe dla
czterech mechanizmSw znrszczenra drewna. Zaproponowano takze rozwinigcie nielokalnego
kryterium pgkaniaSewerynaiMroza (1995) do prognozowaniapgkaniadrewnaw niejednorodnych
stanach naprghenia wywolanych powstaniem szczeliny. Otrzymane wyniki weszly w sklad
rozprawy doktorskiej Habilitanta, a nastgpnie, juz po uzyskaniu stopnia doktora, zostaly
opublikowane w dw6ch artykulach w czasopismacho zasiggumiEdzynarodowym.
Prued doktoratem, Habilitant opublikowal 6 wsp6lautorskich prac w czasopismach o zasiggu

lokalnym (np. ,,Zeszyty Naukowe Politechniki Bialostockiej", ,,Zeszyty Naukowe Politechniki
Poznariskiej", ,,International Journal of Applied Mechanics and Engineering") oraz 2 rozdzialy
w monografiach.
Na dorobek po doktoracie sklada sig 7 artykul6w opublikowanych w czasopismachz listy Journal
Citation Reports(JCR), w tym 5 publikacji indywidualnych.Nalezy zwr6cic uwagg, 2e wigkszoSi
zlych artykul6w opublikowano w dobrych czasopismach o Sredniej lub wysokiej wartoSci
wskaZnika Impact Factor (IF). SumarycznyIF publikacji wynosi 9.015. Habilitant jest r6wniez
autorem lub wsp6lautorem 5 artykutr6ww czasopismachlokalnych (spoza listy JCR) oraz autorem
jednegorozdzialuw monografii.
Wyniki swoich prac Habilitant prezentowal na26 sympozjach i konferencjach naukowych, w tym
10 po doktoracie. Nalezy zwr6ci6 uwagg, 2e byly to w zdecydowanej wigkszoSci konferencje
lokalne zrcferatamiw jgzyku polskim.
Jako osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy Habilitant przedstawii jednotematyczny cykl
publikacji pod tytulem ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczeniapolimerowych kompozyt6w
wl6knistych". Na cykl publikacji skladasig 5 samodzielnychprac opublikowanychw czasopismach
z listy JCR w latach 2009-2014 (praca l5l ukazala sig w 2014 roku, ale w czasie skladaniawniosku
byNajuz opublikowanaon-line imialanumer DOI).
Publikacje Habilitanta uzyskaly 14 cytowan w bazie Web of Science, w tym 12 cytowaf bez
uwzglgdnienia autocytowari, a indeks Hirscha ma wartoS63. Odpowiednie liczby cytowat'rwedtrug
bazy Scopuswynosz?19 i 17 (H:3).

3. Ocena cyklu publikacji stanowi4cegoosi4gnigcienaukowe w rozumieniu Ustawy
Na jednotematyczny cykl publikacji pod tltulem ,,Mikromechaniczne modelowanie zniszczenia
polimerowych kompozytSw wl6knistych" sklada sig 5 samodzielnych prac opublikowanych
w angielskoj Ezycznych czasopismach o zasiggu mi gdzynarodowym.
Wszystkie prace dotyczq modelowania rozwoju uszkodzefl w kompozytach zbrojonych wl6knami.
ZastosowanepodejScieto homogenizaqa numeryczna (computational homogenization)bazqqcana
metodzie element6w skofczonych (MES). PodejScie to jest szeroko stosowane w mikrome chanrcznymmodeIowaniu material6w niej ednorodnych.
Praca [1] dotyczy modelowaniawplywu postgpuj4cegoodspojeniawl6kna od osnowy.W tym celu
zbudowano model MES periodycznej kom6rki kompozytu poddanej rozciqganiu w kierunku
poprzeaznym do kierunku wl6kien. W modelu uwzglgdniono trzy fazy o wlaSciwoSciach
sprgzystych: wl6kno, osnowg i warstwg migdzyfazow4 o wlaSciwoSciachzmieniajqcych sig wraz
z odlegloSci4 od wl6kna. Odspajanie zamodelowano przy pomocy element6w kohezyjnych
i dwuliniowego kohezyjnegomodelu pgkania.Nie jest jasne dlaczegozastosowanotr6jwymiarowy
model MES do anahzy zagadmenradwuwymiarowego (geometriaukladu, wlaSciwoScimaterialowe
oraz warunki brzegowe definiuj4 zagadnienie dwuwymiarowe). Obliczenia przeprowadzono
zwykorzystaniem komercyjnego pakietu ANSYS. W szczeg6lnoSciprzebadanowplyw parametr6w
modelu na makroskopow4 l<rzywq poprzecznegorozci1gania kompozytu o osnowie epoksydowej
zbrojonej wl6knami szklanymi, w tym na oslabienie w zakresie pokrytycznym. Ponadto
przeanalizowano ewolucjg rozldadu naprghen obwodowych w osnowie i na tej podstawie
zaproponowanokryterium zniszczeniakompozytu poddanegopoprzecznemrLrozci4ganiu.PodejScie

zastosowane w pracy nale?y uznaf za standardowe, natomiast szczegShowaanahza wynik6w
modelowania oraz wplywu parametr6w mikroskopowych jest wartoSciowa.Z kolei og6lne wnioski
wynikaj4ce z pracy sq rcczej oczywiste. Mianowicie autor stwierdza, ze wartoSci parametr6w
modelu maj4 wplyw na makroskopow4 odpowiedz materialu, a takZe 2e odspajanie wl6kna od
osnowy kontroluje zniszczeme warstwy kompozytu poddanej poprzecznemu rozciqganiu. Jest to
oczywista cecha przyjEtegomodelu, gdyz odspajaniejest jedynym mechanizmemuszkodzenia
uwzglgdnionymw modelu.
W pracy l2] rozwimgto model opracowany w pracy lll poprzez uwzglgdnienie losowego rozkladu
wl6kien w kom6rce elementarnej. W tym celu opracowano dwuwymiarowy model MES
periodycznej kom6rki elementarnej zawierajqcq 39 losowo rozlohonych wl6kien przy zadanym
udziale objgtoSciowym.Podobniejak w pracy [1] uwzglgdniono obecnoSdwarstwy migdzyfazowej
r przyjgto, 2e rnicjacja uszkodzenra zachodzi poprzez odspojenie wl6kien od osnowy. Dla tak
przygotowanej kom6rki elementarnej przeprowadzono anahzg wplywu parametr6w modelu na
makroskopow4 krzyw4 rozciqgania w kierunku poprzecznym do osi wtr6kien. Uzyskane wyniki
potwierdzity,Zejako pierwszeodspojeniuulegaj4wl6kna w rejonacho lokalnie wigkszym udziale
objgtoSciowym wl6kien. Podobnie jak w przypadku pracy t1l zastosowanepodejScie jest
jest zastosowaniemodelu w praktyce ze wzglgdu na duZE
standardowe,natomiastbardziq zNoAone
hczbE wl6kien i koniecznoSd wymuszanra warunk6w periodycznoSci przemieszczen. W pracy
zabral<loanalizy wplywu losowego rozlohenia wt6kien na makroskopow4 odpowiedZ kompozytu:
dla zadanegoudzialu objgtoSciowegowl6kien przebadanojedynie jedn4 realizacjg ich losowego
rozl<ladu. Mo2na sig spodziewal, 2e przy ograniczonej wielkoSci kom6rki elementarnej
makroskopowa odpowrcd? kompozytu mole wykazywat znacznq czuNoic na mikrostrukturg,
szczeg6Iniew zakresiepokrytycznym.
Praca l3l zawrera dalszerozwinigcie modelu opracowanegow pracach [1,2]. W tej pracy, oprocz
odspajania wl6kien od osnowy, uwzglgdniono takZe odksztalcenia plastyczne w osnowie oraz
pgkanie wl6kien w kompozycie poddanym jednoczelnie osiowemu rozci4ganiu i poprzecznemu
Sciskaniu.W modelu przyjgto periodyczny uklad wl6kien i przyjgto,2e wszystkie wl6kna pgkaja
jednoczeSnie.Pgkanie wl6kien zamodelowanopodobnie jak odspajaniewl6kien, to znaczy przy
pomocy element6w kohezyjnych, przy czym parametry modelu opisuj4cego pgkanie wt6kien
oczywiScie rcZnrq sig od tych opisuj4cych odspajanie. Powy2sze zaNoaeniapozwolily na
skonstruowanie stosunkowo prostej tr6jwymiarowej kom6rki elementarnej. Natomiast nale?y
zwr6crf uwagg, 2e zaLozenie jednoczesnego pgkania wszystkich wl6kien jest silnym
uproszczeniem,kt6re wyklucza z analizy na przykLad efekty zwiqzane z redystrybuqq obciELefr
osiowych na wl6kna s4siaduj4cez lokalnie pgknigtym wl6knem. Gl6wnym wynikiem obliczeri s4
kryyczne wartoSci naprghen w rczpatrywanym zlohonym stanie naprE2enia. kt6re por6wnano z
wynikami doSwiadczalnymi oraz z analitycznym kryterium Pucka. Analiza lokalnego stanu
odksztalceniai uszkodzenrapozwolila r6wniez na okreSleniewiod4cych mechanizm6w zniszczenia
kompozytu poddanegoosiowemu rozciqgantui poprzecznemuSciskaniu.
W pracy [4] przeprowadzono mikromechanicznE analizg uplyrmr wlaSciwoSci mechanicznych
warstwy mrgdzyfazowq oraz jej gruboScina efektywny poprzecznymodul sprgzysto6cikompozytu.
W obliczeniach uwzglgdniono losowy rozklad wl6kien i przeprowadzonouSrednianiepo 10
realizacjach losowego rozkladu wl6kien dla ustalonego udzialu objgtoSciowego i dla ustalonej
liczby wlokien w kom6rce elementarnej.Wyniki obhczenpor6wnano z danymi doSwiadczalnymi.
Propozycja, aby na podstawie takiego por6wnania szacowa(, rozkJad wlaSciwoSci sprgzystych
w warstwie mrgdzyfazowej wydaje sig malo reahstyczna bior4c pod uwagQ znaczny rozrzut
wynik6w eksperymentalnych i szereg zalo2eh przyjgtych przy konstruowaniu modelu
mikromechanrszflego, atakhe stosunkowo niewielki wplyw szacowanego parametru p na

efektywny modul sprgzystoSci.Nale2y przy tym zwr6ci6 uwagg, 2e obecnie dostgpne s4 metody
bezpoSredniego
badania wla5ciwoScimaterial6w w skali mikro i nano, w tym cienkich warstw
miEdzyf azowych,na pr zyklad przy pomocy techniki nano-i ndentacji.
Praca [5] poSwigconajest modelowaniu uszkodzeniakompozytu poddanego SciskaniuwzdLuL
wl6kien. Jako mechanizm zniszczenra przyjEto uplastycznienie osnowy poNqczonez mikrowyboczeniem wl6kien. W pracy zaproponowano nowe podejScie bazuj4ce na analizie MES
komorki periodycznejpoddanej Sciskaniu.W odr6znieniu od innych podobnych modeli przyjEto
niejednorodn4 sinusoidaln4 imperfekcjE vN.o2eniawl6kien wewnqtrz kom6rki periodycznej.
W modelu rozpatrywanajest dwuwymiarowa kom6rka elementarna,a zatem kompozyt zbrojony
wloknami reprezentowanyjest przez oSrodekwarstwowy. Podobnie jak w pracy l3l przyjgto, 2e
osnowa jest materialem sprgzysto-plastycznym,a do opisu plastycznoSci przyjEto warunek
Druckera-Pragera oraz stowatzyszone prawo plynigcia plastycznego. W pracy pokazano, 2e
zaproponowanepodejScieLqczy zalety modeli zaldadaj1cychperiodyczne warunki brzegowe oraz
brzeg swobody, w obu przypadkach z jednorodn4 sinusoidaln4 imperfekcjq ulozenia wl6kien.
Analiza mechanizmu znrszczeniav,rykazala,2e zaproponowanymodel prawidlowo opisuje proces
mikrowybo czeniawl6kien i rozw6j zmszczeniaw stanachpokrytycznych.
Tematyka wszystkich prac wchodzqcych w sklad cyklu publikacji stanowi4cego osi4gnigcie
naukowe Habilitanta jest sp6jna. Przebadano roLne aspekty mikromechaniki polimerowych
kompozyt6w wl6knistych, gl6wnie w aspekcie rozwoju uszkodzen i mechanizmow zniszczenia.
Podjgta tematyka badawcza jest aktualna i ciekawa, a uzyskane wyniki sQ waftoSciowe.
Opracowano szereg modeli mikromechanicznych opisuj4cych sztywnoSd i wytrzymalolc
kompozyt6w wtr6knistych, a ich weryfikacjg przeprowadzono z wykorzystaniem istniej4cych
modeli analrtycznychoruz wynik6w doSwiadczalnychdostgpnychw literaturze.
Zastosowaneprzez Habilitanta podejSciemikromechanrcznema niew4tpliwe zalety,kt6re s4 dobrze
znane i zostaly uwypuklone w autoreferacie. Nale2y jednak zwr6cic uwagg, ze modelowanie
mikromechaniczne zlohonych zjawisk, naprzykNadtych towarzyszycych powstawaniu i rozwojowi
uszkodzefr w materiale kompozytowym, wymaga przyjgcia szeregu zaloLeh odnoSnie modeli
konstytutywnych w skali mikro i ich parametr6w. W spos6b oczywisty wynik modelowania
mikromechanicznegozaleIy od tych zaloLen,a niekt6re jakoSciowe zalehno(;cis4 wrgcz oczywiste.
Ponadto, zgodnoSd przewidywari modelu z eksperymentem mo2na czgsto uzyskat popruez
odpowiedni dob6r parametr6w modeli w skali mikro bez gwarancji, 2e parametry te mqq
realistyczne wartoSci. Omawiane prace w duZej mierze charukteryzujewlaSnie tego typu podejScie
i, zdanrem recenzenta,zabrakLow nich og6lniejszej refleksji na temat ograniczenzastosowanego
podejSciamikromechanicznego.Aby model mikromechaniczny byl w pelni predykcyjny, parametry
modeli w skali mikro nale?aloby uzyskac z mezalelnvch pomiar6w, co oczywiScie nie jest latwe,
o ile jest w og6lemozliwe.
Podsumowujac,wyniki uzyskane przez Habilitanta i zawarte przedstawionym cyklu publikacji s4
w ocenie recenzenta waftoSciowe i stanowlE znaczEcy wklad do dyscypliny Mechanika. Na
podkreSleniezasluguje fakt, 2e wszystkie prace wchodz4cew sklad cyklu s4 samodzielnei ukazaly
sig w czasopismacho zasiggu migdzynarodowym.

4. Ocena pozostalych osi4gnigdnaukowo-badawczych
Habilitant opublikowal 7 prac w czasopismachz listy JCR, wszystkie po doktoracie, w tym 5 prac
indywidualnych. Na osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy sklada sig 5 spoSr6dv,ryzej
4

wymienionychT prac. Pozostaledwie prace,kt6rych wsp6lautoremjest prof. A. Seweryn,promotor
w przewodzie doktorskim Habilitanta, zostaNyco prawda opublikowane po doktoracie, ale zgodnie
z attoreferatem zawreraj4 wyniki badari zawarte w pracy doktorskiej. A zatem. na calkowity
dorobek naukowy Habilitanta sklada sig jedynie doktorat wtaz z dwoma artykulami prezentuj4cymi
wyniki tego doktoratu oraz cykl pigciu publikacji zgNoszonyjako osi4gnigcie naukowe
w postgpowaniu habilitacyjnym. Pozostale prace opublikowane w czasopismach o zasiggu
lokalnym lub jako rozdzialy monografii, w tym prace pokonferencyjne, majq zdecydowanienisk4
rangg i nie moZna uzna6, 2e znaczEcozwigkszaj4 dorobek naukowy Habilitanta. Habilitant jest tez
autoremjednego patentu RP.
Habilitant bral udzial w 26 sympozjach i konferencjach naukowych. Byty to w zdecydowanej
wigkszoSci konferencje lokalne z referatami w jgzyku polskim. Tylko jedna konferencja miala
zdecydowanie migdzynarodowy charakter (3rd International Conference on Material Modelling,
Warszawa2013) i tylko jedna konferencja odbyla siEza granic| Qr{ovyeTechnologii Izgotovlenija
Mnogokrital'nychModulej, Naroc, BialoruS2002).
Habilitant jest kierownikiem grantu NCN w programie Sonata realizowanegow latach 2012-2017.
Brak jest informacji na temat udzialu w innych projektach badawczych.
Podsumowuj4c, dorobek naukowy Habilitanta po wylEczeniu cyklu publikacji stanowi4cych
osi4gnigcie naukowe w rozumieniu Ustawy jest nikly i stanowczo niewystarczajqcy do ubiegania
sig o stopieri doktora habilitowanego. R6wnie2 Iiczba cytowari prac Habilitanta (14 cytowaf w
bazie Web of Science,indeks Hirscha r6wny 3) jest niska, co Swiadczyo tym, 2e jego prace nie
uzyskaly (eszcze) uznania w migdzynarodowym Srodowisku naukowym. W zwiqzku
zpowyhszym, zdamem recenzenta, Habilitant nie wykazuje sig istotn4 aktywnoSci4 naukow4,
o ktorej m6wi lJstawa, a zatem nie spelnia warunk6w stawianych kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego.

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, udzialu w projektach badawczych
oraz wsp6lpracy migdzynarodowej
Bgd4c pracownikiem Politechniki Bialostockiej Habilitant prowadziL szereg wyklad6w dla
student6w i doktorant6w, w tym wyklad ,,Engineering Mechanics" w jgzyku angielskim dla
student6w programu Erasmus. Byl r6wniez promotorcm trzech prac magisterskich. Ocena jego
dorobku dydaktycznegojest wigc pozytywna.
Na dzialalnoSdorganizacyjn1Habilitanta sklada sig czlonkostwo w komitecie organizacyjnym IV
Migdzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Material6w i Konstrukcji (August6w
2007). Ponadto w latach 2007-2011 Habilitant byl sekretarzem naukowym czasopisma ,,Acta
Mechanicaet Automatica" wydawanegoprzezPolitechnikgBialostock4.
Habilitant wykonal recenzje 6 artykul6w dla czasopismnaukowych o zasiggu migdzynarodowym
(np. ,,EngineeringFractureMechanics", ,,ComputationalMaterials Science")oraz 3 artykut6w dla
czasopismo zasiggulokalnym.
Analiza przebiegu kariery naukowej Habilitanta wskazuje, 2e brak w niej istotnych element6w
charakteryzuj4cych aktywnego r dojrzalego badacza takich jak staLe w zagranicznych lub
krajowych oSrodkachnaukowych, wsp6lpraca migdzynarodowa, wsp6lpraca z innymi oSrodkami
naukowymi w Polsce, udziaNw projektach konsorcyjnych. Znamiennejest r6wnie2 to, 2e od 2009

roku Habilitant publikuje jedynie prace indywidualne (nie licz4c mniej istotnych, opublikowanych
w czasopismachlokalnych prac, kt6rych wsp6lautoremjest promotor doktoratu,prof. A. Seweryn).
Jest to z jednej strony cecha pozytywna, Swiadczqcao samodzielnoScii niezalehnoScibadawczej.
Jednakz drugiej strony Swiadczyto o braku jakiejkolwiek wspolpracy zinnymibadaczami.

6. Wniosek koricowy
Podsumowuj1c przedstawion4 powyzej szczegolow4 oceng dorobku dr. Marka Romanowicza
stwierdzam.2e:

1 ) Cykl pigciu publikacji zgloszonychjako osi4gnigcienaukowe w rozumieniu Ustawy wnosi
znaczEcy wklad do dyscypliny naukowej Mechanika i spelnia wymagania stawiane
kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych.
2) Caikowity dorobek naukowy Habilitanta, na kt6ry oprocz wymienionego powyZej cyklu
publikacji skladaj4 sig jedynie dwie prace prezentujqcewyniki zawafie w doktoracie, jest
niewystarczajqcy r nie spelnia wymagari stawianych kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego w zakresie istotnej aktywnoSci naukowej, o kt6rej m6wi Ustawa. Ponadto
prace Habilitanta nie uzyskaly jeszcze znacz4cej liczby cytowari. Zdaniem recenzenta
wniosek o przeprowadzeniepostgpowaniahabilitacyjnegojest wigc przedwczesny.
3 ) W dorobku Habilitanta brak jest wsp6lpracy z innymi jednostkami naukowymi, w tym
wsp6lpracy migdzynarodowej, brak jest r6wnieZ wsp6lpracy z innymi badaczami,
z wyj4tkiem promotora doktoratu.
4) Dorobek dydaktyczny i organrzacyjnyHabilitanta jest dostateczny.
Bior4c pod uwagg caloksztaltosi4gnigi stwierdzam, 2e przedstawionydorobek naukowo-badawczy
nie spelnia wymog6w potrzebnych dla uzyskania stopnia doktora habilitowanego i wnioskujg
o odmowg nadaniadr. Markowi Romanowiczowi stopnia doktora habilitowanego.
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