
Warszawa, dnia 23 maja2072t.

ucHwALA ZAWIERAJACA OPINI4 W SPRAWIE NADANIA LUB ODMOWY NADANIA
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

DR. ANDRZEJOWI DANILUK

Dzialajqc na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. nt 65103 poz. 595) z

p6hniejszymi zmianamiUstaw z dnia27 lipca 2005 r' (Dz. U. Nr 164 poz. 1365), z dnia

18 *ur.u 20ll r. (Dz.U. nr 84 poz. 4ll),Rozporzqdzenia Ministra Nauki i SzkolnictwaWyhszego z

dnia22 wrzeSnia 2071 r. (Dz. U.2011 nr 204 poz. 1200) oraz na podstawie decyzji Centralnej

Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w z dnia3O stycznia 2012 roku Komisja Habilitacyjna w skladzie:

1. prof. Tadeusz Morzy - przewodnicz4cy
2. drhab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT PAN - sekretarz
3. prof. Zbigniew Czech - recenzent
4. prof. Witold Danrinel - recenzent
5. prof. Pawel DluZewski - recenzent
6. prof. Marian Chudy - czlonek komisji
7. prof. Krzysztof WiSniewski - czlonek komisji

zap o znala sig z pr zy gotowanymi re cenzj ami ot az attot eferatem hab i I itanta'
po dyskusji, w kt6re.1 czlonkowie Komisji Habilitacyjnej przedstawili swoje opinie na temat osi4gni96

habilitanta przewodnicz4cy Komisji zaproponowal nastqpuj4c4tre56 uchwaly :

,,Komisja Habilitacyjna stwierdza, 2e osi4gnigcia naukowe zaprezentowane w dokumentacji

zawierijqcej cykl publikacji i dostarczonej przez habilitanta nie stanowiq znacznego wkladu w

ronv6j dyscypliny naukowej informatyki i w rvtiqzku z tym Komisja Habilitacyjna WraLa
negatywn4opinig w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Daniluk'"

Przewodnicz4cy Komisji zaproponowal nastEpuj4ce uzasadnienie podjqtej uchwaly:

,, Jako podstawg do ubiegania siq o stopieri doktora habilitowanego habilitant przedstawil cykl 11

pubtitacii, oznaczonych B18-828, zamieszczonych w czasopiSmie Computer Physics^Communications. 
Jako uzupelnienie cyklu powyZsrych publikacji habilitant przedstawil opracowane i

wdrozone przez siebie programy.
W cyklu zgloszonych publikacji, 8 publikacji (820-826,828) ma objqtoS6 2 do 4 stron, i stanowi, de

facto, opisy kolejnych wersji opracowanych program6w komputerowych. Komisja tznala,2e trudno

tego rodzaju publikacje traktowa6 jako artykuly o charakterze naukowym, poniewaZ wnosz4niewielki

wklad w dyscypling informatYka'
pozostale 3 publikacje prezentujq najog6lniej, algorytmy modelowania wybranych proces6w

fizycznych. Komisja uznala,2e przedstawione modele matematyczne wzrostu warstwy epitaksjalnej

nie stanowi4oryginalnego wkladu do rozwoju dyscypliny'
Podsumowuj4c, po analizie zawarto6ci przedstawionego cyklu publikacji oruzwdrohonych projekt6w

program6w-komputerowych zgromadzonych w kartotekach C.l i C.2 komisja stwierdza, 2e nie

stanowi4 one 
"nicrn"go 

wkladu ich autora w roav6j dyscypliny informatyki, tj. jej metod, Srodk6w i

narzEdzi. Komisja bardzo wysoko ocenila dorobek dydal'tyczny i popularyzatorski habilitanta,

skladaj4cy sigz14 ksi4Zek i skrypt6w.
Z kolei komisja nisko ocenila liczbg prezentacji osi4gnig6 habilitanta w zakresie wsp6lpracy

miEdzynarodowej.
NaleZy przyzna|, 2e problematyka prezentowana w publikacji omaczonej 827 jest zgodna z

wsp6lizesnymi trendami zwiqzanymi z rczvtojem metod obliczeniowych i modelowaniu

komputerowym. MoZe ona stanowilbazE do prowadzenia powaZnych badari w tej dyscyplinie' Nie



moZe jednak w aktualnej (pojedyncza publikacja) postaci stanowi6 podstawy do ubiegania sig o
stopieri doktora habilitowanego w dyscyp linie informatyka. "

W glosowaniu jawnym zapowyilsz4uchwal4glosowalo 6 os6b,
przeciwko povty2szej uchwale glosowala I osoba
od glosu wstrzymalo sig 0 os6b

W wyniku przeprowadzonego glosowania uchwala Komisji Habilitacyjnej zawierajqca opinig w
sprawie nadania lub odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Andrzejowi Daniluk w
powyhszym brzmieniu zostala przezKomisjg HabilitacyjnqprzyjEta i zostanie przedlohona Radzie
Naukowej IPPT PAN w celu podjgcia przez niq uchwaty o nadaniu lub odmowie nadania stopnia
doktora habilitowanego dr. Andrzej owi Daniluk.

Podpisy czlonk6w komisj i Habilitacyjnej

Przewodnicz4cy Komisji, prof. Tadeusz Morzy

Sekretarzo dr hab. Zbigniew Ranachowski, prof. IPPT PAN

Recenzent, prof. Zbigniew Czech

Recenzento prof. Witold Danrinel

Recenzent, prof. Pawel Dlu2ewski

Czlonek komisji, prof. Marian Chudy
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