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R E C E N Z J A
osiqgniqd naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego ipopularyzatorskiego

oraz wsp6lpracy miqdzynarodowej , .

dr tukasza JANKOWSKIEGO
ubiegajqcego siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych

(wykonana na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytul6w z dnia L1 paidziernika 2Ot3 r.l

1. Podstawa opracowania recenzji
Recenzja osiqgniqi dr tukasza Jankowskiego, uwzglqdniajqca kryteria oceny zawarte w

Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 1 wrze6nia ZOLL r. oraz zalecenia
sformutowane przez Centralnq Komisjq ds. Stopni i Tytuf6w w komunikacie 2/2Ot2, zostala
opracowana na podstawie nastqpujqcych dokument6w:

1) Wniosku dr tukasza Jankowskiego o przeprowadzenie postqpowania habilitacyjnego.
2) Przedfo2onej kopii dyplomu uzyskania stopnia doktora ijego uwierzytelnionego ttumaczenia

na jqzyk polski.
3) Autoreferatu Habilitanta przedstawiajqcego opis dorobku i osiqgniqi naukowych (w jqzyku

polskim iangielskim).
4l Wykazu opublikowanych prac naukowych oraz informacji o osiqgniqciach dydaktycznych,

wsp6lpracy naukowej ipopularyzacji naukinaukowych (w jqzyku polskim iangielskim).
5) Kopii dokument6w po6wiadczajqcych pelnienie funkcji wsp6tpromotora na Politechnice

Harbifskiej (Harbin, Chiny).
6) Za3wiadczenia potwierdzajqcego pelnienie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie

doktorskim w IPPT-PAN
7l Kopii ksiq2ki wskazanej jako osiqgniqcie naukowe bqdqce podstawq ubieganla siq o stopieri

naukowy doktora habilitowanego.

q . t " -

2. Sylwetka naukowa Habilitanta
Pan tukasz Jankowski, ur. 23 grudnra L975 r., ukoriczyl w 2000 roku studia wy2sze na Politechnice

Wrocfawskiej, uzyskujqc stopiefi magistra in2yniera w zakresie informatyki.-R6wnocze$nie ze studiami
na Politechnice Wrocfawskiej studiowat na Wydziale Matematyki i lnforrnatyki Uniwersytetu
wrocfawskiego, uzyskujqc w 2001 roku stopiefi magistra w zakresie matematyki.

Bezpo6rednio po ukodczeniu studi6w na Politechnice Wrocfawskiej przebywaf w okresie X - Xll
2000 r. jako naukowiec wizytujEcy w Federalnym Instytucie Badad i Testowania Materialdw
(Bundesanstalt fuer Materialforschung und -Pruefung) w Berfinie, Niemiecka Republika Federalna.
Nastqpnie, od maja 200L r. do listopada 2OO4 r. kontynuowat pracq w tym Instytucie na stanowisku
pracownika naukowego. Wymiernym efektem Jego pobytu naukowego w Niemczech byto



zrealizowanie rozprawy doktorskiej n.t. ,,Modelling and simulation of light propagation in non-aged
and aged step-index polimer optical fibres". W rezultacie przeprowadzonej na Uniwersytecie
Poczdamskim w listopadzie 2004 r. obrony rozprawy doktorskiej, mgr in2. tukasz Jankowski uzyskaf
stopief naukowy doktora nauk przyrodniczych (doctor rerum naturalium) w dyscyplinie fizyka
matematyczna. Powy2szym stopiefi naukowy zostal uznany jako r6wnowa2ny polskiemu stopniowi
doktora na podstawie art. 24 Ustawy z dn. L4.03.2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Od lutego 2005 r. do chwili obecnej, dr tukasz Jankowskijest zatrudniony na stanowisku adiunkta
w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki PAN w Warszawie.

Tematyka prowadzonych przez dr t. Jankowskiego badaf naukowych koncentruje siq w dw6ch
gf6wnych obszarach badawczych: pierwszy dotyczy monitorowania stanu technicznego konstrukcjize
szczeg6fnym uwzglqdnieniem problemow identyfikocji obciqiefi dynamicznych calej konstrukcji ijej
podstruktur, za5 drugi obszar jest po5wiqcony zagadnieniom adaptacyjnej obsorbcji udaru.

Zagadnienia z pierwszego obszaru stanowiq gf6wny temat osiqgniecia naukowego stanowiqcego
podstawq ubiegania siq Habilitanta o stopief naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych.
Tematyka badaf naukowych z drugiego obszaru zainteresowafl dr t. Jankowskiego byfa, miqdzy
innymi, realizowana w latach 2003-2006 w ramach europejskiego projektu ADLAND oraz
realizowanego w latach 2OO8-2OLL polskiego projektu badawczo-rozwojowego ENERGOUDAR.

3. Ocena osiqgniqcia naukowo-badawczego

Jako gt6wne osiqgniqcie naukowe, bqdqce podstawq ubiegania siq o nadanie stopnia doktora
habilitowanego, Habilitant wskazuje swojE autorskq monografiq zatytufowanq ,,Dynamic lood
identification for structurol health monitoring", wydanq przez wydawnictwo IPPT Reports on
Fundamental Technological Research. W chwili pisania powy2szej recenzji monografia jest przyjqta
do druku iog6lnie dostqpna 'online' pod adresem:.b4p_.//_Epq! u.

Monografia jest po6wiqcona analizie problemu odwrotnego identyfikacji obciq2ed dynamicznych i
wykorzystaniu zaproponowanych metod identyfikacji w obszarze niskoczqstotliwo$ciowego
monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Rozwa2any jest zar6wno problem identyfikacji
wymuszef dynamicznych w sytuacji braku kompletnej informacji o odpowiedzi konstrukcji na
wymuszenie jak i problem iden\fikacji obciq2eni dzialajqcych na konstrukcje o sprq2ystych i
sprq2ysto-plastycznych charakterystykach materiatowych. Podstawq stosowanych metod
identyfikacji stanowi numerycznie efektywna metoda dystorsji wiftualnych, rozw'rjana w IPPT-PAN
przez ponad 30 ostatnich lat w zespole badawczym kierowanym przez dFof. dr hab. Jana Holnickiego-
Szulca. Habilitant wykazat w swojej monografii, ie stosujEc wspomnianq metodq moina szereg
istotnych problem6w monitorowania stanu technicznego konstrukcji sprowadzii do problemu
identyfikacji r6wnowa2nego (zastqpczego) obciqienia dynamicznie zmien_nego. Do takich problemdw
mo2na zaliczyt, miedzy innymi, lokalne monitorowanie stanu technicznego wybranych podstruktur
konstrukcji z pominiqciem wptywu pozostalych czqSci konstrukcji, bez-modelowe (czysto
eksperymentalne) identyfikowanie uszkodzeri i modyfikacji konstrukcji oraz uderzeri niesprq2ystych
czy te2 wreszcie jednoczesnq identyfikacjq obciqief dynamicznych i uszkodzefl pojawiajqcych siq w
pracujqcej konstrukcji. Te wszystkie, wskazane powy2ej problemy sq szczeg6fowo analizowane w
monografii Ha bilita nta.



Zgodnie ze stwierdzeniem zawartym w otwierajAcym autorskq monografiq streszczeniu,
monografia prezentuje w sp6jnej formie wyniki badaf prowadzonych samodzielnie przez Habilitanta
oraz we wsp6tpracy z trojgiem doktorant6w, w kt6rych przewodach doktorskich Habilitant pelnif rolq
wsp6lpromotora (dwa przewody obronione w 2010 r. na Politechnice w Harbinie (Chiny) oraz
promotora pomocniczego (przew6d otwarty w 2013 r. w IPPT-PAN.

Przedstawiona monografia, liczqca 280 stron, sktada siq z o$miu rozdziat6w, dodatku i wykazu
I iteratury zawierajqce go 294 pozycje.

Rozdziaf pierwszy pracy zawiera kr6tkie wprowadzenie formufujqce proble4y rozwa2ane w pracy
oraz formutuje cel pracy.

W drugim rozdziale pracy Habilitant przedstawif metodologiq rozwiqzania odwrotnego problemu
identyfikacji obciq2e6 dziafajqcych na konstrukcjq o liniowej charakterystyce materialowej przy
wykorzystaniu jej zmierzonej odpowiedzi. Zostaty tu uwzglqdnione problemy zwiqzane ze zfym
uwarunkowaniem zadania identyfikacji, niepefnq informacjq dotyczEcq odpowiedzi konstrukcji i
zwiqzanq z niq niejednoznaczno6ciq rozwiqzania oraz optymalnym rozmieszczeniem dostqpnych
czujnik6w.

W rozdziale trzecim zostala om6wiona metoda dystorsji wirtualnych, umo2liwiajqca szybkq
numerycznE reanalizq zachowania siq konstrukcji, kt6ra podlega modyfikacji w wyniku uszkodzefi,
uplastycznienia, modyfikacji podpdr itp. Ponadto w rozdziale tym zostafo przedstawione nowe
autorskie sformufowanie metody dystorsji wirtualnych w dziedzinie czasu wykorzystujEce ciqgfe, a
nie jak w podej6ciu klasycznym dyskretne, zmienne czasowe. Wywodzqce siq bezpoSrednio z
r6wnania ruchu ukfadu sformutowanie pozwala na rozr6inienie pomiqdzy uszkodzeniami o znanym i
nieznanym typie.

W czwartym rozdziale pracy Habilitant przedstawil bezmodelowe (a wiqc nieparametryczne)
metody monitorowania stanu technicznego konstrukcji. Zaproponowano tu i do$wiadczalnie
zweryfikowano specyficznA nowatorskq grupq metod niskoczqstotliwo5ciowego monitorowania
stanu konstrukcji, lqczqc4zalety metod modelowych i metod rozpoznania wzorca.

Rozdziaf piqty monografii jest po6wiqcony metodom wirtualnej izolacji istotnych fragment6w
konstrukcji i ich lokalnego monitorowania bez konieczno6ci globalnego modelowania i analizy cafej
konstrukcji. Procedura izolacji zapewnia wyeliminowanie efektdw pochodzqcych z pozostalych
fragment6w konstrukcji. W rozdziale tym przedstawiono i zweryfikowanq metodq wirtualnej izolacji
podstruktury pozbawionq istotnych wad stosowanych dotychczas metod separacji. Zaproponowano
metodq numerycznej eliminacji zewnetrznych wplywat ze zmierzonej odpowiedzi podstruktury co
prowadzi wirtualnie do fizycznego odizolowania analizowanej podstruktury od reszty konstrukcji i
traktowania jej jako niezale2nej sarnodzielnej konstrukcji reali cej odpowiedi jedynie na
wymuszenia wewnqtrzne. Odpowiedf izolowanej struktury okre6la siq jedynie poprzez pomiar
podstruktury rzeczywistej, bez konieczno5ci tworzenia jej parametrycznego modelu. Jedynym
ograniczeniem zaproponowanego podej5cia jest zalo2enie liniowo6c_i-odpowiedzi monitorowanej
podstruktury przy r6wnoczesnym dopuszczeniu nieliniowej lub wrqcz niesprq2ystej odpowiedzi
pozostafej czqsci globalnej konstrukcji.

W rozdziale sz6stym przedstawiono metodologiq r6wnoczesnej identyfikacji uszkodzeri i
wymuszefi dynamicznych konstrukcji pozwalajqcq na ujednolicenie podejScie do identyfikacji
uszkodzeri i identyfikacji wymuszefi. Uszkodzenia wystqpujqce w konstrukcji moge byi
reprezentowane p'zez identyfikowane r6wnowaine pseudo-obciq2enia bqdi tei nieznane



wymuszenia moga podlegad parametryzacji i byi okre5lane na drodze identyfikacji parametr6w
systemu.

Rozdziat si6dmy monografii jest po$wiqcony podobnym zagadnieniom jak rozpatrywane w
rozdziale drugim lecz odniesionym do konstrukcji o sprq2ysto-plastycznej charakterystyce
materiafowej. Habilitant przedstawit tu nowatorskie podej6cie do identyfikacji obciq2ef
dynamicznych w tego typu konstrukcjach, polegajqce na modelowaniu pojawiajqcych siq dystorsji
plastycznych za pomoca pseudo-obciq2efi konstrukcji o liniowej charakterystyce materialowej oraz
zastosowa n i u o96 | nej metodo logi i metody dysto rsji wirtua I nych.

Monografiq kofczy kr6tki rozdzial 6smy, poSwiqcony podsumowaniu . rezultat6w badari
przedstawionych w monografii oraz wskazujecy potencjalne kierunki dalszych bada6.

Uzupetnieniem monografii jest dodatek po5wiqcony matematycznym aspektom rozwiqzania
liniowych problem6w odwrotnych oraz wykaz literatury cytowanej w kolejnych rozdzialach
monografii.

Oceniajqc merytorycznie zawartoSi recenzowanej monografii stwierdzam, ie stanowi ona istotny
wkfad w rozw6j problematyki monitorowania i identyfikacji stanu technicznego konstrukcji
poddanych dziafaniu obciq2efi roboczych. Rozpatrywane w pracy problemy sq aktualne i interesujqce
z naukowego punktu widzenia. Niewqtpliwie zaproponowane w pracy ujqcie problem6w identyfikacji
wymuszef dynamicznych jak r6wnie2 powstajqcych w konstrukcji uszkodzeir, przy wykorzystaniu
metody dystorsji wirtualnych do szybkiej numerycznej reanalizq konstrukcji o liniowo-spre2ystej i
sprq2ysto-plastycznej charakterystyce materiafowej, stanowi nowatorskie podej6cie do
analizowanych problemdw i rozszerza stan wiedzy w tym obszarze. R6wnie2 przedstawiona w rozdz.
4 metodologia niskoczqstotliwoSciowego monitorowania stanu technicznego konstrukcji, tqczqca
zalety metod modelowych i metod rozpoznawania wzorca nosi znamiona oryginalno$ci, w
por6wnaniu do aktualnego stanu wiedzy. R6wnie interesujqcq i oryginalnq jest zaproponowana w
rozdziale 5 technika wirtualnej izolacji podstruktur analizowanej konstrukcji, polegajqca na
numerycznym eliminowaniu z uzyskanej odpowiedzi podstruktury wszystkich zewnqtrznych
wptyw6w pozostatej czq$ci konstrukcji i nastqpnie lokalne monitorowanie, w kt6rym tak obliczonq
odpowiedi podstruktury wykorzystuje siq w standardowych metodach, opracowanych pierwotnie do
monitorowania stanu technicznego globalnej konstrukcji. W rozdziale 6 monografii zostafa
zaproponowana oryginatna ujednolicona metoda r6wnoczesnej identyfikacli wymuszeri
dynamicznych dziafajqrych na konstrukcjq i pojawiajqcych siq w niej uszkodzefi, poprzez
sprowadzenie dw6ch pierwotnie jako6ciowo r62nych problem6w identyfikacyjnych do jako$ciowo
jednego problemu identyfikacji obciq2efi i pseudo-obciq2eri (symulujqcych uszkodzenia) konstrukcji
lub te2 wyfqcznie identyfikacji jej rzeczywistych parametr6w i 'pseud&parametr6w' (symulujqcych
pewnE klasq obciq2efi, kt6rym jest poddana konstrukcja). ZawartoSi rozdzialu si6dmego monografii
to w pefni nowatorskie i oryginalne podej6cie do problem6w identyfikacji obciq2efi dynamicznych
ko nstrukcji wyko na nych z materiat6w sp rqiysto-plastycznych.

Reasumujqc tq czq$i oceny merytorycznej osiqgniqcia naukowo-badawczego, przedstawionego w
postaci opublikowanej monografii, stwierdzam, 2e zawarto56 monografii stanowi istotny wktad w
rozw6i problematyki monitorowania i identyfikacji stanu technicznego konstrukcji poddanych
dziataniu obciq2eri roboczych. Nieco trudniejsza jest ocena osobistego wktadu Habilitanta w rozw6j
okre6lonej dyscypliny naukowej, jak wymaga tego art. L6.1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.



Monografia, umieszczona w zatEczniku 5 dokumentacji dostarczonej przez Habilitanta, jest Jego
monografiq autorskq, jak wynika to z jej strony tytufowej. R6wnocze5nie, w angielsko- i
polskojqzycznych streszczeniach umieszczonych na stronach 5 i 6 oraz we wstqpie do monografii (pkt.
1.4) na stronach t0-22, Habilitant stwierdza, ie zamieszczone w pracy osiqgniqcia naukowe zostafy
uzyskane w czq5ci w wyniku wsp6lpracy naukowej z innymi badaczami i czq5ciowo opublikowane we
wcze6niejszych wsp6lautorskich publikacjach. Wyniki prezentowane w rozdziale drugim. monografii
byty czq$ciowo publikowane we wcze6niejszej formie w autorskiej publikacji Habilitanta [32] (numer
pozycji literaturowej ze spisu literatury zamieszczonego w monografii) oraz wsp6lautorskich
publikacjach [33-37,] w kt6rych procentowy udzial Habilitanta jest szacowany p?ez Niego w zakresie
od 25% do 50% (na podstawie dorobku naukowego wymienionego w zal.3a i 3b). Przedstawione w
czq6ci rozdziatu trzeciego osiqgniqcia, nowe w stosunku do aktualnego stanu wiedzy, byly wcze6niej
opublikowane w wsp6fautorskich publikacjach [29], {38-40], w kt6rych procentowy udziat Habilitanta
jest szacowany w zakresie od 33% do 50%. Czq6d rozdziafu czwartego jest oparta na wynikach
zawartych we wczeSniejszych publikacjach wsp6fautorskich [29], [30-33] i 14t-451, w kt6rych
deklarowany procentowy udziaf Habilitanta wynosi 50%. Czq$i rezultat6w badaf prezentowanych w
piEtym rozdziale pracy prezentowana byta wcze6niej w publikacjach tych samych autor6w [46-53], w
kt6rych udziat Habilitanta wynosit 33%. Podobnie, sz6sty rozdziaf pracy zawiera czq6ciowo rezultaty
wsp6lnych badafi Habilitanta i wsp6tautor6w, opublikowane wcze5niej w [39J, l40I ] 154-621, gdzie
deklarowany procentowy udziat Habilitanta wynosi 33%. Si6dmy rozdziat monografii jest w petni
autorskim rozdzialem Habilitanta, w kt6rym cze5i wynik6w zostala przedstawiona we wcze6niejszej
publikacji [32J.

W Swietle powy2szych fakt6w rodzq siq co najmniej dwie wEtpliwo5ci, kt6re dla dobra Habilitanta
i dobra przeprowadzanego postqpowania habilitacyjnego powinny byi jednoznacznie rozstrzygniqte.
Po pientrsze, czy lakoniczne stwierdzenie zawarte w streszczeniu monografti ,,prezentuje ona wyniki
bodari przeprowadzonych przez autora samodzielnie lub wsp6lnie z trojgiem doktorantAw pod jego
kierownictwem" oddaje w pelni wklad pracy wniesiony przez wsp6lpracownik6w Habilitanta w
przygotowanie merytorycznej zawarto6ci monografii. Za5 po drugie, czy osiqgniqciem naukowo-
badawczym dr tukasza Jankowskiego, przedstawianym jako podstawa wszczecia Jego postqpowania
habilitacyjnego powinna byi jedynie omawiana monografia czy tei monografia uzupetniona o cykl
wsp6lautorskich publikacji wymienionych powy2ej, z wyra1nym rozdzieleniem merytorycznym, a nie
tylko procentowym, wktadem Habilitanta i pozostatych autor6w w te publikacje. lstniat dotychczas
dobry zwyczaj,2e w przypadku prac wsp6tautorskich bqdqcych skfadnikiem dorobku przy ubieganiu
siq o stopief naukowy doktora habilltowanego, wsp6fautorzy po5wiadczali wlasnym podpisem wklad
merytoryczny osoby zainteresowanej w wsp6lna publikacjq. Nale2y r6wnie2 zwa2yi,2e w mojej opinii
publikacje o kt6rych mowa, nie stanowiq dodatkowego (nie wchddzqcego w sktad osiqgniqcia
naukowo-badawczego bqdqcego podstaw4 wszczqcia postqpowania) dorobku Habilitanta. Zwr6citem
siq zatem do dr t. Jankowskiego z pro$bE o dostarczenie mi informacji o merytorycznym osobistym
wktadzie Habilitanta oraz pozostatych wsp6iautor6w wymienionych powy2ej publikacjiw osiqgniqcia
naukowo-badawcze przedstawiane w recenzowanej monografii. Otrzymanq drogq elektronicznq
odpowiedi Habilitanta dotqczam jako zalEcznik do niniejszej recenzji. Szkoda jednak, 2e takie
opracowanie nie pojawifo siq w skladanych Centralnej Komisji dokumentach.

Bazujqc na tych dodatkowych informacjach oraz dokumentach dolqczonych do wniosku o
wszczqcie postepowania habilitacyjnego, moge stwierdzii, 2e samodzielne osiqgniqcia naukowe dr
tukasza Jankowskiego oraz Jego osiqgniqcia uzyskane we wsp6lpracy z innymi badaczami spelniajq
zdefiniowane w art. 16.1 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i Wtule



w zakresie sztuki wymagania osiEgniqcia znacznego wkladu Habilitanta w rozw6j problematyki
mon itorowa nia i ide ntyfi kacji sta n u tech n icznego konstru kcji.

4. Ocena dodatkowych osiqgniqd naukowo-badawczych

Dr tukasz Jankowski jest autorem lub wsp6lautorem 10 pfblikacji naukowych w
czasopismach znajdujqcych siq na liScie Journal Citation Reports, kt6rych sumaryczny wskainik lF
wynosi ok. 15. Naleiy dodai, 2e czasopisma, w kt6rych opublikowane zostaty. prace Habilitanta sQ
renomowanymi czasopismami naukowymi o zasiqgu Swiatowym publikujqcymi prace z obszaru
obejmujqcego tematykQ naukowo-badawczq Habilitanta. Ponadto Habilitant jest autorem lub
wsp6lautorem 11 recenzowanych publikacji w czasopismach spoza listy JCR oraz 36 referat6w
umieszczonych w cato5ci w rnaterialach konferencyjnych konferencji o zasiqgu Swiatowym i
lokalnym (w tym 28 po uzyskania stopnia doctor rerum naturaliuml. Publikacje Habilitanta byty
!7 razy cytowane przez innych autor6w (wg. stanu na dziefr 23.08.2013, z wyfqczeniem
autocytyowafi), za$ Jego indeks h wynosil wtedy 3. Mo2na oczekiwad obecnie nieznacznego
wzrostu zar6wno liczby cytowani jak i indeksu h, w zawiqzku indeksacjq nowych artykul6w lub
korekty artykuldw blqdnie zindeksowanych w bazie Web of Science. Dodatkowo Habilitant jest
autorem lub wsp6lautorem trzech opracowaf ksiq2kowych oraz piqciu rozdziaf6w w
opracowaniach monograficznych.

Swoje osiqgniqcia naukowe po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant prezentowal na 16
miqdzynarodowych konferencjach o zasiqgu europejskim i Swiatowym, w tym jednokrotnie w
formie referatu plenarnego (wlochy, 2006)oraz referatu sekcyjnego (polska, 2008).

Po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, dr tukasz Jankowski braf udzial w 5 europejskich i
krajowych projektach badawczych i badawczo-rozwojowych, w tym w jednyrn z projekt6w pefnil
funkcjq Zastqpcy Kierownika Projektu, za6 w drugim byl koordynatorem technicznym i autorem
wniosku projektowego.

Dzialalno6d naukowo-badawczq dr t. Jankowskiego oceniam jako zadawalajqc4, chocia2 w
rozumieniu aktualnie stosowanych liczbowych wskaZnik6w oceny dziafalnoSci pracownik6w
naukowych (liczba cytowaf wg. Web of Science oraz indeks Hirscha) za budzqcq pewne
zastrze2enia. Nale2y odnotowa6 wzrost liczby cytowad prac Habilitanta po 2009 roku oraz
wiqkszq liczbq cytowafi i indeksowanych publikacji wykazanych przez inne bazy fiak np. Scopus,
Google Scholar). Dodatkowymi dowodami zadawalaj4cej aktywnoSci naukowej dr t.
Jankowskiego i Jego uznania przez Srodowisko naukowe byfy zaproszenie Go do wygloszenia
referatu plenarnego i sekcyjnego na krajowych i miqdzynarodo konferencjach naukowych
(2006, 2OO8,IOLL,2O13l oraz cyklu wyktad6w na Politechnice w Harbinie, Chiny (2010).

5. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp6fprary miqdzynarodowej

Dr tukasz Jankowski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Instytucie Podstawowych
Problemdw Techniki PAN, a wiqc w jednostce, kt6ra z natury rzeczy nie prowadzi dziatalno6ci
dydaktycznej takiej jakq prowadzq Wy2sze Uczelnie. Nale2y jednak odnotowa6, 2e Habilitant
bierze r6wnie2 udziat w tej formie aktywno6ci pracownika naukowego, prowadzqc w latach 2005-
2008, zOtO, z0tl i 2013 wykta d " Programming, Numerics and Optimization" w ramach Studium



Doktoranckiego realizowanego w IPPT. Materiaty do tego wyktadu sq r6wnie2 dostqpne online w
Internecie i zanotowaty w ciqgu ostatnich 5 lat ponad 5700 wej$C z ponad 60 kraj6w.

Dr tukasz Jankowski pelnit r6wnie2 dwukrotnie funkcjq wspdtpromotora w przewodach
doktorskich przeprowadzanych na Politechnice w Harbinie w Chinach. Obecnie pefni funkcjq
promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim przeprowadzanym w lppr-pAN.

Jako dorobek popularyzatorski dr t. Jankowskiego w sferze nauki mo2na bez wqtpienia uznai
Jego wklad w organizacjq i realizacjq kolejnych edycji Festiwalu Naukiw tppr-pAN.

Wsp6lpraca miqdzynarodowa Habilitanta jest realizowana w r62norakiej formie. Braf i bierze
nadal udzial w miqdzynarodowych w projektach badawczych wsp6lrealizolvanych przez lnstytut
Podstawowych Problem6w Techniki, kilkakrotnie przebywat na kr6tkoterminowych wizytach
roboczych lub sta2ach naukowych w Chinach i Hiszpanii oraz przez ponad cztery lata byt
pracownikiem naukowym w Federalnym Instyrtucie Badari i Testowania Material6w w
Niemczech.

Biorqc pod uwagq powy2sze fakty, stwierdzam, 2e dr t. Jankowski posiada wystarczaiQcy
dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz wykazuje siq urystarczajqcq naukowq wsp6lpracq
miqdzynarodowq, aby ubiegai siq o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

6. Wniosek kofcowy

Reasumujqc, w $wietle opinii czqstkowych sformulowane w poprzednich punktach mojej
recenzji, stwierdzam, 2e zardwno przedstawione do oceny osiqgniqcie naukowo-badawcze oraz
pozostaty dorobek naukowy, dydaktyczny i popularyzatorski oraz zakres wsp6fpracy
miqdzynarodowej dr tukasza Jankowskiego spelniaje wymagania stawiane przez Ustawq o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki w
postqpowaniach habilitacyjnych, a takie wymagania zwyczajowo przyjqte dotychczas w polskim
$rodowisku naukowym.

W zwiqzku z powyiszym wnosze o dopuszczenie dr
etap6w postepowania habilitacyinego.

tukasza Jankowskiego do dalsrych

R-ft .

Zalscznik:
Wktad doktorant6w habilitanta w Rozdzialy 4,5 i 6 monografii


