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Ocena
o s i 4gni g i naukowo - b adaw czy ch dr hab. i nz. Marius za Kaczmarka w zw i4zku

z postgpowaniem o nadanie tytulu profesora

1. Kr6tka prezentacja rozwoju zawodowego Kandydata

Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarck, urodzil sig w 1957 roku w Wolsztynie. W 1982 roku
ukofczyl studia magisterskie na Wydziale Budowy Maszyn Politechniki Poznariskiej na kie-
runku ,,Podstawowe problemy techniki" uzyskuj4c stopief magistra in?yniera ze specjalnoSci4
mechanika stosowana na podstawie pracy magisterskiej pt. ,,Zastosowanie metody kolokacji
brzegowej do wyznaczania kapilarnego przeplynuu w tr6jkqtnym rowkLf', kt6rej promotorem
byl prof. Jan Kolodziej.Przeztrzy ip6L roku (1979-1981) studiowal r6wniez filozofig na Wy-
dziale Nauk Spolecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1990 roku
obronil w Instytucie Podstawolvych Problem6w Techniki PAN w Warszawie pracA doktorsk4
nt. ,fnaliza sprzgzeri mechanicznych w oirodku porowatym wypelnionym cieczq z uwzglgd-
nieniem struktury wewngtrznej szkieletu", kt6rej promotorem byt prof. J6zef Kubik. Kolo-
kwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt. ,,|ufechanika nasyconych material|w prze-
puszczalnych wrazliwych chemicznie" przeprowadzone zostalo w tymie Instytucie w 2002
roku.

Po ukofrczeniu studi6w pracowatr w latach 1982-1989 jako asystent i starszy asystent w In-
stytucie Podstawowych Problem6w Techniki (IPPT) PAN w Warszawie (Odziat w Poznaniu),
z rocznym urlopem w 1983 roku dla odbycia slulby wojskowej. W roku 1989190 odbyl 10-
miesieczny staZ naukowy w Ruhr Universittit w Bochum (Niemcy) jako stypendysta DAAD.
W latach 1990-96 pracowal na stanowisku adiunkta w IPPT PAN, przy czym w migdzyczasie
w latach 1992-95 przebywal na stalu jako Visiting Research Assistant Professor w Duke
University w Durham (USA). Wobec zmian organizacyjnych w IPPT PAN, w 1997 zatrudnil
sig wraz z ZespoNem prof. J. Kubika w Akademii Bydgoskiej, obecnie UniwersytetKazimie-
rza Wielkiego, na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk Przyrodniczych, gdzie pracuje na-
daI, przy czym do 2002 roku na stanowisku adiunkta, a od 2002 roku na stanowisku profesora
nadzvtyczajnego. W latac,h2002-20ll wyjezdzal wielokrotnie jako Visiting Profesor na jedno
lub dwumiesigczne pobyty w Ecole Centrale de Lille (Francja) w ramach wymiany naukowej
(w sumie 15 miesigcy).

Po rozpoczgciu pracy na Uczelni w Bydgoszczy pelnil w latach 1998-2001 funkcjg kie-
rownika Zakladu Modelowania Material6w i Proces6w Fizycznych w Katedrze Mechaniki
Srodowiska Akademii Bydgoskiej, a od 2001 roku do chwili obecnej kierownika Zakladu
Biomechaniki i Mechaniki Eksperymentalnej w Instytucie Mechaniki i Informatyki Stosowa-
nej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Od2006 roku do chwili obecnej pelni ponadto funk-
cj g dyrektora wymienionego Instytutu.



2. Ocena osi4gnigd i dorobku naukowego

Przedmiotem zaintercsowafi naukowych dr hab. inz. MariuszaKaczmarka s4 zagadnie-
nia zwrqzane z r6lnorodnymi problemami z dziedziny material6w porowatych nasyconych
cieczq lub gazem oraz zawiesin i kompozyl6w.W szczeg6lnoSci jego dzialalnoSd naukowa na
rcZnychetapach rozwoju dotyczy takich zagadnieh jak:

o Modelowanie nasyconych material6w porowatych nabazie teorii mieszanin orazteofii
Biota iwyznaczanie stalych materialowych dla wyprowadzonych modeli .

o Modelowanie sprzghonych efekt6w mechanicznych we wzajemnym ruchu faz w nasy-
conym oSrodku porowatym i badanie wplywu tych sprzg2ef na propagacjg fal w wy-
mienionych oSrodkach - praca doktorska.

o Transporr zanreczyszczet w materialach slabo przepvszczalnych, takich jak mieszani-
ny it6w i popiol6w lotnych, przeznaczonych do budowy warstw nieprzepuszczalnych
na skladowiskach odpad6w - staL w Duke University, Durham, USA).

o UlfiadLwigkowe i elektryczne badania material6w porowatych i wielofazov'rych oraz
opracowanie metod wyznaczania wsp6lczynnik6w sprg2ystoSci i parametr6w struktury
material6w porowatych (porowatoS6, krgtoS6, wsp6lczynnik uformowania), a takhe
opracowanie skaner6w do badari material6w metod4 reflektometrii i metod4 fal po-
wierzchniovvych

o Modelowanie i badania doSwiadczalne zorientowane na materialy biologiczne (koSci i
tkanka migkka), w tym opracowanie metod interpretacji wynik6w ultradZwigkowych
dla cel6w diagnostycznych, w szczeg6lnoSci do oceny zmian struktury koSci osteopo-
rctycznych, a takle modelowanie nabazie oSrodka dwufazowego zmian ciSnienia ply-
nu m6zgowego i deformacji tkanki m6zgowej w wyniku udaru lub zatoru nowotwo-
rowego.

o Rozbudowanie mechaniki material6w przepvszczalnych na oSrodki wrazliwe che-
micznie w odniesieniu do Srodowiska (skladowiska odpad6w), inzynierii l4dowej (de-
gradacja material6w typu betony) i material6w biologicznych (tkanki chrzgstne, mig-
Snie) oraz tzw. material6w inteligentnych (zele, polielektrolity) - pracahabilitacyjna .

. Modelowanie transportu dyfuzyjnego w materialach hydrozelowych i oSrodkach grun-
towych oraz opracowanie metod identyfikacji wsp6lczynnik6w transportu z wykorzy-
staniem test6w eksperymentalnych i metod optymalizacji numerycznej.

. Badania material6w cementowych i opracowanie metod diagnostycznych do oceny
wtasnoSci strukturalnych i mechanicznych oraz oceny glgbokoSci degradacji tych ma-
terial6w.

Z pov'ryZszego v,rykazu wynika, 2e tematykabadawcza dr hab. inZ. MariuszaKaczmarka jest
wielow4tkowa i mieszczEca sig w aktualnych trendach badawczych z zal<resu mechaniki na-
syconych oSrodk6w porowatych i biomechaniki. Na szczeg6ln4 uwagg zasluguje rozwijana
prze Niego chemomechanika, uwzglgdniaj4ca chemicznq aktywnoS6 substancji przenikajqcej
przez o6rodek porowaty. W kaZdym z wymienionych zagadnieri udokumentowal swoj4 dzia-
lalnoS6 znaczqcymi artykulami opublikowanymi najczgSciej w uznanych czasopismachzlF.

Efektem dzialalnoSci naukowej dr hab. inz. MariuszaKaczmarkasq:
7 autorskich publikacji naukowych w czasopismach migdzynarodowych w czasopi-
smach z listy JCR,
1 autorska monografra (praca habilitacyjna),
38 wsp6lautorskich publikacje naukowych z listy JCR,
2 wsp6lautorskie monografie,
16 publikacji w czasopismach spoza listy JCR,



29 publikacji w wydawnictwach zbiorowych (mateiaNach konferencyjnych, lokal-
nych wydawnictwach, zeszytach naukowych, itp. )
I czlonkostwo w redakcji naukowej ,,Lectute Notes 20" IPPT PAN, Warszawa,
2004.

Liczba cytowari tych publikacji i indkes Hirscha wynosz4: wedlug ISI Web of Knowledge -

200 i h :7, dwedlug Scopus - I92 ih:7.
Uwalam, Ze dorobek naukowy dr hab. inz. MariuszaKaczmarka jest znaczqcy a tematyka

badawcza interesuj4ca zarowno pod wzglgdem poznawczym jak i praktycznym oruz miesz-
cz4ca sig w nowoczesnych trendach badawczych z zalsesu biomechaniki i chemomechaniki.
Na uwagg zasluguje Jego umiejgtno56 organizowanra warsztatu badawczego zar6wno w za-
kresie badah doSwiadczalnych z zastosowaniem ztohonej aparatury ultradZwigkowej i innej, a
takze w zakresie badaf numerycznych. W dorobku tym dominuje aspekt praktyczny zorien-
towany na konkretne zasto sow ania r o zwijanych mo deli matematyc zny ch.

3. Ocena aktywnoSci naukowej oraz wsp6lpracy z otoczeniem spolecznym i gospodarczlzm

Dr hab. inZ. Maiusz Kaczmarek naIe2y do niezwykle aktywnych pracownik6w nauko-
wych pod wieloma wzglgdami. Swiadczy o tym, miEdzy innymi, jego wsp6lpraca z wieloma
oSrodkami naukowymi zar6wno w kraju jak i za granicE, polegaj4ca na prowadzeniu wsp6l-
nych badari, uwiefczonych wsp6lnymi publikacjami, ekspertyzami i patentami. Uczestniczyl
w licznych krajowych i migdzynarodowych konferencjach naukowych, gdzie przedstawil po-
nad 50 referat6w, w tym 20 po habilitacji. Warto podkreSlii, ze wyglosil 11 referat6w na za-
proszenie organizator6w konferencji, seminari6w i ,,workshop6w", co Swiadczy o docenieniu
Jego wiedzy.

Aktywnodd naukowa dr hab. inz. Mariusza l{aczmarka ptzeja-wia sig r6r,vnie? v'r uczest-
nictwie w licznych projektach naukowo-badawczych zar6wno krajowych jak i migdzynaro-
dowych, w kt6rych byl wykonawcE, koordynatorem, a takze kierownikiem. Z wymienionej
hczby 17 projekt6w badawczych,2 majq charakter migdzynarodowy. S4 to projekty pozyska-
ne w wyniku konkursu, gl6wnie z KBN, p62niej MNiSW, a obecnie z NCN. Kierowal On
takze lub koordynowal projekty regionalne finansowane przez Uruqd Marszalkowski woj.
Kujawsko-Pomorskiego. Ma okreSlony dorobek technologiczny we wsp6lpracy z otoczeniem
spolecznym i gospodarczym, migdzy innymi, ekspertyzy dla Zaklad6w BadawczychPrzemy-
slu Piekarniczego w Bydgoszczy, dla PESA w Bydgoszczy, dla Solbet Solec Kujawski, dla
Panda S. z o.o. Trzebmca. Jest wsp6lautorem 3 zgloszefi patentowych. Uczestniczyl w komi-
sjach Marszalka Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego oceniaj4cych wnioski stypendialne,
od20lutego 2012 r.jest takze czlonkiem Zespolu Ekspert6w w NCN.

4. Ocena wsp6lprac)' miEd4rnarodowej

Dr hab. inz. MariuszKaczmarck legitymuje sig bogat4 dzialalnoSci4 naukow4 we wsp6l-
pracy mrgdzynar odowej, migdzy innymi :

o Odbyl w 1989190 roku 10 miesigczny sta? w Ruhr Universitat w Bochum (Niemcy) ia-
ko stypendysta DAAD , gdzie wsp6lpracowaN z prof. O. Bruhns w temacie uSredniania
i termodynamiki oSrodk6w wielofazowych.

o W latach 1992-95 przebywal na 40 miesigcznym stazu w Duke University, Durham,
USA, gdzie wsp6lpracowal z prof. T. Hueckelem w projekcie badawczym finansowa-
nym przez ISMES Spa, Wochy, nt. ,,Predictive theoretical model for fly ash/clay
based hydraulic barriers".



o W latach 2000-2003 byl wykonawcqzadania w Projekcie 5-tego Programu Ramowego
EC nt. ,,Mechanical integrity and architecture of bone relative to osteoporosis, ageing
and drug treatment", koordynowanego przez dr-a H. Weinansa, Erasmus University,
Holandia.

o W latach 2002-20II wyjezdzaL wielokrotnie (v'ryiazdy jedno lub dwumiesigczne - ra-
zem 15 miesiecy) jako visiting profesor do Ecole Centrale de Lille we Francji, gdzie w
rarnach wymiany naukowej wsp6lpracowal z prof. B. Piwakowskim, prof. M. Goue-
gou, prof. Z. Lafhaj w badaniach dotyczqcych beton6w i innych material6w cemento-
vvych. Prace te dotyczyly opracowania metod diagnostycznych dla oceny wlasnoSci
strukturalnych i mechanicznych tych material6w z vrrykorzystaniem fal ultradZwieko-
wych, a tak2e badaniach przepuszczalnoSci gazowej w pr6bkach rdzeniowych, jak tez
w warunkach polowych z powierzchni.

o Recenzowal tez szereg artykul6w dla czasopism, w tym wiele dla renomowanych cza-
sopism w obiegu miEdzynarodowym.

Zatem wsp6lprac9 migdzynarodow4 dr hab. inz. Mariusza Kaczmarka oceniam bardzo
pozytyr,vnie.

5. Ocena osiqgnigi dorobku dydaktycznego i dzialalnoSci popularyzatorskiej

Dzialalnofi(, dydaktyczna dr hab. inZ. MariuszaKaczmarka dotyczy wyklad6w i semina-
ri6w naukolvych prowadzonych na studiach inzynierskich i magisterskich oraz doktoranckich
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki UKW w Bydgoszczy. W latach 1997 do 2001
prowadzil zajEcia dydaktyczne z przedmiot6w: mechanika tecl'niczna, modelowanie w tech-
nice i modelowanie proces6w fizycznych. Po 2001 roku - nadal, prowadzi zajgcia dydaktycz-
ne z przedmiot6w: syrnulacje proces6w i zjau'isk, narzgdzia cbliczeniowe, nauka o materia- -

Nach oraz wrzualizacja i monitorowanie proces6w. S4 to przedmioty wymagaj4cej okreSlonej
wiedzy o charakterze podstawowym z zakresu ftzyki i chemii oraz wiedzy matematycznej
dotycz4cej szczeg6lne znajomoSci metod numerycznych z wykorzystaniem technik kompute-
rowych.

Ponadto prowadzi seminaria dyplomowe inzynierskie i magisterskie na kierunkach: Wy-
chowanie techniczne, Edukacja techniczno informatyczna, Informatyka i Mechatronika.Ka?-
dego roku promuje 2 do 8 licencjat6w, in2ynier6w lub magistr6w, kt6rych prace dyplomowe
s4 SciSle zwiqzane z dziaLalnoSci4 dydaktycznqhtb badawcz4lnstytutu Mechaniki i Informa-
tyki Sto sowanej Uniwersytetu Kazimierza Wielkie go.

Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarek jest promotorem 2 prac doktorskich, ktorych obrona
odbyla sig w 2009 oraz 20012 roku w Instytucie Podstawowych Problem6w Techniki PAN,
oraz wsp6lpromotorem 2 innych prac doktorskich (tzw. doktorat podw6jny). W jednym ztych
doktorat6w podw6jnych wsp6lpromotorem jest prof. B. Piwakowski z EC Lile i obrona odby-
la sig raz w Ecole Centrale de Lille w 2011 roku wedlug procedury francuskiej, a drugi razw
2012 roku w IPPT PAN. W drugim doktoracie podw6jnym wsp6lpromotorem jest prof. M.
Marciniak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a przew6d zostaL otwarty na
Wydziale Nauk Geografrcznych i Geologicznych UAM. Obrona odbyla sig w maju 2012 rokts.

Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarek jest wsp6lautorem dw6ch prac o charakterze popular-
no-naukowym opublikowanych w czasopismach Elektronika oruz Przeglqd Techniczny. Bral
wielokrotnie udzial. w Dniach Nauki lub Festiwalach Nauki w Bydgoszczy oraz prezentowal,
wyniki swoich badah na spotkaniach z przedstawicielami lokalnych przedsigbiorstw (PESA,
Sorbet) i Kuj awsko-Pomorskim Stowarzyszeniu pracodawc6w.

Jak wynika z povrylszego zestawienia dzialalnoSi dydaktyczna i popularyzatorska dr
hab. inL. Mariusza Kaczmarkajest szeroka i poSwigca jej wiele czasu.



6. Wniosek koricowy

Zestawiona powyzej dzialalnoi(, naukowa, dydaktyczna i organizacyjna pozwala mi
stwierdzid, 2e dr hab. in?. Mariusz Kaczmarek jest dojrzalym pracownikiem naukowo-
dydaktycznym, legitymuj4cym sig duz4 i wszechstronn4 wiedz4 z zakesu mechaniki oSrod-
k6w porowatych, w tym w szczegolnoSci chemomechaniki nasyconych material6w porowa-
tych. Stworzyl dobrze zorganizowany warsztat badawczy ze znakomitE baza doSwiadczaln4
oraz zalqAek szkoly w zakresie badan nad nasyconymi materiaNami porowatymi, skupiaj4c
wok6l niej doktorant6w. Za swojq dziaLalnofil naukowo-badawczq, dydaktycznq i organiza-
cyjnq otrzymal szereg nagr6d, m.in. zespolow4 ministerialn4 i wiele nagr6d rektorskich, a
takle nagrodg Sekretarza Naukowego PAN. Uwazam,2e jego dorobek naukowy, dydaktyczny
i organizacyjny uzyskany dotychczas, a szczeg6lnie po habilitacji, jest wystarczajqcy do
wszczgcia postgpowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania dr hab. inZ. Mariuszowi Kacz-
markowi tytulu profesora.


