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RECENZA
doro bku na ukowego, dyd a ktycznego i orga n izacyj nego

dra hab. Jerzego Litniewskiego
w zwiqzku z postepowaniem o nadanie tytulu naukowego

Podstawq wykonanej recenzji jest uchwala Rady Naukowej Instytutu Podstawowych
Problem6w Techniki w Warszawie z dnia 27 czerwca 2013 oraz umowa o dzielo nr 353/1900/2013 z
dnia 12 l istopada 2013. Recenzja podzielona jest na nastqpujqce dzialy: informacje o96lne, ocena
dorobku naukowego, ocena dorobku dydaktycznego, w tym w zakresie ksztafcenia kadr naukowych,
ocena dorobku organizacyjnego oraz wniosek koricowy.

t. Informacje o96lne

Pan Jerzy Litniewski ukodczyl studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego o
specjalno6ci fizyka medyczna w roku 1978 i w tym2e roku rozpoczql pracq w Zakladzie Ultradiwiqk6w
Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki w Warszawie, w kt6rym pracuje do chwili obecnej.
Stopiefi doktora nauk technicznych uzyskal w roku 1990 za rozprawe pt. ,,Sygnaf z mikroskopu
akustycznego przy pracy poza ogniskiem i jego zastosowanie do interpretacji obraz6w biologicznych"
zrealizowanE pod kierunkiem prof. dra hab. in2. Leszka Fil ipczyfskiego. Stopied naukowy doktora
habilitowanego uzyskal w roku 2OO7 na podstawie rozprawy pt. ,,Wykorzystanie fal
ultradiwiqkowych do oceny zmian struktury koSci gqbczastej" i oceny dorobku naukowego. Obecnie
zaj m uje sta nowisko profeso ra nad zwyczajnego.

2. Ocena dorobku naukowego

2.1. Dorobek publikacyjny - dane l iczbowe

Kandydat jest autorem lub wsp6lautorem 62 artykul6w w czasopismach naukowych. Z tej
liczby 34 pozycje powstaly przed uzyskaniem stopnia doktora habilito nego, za3 28 - po uzyskaniu
tego stopnia. W6r6d opublikowanych artykul6w 11 stanowiA publikacje jednoautorskie (8 - przed
habilitacjq, 3 - po), za6 w5r6d pozycji wieloautorskich Kandydat jest pierwszym wsp6lautorem L3
artykuf6w (6 - przed habilitacjq, 7 - po), Artykuty zostaly opublikowane w renomowanych
czasopismach o zasiqgu miqdzynarodowym, takich jak Archives of Acoustics, Journal of Acoustical
Society of America, Ultrasonics, IEEE Ultrasonics, Ultrasound in Medicine and Biology, Ferroelectr ics
and Frequency Control, Journal of Micoscopy, Cell  Biochemistry and Biophysics, Applied Mechanics
Review i in. ,  oraz w czasopismach krajowych (m.in. Ultrasonografia, Okulistyka, Nowotwory, Nowa
medycyna i. in.). Dr hab. Jerzy Litniewskijest ponadto autorem L monografi i  (rozprawa habil i tacyjna),
autorem lub wsp6lautorem tL rozdzial6w w cyklicznej monografii ,,Acoustical lmaging" (wyd.
Springer, indeksowane przez Web of Science), oraz 3 rozdziat6w w Lecture Notes. Prace Kandydata
cytowane byly og6tem 257 razy, za6 indeks Hirscha wynosi 9 wg Web of Science. Jest te2 autorem lub
wsp6tautorem bardzo wielu doniesied konferencyjnych, w tym 12 prac w materialach konferencji



indeksowanych przez lSl Web of Science. Jest ponadto wsp6tautorem 1 patentu oraz autorem
zgtoszenia patentowego.

2.2.Zainter esowa n ia na u kowe

Zainteresowania naukowe dra hab. Jerzego Litniewskiego koncentrowaly siq wok6l ki lku
grup tematycznych. BezpoSrednio po studiach ai do uzyskania stopni doktora i  doktora
habil i towanego najwa2niejsze osiqgniqcia Autora zwiqzane byty z mikroskopiq akustycznq. Do dziS
kieruje Pracowniq Mikroskopii  Akustycznej w ramach Zakladu Ultradlwiqk6w IPPT. Pierwsze prace
Autora dotyczyty oceny wplywu parametr6w soczewki akustycznej na jako6i obraz6w
otrzymywanych za pomocA mikroskopu akustycznego. W ramach tej tematyki Autor opracowal m.in.
metodq wyznaczania funkcji przenoszenia czqstotliwo6ci przestrzennych przez mikroskop akustyczny.
Zastosowano te2 mikroskop do badania warstwy wierzchniej material6w za pomocq techniki V(z). W
czasie pobytu na sta2u naukowym w Niemczech w roku L987/88 Autor badat struktury biologiczne
(kom6rki) z zastosowaniem mikroskopii akustycznej. Tematykq tq kontynuowal Autor po powrocie do
kraju i z tematykq tq zwiqzana jest Jego praca doktorska. Po uzyskaniu stopnia doktora, Autor
doskonalif technikq mikroskopii akustycznej, kierujqc projektami badawczymi, kt6rych wynikiem byly
oryginalne konstrukcje mikroskop6w akustycznych, w tym mikroskopu skanujqcego i mikroskopu
przeznaczonego do obrazowania tr6jwymiarowego. W dalszym ciqgu Kandydat badal struktury
biologiczne, w tym m.in. beleczki koSci gqbczastej. Opracowal oryginalnq metodq pomiaru
parametr6w mechanicznych ko6ci. Tematyka ta byla przedmiotem rozprawy habilitacyjnej
Kandydata. Tematyce bezpoSrednio zwiqzanej z mikroskopiq akustycznq po6wiqconych bylo 20
publikacji Autora w renomowanych czasopismach naukowych, z czego 17 opublikowano przed
uzyskaniem stopnia doktora habil i towanego, za3 3 - po uzyskaniu tego stopnia. Z tematykq tq
zwiqzanych jest te2 18 doniesied konferencyjnych na konferencjach krajowych i miqdzynarodowych.

Z tematykq mikroskopii  akustycznej wiq2e siq, jak ju2 wspomniano, tematyka badania
wla6ciwoSci mechanicznych ko6ci gqbczastej z wykorzystaniem fal ultrad2wiqkowych. Tematykq tq
Autor interesuje siq od roku L996. Badania struktury i wtaSciwoSci ko6ci gqbczastej nie ograniczajq siq
do badafi mikroskopowych, ale dotyczq r6wnie2 badad makroskopowych, poprzez badania prqdko6ci,
tfumienia i rozproszenia fal ultrad2wiqkowych rozchodzqcej siq w ko6ci. Na podstawie badad
doSwiadczalnych Autor opracowal r6wnie2 matematyczne modele ko5ci. Za pomoc tych modeli
mo2liwe jest symulowanie procesu pomiaru oraz przewidywanie wlaSciwoSci koSci zdrowej i chorej.
Jest to szczeg6lnie wa2ne przy diagnozowaniu osteoporozy. Do badad Autor zastosowaf m.in. falq
ultrad2wiqkowA o czqstotliwo6ci 1,3 MHz, zamiast standardowo stosowanej czqstotliwo6ci 0,5 MHz.
Uzyskano w ten spos6b wiqkszq pewnoSi diagnozy. Badania wla6ciwoSci makroskopowych ko3ci
mogq byi prowadzone in vivo. Tematyka badania parametr6w koSci zar6wno metodami
mikroskopowymi, jak i makroskopowymi byla przedmiotem rozprawy habilitacyjnej J. Litniewskiego.
Problematyce badania wlaSciwoSci koSci po6wiqconych bylo 13 artykut6w Kandydata, z kt6rych 12
opublikowano po uzyskaniu stopnia doktora habil i towanego. Z proble tykq tq zwiqzanych jest te2
13 prac opublikowanych w materialach konferencyjnych, z czego 6 opublikowano po habil i tacj i .

Kolejnym obszarem zainteresowad Kandydata jest ultrasonografia w zakresie wysokiej
czqstotliwoSci - 30 MHz. Standardowo w ultrasonografii stosuje sie czqstotliwoSci z zakresu 2 - tO
MHz. Zastosowanie wiqkszych czqstotliwoSci pozwala na dokladniejsze obrazowanie struktury
badanych obiekt6w (m.in. sk6ry i  gatki ocznej), ale te2 wiq2e siq z konieczno6ciq rozwiqzania wielu
problem6w technicznych. Autor bral udzial w opracowaniu ultrasonografu 30 MHz, kt6ry nastqpnie
byt systematycznie ulepszany i obecnie jest u2ywany przy diagnostyce nowotwor6w sk6ry. W zwiqzku
z tq tematykq Autor opublikowal (na o96l w zespole)11 artykul6w naukowych, z czego 6 po uzyskaniu
stopnia doktora habilitowanego. Tematyki ultrasonografii 30 MHz dotyczq r6wnie2 2 referaty na
miqdzynarodowych konferencjach naukowych, opublikowane w latach 2OtLi2Ot2.



W niekt6rych zastosowaniach medycznych ultrasonografia nie daje wystarczajqco
doktadnego 162nicowania zmian chorobowych. Obszarem dzialad Kandydata, pozwalajqcym obejSi tq
trudnoSi jest parametryczne obrazowanie t lumienia w tkankach. Z l i teratury wiadomo, 2e zmiany
nowotworowe istotnie roilniq siq wsp6tczynnikiem tlumienia fal ultrad2wiqkowych. Tq wla$ciwo6i
wykorzystuje siq w diagnostyce zmian nowotworowych. Badania te przeprowadzal Autor wsp6lnie z
swoim doktorantem. Badana wykonane byly zar6wno na modelach, jak i  w spos6b czysto
eksperymentalny. Zastosowano r62ne metody akwizycji danych, majqce na celu zmniejszenie
poziomu szum6w. Najlepsze wyniki (najmniejszq warto$i wariancji  estymatora t lumienia) osiqgniqto
stosujqc aperture syntetycznq. Publikacje z tego zakresu powstafy po uzyskaniu przez dra hab.
Jerzego Litniewskiego stopnia doktora habilitowanego. Na dorobek ten skfada siq6 artykuf6w i
rozdzial6w w ksiq2kach oraz 7 doniesiefi konferencyjnych, zar6wno krajowych, jak i zagranicznych.
Badania w tym zakresie sq kontynuowane.

W latach 2OO2 - 2008 Autor uczestniczyl w projekcie dotyczqcym zastosowaniem do
obrazowania ultrad2wiqkowego sygnal6w z binarnq modulacjq fazy. Sygnaly kodowano za pomocE
komplementarnych ciqg6w Golaya (CGS - Complementary Golay Sequences) do sondowania ko6ci
gqbczastej. Gf6wnym efektem tych badafi bylo udowodnienie, 2e przy zastosowaniu CGS informacja
o wla6ciwo6ciach tlumiqcych tkanek zostaje w pelni zachowana, a jednocze6nie wzrasta stosunek
sygnalu do szumu. Pozwala to na wyznaczenie parametr6w materialowych ko6ci gqbczastej w
dwukrotnie szerszym pa3mie czqstotliwo6ci w stosunku do metod z zastosowaniem sygnal6w
niekodowanych. Technika kodowania wykorzystywana jest nie tylko do badania ko6ci, ale r6wnie2
tkanek miqkkich. W tym obszarze aktywno6ci na dorobek Kandydata sktada siq 9 artykul6w (w tym 2
po habil i tacj i) oraz 2 doniesienia na konferencjach miqdzynarodowych.

Poza wymienionym piqcioma gl6wnymi obszarami aktywno3ci naukowej Kandydata nale2y
te2 wspomniei o badaniach dotyczqcych ultradiwiqkowej stymulacji bton lipidowych, wykonanych
wsp6lnie z zespolem Drexell  University, Fi ladelf ia, USA w ramach tamtejszego grantu, oraz badania
dotyczqce parametrycznego obrazowania prqdkoSci fali ultrad2wiqkowej w tkankach, wykonanych
wsp6lnie ze swoim doktorantem. Efektem tych badari jest r6wnie2 kilka publikacji i referat6w
wygloszonych na konferencjach oraz zamieszczonych w materialach konferencyjnych.

2.3. Wsp6fpraca naukowa z zagranicq

Dr hab. Jerzy Litniewski uczestniczyl w latach 7987/88 w jednorocznym sta2u naukowym na
Uniwersytecie im. Goethego we Frankfurcie nad Menem w ramach grantu Deutsche
Forschungsgemeinschaft w zespole kierowanym przez prof . Jtirgena Breiter-Hahna. W ramach sta2u
zajmowal siq zastosowaniem mikroskopii  ultrad2wiqkowej do badania parametr6w mechanicznych
obszar6w kom6rek. W efekcie tych badaf powstaly cztery wsp6lne publikacje w czasopismach, 3
rozdzialy w kolejnych tomach wydawnictwa Acoustical lmaging oraz 3 referaty prezentowane na
miqdzynarodowych konferencjach naukowych. 

"..
Kandydat uczestniczyt w kilku miqdzynarodowych zespolach badawczych: z zespolem

Drexell University (USA) z udzialem prof. Stevena Wrenna i prof. Petera Lewina; z zespolem prof.
Piero Tortolego z Uniwersytetu Florenckiego, oraz w miqdzynarodowym zespole Europejskiego
Instytutu Material6w i Urzqdzed Piezoelektrycznych (projekt MINUET). Rezultatem uczestnictwa w
tych zespolach sE wsp6lne publikacje w czasopismach i w materialach konferencji
miqdzynarodowych. J. Litniewski bral te2 udzial w programach miqdzynarodowych. Obok
wymienionych byfy to: Center of Excellence for Applied Biomedical Modeling and diagnostics
ABIOMED, Ultrasonic diagnosis of osteoporosis by parametric imaging of a heel bone POLECER,
Scanning Acoustic Microscope at 30 MHz (Program Tempus-Tales), External Activation of Resorbable
Materials ( EXACT RESOMAT).



Ponadto, dr hab. Jerzy Litniewski jest recenzentem w czasopismach naukowych o zasiqgu
miqdzynarodowym: IEEE Transaction on Ultrasonics, Ferroelectics and Frequency Control; Ultrasonics
oraz Archives of Acoustics. Jest czlonkiem miqdzynarodowych towarzystw naukowych: European
Acoustics Association oraz Piezo lnstitute.

2.4. Kierowanie zespolami naukowymi

W latach 1991 - 2011 Kandydat kierowat 8 projektami badawczymi; KBN i MNSzW

o Ultradiwiqkowy Mikroskop Pomiarowy (lata 1991-93);

r Mikroskop akustyczny do mikrodefektoskopii i obrazowania pcidpowierzchniowego
(lata 1995-97);

. System do wyznaczania in vivo ultrad2wiqkowego indeksu osteoporozy (lata
1996-99);

r Sonograficzny system do diagnozy osteoporozy poprzez parametryczne
obrazowanie koSci piqtowej (lata 2000-2003);

o Tr6jwymiarowa mikroskopia ultradZwiqkowa nowe narzqdzie do
mikrodefektoskopii i badafi warstwy wierzchniej (lata 2003 - 2005);

o Rozproszony sygnal ultradiwiqkowy jako ir6dto informacji o strukturze ko6ci
gqbczastej (lata 2006-2009);

o Ultrasonograficzne obrazowanie tf  umienia - nowe narzqdzie diagnostyki
so nograficznej ( lata 20O8-2OIL);

o Ultradiwiqkowa diagnostyka ko3ci- siei naukowa Biowizja (lata 2008-2009).

Obecnie kieruje nastqpujqcymi projektami:

o Diagnostyczna aparatura ultrad2wiqkowa - nowe metody badania i  obrazowania
struktury tkankowej narzqd6w czlowieka, Projekt Operacyjny Innowacyjna
Gospoda rka, 20O7 -IO1 ;

o Ultrasonograficzna diagnostyka osteoporozy - ocena gqsto6ci ko6ci gqbczastej w
szyjce ko6ci udowej poprzez wyznaczanie wsp6lczynnika tfumienia fali
ultrad2wiqkowej w dziedzinie czqstotliwoSci (projekt NCN, lata 2OLL-2O731;

r Wykorzystanie metody apertury syntetycznej do ultrasonograficznego obrazowania
tlumienia w strukturach tkankowych (projekt NCN, lata 2071-201,41.

Ponadto Pan Litniewski brat udzial w szeregu projektach i?gN i MNSzW jako gl6wny
wykonawca.

2.5. Dorobek technologiczny i wdro2enia

Pan dr hab. Jerzy Litniewski zaprojektowal i  wykonal (sam lub w zespole przez siebie
kierowanym) szereg przyrzqd6w ultrad2wiqkowych, przeznaczonych do obrazowania i pomiar6w.
Naleiq do nich: Mikroskop akustyczny 30 MHz (zastosowany na Poli technice Warszawskiej);
mikroskop akustyczny 35 - 100 MHz do obrazowania powierzchniowego; mikroskop akustyczny 35-
200 MHz do obrazowania i  pomiar6w V(z); Mikroskop akustyczny 35-200 MHz do obrazowania 3D;
sonda igfowa 30-40 MHz; soczewka do obrazowania podpowierzchniowego; hydrofon w.cz. - 100
MHz; systemy pomiarowe iskanery ko5ci.



W ramach grantu celowego ,,Uruchomienie produkcji maloseryjnej mikrosonografu 30-40
MHz" w latach I999-2OOI wdro2ono do produkcji mikrosonografu ocznego w firmie ECHOSON S.A.
Pulawy.

2.6. Najwa2niejsze osiqgniqcia i  ocena dorobku naukowego

Do najwa2niejszych osiqgniqi naukowych dra hab. Jerzego Litniewskiego, potwierdzonych
pu bf i kacja m i w renomowa nych czaso pismach na ukowych mo2na zaliczy (.:

o Opracowanie sposobu wyznaczania prqdkoSci i  t lumienia fal i  podtu2nej w
cytoplazmie kom6rki na podstawie jej obrazu mikroskopowego; ,

o Konstrukcja skanuiqcego mikroskopu akustycznego;

. Opracowanie techniki mikroskopowej niezale2nego wyznaczania impedancji  i
prqdkoSci propagacji podlu2nej fali ultradZwiqkowej w materiale p16bki;

o Opracowanie metody symulacji sygnalu elektrycznego na przetworniku
piezoelektrycznym, powstajqcego w wyniku padania na niego fali ultrad2wiqkowej
rozproszonej na ko6ci gqbczastej;

o Opracowanie metody oceny struktury ko6ci gqbczastej za pomocE rozproszonej fali
ultrad2wiqkowej;

o Opracowanie ilo6ciowej metody oceny tkanki sk6ry;

o Opracowanie metody obrazowania t lumienia fal i  ultrad2wiqkowej w tkankach.

Dorobek naukowy dra hab. Jerzego Litniewskiego nale2y uznaiza bardzo znaczEcy, zar6wno
w ujqciu i lo6ciowym, jak i  ze wzglqdu na jego jakoSi. O jako6ci tego dorobku Swiadczy du2a l iczba
cytowa6, wysoki indeks Hirscha oraz zapraszanie Autora do udziatu w pracach miqdzynarodowych
zespol6w naukowych, do recenzowania prac w renomowanych czasopismach naukowych oraz
zapraszanie do udzialu w znaczEcych konferencjach naukowych. Przy ubieganiu siq o tytul naukowy,
wa2nym elementem dorobku jest tzw. ,,ksiq2ka profesorska" bqdqca podsumowaniem dorobku
naukowego Kandydata lub znaczqcego etapu tego dorobku. Dr hab. Jerzy Litniewski nie przedstawia
takiej ksiq2ki. Trochq szkoda, poniewa2 monografia na temat mikroskopii akustycznej, ze znaczEcym
udzialem dorobku Kandydata, na pewno znalazlaby licznych czytelnik6w i wywofalaby znaczny
oddZwiqk w Srodowisku naukowym. Jednak2e nie ma formalnego wymogu przedstawienia ,,ksiq2ki
profesorskiej". Jej brak jest cafkowicie zrekompensowany przez dorobek Autora w czasopismach oraz
w rozdzialach w ksiq2kach. Uwa2am, 2e dorobek naukowy dra hab. Jerzego Litniewskiego jest w
zupelnoSci wystarczajqcy do ubiegania siq o nadanie tytufu naukowego. Dorobek ten, znaczEcy w
okresie przed uzyskaniem stopnia doktora habilitowanego, zostal po uzyskaniu tego stopnia znacznie
powiqkszony.

3. Ocena dorobku dydaktycznego, w zakresie ksztatcenia kadry naukowej i popularyzatorski

3. 1. Zajqcia dydaktyczne

Dr hab. Jerzy Litniewski jest pracownikiem naukowym instytutu Polskiej Akademii Nauk, a
wiqc nie prowadzi na co dzien zajq(, dydaktycznych. Niemniej jednak prowadzil takie zajqcia na
zaproszenie r62nych instytucji w kraju i za granicq. Tematyka tych zajqi - wyktad6w, laboratori6w i
seminari6w byla Sci6le zwiqzana z tematykq badari naukowych Kandydata.



W roku 1992 prowadzil wyklad i zajqcia laboratoryjne z mikroskopii akustycznej w ramach
kursu Advanced Course on Supramolecular Organization of Cells zorganizowanego przez Federation
of European Biochemical Societies w Rostocku.

W latach 1998-2006 prowadzif zajqcia dla student6w Wydziatu Fizyki Uniwersytetu
Warszawskiego i dla student6w Szkoty Nauk Scislych. Zajqcia dotyczyly mikroskopii akustycznej i
ultradiwiqkowych metod badad ko6ci. Prowadzil te2 zajqcia seminaryjne.

W latach 1995 i 2001 prowadzil wyklady na temat mikroskopii akustycznej i metod
ultradiwiqkowych badania koSci gqbczastej na konferencji szkoleniowej ,,Nieniszczqce Badania
Material6w" w Zakopa nem.

W roku 2OO2 byl zaproszony na miesiqczny pobyt do Uppsala University w Szwecji i w
ramach pobytu wyglosil wyklady dotyczqce mikroskopii akustycznej oraz wykorzystania techniki
mikroskopii akustycznej do badafi defektoskopowych i materialowych.

W latach 2003-2005 w ramach Centrum Doskonato6ci ABIOMED byl wyktadowcE na
konferencji , ,Ultrasound in Biomeasurements, Diagnostics and Therapy" w Kielcach i w Warszawie. W
ramach tego2 Centrum Doskonalodci uczestniczyl r6wnie2 jako wykladowca na konferencjach
ACTR'O4 i BMAT2005 w Warszawie. Wsp6lnie z prof . A. Nowickim przygotowal materiafy szkoleniowe
dla programu ABIOMED, w ramach wydawnictwa Lecture Notes 2.

W roku 2005, na zaproszenie Centrum POROCENT dziafajqcego na Uniwersytecie
Bydgoskim opracowal i wyglosil seriq wyklad6w dotyczqcych badania ko6ci gqbczastej metodami
mikroskopii akustycznej oraz zastosowania metod kodowania sygnal6w w ramach warsztat6w
naukowych ,,Advanced ultrasonic methods for studies of materials" .

3.2. Ksztalcenie kadr naukowych

Jednym z podstawowych obowiqzk6w samodzielnego pracownika naukowego jest
promowanie mlodych kadr naukowych ze stopniem doktora. Pan dr hab. Jerzy Litniewski
wypromowal dwoje doktor6w:

o Hanna Piotrzkowska za rozprawq pt. ,,Wyznaczanie parametr6w sk6ry ludzkiej rn
vivo za pomocq ultradiwiqk6w wysokiej czqstotliwoSci";

r Ziemowit Kl imonda za rozprawe pt. , ,Obrazowanie t lumienia fal ultradlwiqkowych
w tkance miqkkiej"

Obie rozprawy zostaly obronione w roku 20L3. Ponadto jest promotorem w trzech
kolejnych otwartych przewodach doktorskich:

r Lucyna Cie6lik, temat "Ocena stanu szyjki koSci rrdowej poprzez analizq ech
ultrad2wiqkowych";

o Michal Byr, temat ,,Obrazowanie parametryczne wtasnoSci tkanki ludzkiej z
wykorzystaniem fal ultradZwiqkowych";

o Piotr Karwat, temat ,,Pomiar i obrazowanie rozktadu prqdkoSci ultradiwiqk6w w
tkance miqkkiej za pomocE ech ultradiwiqkowych".

Doktoranci dra hab. J. Litniewskiego majq na koncie znaczEce publikacje i sukcesy. Dwoje z
nich: Ziemowit Kl imonda i Lucyna Cie5lik otrzymalo presti2owe stypendia CIRE (Committee on
International Research and Education), przyznawane mlodym naukowcom przez Acoustical Society of
America.



Kandydat byl te2 recenzentem w jednym przewodzie doktorskim na Poli technice
Warszawskiej.

3.3. Dziatalno66 popula ryzatorska

Kandydat opublikowal 2 artykuly o charakterze popularnonaukowym w czasopismach
Mlody Technik i Elektronizacja. Oba artykuly dotyczyly mikroskopii akustycznej i badania tkanek
metodami ultrad2wiqkowymi. Bral te2 udzial w Festiwalu Nauki w Warszawie oraz w programach
telewizyjnych i radiowych po$wiqconych popularyzacji nauki. W programach tych wyjaSnial zasady
ultrasonografi i  i  metody badania tkanek metodami ultrad2wiqkowymi.

4. DzialalnoSi organizacyjna

Kandydat bierze udzial w licznych przedsiqwziqciach zwiqzanych z organizacjq nauki, zar6wno na
szczeblu lokalnym, jak i  na forach publicznych. W macierzystym Instytucie Podstawowych Problem6w
Techniki jest kierownikiem Pracowni Mikroskopii  Akustycznej w ramach Zakladu Ultrad2wiqk6w,
gdzie kieruje 11 osobowym zespolem. Jest te2 cztonkiem Rady Naukowej IPPT PAN, w kt6rej jest
czfonkiem Komisji ds. Struktury Organizacyjnej i Zatrudnienia, Komisji Koordynacyjnej ds. Stopni
Naukowych oraz Komisj i  Elektroniki i  In2ynieri i  Materialowej.

W roku 2011 zostal wybrany na czfonka Komitetu Akustyki Polskiej Akademii Nauk. Bierze
udzial w pracach komitet6w naukowych konferencji: Miqdzynarodowego Komitetu Naukowego
konferencji Acoustical lmaging (materialy tej konferencji sq wydawane przez Springera) oraz
Komitetu Naukowego Open Seminar on Acoustics. Jest czlonkiem komitetu redakcyjnego
wydawnictwa ,,Bibl ioteka Akustyki i  Ultradlwiqk6w". Bierze te2 udzial w zespole eksperckim
realizujqcym program FORESIGHT ,,System monitorowania i scenariusze rozwoju technologii
medycznych w Polsce".

Za swojq dzialalnoSi dr hab. Jerzy Litniewski byl wielokrotnie nagradzany Nagrodq
Dyrektora IPPT PAN. W roku 2OO2 za dzialalnoSi naukowq otrzymal Srebrny Krzy2Zaslugi.

5. Wniosek kodcowy

Dr hab. Jerzy Litniewski wykazuje siq bardzo du2q aktywnoSciq na wszystkich polach swojej
dzialafnoSci. Dotyczy to w pierwszym rzqdzie dzialalnoSci naukowo-badawczej. Ma wybitne,
rozpoznawalne w Swiecie osiqgniqcia naukowe, dokumentowane publikacjami w renomowanych
czasopismach miqdzynarodowych i l icznymi cytowaniami. Kierowal l icznymi projektami naukowymi
oraz bral udzial jako gl6wny wykonawca w projektach naukowych w kraju i za granicq. Osiqgniqcia
naukowe dr hab. Jerzego Litniewskiego znacznie przekraczajq wymagania stawiane kandydatom do
stopnia naukowego doktora habilitowanego i sq wystarczajqce dla starania siq o tytul naukowy
profesora nauk technicznych. Kandydat ma r6wnie2 dorobek dydaktyczny, w tym dwoje
wypromowanych doktor6w i promotorstwo w kolejnych otwartych przewodach doktorskich.
Dorobek ten, r6wnie2 spelnia wymagania stawiane kandydatom do tytulu naukowego profesora w
Swietle dotychczas obowiqzujqcych przepis6w. Dr hab. Jerzy Litniewskijest r6wnie2 aktywny na polu
organizacji nauki. Na podstawie ocen wyra2onych w recenzji, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia t4
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniiich i tytule w zakresie sztuki
w pelni popieram wniosek Rady Naukowej lnstytutu Podstawowych Problem6w Techniki o nadanie
drowi hab. Jerzemu Litniewskiemu tytulu naukowego profesora nauk technicznych.

Wroclaw, 30.12.2OL3
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