
Prof. dr hab. in2. Tomasz I-ODYGOWSKI
Politechnika Poznafi ska
I nstytut Konstrukcji Budowlanych
ul. Piotrowo 5
60-965 Poznah
Tel.: +48 61 665-2450; -3692
Tomasz. Lodvqowski@put. poznan. pl

Poznafi, 14 lipca 2013r.

OPINIA
O DOROBKU NAUKOWYM, DYDAKTYCZNYM I ORGANIZACYJNYM

DR HAB. INZ. WALDEMARA RACHOWICZA,
PROF ESO RA NADZWYCZAJ N EGO U N IWERSYT ET U ZI E LO NOGORS KI EGO
W ZWIAZKU Z JEGO WNIOSKIEM O NADANIE MU TYTULU NAUKOWEGO

1. Podstawy opracowania opinii

Podstawq opracowania niniejszej opinii sq:
. pismo Pana Dyrektora Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki, prof. dr. hab.

inz. Andrzeja Nowickiego, zawiadamiajqce mnie o decyzji Centralnej Komisji ds.
Stopni i Tytulow o powoNaniu mnie na recenzenta w postqpowaniu Rady Naukowej
IPPT PAN w sprawie nadania tytulu profesora panu dr. hab. inz. Waldemarowi
Rachwiczowi oraz o powierzeniu mi opracowania recenzji;

o nadeslana dokumentacja dorobku dr hab. inz. Waldemara Rachowicza zawieralqca
dane osobowe (CV), odpisy dokument6w potwierdzajqcych uzyskanie stopni
naukowych dr. i dr. hab., spis dorobku naukowego przed i po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora habilitowanego, autoreferat i informacje o ksztalceniu kadry
naukowej, wykonanych pracach naukowych i eksperckich oraz dzialaniach
organizacyjnych na rzecz swojej uczelni isrodowiska naukowego.

Og6lna ehar ak teza,s tyka Kandydata

Recenzowanie postqpowari profesorskich dokumentowanych w taki sposob
jak w recenzowanym wniosku pana dr. hab. in2. Waldemara Rachowicza jest
niekNamanq przyjemnoSciq. Przedstawiana do oceny dokumentacja wniosku jest
opracowana rzetelnie a co najwazniejsze dokumentuje precyzyjnie osiqgnigcia
Kandydata predystynujqce Go osiqgniqcia tytulu naukowego.

Oceniajqc osiqgnigcia Kandydata do tytulu niezmiennie zadajg sobie pytania:
czy dorobek Kandydata jest znany w Srodowisku naukowym i gwarantuje moZliwoSc
dalszego rozwoju mlodej kadry; czy Kandydat jest osobowoSciq znanq w srodowisku
krajowym i miqdzynarodowym, czy propagowaN swoje wyniki naukowe na
migdzynarodowych konferencjach; czy odbywal dlugoterminowe staze zagraniczne,
ktore sq gwarancjq Jego dobrych kontaktow dajqcych szanse kolejnym mlodym
adeptom nauki na otwarcie miqdzynarodowe; czy aplikowal i kierowal projektami
badawczymi a tym samym zabiegal o kondycjq finansowq swoich mNodszych
wspofpracownikow; czy wypromowal juz swoich doktorantow; jak prowadzi zalacia
dydaktyczne z powierzonymi sobie studentami i czy' potrafi ich zachgcii- do
samodzielnego zdobywania wiedzy i kwalifikacji; czy angazuje sie w prace
organizacyjne na rzecz swojej uczelni. Pozytywne odpowiedzi na tak formulowane
pytania dajq gwarancjq, ze Kandydat jest w stanie prowadzic szkolg naukowq na



czym z pewnoSciq powinno zalehee jego jednostce ale i calemu Srodowisku
naukowemu. W przypadku opiniowanego Kandydata dr. hab. in2. Waldemara
Rachowicza odpowied2 na zadane powyzej pytania, bez wqtpienia jest pozytywna.

Kandydat jest dojrzalym, znanym w Polsce i za granicq naukowcem. Jest
Autorem znaczqcych prac opublikowanych w najlepszych czasopismach,
wielokrotnie cytowanych przez innych badaczy. Byl promotorem ukonczonej
z sukcesem rozprawy doktorskiej. Jest Autorem trzech monografii, w tym
wsp6lautorem ,,Computing with hp-adaptive finite elements, vol. 2, Frontiers: Three
dimensional ell iptic and Maxwell problems with applications", (Chapman&Hall/CTC,
Taylor and Francis, 2008) oruz samodzielnym autorem "Metoda element6w
skoticzonych i brzegowych. Podstawy kontroli btgdu i adaptacji" (Wydawnictwo
Politechniki Krakowskiej, 2012). Pozyqa naukowa Kandydata wzrastala rowniez
dziqki intensywnej wspolpracy migdzynarodowej w tym glownie z oSrodkiem w Austin
(Prof. L.Demkowicz, Prof . T. Oden), gdzie Kandydat spqdziN kilka lat przygotowujqc
rozprawQ doktorskq oraz regularnie odwiedzajqc to Srodowisko w ciqgu kolejnych lat.
Mozna stwierdzic, 2e w znacznej mierze swE pozycjq naukowq Kandydat zawdziqcza
swojej pracy i wspolpracy z jednym z najlepszych na Swiecie oSrodkow naukowych.
Kandydat wykazaN siq takZe umiejgtnosciami organizacyjnymi pozyskujqc Srodki na
prowadzenie kilku projektow badawczych w Polsce, rowniez organizacjq konferencji
naukowych i sesji naukowych na roznych sympozjach miqdzynarodowych. Kandydat
regularnie prowadzi seminaria naukowe swojego zakladu i instytutu co jest miqdzy
innymi objawem troski o wzrost kompetencji mlodszych wspoNpracownikow.

Wszystkie te wymienione argumenty przekladajq siq na konkretne dziesiqtki
prac i prezentacji na konferencjach, pozyskiwanie Srodkow finansowych dla swojej
jednostki, pracq z mNodym pokoleniem naukowc6w i wykNady dla setek studentow
w ciqgu roku.

Po przestudiowaniu przesNanej dokumentacji jestem Swiadom wszystkich tych
argumentow i nie mam wqtpliwo6ci by uznac, 2e dorobek, we wszystkich dziedzinach
zwiqzanych z kryteriami wnioskowania o tytuN naukowy, pana dr. hab. in2.
Waldema ra Rach owicza spefn ia wymaga nia zwy czalowe stawiane Ka ndyd atom.

Aby spetni6 oczekiwania takiej recenzji dodam jeszcze kilka argument6w przytaczanych
(powtarzanych po Wnioskodawcy) zwykle na podstawie przeslanej dokumentacjiwniosku.

2. Dorobek naukowy oraz prace na rzecz organizacji nauki

Kandydat opublikowal lrzy monografie; dwie wymienione poprzednio oraz
rozprawq habil itacyjnq w 1997. Wymienione uprzednio dwa opracowania
monog raficzne speNn iajq wymag a n ia stawia ne tzw. monog rafiom profesorskim.
Oprocz tego Kandydat opublikowal rozdziaNy w opracowaniach monograficznych oraz
kilkadziesiqt publikacji w czasopismach recenzowanych. Pelne kopie kilkunastu
z nich zamieszczono w dokumentacji jako publikacje reprezentatywne dla
Kandydata. Sq to wylqcznie prace w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej. Ponadto
pan dr hab. in2. W. Rachowicz ma kilkadziesiqt pozycji opublikowanych
w recenzowanych wydawnictwach ciqglych i materialach konferencji, zwykle
miqdzynarodowych. Pelnit teZ funkcjq redaktora naukowego kilku monografii
inumer6w specjalnych czasopism. Wykonal szereg recenzji (kilkadziesiqt pozycji)
prac naukowych w Swiatowych czasopismach oraz pzygotowal szereg raportow
wewnqtrznych.



SzczegoNy wymienionych powyZej pruc otaz zestawienia innych drobniejszych
osiqgniqc Kandydata na omawianym polu znajdujq sig w bogatej dokumentacji
wniosku.

3. Dorobek dydaktyczny i ksztalcenie kadry

_?g najwazniejszych argumentow w tym zakresie zaliczam: wypromowanie
w 2009 r. pana dr. RafaNa Tews (rozprawa pt.: ,,Zastosowanie adaptaiyjnej metody
elementow skoticzonych typu hp do obliczeri statycznych wybranycn'tonstrufcji
stalowych"). Kandydat byl promotorem szeSciu ukonczonych prac magisterskich.
Przez lata pracy w Politechnice Krakowskiej prowadziN zalgcia ze studentami
z mechaniki, metod numerycznych i matematyki. Formalnie kandydat ukoriczyl
wydzial budownictwa PK, by dalej wzorem wielu wybitnych uczonych praculqcyih
w dziedzinie MES poSwiecic sig raczej metodom numerycznym i mozna powibdiiec
matematyce i informatyce stosowanej. Pan dr hab. W. Rachowicz regularnie
prowadzi seminaria dla swoich wspolpracownikow Kandydatowi powierzono funkcjq
recenzenta siedemdziesiqciu kilku artykufow naukowych w prestizowyih
czasopismach miqdzynarodowych.

Za swq dzialalnoSc naukowq Kandydat byl wyrozniany nagrodami rektora pK
(1 991 ,2001, 2009).

4. DziatalnoSf organizacyjna

Kandydat byt lub jest czlonkiem towarzystw naukowych i stowarzyszefi naukowo-
technicznych. Nalezq do nich: Polski Zwiqzek Inzynierow i Technik6w Budownictwa
(PZITB w latach 1983-1986), American Institute of Aeronautics and Astronautics
(AIAA w latach 1989-1990), Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych
w Mechanice (PTMKM w latach 1992-1996), Sekcja Metod Komputerowych Komitetu
Mechaniki PAN (od 1999) oraz sekcja Nauk Obliczeniowych Komitetu Informatyki
PAN (od 2009),

W dokumentacji nie znalazlem szczegolnych informacji o pelnionych funkcjach
organizacyjnych Kandydata w swojej macierzystej uczelni

5. Ocena zaanga2owania i wniosek kohcowy

Caloksztalt dzialalnoSci naukowej, organizacyjnej, dydaktycznej i ksztalcenia
kadry oceniam pozytywnie. Kandydat jest wybitnym speclatistq 

'w 
dziedzinie

adaptacyjnej metody elementow skonczonych typu hp, iformulowania MES
z elementami bardzo silnie wydluzonymi (aproksymacja cienkich warstw
przySciennych do przeplywow Scisliwych z malq lepkosciq) , w dziedzinie techniki
rozwiqzania zagadniefi promieniowania i rozpraszania fai elektromagnetycznych
wobszarach nieograniczonych. Jego kompetencje matematyczne poizerzalq
znacznie zakres jego zainteresowafi aplikacyjnych w dziedAnach zwiqzanych
z komputerowq analizq.

Biorqc pod uwage dorobek pubrikacyjny Kandydata, w tym opracowanie
ksiqzki o charakterze monografii, jego aktywnoSc na polu twoiczej wspoNpracy
z naukowcami mlodego pokolenia, zwieficzonq zakonczonq sukcesem onronq
rozprawy doktorskiej, oraz doceniajqc Jego pozycjQ w migdzynarodowym Swiecie
naukowcow uwazam, ze pan dr hab. inz. Waldemar Rachowicz-spelnia wymagania
stawiane osobom ubiegajqcym sig o tytuN naukowy.

Tomasz t_odygowski


