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ZAWIERAJACA OPINI4 W SPRAWIE NADANIA LUB ODMOWY NADANIA
STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO
DR. ANDRZEJOWI DANILUK

Dzialajqcna podstawieUstawy z dnia 14 marca2003 r. (Dz. U. nt 65103poz. 595) z
p6hniejszymizmianamiUstawz dnia27 lipca2005r' (Dz. U. Nr 164poz. 1365),z dnia
z
MinistraNauki i SzkolnictwaWyhszego
18*ur.u 20ll r. (Dz.U. nr 84 poz. 4ll),Rozporzqdzenia
Centralnej
dnia22 wrzeSnia2071r. (Dz. U.2011 nr 204 poz. 1200)oraz na podstawiedecyzji
Komisji do SprawStopnii Tytul6w z dnia3Ostycznia2012roku KomisjaHabilitacyjnaw skladzie:
1. prof. TadeuszMorzy - przewodnicz4cy
prof. IPPTPAN - sekretarz
2. drhab. ZbigniewRanachowski,
3. prof. ZbigniewCzech- recenzent
4. prof. Witold Danrinel- recenzent
5. prof. PawelDluZewski- recenzent
6. prof. MarianChudy- czlonekkomisji
7. prof.KrzysztofWiSniewski- czlonekkomisji
zapo znalasigz przy gotowanymirecenzjami otaz attot eferatemhabi Iitanta'
po dyskusji,w kt6re.1
czlonkowieKomisji Habilitacyjnejprzedstawiliswojeopiniena tematosi4gni96
uchwaly:
nastqpuj4c4tre56
Komisji zaproponowal
habilitantaprzewodnicz4cy
,,Komisja Habilitacyjna stwierdza, 2e osi4gnigcia naukowe zaprezentowanew dokumentacji
zawierijqcejcykl publikacji i dostarczonej przez habilitanta nie stanowiqznacznegowkladu w
ronv6j dyscypliny naukowej informatyki i w rvtiqzku z tym Komisja Habilitacyjna WraLa
negatywn4opinigw sprawienadaniastopniadoktorahabilitowanegodr. AndrzejowiDaniluk'"
podjqtejuchwaly:
uzasadnienie
nastEpuj4ce
Komisji zaproponowal
Przewodnicz4cy
11
,, Jako podstawgdo ubieganiasiq o stopieridoktorahabilitowanegohabilitant przedstawilcykl
Physics
Computer
pubtitacii,
oznaczonych B18-828, zamieszczonychw czasopiSmie
^Communications.
i
Jakouzupelnieniecyklu powyZsrychpublikacjihabilitantprzedstawilopracowane
programy.
wdrozoneprzezsiebie
W cyklu zgloszonychpublikacji, 8 publikacji (820-826,828) ma objqtoS62 do 4 stron,i stanowi,de
program6wkomputerowych.Komisja tznala,2e trudno
facto, opisy kolejnychwersji opracowanych
naukowym,poniewaZwnosz4niewielki
tegorodzajupublikacjetraktowa6jako artykulyo charakterze
wklad w dyscyplinginformatYka'
pozostale 3 publikacje prezentujq najog6lniej, algorytmy modelowaniawybranych proces6w
wzrostuwarstwy epitaksjalnej
modelematematyczne
fizycznych.Komisja uznala,2eprzedstawione
wkladudo rozwojudyscypliny'
nie stanowi4oryginalnego
cyklu publikacji oruzwdrohonychprojekt6w
po analiziezawarto6ciprzedstawionego
Podsumowuj4c,
zgromadzonychw kartotekachC.l i C.2 komisja stwierdza,2e nie
program6w-komputerowych
wkladu ich autoraw roav6j dyscyplinyinformatyki,tj. jej metod,Srodk6wi
stanowi4one
"nicrn"go
narzEdzi.Komisja bardzo wysoko ocenila dorobek dydal'tycznyi popularyzatorskihabilitanta,
skladaj4cysigz14 ksi4Zeki skrypt6w.
Z kolei komisja nisko ocenila liczbg prezentacjiosi4gnig6habilitanta w zakresiewsp6lpracy
miEdzynarodowej.
NaleZy przyzna|, 2e problematyka prezentowanaw publikacji omaczonej 827 jest zgodna z
wsp6lizesnymi trendami zwiqzanymi z rczvtojem metod obliczeniowych i modelowaniu
komputerowym.MoZe ona stanowilbazEdo prowadzeniapowaZnychbadariw tej dyscyplinie'Nie

moZejednak w aktualnej (pojedynczapublikacja)postaci stanowi6podstawydo ubieganiasig o
stopieridoktorahabilitowanegow dyscyplinie informatyka.
"
6 os6b,
W glosowaniujawnym zapowyilsz4uchwal4glosowalo
przeciwkopovty2szejuchwaleglosowalaI osoba
od glosuwstrzymalosig 0 os6b
glosowania uchwalaKomisji Habilitacyjnej zawierajqcaopinig w
W wyniku przeprowadzonego
sprawie nadanialub odmowy nadaniastopniadoktora habilitowanegodr. Andrzejowi Daniluk w
powyhszymbrzmieniu zostalaprzezKomisjg HabilitacyjnqprzyjEtai zostanieprzedlohonaRadzie
NaukowejIPPT PAN w celu podjgciaprzez niq uchwatyo nadaniulub odmowienadaniastopnia
doktorahabilitowanegodr. Andrzejowi Daniluk.
Podpisyczlonk6wkomisji Habilitacyjnej
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