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osiqgniqd
naukowo-badawczych,
dorobkudydaktycznego
ipopularyzatorskiego
wsp6lpracy
oraz
miqdzynarodowej
,.
dr tukaszaJANKOWSKIEGO
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siqo nadaniestopniadoktorahabilitowanego
w obszarze
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na wniosekCentralnej
Komisji
ds.Stopnii Tytul6wz dniaL1paidziernika
2Ot3r.l

1. Podstawaopracowaniarecenzji
Recenzjaosiqgniqi dr tukasza Jankowskiego,uwzglqdniajqcakryteria oceny zawarte w
Rozporzqdzeniu
MinistraNaukii Szkolnictwa
Wyiszegoz dnia 1 wrze6niaZOLLr. oraz zalecenia
przez
sformutowane
CentralnqKomisjqds. Stopni i Tytuf6w w komunikacie2/2Ot2, zostala
opracowana
na podstawie
nastqpujqcych
dokument6w:
1) Wnioskudr tukaszaJankowskiego
postqpowania
o przeprowadzenie
habilitacyjnego.
2) Przedfo2onej
kopiidyplomuuzyskania
stopniadoktoraijego uwierzytelnionego
ttumaczenia
najqzykpolski.
przedstawiajqcego
3) AutoreferatuHabilitanta
opis dorobkui osiqgniqinaukowych
(w jqzyku
polskim
iangielskim).
4l Wykazuopublikowanychprac naukowychoraz informacjio osiqgniqciach
dydaktycznych,
jqzyku
wsp6lpracy
(w
naukowejipopularyzacji
naukinaukowych
polskimiangielskim).
5) Kopii dokument6wpo6wiadczajqcych
pelnieniefunkcji wsp6tpromotora
na Politechnice
(Harbin,
Harbifskiej
Chiny).
potwierdzajqcego
pelnieniefunkcji promotorapomocniczego
6) Za3wiadczenia
w przewodzie
doktorskimw IPPT-PAN
jako osiqgniqcie
7l Kopiiksiq2kiwskazanej
naukowebqdqcepodstawqubieganlasiq o stopieri
naukowydoktorahabilitowanego.
q.t"-

2. SylwetkanaukowaHabilitanta
PantukaszJankowski,
ur. 23 grudnraL975r., ukoriczyl
w 2000rokustudiawy2szena Politechnice
Wrocfawskiej,
uzyskujqc
stopiefimagistrain2yniera
w zakresie
informatyki.-R6wnocze$nie
zestudiami
na PolitechniceWrocfawskiejstudiowat na WydzialeMatematyki i lnforrnatykiUniwersytetu
wrocfawskiego,
uzyskujqc
w 2001rokustopiefimagistraw zakresie
matematyki.
po ukodczeniu
Bezpo6rednio
studi6wna Politechnice
Wrocfawskiej
przebywaf
w okresieX - Xll
2000 r. jako naukowiecwizytujEcyw FederalnymInstytucieBadad i TestowaniaMaterialdw
(Bundesanstalt
fuer Materialforschung
und -Pruefung)w Berfinie,NiemieckaRepublikaFederalna.
Nastqpnie,
od maja200Lr. do listopada2OO4r. kontynuowatpracqw tym Instytuciena stanowisku
pracownikanaukowego.Wymiernym efektem Jego pobytu naukowegow Niemczechbyto

zrealizowanie
and simulationof lightpropagation
in non-aged
rozprawydoktorskiejn.t.,,Modelling
and aged step-indexpolimer optical fibres".W rezultacieprzeprowadzonej
na Uniwersytecie
Poczdamskim
w listopadzie
2004r. obronyrozprawydoktorskiej,
mgr in2.tukaszJankowski
uzyskaf
(doctorrerum naturalium)w dyscyplinie
stopief naukowydoktora nauk przyrodniczych
fizyka
jako
polskiemu
r6wnowa2ny
matematyczna.
Powy2szym
stopiefinaukowyzostaluznany
stopniowi
r. o stopniachi tytule naukowymoraz
doktorana podstawieart. 24 Ustawyz dn. L4.03.2003
stopniach
i tytulew zakresie
sztuki.
zatrudniony
na stanowisku
Od lutego2005r. do chwiliobecnej,dr tukaszJankowskijest
adiunkta
Problem6wTechnikiPANw Warszawie.
w InstytuciePodstawowych
przezdr t. Jankowskiego
badaf naukowychkoncentrujesiq w dw6ch
Tematykaprowadzonych
gf6wnychobszarach
pierwszydotyczymonitorowania
badawczych:
stanutechnicznego
konstrukcjize
problemowidentyfikocjiobciqiefidynamicznych
szczeg6fnym
uwzglqdnieniem
calejkonstrukcjiijej
jest
podstruktur,za5drugiobszar po5wiqcony
adaptacyjnej
zagadnieniom
obsorbcjiudaru.
pierwszego
gf6wny
temat osiqgniecia
Zagadnienia
z
obszarustanowiq
naukowegostanowiqcego
podstawqubiegania
o stopief naukowydoktorahabilitowanego
siq Habilitanta
nauktechnicznych.
Tematykabadaf naukowychz drugiegoobszaruzainteresowafl
dr t. Jankowskiego
byfa,miqdzy
innymi, realizowanaw latach 2003-2006w ramach europejskiegoprojektu ADLANDoraz
polskiegoprojektubadawczo-rozwojowego
realizowanego
w latach2OO8-2OLL
ENERGOUDAR.

3. Ocenaosiqgniqcia
naukowo-badawczego
Jakogt6wneosiqgniqcie
naukowe,bqdqcepodstawqubieganiasiq o nadaniestopniadoktora
habilitowanego,
HabilitantwskazujeswojE autorskqmonografiqzatytufowanq
,,Dynamiclood
identificationfor structurol health monitoring",wydanq przez wydawnictwoIPPTReportson
jest przyjqta
Fundamental
Technological
W chwilipisaniapowy2szej
Research.
recenzjimonografia
'online'
podadresem:.b4p_.//_Epq!
do drukuiog6lniedostqpna
u.
jest
Monografia po6wiqcona
analizieproblemuodwrotnego
identyfikacji
obciq2ed
dynamicznych
i
wykorzystaniuzaproponowanych
metod identyfikacjiw obszarzeniskoczqstotliwo$ciowego
jest zar6wno problem identyfikacji
monitorowaniastanu technicznegokonstrukcji.Rozwa2any
wymuszef dynamicznychw sytuacji braku kompletnejinformacjio odpowiedzikonstrukcjina
jak i problem iden\fikacji obciq2enidzialajqcych
wymuszenie
na konstrukcjeo sprq2ystych
i
sprq2ysto-plastycznych
charakterystykachmateriatowych. Podstawq stosowanych metod
identyfikacjistanowinumerycznie
efektywna metodadystorsjiwiftualnych,rozw'rjana
w IPPT-PAN
przezponad30 ostatnichlat w zespolebadawczym
kierowanymprzezdFof.dr hab.JanaHolnickiegoSzulca.Habilitantwykazatw swojej monografii,ie stosujEcwspomnianqmetodqmoina szereg
istotnychproblem6wmonitorowaniastanu technicznego
konstrukcjisprowadziido problemu
(zastqpczego)
identyfikacjir6wnowa2nego
obciqieniadynamicznie
zmien_nego.
Do takichproblemdw
mo2nazaliczyt,miedzyinnymi,lokalnemonitorowaniestanutechnicznego
wybranychpodstruktur
konstrukcji z pominiqciem wptywu pozostalychczqSci konstrukcji, bez-modelowe(czysto
eksperymentalne)
identyfikowanie
uszkodzeri
i modyfikacjikonstrukcjioraz uderzeriniesprq2ystych
jednoczesnq
czyte2 wreszcie
identyfikacjqobciqief dynamicznych
pojawiajqcych
i uszkodzefl
siq w
pracujqcejkonstrukcji.Te wszystkie,wskazanepowy2ejproblemysq szczeg6fowo
analizowanew
monografii
Habilitanta.

Zgodnie ze stwierdzeniemzawartym w otwierajAcymautorskq monografiq streszczeniu,
prezentuje
monografia
w sp6jnejformiewynikibadafprowadzonych
przezHabilitanta
samodzielnie
orazwe wsp6tpracy
z trojgiemdoktorant6w,w kt6rychprzewodach
doktorskichHabilitantpelnifrolq
(dwa przewodyobronionew 2010 r. na Politechnice
wsp6lpromotora
w Harbinie(Chiny)oraz
promotorapomocniczego
(przew6dotwartyw 2013r. w IPPT-PAN.
Przedstawiona
monografia,liczqca280 stron,sktadasiq z o$miurozdziat6w,dodatkui wykazu
go 294pozycje.
Iiteraturyzawierajqce
pierwszy
pracy
Rozdziaf
zawierakr6tkiewprowadzenie
formufujqce
proble4yrozwa2ane
w pracy
orazformutujecel pracy.
W drugimrozdzialepracyHabilitantprzedstawif
metodologiqrozwiqzania
odwrotnegoproblemu
identyfikacjiobciq2e6dziafajqcychna konstrukcjqo liniowej charakterystyce
materialowejprzy
jej zmierzonejodpowiedzi.Zostatytu uwzglqdnione
wykorzystaniu
problemyzwiqzaneze zfym
uwarunkowaniem
zadaniaidentyfikacji,
niepefnqinformacjqdotyczEcq
odpowiedzikonstrukcjii
zwiqzanqz niq niejednoznaczno6ciq
rozwiqzania
oraz optymalnymrozmieszczeniem
dostqpnych
czujnik6w.
W rozdzialetrzecim zostala om6wiona metoda dystorsjiwirtualnych,umo2liwiajqca
szybkq
numerycznE
reanalizq
zachowania
siq konstrukcji,
kt6ra podlegamodyfikacji
w wynikuuszkodzefi,
uplastycznienia,
modyfikacjipodpdr itp. Ponadtow rozdzialetym zostafoprzedstawione
nowe
autorskiesformufowaniemetody dystorsjiwirtualnychw dziedzinieczasuwykorzystujEce
ciqgfe,a
nie jak w podej6ciuklasycznymdyskretne,zmienneczasowe.Wywodzqcesiq bezpoSrednio
z
pozwalana rozr6inienie
r6wnaniaruchuukfadusformutowanie
pomiqdzy
uszkodzeniami
o znanymi
nieznanym
typie.
W czwartymrozdzialepracy Habilitantprzedstawilbezmodelowe(a wiqc nieparametryczne)
metody monitorowaniastanu technicznegokonstrukcji.Zaproponowano
tu i do$wiadczalnie
zweryfikowanospecyficznAnowatorskqgrupq metod niskoczqstotliwo5ciowego
monitorowania
stanukonstrukcji,
lqczqc4zalety
metodmodelowych
i metodrozpoznania
wzorca.
Rozdziafpiqty monografiijest po6wiqconymetodomwirtualnejizolacjiistotnychfragment6w
konstrukcji
i ich lokalnego
globalnego
monitorowania
bezkonieczno6ci
modelowania
i analizycafej
konstrukcji.Proceduraizolacji zapewniawyeliminowanieefektdw pochodzqcych
z pozostalych
fragment6wkonstrukcji.W rozdzialetym przedstawiono
i zweryfikowanq
metodqwirtualnejizolacji
podstrukturypozbawionqistotnychwad stosowanych
dotychczas
metodseparacji.Zaproponowano
metodqnumerycznej
eliminacjizewnetrznych
wplywatze zmierzonejodpowiedzipodstrukturyco
prowadziwirtualniedo fizycznegoodizolowaniaanalizowanej
podstrukturyod resztykonstrukcjii
traktowaniajej jako niezale2nejsarnodzielnej
konstrukcjireali cej odpowiedi jedynie na
wymuszeniawewnqtrzne.Odpowiedfizolowanejstrukturyokre6lasiq jedynie poprzezpomiar
podstrukturyrzeczywistej,bez konieczno5ci
tworzeniajej parametrycznego
modelu. Jedynym
jest
podej5cia
ograniczeniem
zaproponowanego
zalo2enieliniowo6c_i-odpowiedzi
monitorowanej
podstrukturyprzy r6wnoczesnym
dopuszczeniu
nieliniowejlub wrqcz niesprq2ystej
odpowiedzi
pozostafej
czqsciglobalnejkonstrukcji.
W rozdzialesz6stym przedstawionometodologiqr6wnoczesnejidentyfikacjiuszkodzerii
wymuszefidynamicznychkonstrukcji pozwalajqcqna ujednoliceniepodejSciedo identyfikacji
uszkodzerii identyfikacji wymuszefi. Uszkodzeniawystqpujqce w konstrukcji moge byi
reprezentowanep'zez identyfikowane r6wnowaine pseudo-obciq2enia
bqdi tei nieznane

wymuszeniamoga podlegadparametryzacji
i byi okre5lanena drodze identyfikacjiparametr6w
systemu.
jak rozpatrywane
Rozdziatsi6dmy monografiijest po$wiqconypodobnymzagadnieniom
w
rozdzialedrugim lecz odniesionymdo konstrukcjio sprq2ysto-plastycznej
charakterystyce
materiafowej. Habilitant przedstawit tu nowatorskie podej6cie do identyfikacji obciq2ef
polegajqcena modelowaniupojawiajqcych
dynamicznych
w tego typu konstrukcjach,
siq dystorsji
plastycznych
pseudo-obciq2efi
pomoca
liniowej
za
konstrukcjio
charakterystyce
materialowejoraz
zastosowa
niu o96|nej metodologii metodydystorsjiwirtuaInych.
Monografiq kofczy kr6tki rozdzial 6smy, poSwiqconypodsumowaniu
. rezultat6w badari
przedstawionych
potencjalne
w monografiiorazwskazujecy
kierunkidalszych
bada6.
Uzupetnieniem
monografiijest dodatekpo5wiqcony
matematycznym
aspektomrozwiqzania
liniowych problem6w odwrotnych oraz wykaz literatury cytowanej w kolejnych rozdzialach
monografii.
Oceniajqc
merytorycznie
zawartoSirecenzowanej
monografiistwierdzam,
ie stanowiona istotny
wkfad w rozw6j problematykimonitorowaniai identyfikacjistanu technicznegokonstrukcji
poddanych
dziafaniu
obciq2efi
roboczych.
Rozpatrywane
w pracyproblemysqaktualnei interesujqce
punktuwidzenia.
z naukowego
Niewqtpliwie
zaproponowane
w pracyujqcieproblem6widentyfikacji
jak r6wnie2powstajqcych
wymuszefdynamicznych
w konstrukcjiuszkodzeir,przy wykorzystaniu
metody dystorsjiwirtualnychdo szybkiejnumerycznejreanalizqkonstrukcjio liniowo-spre2ystej
i
sprq2ysto-plastycznej
charakterystyce materiafowej, stanowi nowatorskie podej6cie do
problemdw
przedstawiona
analizowanych
i rozszerza
stanwiedzyw tym obszarze.
R6wnie2
w rozdz.
4 metodologianiskoczqstotliwoSciowego
monitorowaniastanu technicznegokonstrukcji,tqczqca
zalety metod modelowychi metod rozpoznawaniawzorca nosi znamionaoryginalno$ci,w
por6wnaniudo aktualnego
jest zaproponowana
stanuwiedzy.R6wnieinteresujqcq
i oryginalnq
w
rozdziale5 technika wirtualnej izolacji podstruktur analizowanejkonstrukcji,polegajqcana
numerycznymeliminowaniu z uzyskanejodpowiedzi podstruktury wszystkichzewnqtrznych
wptyw6wpozostatejczq$cikonstrukcjii nastqpnielokalnemonitorowanie,w kt6rymtak obliczonq
odpowiedipodstrukturywykorzystuje
siqw standardowych
pierwotniedo
metodach,opracowanych
monitorowaniastanu technicznegoglobalnejkonstrukcji.W rozdziale6 monografiizostafa
zaproponowana oryginatna ujednolicona metoda r6wnoczesnej identyfikacli wymuszeri
dynamicznych dziafajqrychna konstrukcjqi pojawiajqcychsiq w niej uszkodzefi,poprzez
sprowadzenie
dw6ch pierwotniejako6ciowor62nychproblem6widentyfikacyjnych
do jako$ciowo
jednegoproblemuidentyfikacjiobciq2efii pseudo-obciq2eri
(symulujqcych
uszkodzenia)
konstrukcji
'pseud&parametr6w'
jej
lub te2 wyfqcznieidentyfikacji rzeczywistych
parametr6wi
(symulujqcych
pewnEklasqobciq2efi,kt6rymjest poddanakonstrukcja).
ZawartoSirozdzialusi6dmegomonografii
to w pefni nowatorskiei oryginalnepodej6ciedo problem6widentyfikacjiobciq2efidynamicznych
konstrukcjiwykonanychz materiat6wsprqiysto-plastycznych.
Reasumujqc
tq czq$iocenymerytorycznejosiqgniqcia
naukowo-badawczego,
przedstawionego
w
postaciopublikowanejmonografii,stwierdzam,2e zawarto56monografiistanowi istotny wktad w
rozw6i problematyki monitorowaniai identyfikacjistanu technicznegokonstrukcjipoddanych
dziataniuobciq2eriroboczych.Niecotrudniejszajest ocenaosobistegowktaduHabilitantaw rozw6j
okre6lonejdyscyplinynaukowej,jak wymagatego art. L6.1Ustawyo stopniachnaukowychi tytule
naukowym
orazo stopniach
i tytulew zakresie
sztuki.

Monografia,umieszczona
jest Jego
w zatEczniku
5 dokumentacjidostarczonejprzezHabilitanta,
monografiqautorskq,jak wynika to z jej strony tytufowej. R6wnocze5nie,
w angielsko-i
polskojqzycznych
streszczeniach
umieszczonych
nastronach
5 i 6 orazwe wstqpiedo monografii
(pkt.
1.4)na stronacht0-22,Habilitantstwierdza,
ie zamieszczone
w pracyosiqgniqcia
naukowezostafy
uzyskane
w czq5ciw wynikuwsp6lpracynaukowejz innymibadaczami
i czq5ciowo
opublikowane
we
publikacjach.
wcze6niejszych
wsp6lautorskich
Wynikiprezentowane
w rozdziale
drugim.monografii
publikowane
bytyczq$ciowo
we wcze6niejszej
publikacji
formiew autorskiej
Habilitanta
[32] (numer
pozycjiliteraturowejze spisu literaturyzamieszczonego
w monografii)oraz wsp6lautorskich
publikacjach
jest szacowany
procentowy
w
kt6rych
p?ez Niegow zakresie
udzial
Habilitanta
[33-37,]
od 25%do 50%(na podstawie
dorobkunaukowego
wymienionego
w zal.3ai 3b).Przedstawione
w
czq6cirozdziatu
trzeciego
osiqgniqcia,
nowew stosunkudo aktualnego
stanuwiedzy,bylywcze6niej
publikacjach
opublikowane
w wsp6fautorskich
[29],{38-40],w kt6rychprocentowyudziatHabilitanta
jest szacowanyw zakresieod 33% do 50%.Czq6drozdziafuczwartegojest oparta na wynikach
publikacjachwsp6fautorskich[29], [30-33] i 14t-451,w kt6rych
zawartychwe wczeSniejszych
procentowy
deklarowany
udziafHabilitanta
wynosi50%.Czq$irezultat6wbadaf prezentowanych
w
piEtymrozdzialepracyprezentowana
publikacjach
bytawcze6niej
w
tych samychautor6w[46-53],w
kt6rychudziatHabilitantawynosit33%.Podobnie,sz6styrozdziafpracyzawieraczq6ciowo
rezultaty
wsp6lnychbadafiHabilitantai wsp6tautor6w,opublikowane
gdzie
wcze5niejw [39J,l40I ] 154-621,
procentowyudziatHabilitanta
deklarowany
wynosi33%.Si6dmyrozdziatmonografiijest w petni
autorskimrozdzialemHabilitanta,w kt6rymcze5iwynik6wzostalaprzedstawiona
we wcze6niejszej
publikacji
[32J.
W Swietlepowy2szych
fakt6w rodzqsiqco najmniejdwiewEtpliwo5ci,
kt6redla dobraHabilitanta
postqpowania
jednoznacznie
powinny
i dobraprzeprowadzanego
habilitacyjnego
byi
rozstrzygniqte.
Po pientrsze,
czylakoniczne
stwierdzeniezawartew streszczeniu
monografti,,prezentuje
ona wyniki
bodari przeprowadzonychprzez autora samodzielnielub wsp6lniez trojgiem doktorantAwpod jego
kierownictwem"oddajew pelni wklad pracy wniesionyprzezwsp6lpracownik6w
Habilitantaw
przygotowaniemerytorycznejzawarto6cimonografii.Za5 po drugie,czy osiqgniqciemnaukowojako podstawawszczecia
przedstawianym
badawczym
dr tukaszaJankowskiego,
Jegopostqpowania
jedynie
powinna
habilitacyjnego
byi
omawianamonografiaczytei monografiauzupetniona
o cykl
publikacjiwymienionychpowy2ej,z wyra1nymrozdzieleniem
wsp6lautorskich
merytorycznym,
a nie
tylko procentowym,
wktademHabilitanta
i pozostatych
autor6ww te publikacje.
lstniatdotychczas
pracwsp6tautorskich
dobryzwyczaj,2e
w przypadku
bqdqcych
skfadnikiem
dorobkuprzyubieganiu
siqo stopief naukowydoktorahabilltowanego,
po5wiadczali
wsp6fautorzy
wlasnympodpisemwklad
merytoryczny
osobyzainteresowanej
w wsp6lnapublikacjq.
Nale2yr6wnie2zwa2yi,2ew mojejopinii
publikacjeo kt6rych mowa, nie stanowiqdodatkowego(nie wchddzqcego
w sktad osiqgniqcia
naukowo-badawczego
postqpowania)
bqdqcegopodstaw4wszczqcia
dorobkuHabilitanta.
Zwr6citem
pro$bE
zatem
siq
do dr t. Jankowskiego
z
o dostarczenie
mi informacjio merytorycznym
osobistym
wktadzieHabilitantaorazpozostatych
wsp6iautor6wwymienionych
powy2ejpublikacjiwosiqgniqcia
przedstawiane
naukowo-badawcze
w recenzowanej
monografii.Otrzymanqdrogq elektronicznq
odpowiedi Habilitantadotqczamjako zalEcznikdo niniejszejrecenzji.Szkodajednak, 2e takie
opracowanie
niepojawifosiqw skladanych
Centralnej
Komisjidokumentach.
Bazujqcna tych dodatkowychinformacjachoraz dokumentachdolqczonychdo wniosku o
postepowaniahabilitacyjnego,
wszczqcie
mogestwierdzii,2e samodzielne
osiqgniqcia
naukowedr
tukaszaJankowskiego
orazJegoosiqgniqcia
we wsp6lpracy
uzyskane
z innymibadaczami
spelniajq
zdefiniowane
w art. 16.1Ustawyo stopniachnaukowychi tytule naukowymorazo stopniachi Wtule

w zakresiesztukiwymaganiaosiEgniqciaznacznegowkladu Habilitantaw rozw6j problematyki
monitorowaniai identyfikacjistanu technicznegokonstrukcji.

4. Ocenadodatkowychosiqgniqdnaukowo-badawczych
Dr tukasz Jankowskijest autorem lub wsp6lautorem10 pfblikacji naukowychw
czasopismach
znajdujqcych
siq na liScie
JournalCitationReports,
kt6rychsumaryczny
wskainiklF
wynosiok. 15.Naleiydodai,2eczasopisma,
w kt6rychopublikowane
praceHabilitanta
zostaty.
sQ
renomowanymi
czasopismami
naukowymi
publikujqcymi
o zasiqgu
Swiatowym
pracez obszaru
obejmujqcegotematykQnaukowo-badawczq
Habilitanta.
PonadtoHabilitantjest autoremlub
publikacjiw czasopismach
wsp6lautorem11 recenzowanych
spozalistyJCRoraz36 referat6w
umieszczonych
w cato5ciw rnaterialachkonferencyjnych
konferencjio zasiqguSwiatowymi
lokalnym(w tym 28 po uzyskania
stopniadoctorrerumnaturaliuml.PublikacjeHabilitantabyty
!7 razy cytowane przez innych autor6w (wg. stanu na dziefr 23.08.2013,z wyfqczeniem
autocytyowafi),za$Jego indeksh wynosilwtedy 3. Mo2naoczekiwadobecnienieznacznego
wzrostuzar6wnoliczbycytowanijak i indeksuh, w zawiqzkuindeksacjq
nowychartykul6wlub
korektyartykuldwblqdniezindeksowanych
w bazieWeb of Science.DodatkowoHabilitantjest
autorem lub wsp6lautorem trzech opracowaf ksiq2kowychoraz piqciu rozdziaf6ww
opracowaniach
monograficznych.
Swojeosiqgniqcia
naukowepo uzyskaniu
stopniadoktoraHabilitantprezentowalna 16
miqdzynarodowych
konferencjach
o zasiqgueuropejskimi Swiatowym,w tym jednokrotniew
(wlochy,2006)orazreferatusekcyjnego
formiereferatuplenarnego
(polska,
2008).
Pouzyskaniu
stopnianaukowego
doktora,dr tukaszJankowski
brafudzialw 5 europejskich
i
krajowychprojektachbadawczych
i badawczo-rozwojowych,
w tym w jednyrnz projekt6wpefnil
funkcjqZastqpcyKierownikaProjektu,za6w drugimbyl koordynatorem
technicznymi autorem
wnioskuprojektowego.
Dzialalno6d
naukowo-badawczq
dr t. Jankowskiego
oceniamjako zadawalajqc4,
chocia2w
rozumieniuaktualniestosowanychliczbowychwskaZnik6woceny dziafalnoSci
pracownik6w
(liczba
naukowych
cytowaf wg. Web of Scienceoraz indeks Hirscha)za budzqcqpewne
zastrze2enia.
Nale2yodnotowa6wzrost liczbycytowadprac Habilitantapo 2009 roku oraz
wiqkszqliczbqcytowafii indeksowanych
publikacjiwykazanych
przezinne bazyfiak np. Scopus,
Google Scholar). Dodatkowymi dowodami zadawalaj4cejaktywnoSci naukowej dr t.
Jankowskiego
i Jego uznaniaprzezSrodowiskonaukowebyfy zaproszenie
Go do wygloszenia
referatuplenarnegoi sekcyjnegona krajowychi miqdzynarodo
konferencjach
naukowych
(2006,2OO8,IOLL,2O13l
orazcykluwyktad6wna Politechnice
w Harbinie,Chiny(2010).

5. Ocenadorobkudydaktycznegoi popularyzatorskiego
orazwsp6fprarymiqdzynarodowej
jest zatrudniony
Dr tukaszJankowski
na stanowisku
adiunktaw InstytuciePodstawowych
ProblemdwTechnikiPAN,a wiqc w jednostce,kt6ra z natury rzeczynie prowadzidziatalno6ci
dydaktycznej
takiej jakq prowadzqWy2szeUczelnie. Nale2yjednak odnotowa6,2e Habilitant
bierzer6wnie2udziatw tej formieaktywno6ci
pracownika
prowadzqc
naukowego,
w latach20052008,zOtO,z0tl i 2013wyktad " Programming,Numericsand Optimization"w ramachStudium

Doktoranckiego
realizowanego
w IPPT.Materiatydo tegowyktadusq r6wnie2dostqpneonlinew
Interneciei zanotowaty
w ciqguostatnich5 lat ponad5700wej$Cz ponad60 kraj6w.
Dr tukaszJankowskipelnit r6wnie2dwukrotniefunkcjqwspdtpromotora
w przewodach
doktorskichprzeprowadzanych
na Politechnice
w Harbiniew Chinach.Obecniepefnifunkcjq
promotorapomocniczego
w przewodzie
doktorskimprzeprowadzanym
w lppr-pAN.
Jakodorobekpopularyzatorski
dr t. Jankowskiego
w sferzenaukimo2nabezwqtpieniauznai
Jegowkladw organizacjq
i realizacjq
kolejnych
edycjiFestiwalu
Naukiwtppr-pAN.
jest
Wsp6lpraca
miqdzynarodowa
Habilitanta realizowana
w r62norakiej
formie.Brafi bierze
nadaludzialw miqdzynarodowych
projektach
w
badawczych
przezlnstytut
wsp6lrealizolvanych
PodstawowychProblem6wTechniki,kilkakrotnieprzebywatna kr6tkoterminowych
wizytach
roboczychlub sta2achnaukowychw Chinachi Hiszpaniioraz przezponad cztery lata byt
pracownikiemnaukowymw FederalnymInstyrtucieBadari i TestowaniaMaterial6ww
Niemczech.
Biorqcpod uwagqpowy2szefakty, stwierdzam,2e dr t. JankowskiposiadawystarczaiQcy
dorobekdydaktycznyi popularyzatorski
orazwykazujesiq urystarczajqcq
naukowqwsp6lpracq
miqdzynarodowq,
abyubiegaisiqo nadanie
stopnianaukowego
doktorahabilitowanego.

6. Wniosekkofcowy
Reasumujqc,
w $wietleopinii czqstkowych
sformulowanew poprzednichpunktachmojej
recenzji,stwierdzam,2e zardwnoprzedstawione
do ocenyosiqgniqcie
naukowo-badawcze
oraz
pozostaty dorobek naukowy, dydaktycznyi popularyzatorskioraz zakres wsp6fpracy
miqdzynarodowej
dr tukasza Jankowskiegospelniajewymaganiastawianeprzez Ustawqo
stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki w
postqpowaniach
habilitacyjnych,
a takie wymaganiazwyczajowo
przyjqtedotychczas
w polskim
$rodowisku
naukowym.
W zwiqzkuz powyiszymwnoszeo dopuszczenie
dr tukaszaJankowskiego
do dalsrych
etap6wpostepowaniahabilitacyinego.
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