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Ocenaosiqgniqcnaukowych
dr. in2.MarkaRomanowicza
ubiegajqcego
siq o stopiendoktorahabilitowanego
w zwiqzku
z postqpowaniemhabilitacyjnymprowadzonymw Instytucie
PodstawowychProblemowTechnikiPANw Warszawie,

Przedmiotemniniejszejoceny sE osiqgnigcia,kt6re zgodnie z Ustawq
i tytulenaukowymotaz o stopniachi tytulew zakresiesztuki
o stopniachnaukowych
z dnia 14 marca2003 (z po2niejszymi
zmianami)oraz Rozporzqdzeniem
Ministra
Nauki i SzkolnictwaWyZszegow sprawie kryteri6woceny osiqgnig6osoby
ubiegajqcej
sig o nadaniestopniadoktorahabilitowanego
z dnia 1 wrze6nia2011,
podstawg
przez
stanowiq
do ubieganiasig
dr. inz. MarkaRomanowicza
o stopiefi
Mechanika.
naukowy
doktorahabilitowanego
w dyscyplinie

l.

Podstawaformalno-prawnaoceny

Podstawqdo opracowanianiniejszejrecenzji stanowi umowa o dzieNo
z dnia 09.07.2014w WarszawiepomigdzylnstytutemPodstawowych
Problem6w
TechnikiPAN (Zamawiajqcy)reprezentowanym ptzez dr. hab. inZ. Janusza
Szczepanskiego,prof. IPPT PAN - Z-ce Dyrektora ds. Naukowych
prof.IPPTPAN- Z-cq Dyrektora
oraz dr. hab.inz. Piotra-Kowalczyka,
ds. Ogolnych,
a prof.dr. hab.inZ.Tadeuszem
Niezgodq(Wykonawca)zatrudnionym
w Wojskowej
jest Ocena
AkademiiTechnicznej
na WydzialeMechanicznym,
ktorejprzedmiotem
dorobkuhabilitacyjnego
dr.inZ.MarkaRomanowicza.
Recenzentowi,
w celu sporzqdzeniaoceny przekazanonastgpujqcedokumenty
formalne:
1. Kopiqpismaz Centralnej
Komisjids. Stopnii Tytulow
2. lnstrukcjg
Komisjidot.regulpostqpowania
Centralnej
habilitacyjnego
na ptycieCD
3. Materialy
dot.dr.MarkaRomanowicza
4. Umowao dzielo(2 egz.)
(2 egz.)
ZdawczoOdbiorczy
5. Protokol
6. Rachunek

Na ptycieCD zawartezostalynastqpujqcezbiory:
1. Kopiadyplomudoktoranauktechnicznych,
2. Autoreferat(w jqzykupolskimi angielskim),
(w jqzykupolskimiangielskim),
3. Wykazosiqgniq6naukowo-badawczych
4.Wykaz dorobkudydaktycznego
i popularyzatorskiego
orazwsp6lpracy
miqdzynarodowej
Habilitanata,
5. O6wiadczeniawspolautorow,
6. Wykaz cytowan,
7. DanekontaktoweHabilitanta.

il,

Charakterystykasylwetki zawodowej Kandydata

Dr. inz.MarekRomanowicz
studiawyZszeukonczylw 1997rokuna Wydziale
pracypt.,,Badanie
Mechanicznym
Politechniki
Bialostockiej,
na podstawie
obronionej
wibrorelaksacjinaprq2en w zlo2onymstanie naprq2en w stopie aluminium"PA4
i uzyskatdyplom z wyr6znieniemmagistrainzynierana kierunku:mechanika
mechanika
i budowamaszynw specjalnoSci
stosowana.
naukowy
nauk
w dyscyplinie
Stopien
doktora
technicznych
mechanikaKandydat
pqkaniadrewna
uzyskatpo obroniepracydoktorskiejzatytulowanel
,,Prognozowanie
na podstawiekryteriowzwiqzanychz plaszczyznqfizycznq".Praca byla obroniona
z wyr6znieniemw 2007 na WydzialeMechanicznymPolitechnikiBialostockiej,
jej bytprof.dr hab.in2.AndrzejSeweryn.
a promotorem
Dr in2. Marek Romanowiczod ukoriczeniastudi6wwyzszychjest zatrudniony
w Katedrze Mechanikii InformatykiStosowanejna Wydziale Mechanicznym
jako asystentstaZysta,
(1996-1997)
Politechniki
Bialostockiej.
Poczqtkowo
nastqpnie
(1998-2007)
asystent,
a obecnie(od2007)na etacieadiunkta.

til.

Chara kterysty ka osi qgni qcia n aukowego Habi Ii tanta

Przedstawione
do oceny przez dr. inZ. MarkaRomanowicza
osiqgnigcienaukowe
bgdqcepodstawqdo ubiegania
siq o stopiefdoktorahabilitowanego
w dyscyplinie
Mechanika stanowi monotematyczny zbi6r 5 samodzielnych publikacji
pt. ,,Mikromechaniczne
modelowaniezniszczeniapolimerowychkompozyt6w
wl6knistych"wybranychspo6rodcalo6cidorobku publikacyjnego
i znajdujqcych
sie w. bazie Journal Citation Reports. Mozna je wymieni6 w kolejno6ci
chronologicznej,
zgodnejz wnioskiem
habilitanta:
[1] RomanowiczM., Effectof interfacialdebondingon the failurebehavior
in a fiber-reinforcedcompositesubjectedto transversetension,Computational
MaterialsScience,Elsevier,Vol.47,N 1 (2009),225-231,lF:1.52211F5:1.965,
(udzialhabilitanta100%).
pienruszego
Celemnaukowymprzedstawionego
artykuluw ramachosiqgniqcia
naukowegobylo opracowaniemodelu mikromechanicznego
opisujqcegoutratq
potqczeniawlokna z matrycqw wyniku rozciqganiaskierowanegopoprzecznie

punktuwidzenia,zadaniemopracowanego
do kierunkuwl6kna.Z praktycznego
modelu byta ocena stanu krytycznegoi pokrytycznego
w pojedynczejwarstwie
podwplywemww.obciqzenia.
laminatu
Zaproponowany
modelmikromechan
icznyzostalpoddanyszczegolowej
analizie
i weryfikacjina wybranymprzyktadzie.
Gtownymwynikiemzastosowania
modelu
mikromechanicznego
bylo wyznaczeniemakroskopowejkrzywej poprzecznego
jednokierunkowo
wzmocnionego
rozciqgania
dla kompozytu
wtoknemszklanym
typu
MY750.
E w matrycyepoksydowej
t21 RomanowiczM., Progressivefailure analysis of unidirectionalfiberinterphaseand randomlydistributed
reinforcedpolymerswith inhomogeneous
fibers under transversetensile loading,CompositesPart A, Elsevier,Vol.41,
(udzialhabilitanta100%).
N 12 (2010),pp. 1829-1838,
lF:2.349/ lF5:3.453,
Celem naukowymdrugiej pracy osiqgnigcianaukowegobyNoopracowanie
globalnie,
modelumikromechanicznego
opisujqcego
w skalikilkudziesigciu
wl6kien,
inicjacjgotaz rozw6j mikropgkniq6na granicachwielu wlokien w pojedynczej
warstwielaminatuw warunkachpoprzecznego
rozciqgania.
Uwzglqdniono
w niej
niejednorodnyrozktaduwlokien w ocenie stanu krytycznegoi pokrytycznego
pojedynczej
warstwylaminatu.W pracyrozwinigto
tematykgbadafiprzedstawionych
z losowymrozkladem
w pierwszym
artykulena komorkielementarne
wl6kienpoprzez
poddaniekomorekelementarnych
poprzecznym.
znaczniewiqkszymodksztatceniom
Dzigki temu otrzymano makroskopowqkrzywq poprzecznegorozciqgania
kompozytuzlolonq z trzechczqSci,tj. po poczqtkowejliniowej
dla rozpatrywanego
i drugiejczq6cinieliniowej
czqSciprzedstawiajqcej
materialnieuszkodzony
opisujqcej
oslabianiesig materialuwystqpitaczq6ctrzecia,liniowacharakteryzujqca
material
w pelniuszkodzony.
[3] RomanowiczM.,A numericalapproachfor predictingthe failurelocusof
fiber reinforcedcompositesundercombinedtransversecompressionand axial
pp.7-12,
Elsevier,Vol. 51, N I (20121,
tensionnGomputational
MaterialsSciencen
(udzialhabilitanta
lF:1.878
/ lFS:1.965,
100%).
przezHabilitanta
pracyzosta?y
W prezentowanej
trzeciej,w kolejno6ci,
badania
wytrzymalo6ci polimerowego kompozytu wzmocnionego ciqglym wN6knem
na jednoczesnedziatanierozciqganiawzdNuZwl6kien i Sciskaniaw poprzek
za pomocqwirtualnego
wykonanego
z wykorzystaniem
eksperymentu
numerycznej
homogenizaqi. W aftykule tym zaprezentowanoalternatywnq metodq
prognozowania
zniszczeniaw szczeg6lnymprzypadkuzlozonegostanu obciqzenia
przy wykorzystaniu
modelowania
mikromechanicznego.
Zastosowanie
numerycznej
jednoczesne
homogenizacjido oceny wytrzymaNo6ci
kompozytuna
dzialanie
jest
poprzek
podejSciem
rozciqgania
wzdNu2
wl6kieni Sciskania
w
nowymi stanowi
Habilitanta.
oryginalny
dorobek
t4] Romanowicz M., Numerical homogenization of fiber-reinforced
compositeswith complexmicrostructuralfeatures,Journalof Theoreticaland
AppfiedMechanics,
PTMTS,Vol.51,N 4 (2013),pp. 883-890,
lF:0.452llFS:0.447,
(udziaN
habilitanta100o/o).
W tym artykule
Autorzaprezentowal
badaniauzupelniajqce
wcze6niejsze
rozwa2ania

(artykul nr 2 dziela), w ktorych analizowal wplyw zarowno intertazy jak
i losowegorozkladuwlokienna poprzecznqwytrzymaloS6
kompozytu.
Skoncentrowal
siq tu
na ocenie poprzecznejsztywno6ci kompozytu zawierajqcegowymienione wylej
niejednorodno5ci mikrostruktury. Opracowal model
mikro
mechaniczny
do wyznaczenia poprzecznychmodulow sprqzysto6cipolimerowychkompozyt6w
jednokierunkowo
wzmocnionych
wt6knem,ktoryuwzglqdnia
zlo2onecechymikrostruktury,
jak
takie obecnoS6
niejednorodnej
interfazyoraz losowyrozkladwlokien.To podej6cie
nosi
r6wniez
cechyoryginalnoSci.
t5] Romanowicz M.n Initiation of kink bands from regions of higher
misalignment in carbon fiber reinforced polymers, Journal. of Composite
Materials, SAGE, doi:10.117710021998313498106,
lF:0.936/ lFS:1.181, (udzial
habilitanta100%1.
W ostatnim prezentowanymaftykule w ramach dziela HabilitantzaproponowaN
nowe podej6ciedo modelowaniawzdluZnegoSciskaniakompozytowpolimerowych,
ktore wykorzystujeperiodycznqkomorkgelementarnqz niejednorodnymrozkladem
sinusoidalnychimperfekcjiwlokien. Wielu autor6w uwa2a, 2e do modelowania
wla6ciwego nachylenia pasm skrgconych wlokien potrzebne sq swobodne boki
modelu mikromechanicznego,
co wynika z pze9wiadczenia;ze nie podpartewl6kna
na bokach modelu deformujq sig latwiej ni2 odpowiednie wl6kna znajdujqce
siq wewnqtrzmodelu (tzw, free-edgeeffect).W ten spos6b,swobodneboki dzialajq
jak koncentrator naprqZefi i wywotujq inicjacjq pasm skrqconych wlokien pod
odpowiednim kqtem. W prezentowanejpracy Autor dowi6dl, ze swobodne boki
modelu mikromechanicznegonie sq konieczne do modelowaniawNaSciwego
nachyleniapasmskrgconychwtokien.

IV.

Ocenadorobku kandydata

1. Dorobekdydaktyczny
Gt6wnymosiqgniqciemhabilitantaw zakresiedydaktykijest niewqtpliwie
opracowanieotaz prowadzeniew latach 2007-2013wyktad6wz przedmiot6w
"MetodaElement6wSkoriczonych"
oraz "MechanikaAnalityczna"dla student6w
studiowmagisterskich.
Do innychdokonanw tym zakresienalezyopracowanie
w 2012rokuwykladow"Mechanika
Kompozyt6w"
dla doktorant6w
onz optacowanie
(w jqzykuangielskim)
oraz prowadzenie
w latach2007-2008
wykladow"Engineering
programu
Mechanics"
dla student6w
ERASMUS.
PonadtoHabilitantdokonaNw 2007 roku modernizacji
2 stanowiskbadawczych
w laboratoriummechanikidotyczqcych "Wyznaczaniewspolczynnikarestytucji"
oraz"Zasady
ruchuSrodkamasy".
pefnilfunkcjepromotora
Dr Romanowicz
3 pracmagisterskich:
o M. Dobrzyfi,pt. "Wpfywinterfazyna poprzecznymodulYoung'akompozytu
(2009).
szklano-epoksydowego"
o L. Dworakowski,pt. "Zastosowanieelementu kohezyjnegodo opisu
delaminacji
wedtugI sposobuobciqzenia
za pomocqMES",(2009).

.

L. Maksimiuk,pt. "Numerycznewyznaczanie
wspolczynnika
uwalnianejenergii
odksztatcenia przy delaminacjt", (2012).

W ramach promocji macierzystegoWydziatu MechanicznegoPolitechniki
Biatostockiejprowadzilw latach 2009 do 2012 zajqcia z uczniami technikum
w ramachpracownitechnicznej.

2. Dorobeknaukowypo uzyskaniustopniadoktora
Dr inZ. Marek Romanowiczposiada dodatkowodorobek naukowy nie
przedstawiony
we wnioskujako osiqgniqcie
naukowe,na ktorysktadasiq 7 arlykul6w
(5 autorskichi 2 wsp6lautorskie)
po uzyskaniustopniadoktora
opublikowanych
w czasopismachz bazy JCR oraz 5 artykutow(1 autorskii 4 wspolautorskie)
opublikowanych
w innychczasopismach.
Liczbacytowahjego pracna dzierizloZenia
wnioskuwynosila14 wedlugbazyWeb of Sciencei 19 wedlugbazyScopus.Indeks
Hirshawynosit3. Sumaryczny
lmpactFactorzgodnyz rokiemopublikowania
wyni6sf
pigcioletni
9,015,a sumaryczny
11,006.Ponadtoopublikowal
1 rozdziat
w monografii
orazopublikowat
w materialach
konferencyjnych
10 pozycji,z tego4 autorskie.
jaki
W czasie
uptynqlod chwili zloZeniawnioskudo pisanianiniejszejrecenzji
pozycje
dorobekdr Romanowicza
o 2 nowewysokopunktowane
uleglpowigkszeniu
autorskie,
sq nimi:
. Romanowicz
M., Determination
of the first ply failureload for a cross ply
laminate
subjected
to uniaxial
tensionthroughcomputational
micromechanics,
International
Journalof Solidsand Structures,
Elsevier,
Vol.51,N 14 (2014),
pp.2549-2556,35pktMNiSW,
. Romanowicz M.,Numerical identification of material parameters
for microbuckling
analysisof fiber reinforcedpolymermatrixcomposites,
Computer Methods in MaterialsScience, AGH,Vol.14, N 2 (2014),
p p .1 0 8 - 1 1 31, 0 p kM
t N|SW.
Zwigkszeniu
uleglar6wnieZliczbacytowanw bazieScopusdo 28 , a indeksHirsha
wzr6sl do 4. Dorobekkonferencyjnyr6wniez powigkszytsig o 2 wystqpienia
na konferencjach:
o International
Scientific
Conference
on Advances
in Micromechanics
of Materials
:
.

MICROMECH2014.
39th SolidMechanicsConference: SolMech'2014.

Za wazniejszepublikacjenie przedstawionedo oceny pvez dr. inZ.
jako osiqgniqcienaukowebqdqce podstawqdo ubieganiasiq
Romanowicza
o slopieh doktora habilitowanego,
uwazam cykl prac zwiqzanychz badaniami
do6wiadczalnymii obliczeniami numerycznymidotyczqcymi opracowania
nielokalnego
kryteriumpgkaniadrewna.Wyr62niam
tutaj3 prace:
o RomanowiczM., SewerynA., Verificationof a non-localstress criterion
for mixedmodefracturein wood,Engineering
FractureMechanics,
Elsevier,
pp.3141-3160,
Vol.75,N 10 (2008),
lF: 1.713/ lF5:1.733.
o Romanowicz
M., SewerynA., Zastosowanie
mikromechaniki
do modelowania
zniszczeniadrewnaw wyniku Sciskaniaw poprzekwlokien,Modelowanie
lnzynierskie,
Vol.5,N 36 (2008),s.273-278.

o

SewerynA,, RomanowiczM., Fractureof wood under biaxial loading
conditions,in Mathematical
Methodsin ContinuumMechanics,Editors:
Wilmafski K., Michalak 8., Jedrysiak J., chapter 25, pp.403-420,
(2011).
Wydawnictwo
N-odzkiej,
Politechniki

W prezentowanej
w powyZszychpracachtematycezalo2ono,2e lokalne
funkcje pqkania zaleZq od wlasciwoSciortotropowychdrewna (powszechnie
tam wad materialowych
stosowanomodel izotropowy)i wystgpujqcych
w postaci
mikropgknigc
znajdujqcych
sig w Sciankach
kom6rekdrewna.Sformulowane
zostaly
lokalnewarunkiwytgzeniowe
dla czterech
mechanizmow
zniszczenia
drewna,tj.:
o pgkaniawzdlu?
kom6rekosiowych,
o poprzecznego
zgniecenia
komorekosiowych,
o pgkaniaw poprzekkomorekosiowych
. wyboczenia
kom6rekosiowych.
Zaprezenlowanor6wnieZ rozwiniecie nielokalnego kryterium pgkania
pgkaniadrewnaw niejednorodnych
Seweryna-Mroza
do prognozowania
stanach
naprgZefi
wywolanych
wystqpowaniem
w strukturze
drewnaszczelin.
Weryfikacjg podej5cia teoretycznego przeprowadzono w cyklu badafi
eksperymentalnych.

3. Inneosiqgniqcianaukowo-badawcze
Do osiqgnigcHabilitanta
o charakterze
naukowobadawczym,
ale nie bgdqcych
pubIikacjam
i (podoktoracie)
moZnazaliczy
6,:
.

Pozyskanie
i realizaciq
3 projektow
badawczych:
,/ 1 krajowego
pvez NCN,Nr
w ramachkonkursuSONATA2 ogloszonego
pt."Mikromechaniczne
DEC-201
1/03/D/ST8104817,
modelowanie
zniszczeniapoIimerowychkompozyt6wwtoknistych", 2012-2017 projektu.
kierownik
{ wewngtrzny
pt. "Modelowanie
Bialostockiej:
Nr WAffM1812008,
Politechniki
numeryczne zniszczen
ia mikrostru
ktury wybranycho6rodk6w kruchych",
2008-2009,
kierownik,
,/ wewnqtrzny
pt.
Nr WA//M11412010,
Politechniki
Bialostockiej,
"Modelowa
ktury kompozyt6wjednokieru
nie zniszczen
ia mikrostru
nkowowzmocnionych
za pomocEMES",2010-2011,
kierownik,
c Zgloszenie
patentu(nr prawawylqcznego
203791)pt. Przyrzqddo zadawania
zloZonego
stanunaprqZenia
w kompozytach
na probcetypulosipescu
. Recenzowanie
znajduiqcych
6 artykuloww czasopismach
siq w bazieJCR,
, takichjak:
,/ Mechanics
(MRC-D-08-00353R1),
Research
Communications
,/ Engineering
FractureMechanics(EFM-D-11-00105,
EFM-D-11-00166,
EFM-D-13-00261),
./ Computational
Materials
Science(COMMAT-D-1
1-01367),
{ Journalof Composite
(JCM-10-0372).
Materials

Ponadto Habilitantwykonat 4 recenzjew innych czasopismach.W okresie
po zloZeniuwnioskuwykonal dodatkowo2 recenzjeartykuloww czasopismach
z b a z yJ C R .
Za dzialalno6cnaukowq po doktoracie dr Romanowicz uzyskat nastqpujqce
wyroznienia:
o nagrodg indywidualnqRektora PB lll stopnia za wyroZniaiqcqdzia{alnoSc
n a u ko w q(2 0 1 0 ),
o 4 nagrody zespotowe Rektora PB lll stopnia za wyro2niaiqcqdzialalnoSc
(2008,2009,2011,2012),
naukowqi organizacyjnE
o stypendiumhabilitacyjne
RektoraPB (2011).
DziatalnoS6organizacyjnaKandydata koncentrowalasig gl6wnie na pelnieniu
funkcji sekretarza naukowego czasopisma Acta Mechanica et Automatica
(2007-2011).

V,

Wniosekkoncowy

Przedstawiony
ktorego
do recenzjidorobekdr. inZ. Marka Romanowicza,
gl6wna dzialalnoSc naukowo badawcza zwiqzana jest z opracowaniem
mikromechanicznych
modelimaterialowych
definiujqcych
sztywnoSc
i wytrzymato66
polimerowychkompozyt6wwzmocnionychciqgtym wl6knem dotyczy trudnego
i wymagataod Habilitanta
wiedzyzar6wnomatematycznejjak
obszarutematycznego
i fizykizjawisk,jakie charakteryzujq
zachowaniesiq kompozytowpolimerowych
w
warunkachwystqpujqcychuszkodzef i niszczeniastruktury.Autor wykazal siq
r6wnieZ znajomoSciq planowania iprzeprowadzaniaeksperyment6w,kt6re
przeprowadzil
w celuweryfikacji
opracowanych
modeli.DorobeknaukowyHabilitanta
pozycje
Przedstawione
w wykaziedorobkunaukowego
nie budzimoichzastrzeZefi.
publikacyj
dokumentujE
w dostatecznym
stopniu aktywno6;6
nq, szczeg6lnie
artykul6w
naukowych
w znaczEcych
czasopismach
ztzw. bazyczasopism
JCR.
Dzialalno56dydaktycznai organizacyjnaKandydata,aczkolwiekmoze nieco
to jednakspelniar6wniezwymagania
skromnaw czq6cidorobkuorganizacyjnego,
stawianezwyklew takichprzypadkach.
Przedstawionydo oceny dorobek naukowo badawczy dr. inZ. Marka
Romanowicza
wykazuje,2eHabilitant
wnosiznaczqcywkladw dyscypling
naukowq
przedstawiony
Mechanika.RecenzentuwaZa,ze oryginalnydorobekHabilitanta
w pracachwskazanychjako osiqgnigcienaukowe,w ktorych zaprezentowano
kom6rkielementarnestuzqcedo obliczeniasztywnoScioraz do prognozowania
kumulacjiuszkodzehi pqkania kompozytowdla obciqzenia:poprzecznego
rozciqgania,poprzecznegoSciskania,wzdluznego rozciqgania,wzdtuZnego
Sciskaniaoraz kombinacjipoprzecznego
Sciskaniai wzdluznegorozciqgania.
Wprowadzenie
tych komorekpozwoliNo
na zamodelowanie
mechanizmu
zniszczenia
polimerowych
kompozytow
wloknistych
w wyniku:odklejenia
sig wlokienod matrycy,
pqknigciawl6kien,plastycznego
Scinaniamatrycyoraz mikrowyboczeniawlokien.
Ponadtow analiziesztywnoSci
oraz rozwojuuszkodzenuwzglgdniony
zostatwptyw
niejednorodno6ci
mikrostruktury
wymienionychkompozyt6ww postaci:losowego

rozkladuwlokien,obecnoSci
niejednorodnej
interfazyoraz niejednorodnego
rozktadu
imperfekcji
wN6kien.
UwaZam,2e Habilitantcaloksztattem
swojej dzialalnoSciprzedstawionym
w zaNqczonej
do wnioskudokumentacji
udowodnilzar6wnosw6j oryginalnywktad
w naukgjak i swojqdojrzaloSc
badawczq.
\N zwiqzkuz powy?szymstwierdzam,2e calokszta{tdorobkudr inz. Marka
Romanowicza
zgodniez Ustawqo stopniachnaukovvych
i tytule naukowymoraz
o stopniach
i tytulew zakresiesztukiz dnia14 marca2003(Dz,U. nr 65 poz.595)
z po2niejszymizmianami oraz ,,Rozporzqdzeniem
Ministra do Spraw Nauki
i SzkolnictwaWyZszego"z dnia 1 wrze6nia2011 r. w sprawie.kryteri6woceny
(Dz. U.
osiqgniqcosobyubiegajqcej
sig o nadaniestopniadoktorahabilitowanego
poz.
podstawq
nr
1165)speNnia
wvmaqaniai mozebyc
do ubieganiasiq przez
dr. inZ. Marka Romanowiczao stopien naukowy doktora habilitowanego
w dyscyplinie
Mechanika.

prof. dr hab. inZ. Tadeusz Niezgoda

