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Dr hab. inZ. Mariusz Kaczmarekjest od 2006 roku DyrektoremInstytutu Mechanikii
Informatyki Stosowanej Uniwersytetu K.W.

w

Bydgoszczy i

jednoczeSnie

pelnomocnikiemRektora UKW ds. SrodowiskolvychStudi6w Doktoranckichw
dziedzinie nauk technicznych na Wydziale Matematyki, Fizyki i Techniki tego
Uniwersytetu.
JestabsolwentemWydzialu Budowy Maszyn PolitechnikiPoznafskiej.po ukoriczeniu
studi6w, tozpocz$ pracg naukow4w Instytucie PodstawolvychProblem6wTechniki
(IPPT),kt6r4 kontynuowalw latach1982-1996,
z przerwEw latachl992-lgg5bgd4cw
tym okresie wizylujqcym pracownikiemnaukowymna Wydziale Inzynierii L4dowej i
OchronySrodowiskaw Duke University,Durham,USA. W IPPT obronil rozprawg
doktorsk4w roku 1990orazrozprawE
habilitacyjnqw2002roku.W latach1997-2002byl
adiunktem na Wydziale Matematyki, Techniki i Nauk PrzyrodniczychAkademii
Bydgoskiej.Od roku 2002do chwili obecnejpracanaukow4i dydaktyczn4
kontynuujena
Uniwersytecie
K.W. w Bydgoszczy.
I.1 DorobekNaukowv
Dr hab. inL. Mariusz Kaczmarekjest autoremlub wsp6lautorempowahnegodorobku
naukowego wyralaj}cego sig przede wszystkim liczbq gI publikacji oraz trzech
monografii.54 to prace oryginalne,w kt6rych ogloszonowyniki wlasnych(8 prac
autorskichi jedna autorskamonografia)i zespololvychodkryi naukowych.Siedemprac
autorskichi 38 prac wsp6lautorskichopublikowalw czasopismachznajdujqcychsig na
liScieJCR (,,JournalCitationReports")o SrednimIF (,,impactfactor") z ostatnich5 lat
r6wnymokolo 1.04,w tym 17 praczawierawyniki badahprzeprowadzonych
po ostatnim
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awansie naukowym. Pozostale prace oglosil w czasopismach spoza listy JCR (14 prac
opublikowal po uzyskaniu stopnia dr habilitowanego) i w 39 opracowaniachzbiorolvych
(16 - po habilitacji). O duzym zainteresowaniuSrodowiskanaukowego wynikami badah
naukowych dr hab. in2. MariuszKaczmarka Swiadczy liczbaponad 200 cytowari (Srednia
liczba cytowari na pracA wynosi okolo 6) podana wg bazy Web of Knowledge lub
SCOPUS. Biurokratyczny indeks Hirscha oszacowany wg tych baz wynosi 7. W tym
aspekcie nqv,ryAej nale?y oceni6 dwie prace z zal<resubiomechaniki, maj4ce docelowe
zastosowaniamedyczne: (a) Pracg opublikowan4 w roku 1997 zawieraj1c4wyniki badah
prowadzonych w czasie jego pobytu w Duke University (usA), przy wsp6lpracy z
lekaruami oddzial6w neurochirurgii dwu amerykariskich instytucji medycznych. Celem
tych badanbylo modelowaniewodoglowiam6zgu u os6b doroslych,bgd4cegowynikiem
udaru lub zatoru nowotworowego -M. Kaczmarek,Ravi P. Subramaniam, S.R. Neff,
,,Thehydromechanicsof hydrocephalus:steadystatesolutionsfor cylindrical geometry,,,
Bulletin of Mathematical Biologt, 59,2, 1997,295-323, (praca Nr 83 w wykazie prac
umieszczonymw Autoreferacie i Nr 33 w wykazie wsp6lautorskichpublikacji naukolvych
z listy JCR). Ta praca byla cytowana szeSidziesigciokrotnie.(b) Pracg, w kt6rej
zaproponowanonowQ metodg interpretacji wynik6w badah ultradlwigkowych dla cel6w
diagnostycznych, w szczegllnoSci zmian struktury koSci osteoporotycznych - M.K.
Kaczmarek,M. Pakula, J. Kubik, Short ultrasonic waves in cancellous bones, (Iltrasonic,
40,2002,95-100, (pracaNr 48 w wykazie prac umieszczonymw Autoreferaciei Nr 15 w
v,Tkazie wsp6lautorskich publikacji naukolvych z listy JCR). Praca tabyla cytowana2T
razy.
Dr hab' inZ. MariuszKaczmarek byl czlonkiem redakcji naukowej jednego wydawnictwa
zbiorowego

I.2 AktywnoSd Naukowa

Dr hab. inZ. MariuszKaczmarek wyniki swoich badafi naukowych przedstawil w ponad
50 referatach wygloszonych na konferencjach krajowych i migdzynarodowych, bgd4c
jedenastokrotnie zapraszany przez organizator6w prestizowych konferencji do
wygloszenia referat6w sesyjnych lub
wsp6lorganizatorcm dwu

plenarnych. w

migdzynarodowych kursow

latach 2003, 2005 byl
na temat modelowania i

zastosowaniametod ultradZwigkowych w mechaniceoSrodk6wporowatych. W roku 2008
byl wsp6lorganizatorem prestiZowego migdzynarodowego sympozjum ,,3th European
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Symposium on Ultrasonic Characterizationof Bone". Bierze takle udzial w organizacji
cyklicznychmigdzynarodowychkonferencji,,Interpor',.
Na uwagg zasluguje aktywny udzial dr hab. inZ. Mariusza Kaczmarka w projektach
badawczych. W latach 1992-95 byl gl6wnym wykonawc4 miEdzynarodowegoprojektu
finansowanegoprzez ISMES Spa (Wochy) i realizowanegow czasiepobytu dr hab. inL.
Mariusza Kaczmarka w Duke University w USA. Byl wykonawcq zadaniaw projekcie 5
Programu Ramowego EC (lata 2000-2003) koordynowanego w Erasmus University
(Holandia). w

latach 199l-2007 byl gl6wnym wykonawc4 7 projekt6w, KBN

poSwigconychgl6wnie nierozwi4zanym zagadnieniomdynamiki oSrodk6w porowatych.
W latach 2008-2011 byl wykonawc4 b4d? gl6wnym wykonawc4 lub koordynatorem w
pigciu projektach MNiSW. W roku 2006 i 2007 byl kierownikiem dw6ch projekt6w,
finansowanych przez UrzEd Marszalka woj. Kujawsko-Pomorskiego, dotycz4cych
nieniszczEcychbadan uszkodzefi w pojazdach szynowych. W chwili obecnej kieruje
zespolembadawczymrealizujqcym projekt finansowany przezNarodowe Centrum Nauki
Q\{CN) w dziedzinie biomechaniki, na temat budowy modelu peNzaniafaldu sk6rnego z
obrzgkiem limf atycznym.
Wykorzystuj4c Srodki finansowe z otrzymanvchgrant6w dr hab. inZ. MariuszKaczmarek
przyczynil sig znacznie do budowy w UKW

nowoczesnych laboratori6w badah

ultradZwigkowych i strukturalnych material6w porowatych, laboratori6w wypos u2onych
w unikalny sprzgt i stanowiska wlasnej konstrukcji. Organizowal takze laboratoria i
stanowiska dydaktyczne dla student6w kierunk6w Wychowanie Techniczne, Edukacja
Techniczno-Informatvczna i Mechatronika.

I.3 Wsp6lprac z otoczeniem spolecznymi gospodarcrym

Wiedzg i wyniki wlasnych badan naukowych dr hab. inZ. MariuszKaczmarek przekazuje
z powodzeniem jednostkom sektora gospodarczego,wsp6lpracuj4c z Bydgoskim
ZakJadem Badawczym Przemyslu Piekarskiego (opracowanie metod badawczych
surowc6w i produkt6w piekarskich), PESA Bydgoszcz (opracowaniemetod nieniszczqcej
kontroli zuZycia k6l), Solbet -Solec Kujawski- (badania wlaSciwoScii struktury beton6w
kom6rkowych) i Panda S. zo.o. -Trzebnica-(opracowanie metod i budowa stanowiska
doSwiadczalnegodo ultradZwigkowej diagnostyki plyt celulozowo-cementowych).
W latach 2009-2010 dr hab. inZ. Mariusz Kaczmarek zglosil trzy zespolowe wzory
uZytkowych patent6w dotyczqcych budowy oryginalnego urzqdzenia do oceny jakoSci
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beton6wkom6rkowych,budowy nowej glowicy do badaflbetonui pot4czehmurowych
oraz tzw ,,Miesiarki". W latach 2008-2011byl czlonkiem komisji Marszatrkawoj.
Kujawsko-Pomorskiego
oceniaj4cejwnioski stypendialne,
a w 2012roku zostalpowolany
na czlortkazespoluekspert6wNCN w dzialeNauki Scislei Techniczne.Byl recenzentem
jednej rozprary habilitacyjneji7 rczprawdoktorskich.
I.4 Wsp6lpracamigdrynarodowa
Dr hab.inZ.MariuszKaczmarck
byl w latach1989-1990
stypendyst4
DAAD. W czasie9miesigcznegopobytu w Instytucie Mechaniki Uniwersytetu ZaglgbiaRury (Niemcy)
prowadzil badanianaukowe dziedzinietermodynamikioSrodk6wwielofazowych.W
latach1992-1995odbyl staZnaukowyw Duke University(USA), gdziepo raz pierwszy
zastosowalteorig dwufazowych oSrodk6wporowatych do rozwi4zaniaproblem6w
biomechanikiopisanychw p. 1.1 niniejszejopinii. W tym czasieprowadziltelbadania
teoretyczno-doSwiadczalne
nad slabo przepuszczalnymimaterialamiwarstw na bazie
popiol6wlotnychi il6w. W okresieczasu2002-20I1
wsp6lpracowal
z naukowcami
Ecole
Centralede Lille (Francja)przebywajqcw sumie15miesigcyna tej uczelniw charakterze
profesorawizytuj4cego.
Dr hab. inz. Mariusz Kaczmarekopiniowal w 2007 roku jeden projekt dla Slovak
Researchand DevelopmentAgency. Wielokrotnierecenzowalprace przeznaczone
do
druku w renomowanychmiEdzynarodowychczasopismachnaukowych takich jak:
Transportin PorousMedia (IF:I.301), Journalof PorousMedia (IF:0.774),Computers
and Geotechnics(IF:l .26), Acta of Bioengineeringand Biomechanics(IF:0.432),
Archives of Mechanics(IF:0.52), Journal of Theoreticaland Applied Mechanics
(IF:0.264), Ultrasonic(IF:l.308), Mechanicsof Materials(IF:l .769),Journal of the
AcousticalSocietyof America(IF:l.9). Braludzialw jednymprojekciepi4tegoprogramu
ramowegoUnii Europejskiej(lata 2000-2003)koordynowanegow ErasmusUniversity
juZ w p.l.2 niniejszejopinii.
(Holandia)o czymwspomniano
I.5 Dorobekdydaktycznyi popularyzatorski
Pracuj4cna Wylszej Uczelni dr hab. inZ. Mariusz Kaczmarekzdobyl bardzo duae
doSwiadczenie
w pracydydaktycznej.ProwadziN
regularniewyktadyi seminarianaukowe
dla sluchaczystudi6w in?ynierskichmagisterskichoruz doktoranckichna Wydziale
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Matematyki,Fizyki i Techniki UKW (Bydgoszcz)z takich przedmiot6wjak: (lata 19972001) mechanika techniczna,modelowaniew technice, modelowanieproces6w
fizycznych,(lata 200T-2012)symulacjaproces6wi zjawisk, narzEdziaobliczeniowe,
naukao materialachorazwizualizacjai monitorowanieproces6w.
Sprawowal opiekg naukow4 i byl promotorem czterechobronionych juL tozpraw
doktorskich.Swiadczyto dobitnie o tym, 2e prowadz4cbadanianaukowei kieruj4c
projektamibadawczymiprzekazuje
umiejgtnieswoj4wiedzgmlodejkadrzenaukowej.
Napisal dwie prace o charakterzepopularnonaukowymopublikowanew Przeglqdzie
Technicznym
i w wydawnictwieElektronika.BraLwielokrotnieaktywny udzialw Dniach
Naukii Festiwalach
Nauki w Bydgoszczy.

I.6 Nagrodyi wyr62nienianaukowe
Za sw4 dziaLalnoSc
naukow4i osi4gnigciadr hab. inZ. Mariusz Kaczmarekotrzymalw
1989roku prestizow4nagrodgSekretarza
NaukowegoPAN, a w roku 1998nagrodg
zespolow4Ministra Edukacji Narodowej za ludzial w opracowaniuultradZwigkowej
metody i stanowiskabadawczegodo Wznaczenia parametr6wstruktury material6w
porowatychw zanurzeniu.Otrzymalwielokrotnienagrodyindywidualnelub zespolowe,
za osi4gnigcianaukowei dziaNalnoS6
organizacyjnq,
ufundowaneprzezRektoraAkademii
Bydgoskiej(lata 1999, 2001-2002)i RektoraUKW w Bydgoszczy(lata 2004-2005,
2007-2011).Na podkreSleniezaslugujetakhedruganagrodaPTMTiS, kt6r4 otrzymalw
1988 roku w konkursiena nqlepsz1pracAz mechanikia takhezdobyciestypendium
FundacjiDAAD i wygranykonkursnapozyqgpost-doktorsk4
w DukeUniversity(USA).
II. NAJWAZNIEJSZE OSI.{GNI4CIE NAUKOWE

Za najwahniejsze
osi4gnigcienaukowedr hab. inZ. MariuszaKaczmarka,kandydatado
uzyskania tytul naukowego profesora, nale?y uznat jego wklad do podstaw
termodynamikioSrodk6wporowatychuwzglgdniajqcy sprzEhenia
chemo-mechaniczne,
chemo-osmotyczne
i ultra filtracyjne, sorpcyjn4 wymiang masy oraz mechanizmy
- wklad zauwahonyprzez Srodowiskanaukowew
transportuadwekcyjno-dyspersyjnego
kraju i zagranic4. Budowa chemo-mechanicznego
modelu nasyconych o6rodk6w
porowatych uzupelniona rczwi4zaniami pocz4tkowo-brzegowych zagadnieh i
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proceduramiidentyfikacji parametr6wwraz z
wykonaniemstanowiskdoSwiadczalnych
jest kompilacj4wynik6w wlasnychoraz
prowadzonychwsp6lniez naukowcamiinnych
dziedzinwieloletnichbadafi,
wykonanychod 2001roku do chwili obecnej.
opracowanyz
du24 starannosci4model ma duze perspektywy
wykorzystaniajego w technice do
poglgbionej interpretacji wynik6w doswiadczalnych
d,otycz4cychbadan wlasnosci
szerokiejgamy material6w o diametralnierc2nych
sztywnosciachtakich jak betony,
koSci,hydrozele,tkanki migkkieczy feno ciecze.
III. WNIOSEK KONCOWY
Reasumuiqc
stwierdzam,2ezdecydowana
wiglcszost
prac wykonanych
przez dr hab. ini.
MariuszaKaczmarkapo 2000roku wnioslabardzoistotny
i oryginalnywlcladdo roa,toju
mechanikiosrodkdwporowatych.Poprzezumieigtnewykorzystanie
wiedzypodstawowejz
zalcresutermodynamikiprocesdw nieodwracalnych
dr hab. ini. Mariusz Kaczmarek
tworzy podwaliny nowei bardziei wiarygodnei i
komplelcsowejmetody interpretacji
wynik6w badari doiwiadczalnychszerokiejgrupy materialhw
o diametralnierhinvch
szUwnoiciach.
stwierdzamr6wniez,ze dr hab.inz. MariuszKaczmarek
- od ostatniegoawansunaukowegoznaczniepowigkszyl
sw6j dorobeknaukowy.
- jest autoremjednej i wsp6lautorem
dwu wartodciowych
monografii,
- byl promotoremcztercch zakohczo
nych rczpraw doktorskich,
- umiejgtnieLqczy
w swej dzialalnoscinaukowejaspektypoznawczeiaplikacyjne,
- j estwsp6lautoremtzech zgroszen
wzor6wuzytkowychpatent6w,
- jest uznanymautorytetemi na\ehy
do gronanajwybitniejszychaktywnychspecjalist6w
polskichw dziedziniemechanikiosrodk6wporowatych,
- maduhedoSwiadczenie
w pracy dyd,aktycznej,
- reprezentujenajwyasze wartosci
polskiej nauki v,rygLaszaj4c
referaty na wielu
konferencj
achmigdzynarodowych.
wniosek o nadanietytulu profesoradr hab. inZ. Mariuszowi
Kaczmarkowi uwaiam
za w pelni uzasadniony.
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