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tytulunaukowego
o nadanie
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2013orazumowao dzielonr 353/1900/2013
Problem6w
Technikiw Warszawie
z dnia27 czerwca
z
jest
podzielona na nastqpujqce
2013.Recenzja
dzialy:informacje
dnia12 listopada
o96lne,ocena
w tym w zakresie
dorobkunaukowego,
ocenadorobkudydaktycznego,
ksztafcenia
kadrnaukowych,
ocenadorobkuorganizacyjnego
orazwniosekkoricowy.
t. Informacje
o96lne
PanJerzyLitniewskiukodczylstudiana WydzialeFizykiUniwersytetu
Warszawskiego
o
pracqw Zakladzie
specjalno6ci
fizykamedyczna
w roku1978i w tym2erokurozpoczql
Ultradiwiqk6w
w kt6rympracujedo chwiliobecnej.
InstytutuPodstawowych
Problem6wTechnikiw Warszawie,
uzyskalw roku 1990 za rozprawept. ,,Sygnaf
z mikroskopu
Stopiefidoktoranauk technicznych
jego
poza
przy
pracy
ogniskiem
i
zastosowanie
do interpretacji
obraz6wbiologicznych"
akustycznego
prof.dra hab.in2.Leszka
pod kierunkiem
Filipczyfskiego.
zrealizowanE
Stopiednaukowydoktora
habilitowanegouzyskal w roku 2OO7 na podstawie rozprawy pt. ,,Wykorzystanie
fal
i ocenydorobkunaukowego.
Obecnie
ultradiwiqkowych
do ocenyzmianstrukturykoScigqbczastej"
zajmujestanowiskoprofeso
ra nadzwyczajnego.
2. Ocenadorobkunaukowego
- daneliczbowe
publikacyjny
2.1.Dorobek
jest autoremlub wsp6lautorem
62 artykul6ww czasopismach
naukowych.
Z tej
Kandydat
liczby34 pozycjepowstalyprzeduzyskaniem
stopniadoktorahabilito nego,za328 po uzyskaniu
jednoautorskie
(8 - przed
publikacje
11 stanowiA
stopnia.
W6r6d
opublikowanych
artykul6w
tego
jest pierwszymwsp6lautorem
Kandydat
L3
habilitacjq,
3 po), za6w5r6dpozycjiwieloautorskich
artykuf6w(6 - przed habilitacjq,7 - po), Artykutyzostalyopublikowanew renomowanych
miqdzynarodowym,
takichjak Archives
of Acoustics,
Journalof Acoustical
o zasiqgu
czasopismach
in Medicine
and Biology,
Ferroelectrics
IEEE
Ultrasonics,
Ultrasound
Society
of America,
Ultrasonics,
and Biophysics,
AppliedMechanics
Journalof Micoscopy,
CellBiochemistry
and Frequency
Control,
(m.in.Ultrasonografia,
Nowa
krajowych
Okulistyka,
Nowotwory,
Reviewi in. , orazw czasopismach
(rozprawa
ponadtoautoremL monografii
habilitacyjna),
medycyna
i.in.).Dr hab.JerzyLitniewskijest
lmaging"(wyd.
autorem lub wsp6lautoremtL rozdzial6ww cyklicznejmonografii,,Acoustical
przezWeb of Science),
w LectureNotes.PraceKandydata
oraz3 rozdziat6w
indeksowane
Springer,
wynosi9 wg Webof Science.
Jestte2autoremlub
cytowanebylyog6tem257 razy,za6indeksHirscha
prac
w tym 12
w materialach
konferencji
bardzowielu doniesiedkonferencyjnych,
wsp6tautorem

przezlSl Web of Science.
indeksowanych
Jest ponadtowsp6tautorem1 patentuoraz autorem
patentowego.
zgtoszenia
nia naukowe
2.2.Zainter
esowa
Zainteresowania
naukowedra hab.Jerzego
Litniewskiego
koncentrowaly
siq wok6lkilku
grup tematycznych.
po
BezpoSrednio studiachai do uzyskaniastopni doktora i doktora
habilitowanego
najwa2niejsze
osiqgniqcia
Autorazwiqzane
bytyz mikroskopiq
akustycznq.
Do dziS
prace
Zakladu
kierujePracowniq
Mikroskopii
Akustycznej
w ramach
Ultradlwiqk6w
IPPT.Pierwsze
Autora dotyczyty oceny wplywu parametr6w soczewki akustycznejna jako6i obraz6w
za pomocAmikroskopu
W ramachtej tematykiAutoropracowal
otrzymywanych
akustycznego.
m.in.
przestrzennych
przezmikroskop
metodqwyznaczania
funkcjiprzenoszenia
czqstotliwo6ci
akustyczny.
warstwywierzchniej
material6w
Zastosowano
te2mikroskop
do badania
za pomocqtechniki
V(z).W
w Niemczech
w rokuL987/88Autorbadatstrukturybiologiczne
czasiepobytuna sta2unaukowym
(kom6rki)
z zastosowaniem
mikroskopii
akustycznej.
Tematykq
tq kontynuowal
Autorpo powrocie
do
jest Jegopracadoktorska.Po uzyskaniustopniadoktora,Autor
kraju i z tematykqtq zwiqzana
doskonalif
technikqmikroskopii
akustycznej,
kierujqcprojektamibadawczymi,
kt6rychwynikiembyly
w tym mikroskopuskanujqcego
oryginalnekonstrukcje
mikroskop6w
akustycznych,
i mikroskopu
przeznaczonego
W dalszymciqgu Kandydatbadal struktury
do obrazowaniatr6jwymiarowego.
biologiczne,
w tym m.in. beleczkikoScigqbczastej.
Opracowaloryginalnqmetodq pomiaru
parametr6wmechanicznych
ko6ci. Tematykata byla przedmiotemrozprawy habilitacyjnej
po6wiqconych
Kandydata.
TematycebezpoSrednio
zwiqzanejz mikroskopiqakustycznq
bylo 20
publikacjiAutora w renomowanych
czasopismach
naukowych,z czego17 opublikowanoprzed
za33 - po uzyskaniu
uzyskaniem
stopniadoktorahabilitowanego,
tego stopnia.Z tematykqtq
jestte218doniesied
zwiqzanych
konferencyjnych
na konferencjach
krajowych
i miqdzynarodowych.
Z tematykqmikroskopii
akustycznej
wiq2esiq,jak ju2 wspomniano,
tematykabadania
wla6ciwoSci
mechanicznych
ko6cigqbczastej
z wykorzystaniem
fal ultrad2wiqkowych.
Tematykqtq
Autorinteresuje
siqod rokuL996.Badania
strukturyi wtaSciwoSci
ko6cigqbczastej
nieograniczajq
siq
poprzez
prqdko6ci,
r6wnie2
do badafimikroskopowych,
aledotyczq
badadmakroskopowych,
badania
rozchodzqcej
siq w ko6ci.Na podstawiebadad
tfumieniai rozproszenia
fal ultrad2wiqkowych
modeleko5ci.Za pomoctych modeli
Autor opracowalr6wnie2matematyczne
doSwiadczalnych
procesupomiaruorazprzewidywanie
wlaSciwoSci
mo2liwejest symulowanie
koScizdroweji chorej.
wa2neprzydiagnozowaniu
osteoporozy.
Do badadAutorzastosowaf
m.in.falq
Jestto szczeg6lnie
1,3 MHz,zamiaststandardowo
stosowanej
czqstotliwo6ci
0,5 MHz.
ultrad2wiqkowA
o czqstotliwo6ci
makroskopowych
ko3ci
w ten spos6bwiqkszqpewnoSidiagnozy.Badaniawla6ciwoSci
Uzyskano
parametr6w
mogq byi prowadzonein vivo. Tematykabadania
koSci zar6wno metodami
jak i makroskopowymi
rozprawyhabilitacyjnej
mikroskopowymi,
bylaprzedmiotem
J. Litniewskiego.
po6wiqconych
koSci
bylo 13 artykut6wKandydata,
z kt6rych12
Problematyce
badaniawlaSciwoSci
jestte2
po uzyskaniu
Z proble tykqtq zwiqzanych
stopniadoktorahabilitowanego.
opublikowano
po
prac
z
w
konferencyjnych,
czego
6
opublikowano
habilitacji.
13
opublikowanychmaterialach
jest ultrasonografia
w zakresiewysokiej
Kandydata
Kolejnymobszaremzainteresowad
w
ultrasonografii
stosuje
sie
czqstotliwoSci
z zakresu2 - tO
czqstotliwoSci30 MHz.Standardowo
pozwalana dokladniejsze
obrazowaniestruktury
wiqkszychczqstotliwoSci
MHz. Zastosowanie
gatki
(m.in.
wiq2e
z
konieczno6ciq
rozwiqzania
wielu
i
ocznej),
ale
te2
siq
obiekt6w
sk6ry
badanych
problem6w
ultrasonografu
30 MHz,kt6rynastqpnie
Autorbraludzialw opracowaniu
technicznych.
jest
przy
diagnostyce
nowotwor6w
sk6ry.W zwiqzku
i
u2ywany
ulepszany
obecnie
bytsystematycznie
(nao96lw zespole)11
artykul6wnaukowych,
z czego6 po uzyskaniu
z tq tematykqAutoropublikowal
30 MHz dotyczqr6wnie22 referatyna
Tematykiultrasonografii
stopniadoktorahabilitowanego.
w latach2OtLi2Ot2.
naukowych,
opublikowane
konferencjach
miqdzynarodowych

W niekt6rychzastosowaniach
medycznychultrasonografianie daje wystarczajqco
pozwalajqcym
dzialad
doktadnego
162nicowania
zmianchorobowych.
Obszarem
Kandydata,
obejSitq
jest
parametryczne
w
tkankach.
Z
wiadomo,
trudnoSi
obrazowanie
tlumienia
literatury
2e zmiany
nowotworoweistotnieroilniqsiq wsp6tczynnikiem
tlumieniafal ultrad2wiqkowych.
Tq wla$ciwo6i
Badania
wykorzystuje
siqw diagnostyce
zmiannowotworowych.
te przeprowadzal
Autorwsp6lniez
swoim doktorantem.Badanawykonanebyly zar6wnona modelach,jak i w spos6bczysto
eksperymentalny.
Zastosowano
r62ne metody akwizycjidanych,majqcena celu zmniejszenie
poziomu
szum6w.
Najlepsze
wyniki(najmniejszq
warto$iwariancji
estymatora
tlumienia)
osiqgniqto
Publikacje
z tego zakresupowstafypo uzyskaniuprzezdra hab.
stosujqcaperturesyntetycznq.
Na dorobekten skfadasiq6 artykuf6wi
JerzegoLitniewskiego
stopniadoktorahabilitowanego.
jak i zagranicznych.
zar6wnokrajowych,
rozdzial6w
w ksiq2kach
oraz7 doniesiefikonferencyjnych,
Badania
w tym zakresie
sqkontynuowane.
w projekciedotyczqcymzastosowaniem
W latach2OO2- 2008 Autor uczestniczyl
do
fazy.Sygnalykodowanoza pomocE
obrazowania
ultrad2wiqkowego
sygnal6wz binarnqmodulacjq
GolaySequences)
ko6ci
komplementarnych
ciqg6wGolaya(CGS- Complementary
do sondowania
gqbczastej.
2e przyzastosowaniu
Gf6wnymefektemtych badafibyloudowodnienie,
CGSinformacja
wzrastastosunek
o wla6ciwo6ciach
tlumiqcychtkanekzostajew pelnizachowana,
a jednocze6nie
parametr6wmaterialowych
ko6cigqbczastej
w
sygnaludo szumu.Pozwalato na wyznaczenie
w stosunkudo metod z zastosowaniem
sygnal6w
dwukrotnieszerszympa3mieczqstotliwo6ci
jest nie tylkodo badaniako6ci,ale r6wnie2
kodowania
wykorzystywana
niekodowanych.
Technika
W tym obszarze
aktywno6ci
na dorobekKandydata
sktadasiq9 artykul6w(w tym 2
tkanekmiqkkich.
po habilitacji)
na konferencjach
miqdzynarodowych.
oraz2 doniesienia
piqciomagl6wnymiobszarami
aktywno3ci
naukowejKandydata
nale2y
Pozawymienionym
ultradiwiqkowej
stymulacjibton lipidowych,
wykonanych
te2 wspomnieio badaniach
dotyczqcych
grantu,orazbadania
wsp6lnie
z zespolem
DrexellUniversity,
Filadelfia,
USAw ramachtamtejszego
prqdkoSci
parametrycznego
fali ultrad2wiqkowej
w tkankach,wykonanych
dotyczqce
obrazowania
wsp6lnieze swoim doktorantem.Efektemtych badarijest r6wnie2kilka publikacjii referat6w
na konferencjach
w materialach
konferencyjnych.
wygloszonych
orazzamieszczonych
2.3.Wsp6fpraca
naukowaz zagranicq
w latach7987/88w jednorocznym
sta2unaukowym
na
Dr hab.JerzyLitniewski
uczestniczyl
im. Goethegowe Frankfurcienad Menem w ramach grantu Deutsche
Uniwersytecie
przezprof. JtirgenaBreiter-Hahna.
W ramachsta2u
w zespolekierowanym
Forschungsgemeinschaft
do badaniaparametr6w
mechanicznych
ultrad2wiqkowej
zajmowal
siq zastosowaniem
mikroskopii
3
w czasopismach,
obszar6wkom6rek.W efekcietych badaf powstalyczterywsp6lnepublikacje
lmaging oraz 3 referatyprezentowane
na
Acoustical
rozdzialy
w kolejnychtomachwydawnictwa
naukowych.
konferencjach
miqdzynarodowych
"..
zespolachbadawczych:
z zespolem
w kilku miqdzynarodowych
Kandydatuczestniczyt
(USA)z udzialemprof. StevenaWrennai prof. PeteraLewina;z zespolemprof.
DrexellUniversity
zespoleEuropejskiego
oraz w miqdzynarodowym
PieroTortolegoz UniwersytetuFlorenckiego,
(projektMINUET).
w
Rezultatem
uczestnictwa
Piezoelektrycznych
InstytutuMaterial6wi Urzqdzed
tych zespolach sE wsp6lne publikacje w czasopismachi w materialach konferencji
Obok
J. Litniewskibral te2 udzial w programachmiqdzynarodowych.
miqdzynarodowych.
Modelingand diagnostics
for AppliedBiomedical
wymienionych
byfy to: Centerof Excellence
imagingof a heel bone POLECER,
by parametric
diagnosis
of osteoporosis
ABIOMED,
Ultrasonic
External
Activation
of Resorbable
Tempus-Tales),
at 30 MHz(Program
Acoustic
Microscope
Scanning
(EXACT
RESOMAT).
Materials

jest recenzentem
Ponadto,
dr hab.JerzyLitniewski
w czasopismach
naukowych
o zasiqgu
miqdzynarodowym:
IEEE
Transaction
Ferroelectics
on Ultrasonics,
andFrequency
Control;
Ultrasonics
orazArchivesof Acoustics.Jestczlonkiemmiqdzynarodowych
towarzystwnaukowych:
European
Acoustics
Association
orazPiezolnstitute.
2.4.Kierowanie
zespolami
naukowymi
W latach1991- 2011Kandydat
kierowat
8 projektami
badawczymi;
KBNi MNSzW
o

(lata1991-93);
Ultradiwiqkowy
Mikroskop
Pomiarowy

r

pcidpowierzchniowego
Mikroskopakustyczny
do mikrodefektoskopii
i obrazowania
(lata1995-97);

.

Systemdo wyznaczania
in vivo ultrad2wiqkowego
indeksuosteoporozy(lata
1996-99);

r

Sonograficznysystem do diagnozy osteoporozy poprzez parametryczne
obrazowanie
koScipiqtowej(lata2000-2003);

o

Tr6jwymiarowa mikroskopia ultradZwiqkowa
nowe narzqdzie do
(lata2003- 2005);
mikrodefektoskopii
i badafiwarstwywierzchniej

o

Rozproszony
sygnalultradiwiqkowyjako ir6dto informacjio strukturzeko6ci
gqbczastej
(lata2006-2009);

o

Ultrasonograficzne
obrazowanietfumienia (lata20O8-2OIL);
sonograficznej

o

(lata2008-2009).
Ultradiwiqkowa
diagnostyka
ko3ci-siei naukowaBiowizja

nowe narzqdziediagnostyki

projektami:
Obecnie
kierujenastqpujqcymi
o

- nowemetodybadaniai obrazowania
Diagnostyczna
aparatura
ultrad2wiqkowa
struktury tkankowej narzqd6wczlowieka,Projekt OperacyjnyInnowacyjna
-IO1 ;
rka,20O7
Gospoda

o

- ocenagqsto6ciko6cigqbczastej
diagnostyka
osteoporozy
Ultrasonograficzna
w
szyjce ko6ci udowej poprzez wyznaczaniewsp6lczynnikatfumienia fali
(projektNCN,lata2OLL-2O731;
w dziedzinie
ultrad2wiqkowej
czqstotliwoSci

r

Wykorzystanie
metodyaperturysyntetycznej
do ultrasonograficznego
obrazowania
(projektNCN,lata2071-201,41.
tkankowych
tlumieniaw strukturach

PonadtoPan Litniewskibrat udzialw szereguprojektach
i?gN i MNSzWjako gl6wny
wykonawca.
i wdro2enia
2.5.Dorobek
technologiczny
i wykonal(samlub w zespoleprzezsiebie
Pandr hab.JerzyLitniewski
zaprojektowal
przeznaczonych
ultrad2wiqkowych,
do obrazowania
i pomiar6w.
kierowanym)
szeregprzyrzqd6w
(zastosowany
30 MHz
na Politechnice
Warszawskiej);
Naleiq do nich: Mikroskopakustyczny
powierzchniowego;
mikroskop
35mikroskop
akustyczny
35 - 100MHzdo obrazowania
akustyczny
pomiar6w
V(z);Mikroskop
akustyczny
3D;
200 MHzdo obrazowania
i
35-200MHzdo obrazowania
podpowierzchniowego;
do obrazowania
hydrofonw.cz.- 100
sondaigfowa30-40MHz;soczewka
pomiarowe
iskaneryko5ci.
MHz;systemy

produkcjimaloseryjnej
W ramachgrantucelowego,,Uruchomienie
mikrosonografu
30-40
MHz"w latachI999-2OOI
wdro2onodo produkcjimikrosonografu
ocznegow firmieECHOSON
S.A.
Pulawy.
2.6.Najwa2niejsze
osiqgniqcia
i ocenadorobkunaukowego
potwierdzonych
Do najwa2niejszych
osiqgniqinaukowych
dra hab.JerzegoLitniewskiego,
(.:
pubfikacja
pismach
mi w renomowa
nychczaso
naukowychmo2nazaliczy
o

prqdkoScii tlumieniafali podtu2nejw
Opracowanie
sposobuwyznaczania
jej obrazumikroskopowego;
cytoplazmie
kom6rkina podstawie
,

o

akustycznego;
Konstrukcja
skanuiqcego
mikroskopu

.

niezale2nego
Opracowanie
technikimikroskopowej
wyznaczania
impedancjii
prqdkoSci
propagacji
podlu2nej
fali ultradZwiqkowej
w materialep16bki;

o

Opracowanie metody symulacji sygnalu elektrycznegona przetworniku
piezoelektrycznym,
powstajqcego
w wynikupadaniana niegofali ultrad2wiqkowej
rozproszonej
na ko6cigqbczastej;

o

metodyocenystrukturyko6cigqbczastej
Opracowanie
za pomocErozproszonej
fali
ultrad2wiqkowej;

o

Opracowanie
ilo6ciowej
metodyocenytkankisk6ry;

o

metodyobrazowania
faliultrad2wiqkowej
Opracowanie
tlumienia
w tkankach.

Dorobeknaukowydra hab.Jerzego
Litniewskiego
nale2yuznaizabardzoznaczEcy,
zar6wno
jako6ci
jak
jego
jakoSi.
w ujqciuilo6ciowym, i ze wzglqduna
O
tegodorobkuSwiadczy
du2aliczba
cytowa6,wysokiindeksHirscha
orazzapraszanie
Autorado udziatuw pracachmiqdzynarodowych
prac w renomowanych
zespol6wnaukowych,
do recenzowania
czasopismach
naukowych
oraz
zapraszanie
do udzialuw znaczEcych
konferencjach
naukowych.
Przyubieganiu
siqo tytul naukowy,
profesorska"
wa2nymelementemdorobkujest tzw. ,,ksiq2ka
bqdqcapodsumowaniem
dorobku
naukowego
Kandydata
lub znaczqcego
etaputegodorobku.Dr hab.JerzyLitniewski
nieprzedstawia
takiejksiq2ki.
Trochqszkoda,poniewa2
monografia
na tematmikroskopii
akustycznej,
ze znaczEcym
na pewno znalazlaby
licznychczytelnik6wi wywofalabyznaczny
udzialemdorobku Kandydata,
w Srodowisku
naukowym.
Jednak2e
nie ma formalnego
wymoguprzedstawienia
oddZwiqk
,,ksiq2ki
przezdorobekAutoraw czasopismach
profesorskiej".
zrekompensowany
oraz
Jejbrakjestcafkowicie
jest
2e dorobeknaukowydra hab.JerzegoLitniewskiego w
w rozdzialach
w ksiq2kach.
Uwa2am,
w
zupelnoSci
wystarczajqcy
do ubiegania
siq o nadanietytufu naukowego.
Dorobekten, znaczEcy
po
przed
zostal uzyskaniu
stopniadoktorahabilitowanego,
tegostopniaznacznie
okresie
uzyskaniem
powiqkszony.
w zakresie
ksztatcenia
kadrynaukoweji popularyzatorski
3. Ocenadorobkudydaktycznego,
dydaktyczne
3.1.Zajqcia
jest pracownikiem
naukowym
instytutuPolskiej
Akademii
Nauk,a
Dr hab.JerzyLitniewski
Niemniejjednakprowadziltakie zajqciana
wiqc nie prowadzina co dzienzajq(,dydaktycznych.
Tematyka
tych zajqi- wyktad6w,laboratori6w
i
r62nychinstytucjiw krajui za granicq.
zaproszenie
Kandydata.
zwiqzana
z tematykqbadarinaukowych
seminari6w
bylaSci6le

W roku 1992prowadzilwykladi zajqcialaboratoryjne
z mikroskopii
akustycznej
w ramach
kursuAdvanced
przezFederation
Courseon Supramolecular
Organization
of Cellszorganizowanego
of European
Biochemical
Societies
w Rostocku.
W latach 1998-2006prowadzifzajqciadla student6wWydziatuFizykiUniwersytetu
Warszawskiego
i dla student6wSzkotyNaukScislych.
Zajqciadotyczylymikroskopiiakustycznej
i
ultradiwiqkowych
metodbadadko6ci.Prowadzil
te2zajqcia
seminaryjne.
W latach 1995 i 2001 prowadzilwykladyna temat mikroskopiiakustycznej
i metod
ultradiwiqkowych
badaniakoScigqbczastej
na konferencjiszkoleniowej
Badania
,,Nieniszczqce
Material6w"
w Zakopa
nem.
pobyt do UppsalaUniversityw Szwecjii w
W roku 2OO2byl zaproszony
na miesiqczny
ramachpobytu wyglosilwykladydotyczqcemikroskopiiakustycznej
oraz wykorzystania
techniki
mikroskopii
akustycznej
do badafidefektoskopowych
i materialowych.
W latach 2003-2005w ramachCentrumDoskonato6ci
ABIOMEDbyl wyktadowcE
na
konferencji,,Ultrasound
in Biomeasurements,
Diagnostics
andTherapy"
w Kielcach
i w Warszawie.
W
ramachtego2 CentrumDoskonalodci
uczestniczyl
r6wnie2jako wykladowcana konferencjach
ACTR'O4
i BMAT2005
w Warszawie.
Wsp6lnie
z prof. A. Nowickimprzygotowal
materiafy
szkoleniowe
dlaprogramu
ABIOMED,
w ramachwydawnictwa
Lecture
Notes2.
W roku 2005, na zaproszenieCentrum POROCENT
dziafajqcego
na Uniwersytecie
Bydgoskim
opracowali wyglosilseriqwyklad6wdotyczqcych
badaniako6cigqbczastej
metodami
mikroskopiiakustycznej
oraz zastosowania
metod kodowaniasygnal6ww ramachwarsztat6w
naukowych
ultrasonic
methods
for
of materials"
studies
.
,,Advanced
3.2.Ksztalcenie
kadrnaukowych
pracownikanaukowegojest
Jednym z podstawowychobowiqzk6wsamodzielnego
promowaniemlodychkadr naukowychze stopniemdoktora.Pan dr hab. Jerzy Litniewski
wypromowal
dwojedoktor6w:
o

parametr6wsk6ryludzkiejrn
HannaPiotrzkowska
za rozprawqpt. ,,Wyznaczanie
vivozapomocqultradiwiqk6w
wysokiej
czqstotliwoSci";

r

pt. ,,Obrazowanie
ZiemowitKlimonda
za rozprawe
tlumieniafal ultradlwiqkowych
w tkancemiqkkiej"

Obie rozprawyzostalyobronionew roku 20L3. Ponadtojest promotoremw trzech
kolejnych
otwartychprzewodach
doktorskich:
r

LucynaCie6lik,temat "Ocenastanu szyjkikoScirrdowej poprzezanalizqech
ultrad2wiqkowych";

o

parametryczne
Michal Byr, temat ,,Obrazowanie
wtasnoSci
tkanki ludzkiejz
wykorzystaniem
fal ultradZwiqkowych";

o

Piotr Karwat,temat ,,Pomiari obrazowanie
rozktaduprqdkoSci
w
ultradiwiqk6w
tkancemiqkkiejzapomocE
echultradiwiqkowych".

publikacje
Doktoranci
dra hab.J. Litniewskiego
majqna koncieznaczEce
i sukcesy.
Dwojez
presti2owe
nich:ZiemowitKlimondai LucynaCie5likotrzymalo
stypendiaCIRE(Committee
on
przyznawane
przezAcoustical
mlodymnaukowcom
International
Research
andEducation),
Society
of
America.

Kandydatbyl te2 recenzentem
w jednym przewodziedoktorskimna Politechnice
Warszawskiej.
popularyzatorska
3.3.Dziatalno66
popularnonaukowym
Kandydatopublikowal2 artykulyo charakterze
w czasopismach
Mlody Techniki Elektronizacja.
Oba artykulydotyczylymikroskopii
akustycznej
i badaniatkanek
metodamiultrad2wiqkowymi.
Bralte2 udzialw Festiwalu
Naukiw Warszawie
orazw programach
popularyzacji
telewizyjnych
i radiowychpo$wiqconych
nauki.W programach
tych wyjaSnial
zasady
ultrasonografii
i metodybadania
tkanekmetodami
ultrad2wiqkowymi.
4. DzialalnoSi
organizacyjna
przedsiqwziqciach
Kandydat
bierzeudzialw licznych
zwiqzanych
z organizacjq
nauki,zar6wnona
jak i naforachpublicznych.
lokalnym,
szczeblu
W macierzystym
Instytucie
Podstawowych
Problem6w
jest
Techniki kierownikiem
PracowniMikroskopii
Akustycznej
w ramachZakladuUltrad2wiqk6w,
gdziekieruje11 osobowymzespolem.
Jestte2 cztonkiemRadyNaukowejIPPTPAN,w kt6rejjest
czfonkiemKomisjids. StrukturyOrganizacyjnej
i Zatrudnienia,
KomisjiKoordynacyjnej
ds. Stopni
Naukowych
orazKomisji
Elektroniki
i In2ynierii
Materialowej.
W roku2011zostalwybranyna czfonka
KomitetuAkustykiPolskiej
AkademiiNauk.Bierze
udzialw pracachkomitet6wnaukowychkonferencji:Miqdzynarodowego
KomitetuNaukowego
(materialy
konferencjiAcousticallmaging
tej konferencjisq wydawaneprzezSpringera)oraz
KomitetuNaukowegoOpen Seminaron Acoustics.Jest czlonkiemkomitetu redakcyjnego
wydawnictwa
Akustykii Ultradlwiqk6w".
Bierzete2 udzialw zespoleeksperckim
,,Biblioteka
realizujqcymprogram FORESIGHT
,,Systemmonitorowaniai scenariuszerozwoju technologii
medycznych
w Polsce".
Za swojq dzialalnoSi
dr hab. JerzyLitniewskibyl wielokrotnienagradzany
Nagrodq
Dyrektora
IPPTPAN.W roku2OO2
zadzialalnoSi
naukowq
otrzymalSrebrnyKrzy2Zaslugi.
5. Wniosek
kodcowy
Dr hab.JerzyLitniewski
wykazuje
polachswojej
siqbardzodu2qaktywnoSciq
na wszystkich
dzialafnoSci.
Dotyczyto w pierwszymrzqdziedzialalnoSci
naukowo-badawczej.
Ma wybitne,
publikacjami
rozpoznawalne
w Swiecieosiqgniqcia
naukowe,dokumentowane
w renomowanych
projektami
miqdzynarodowych
i licznymi
czasopismach
cytowaniami.
Kierowal
licznymi
naukowymi
orazbral udzialjako gl6wnywykonawca
w projektach
naukowych
w krajui za granicq.Osiqgniqcia
przekraczajq
naukowe
dr hab.Jerzego
Litniewskiego
znacznie
wymagania
stawianekandydatom
do
stopnianaukowegodoktorahabilitowanego
i sq wystarczajqce
dla staraniasiq o tytul naukowy
profesoranauk technicznych.Kandydatma r6wnie2 dorobek dydaktyczny,w tym dwoje
wypromowanych
doktor6w i promotorstwow kolejnychotwartych przewodachdoktorskich.
profesora
Dorobekten, r6wnie2spelniawymagania
stawianekandydatom
do tytulu naukowego
w
przepis6w.
Swietledotychczas
obowiqzujqcych
Dr hab.JerzyLitniewskijest
r6wnie2aktywnyna polu
organizacji
nauki.Na podstawie
ocenwyra2onych
w recenzji,
zgodniez przepisami
Ustawyz dniat4
i tytulenaukowym
orazo stopniiichi tytulew zakresie
marca2003r. o stopniach
naukowych
sztuki
w pelnipopieram
wniosekRadyNaukowej
lnstytutuPodstawowych
Problem6w
Techniki
o nadanie
profesora
drowihab.Jerzemu
Litniewskiemu
tytulunaukowego
nauktechnicznych.
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