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| . Zagadnicnia l trrmalne
()ecrrii zostala opraco\\ana na poclstnr.vie z-lecenia prz.ekaz.anego pv.e';.. D,vrehtora lnslytulu
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Pi\N prot. dr hab. in2. Andrze.ia Nowickicgo. w pi$nrie z
clnia 3{) l lazclzicrnika 201 ir.

Occnri rlorobku zosiala yrrzepnruaclzonA w k<ntekScie wymog6w starvianych kandydatorn
do trtLrlrr pnri.csora. okrci lonl 'ch u t istaw'ie z clnia l4 marca2003 r. o stopniaclr naukorvych i
tr '1rr lc rr irLrkowynr ori lz () stopniach it l tLrle w zakresie sztuki (Dz. L). Nr 6-5" po2..696'z
ptiz"rt iciszlmi zmianan-ri u [)2, L:. I  2005r,. Nr 164, poz. 1365), Rozdzial 3, Art, 26.1.: , ,Tytut
profesora moze byc nadany osobie, ktora uzyskala stopien doktora habilitowanego, ma osiqgniqcia
naukowe lub artystyczne
oraz posiada powazne osiqgniqcia dydaktyczne, w tym w ksztalceniu kadry naukowej lub
artystycznel"

2. l ]rzcbicg kariery naukon'ej Kandydata
[)r lrnb..lerz.v- l.itnicivslii irzyskal stopieri doktora rrauk technicz-nych lv zaklesie inzynierii

\4atcliulowc'i r.v driiu 2l czclvrca l9t)0 rol<ir. na podstawie uchwaly Rady Nauhowej lnstytutu
l)orlslirr.t ()\\')'ch Probleuttiri I e clrni[ii P;\N.

Stopicri dolttora habilitol'nrtegti nauk technicznych w zakresie elektroniki otrzyntal rv
dniu lL) lirvietnia 2007 roliu. na por.lstawie uchwaly Racly Naukowe.i Inst-vtutu Poclstawowych
l)rol"rlcrrrr-rrl, Tecliniki P,,\\i 

a

3. Otena dnrobku naukoncgo od cznsu uzyskania stopnia doktora hahilitorvanego

3.1 ()ccnl i loSciorv:r
( 'r t i l t i rrvita l iczba pulr l i l<ac"i i  (r,us inl i l rmac.j i  dostarc'zonej prz6z Kandy'data) wyuosi 113. z

crcg,{) po ltabilitac.ii zoslalv oprrblikorvane 53 prace. W czasopisnrach z. t'r.\v. list1,
lrlaLlelli.jskie.i (LF) clr ltah, .lcrz-y Litniewski opublikorval lzpznie 29 prac t, czego 15 po
tur.vsltitttitr stopnia cloktt.r'a liabilitorvanego. W tym zbir:rze piptnastu plac.ie.st.ieclna praca
sitttittr.lzir:luit. Ponadlo I(anclvclat .iesl autotenr lub wsp6lautorenr 22 prezentac'ii
przcelstituionl'ch podc;ras rrticclzl,'irarotiowych konf'erenc.ii. Strukturp rodzaior,v4 publikac.ji
K i rndr  r l t i la  i lustnr ie  
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l)r'zr occnie dorobltu publiliacyinego istotny.lest stopieri oddzialywania prac Kanclydata na
srtrcirinislto naril(owe. Mitrril tego oc'ldzialywarria jest bez wqtpienia licz.ha cylowafi. W bazie
Wcb o1'science jest zalc.icstfowar'lvch 38 pLrblikacii dr hab. Jerzego l.,itniewskiego (stan na
clzieri l l i . l1.20l3). (. 'al[orvita l iczbr cytowafi wynosi 130" a l iczba cytowri po odiqciu
Autocvlo\vrtri wynosi l()(t. I)racc l(ancll,data sq cytowarle w 94 pracach obcl'ch autor6w.
Srednia licztra cytowali plzypadaiilca rla.iednq publikac.iq Kandydata wynosi 3.42. Indeks
h,,,6. Srrnraryczn)/ l [ :  cl la plac sanroriziclnych wynosi l11, ' :5.010 (0.t147 po habil i tacj i) a cl la

luirc \\  spri lautorskicl i  I  l l :  12.3113 i I  (r.172 po habil i tacj i).
l)oczilivszy' ocl roku l00j dr hab. .lerzSr Litniewski wykazr,rie siq du2il aktyrvno$ciq

lrrrlrliliacr jn4. Z clarrych zauartvch r,r'bazie WoS wynika. i,e rocznie publikow.al On od 2 do 7

lrrac ilclcltsorvanych w ['razic, Systemalycznie ro$nie r,6wniez liczba cytowan od ptr.iedynczych
vr  l tX)5 r ' r iku c lo  21 w ro l iu  1012.

\\'cioliuruentacjidostru'czonc.i przez Kandydata znajduje sig infbrnrac.ia o liczbie cytowafi
i inclcksic Ilirscha w.vznncronych na poclstawie poszerzonej bazy WoS. kt6ra urvzglEdnia
talizc prlcc nieindeksoulurL: w bazie ale cytowane przez publikacje indeksowane. Obydwa
parlu.lctl'\, wyzuaczonc \\ tcrl spos6b wvnosz4 oclpowiednio: Iiczba cytowafi 256. indeks
I  l iLsehl  ( ) ,

WsTlslliiL- te llafanrctn w'skazLriLI na ziacztpe zainteresowanie pracami Kandydata ze
stl'oll\ irrrrl,ch naukrlw'criw ()raz Srviailczil o istotnym wplywie tych prac na naukg,

W lrirrrtek$cie przytocz-trny'ch danych nrozna sformulowa(lrzy zastrze|enia:
- t lorobck publikacr. inl Kancly'data uzyskany po habi ci i  jest skromniejszy ni2 w

o k rcrsie poprzecizai i1c y'n"r.
- \\ clorobku prrt'rlikacyjnl'ni. tym licz4cyrn siq najbardzie.i, dominu.ial pl&ce

ivsptilaLrtorskie"
* \\ kategorii lltfrtoilfitlle wystQpu.ie .ied5rnie monografia habilitacyjna. Brakuje

zwyczajowo \\\nrlgancl tzn'. ."monografii pro{'esorskie.i". [Jwa2am .iednak. ze ten
iiieclostatck mozc' b1'c sllllpeusrlrvany 11 ro'zdzialami rv monogrzrlii Acoustical

'  irrndlr.lut.icst autolern | | rrrzil,r i ir ldrv n'nronoglirl i i  AcoLtstical lnraging. wydane'i przez rvvdawnictw,o Springer
i  inr ic l ,soulne ' i  w lS l  Web ol^Sci*ncr . : ,
rW l i r t i rc l i  1004 20 12 Karrc l i i l r r t  wie lok lotn ic  wystqpor 'va l  w c l tarakte lze, ,speakera" 'na l ionk:rcnc. i i  lB[ : : [ i
I r r tcr r r l t i t r r i l l  I i l t rasonic Sv r t t r ro:  iur t t
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Irnaging. rvycliine,i prz.ez wy'clawnictwo Springer i indeksowane.i r+ lSI Web of
Science.

3"2 Clcenn merytoryczna
Occna mer3'torycz-nl dorobku naukowego dr hab. Jerzego [,itniewskiego zostala

prreplorvadzona na pods{awie autorel'eralrt otaz dostarczonych kopii l9 prac Kandydata
opublilieilvanych tv latach l983 - 2012. gt6wnie w miEdzynarodowych czasopismach.

Pracc badawcze clr hab. ,ler:zego l.itniewskiego koncentruj4 sig wok6l zastosowania metod
uitradZuiqkowyclr. Poclstarvor,i,yrr obszarent zastosowari sq porniary biomedyczne i w tym
obsz-nrz-e osiqgniqcia nauliowe sq. szczeg6lnie istotne. Na podkre$lenie zasluguj4 r6wnieZ
pmcc ltorrstrLrkcyine. litrire cloprouadzll-v do zbudowania pierwszego w 

'Polsce 
mikroskopLr

akustl'cznego.
Pierwsze iego hadania ilotyczyiy tzw. n"rikroskopu ultrad2wipkowego i by'ty zw@ane '2.

obraeorvanient stl'uktul (rirrvnie2 warstwowych). Jego zainteresowania bardzo szybko
skrinccnrrolval,v siq na *1'korzystauiu metod ultrad2wiqkowych w badaniach obiekt6rv
hiolirgiczrr.vch. a rv szczcgirinoSci na obrazowarriu kom6rek biol<lgicznych. Znaczqcym
r:siqgniceienr w tym *bsz.av,e jest opracowanie metody interpretowatria obraz6w
rnikroslicipurvych koni6rck, Opracorvany zostal spos6b wyznaczania prqdko5ci i tlumienia fali
pocllLr2-nc.i w cytoplazrnie konr<irki oraz spos6b budowania rnikroskopowego obrazu komorki.
\\.' el'ekcie pozrvolilo ,,, '''i1 rrrlrzilaczanie zntiar objpto6ci korn6rki, .ie.i ksztaltu i wlasno6ci
rlcchnniczn.vch,

Bcz iv4tpienia islotnvnr osi4gniqciem Kandydata rnajqcym charakter naukorvo
lionstluliul.in.v b,vlo zbuclonanie na pocz4tku lat 9O-tych pier'*'szego w Polsce rnikroskopu
ai<ust-1cz-irego. W nastEpnl'cli latach. r6rvnoczeSnie z konstrukcj4nowych r"uersji mikroskopu.
lrlll rrrzrvif erne metody' algor,v'tmicz-nego prz-etwarzania obraz6w z mikroskop6w
akusl,vczrr-vch. rv tyrrr blll rozwi.ianie techniki obrazowania tr6jwymiarowego, Zbudowany'
nrikroslioir umozli'"vil obraz-o'uvilnie porvierzchni i wnqtrza badanych pr6bek.

()hray ultrasonograliczny .iest r(rrvnie2 wykorzystywany w opracowanej prrcz Kandy'data
rnelodu-ie rliagnozclnania osteoporot5,cznych znian w ko6ciach. Opracowana metoda poz.wala
rra iliriciorvq ocenq ko$ci g4bczaste,i i ocenq zrnian.iej struktury. l.ej tematyki dotyczyla
fozprar\a habilitac,vjna Kanclyclata. Opracowany zostal sposdb niezale2nego wyznaczania
irnpcclnnc.ii prdbki i trrrEdliosci propagacji fali podluZnej w materiale probki. Dziqki tenru bylo
molliric n'vkr1,cie r6znic * losorue.i zmiennoSci wyniku porniaru wsp6lczvnnika sprqZysto$ci
iicici nlt:tocl4 porniar:u inrpedanc.ii cxaz rnetod4pomiaru prgdko$ci fali podlu2nej i powi4zanie
t,r,clr ror-nic z, rod't-ajem sclrorz,enia. W ramach tego tematu Kandydat opracowal model
unrol-liu'iaj4cy symulacfq s1'gnaiu akustycznego rozpraszanego w ko$ci g4bczastei. Model
uwzglqclnia parametry oiroclka^ w kt6rym nastgpllje rozproszenie. jak r6wniez wla$ciwoSci
s-vgnuliiu nkustycznych i przetworrtika odbieraj4cego sygnai.

Pr*cc ekspervmentalne prowaclzone \,v tym zakresie sq powi4zane z modelowaniem i
badaninnri s1.mulac1jn.),nii. Przedrriotem rnodelowania bylo poszukiwanie struktur daj4c.vclt
ohraz- nr i kro skopowy mo z-l i w'e w iem ie odd 4i 4cy obraz rzeczywisty.

Obsrnr zastosorvari ponriardrv przy uzyciu n-rikroskopu akustycznego jest nadal
poszerz-arlv w kierunku poniiarow materialowych - badanie pr6bek kompozyt6rv.

l)alsze prace nad w'r,liorz-ystanienr ulttad2wiqktirn' w medycynie byly prowadzone przez
Kancll,data w obszarze diugnost.vki nowotwor6w sk6ry. Bral on udzial w opracowaniu
krinslrul,cji ultrasonografu *;'sokic'i czqstotliwo$ci (30MHz i 50MI{z) oraz rv badaniach nad
przl'clatrririci4 tej teclrnilti clo diagnozowania roirnych odrnian nowotworu sk6ry. W tym
zakrr,sic s4 rou'niez poszukiwane uowe rnetody przetwarzania sygr-rairiu' (obrazowanie
parametrvczne tlumienia)" ktorl'cli celem jest zwiEkszenie mo2lirvoSci diagnostycznych.
Optacorrana z,ostala melocla ilo$cior.ve.i oceny tkanki sk6rnej prowadzona na podstawie



analiz1,' echa ultrad2wiqko\\ego. pochodzqcego z obszar6w zmienionych chorobowo.
!\'vznaczan-vmi parametranri skory s4 wsp6tczynnik tluniienia i rozproszenia..1'rzcba 

podkre$lic. 2c haclania prowadzone przez dr hab. Jerzego [,itniewskiego s4 dobrze
porvizlzane z kierunkanri hadari prou,adzonych w tym obszarze w zagralliczny'.ch oSrodkach
baelarucz)'ch. Kancly'dat utrz.vlnuie u,spdipracq naukow4 z tymi oSrodkami.

3.3 Occna aktyrvno$ci naukot'ej
\\'ciokLrmentac:ii doii{czone'i do n'niosku Kandydat wykazuje swqi udzial w l7 pro.iektach

badar.r,cz)'ch realizowanl'ch rv larach lt)91 - 2012. W te.i liczbie znaiduje sig 6 projektdw
realizuu'ati5'ch po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, W truech'pro.jektach Kand-vdat
pe'lni l lirrrlicriq kierorvnik a.

Obecrrie clr hab. Jelzr I.itniew'sl<i kieruje dwoma pro.jektami realizowanymi w ramach
I'{)l(i rrraz jecln.vm finunseil,lnriym prz.ez. NCN.

Kariri;vclat posiada hogatl' clorobek konstrukcyjny. W dokunentac.ji jego dorobku
w,.vnricnionych zostalo i0 opracclwan konstrukcy.inych, kt6re zostaly w'-vkclnane bezporirednio
przez Kanclydata lub pocl .iego kiertir.vnictrvem. Wszystkie dotycz4 akustycznych przyrz4d6w
pttntiaron,rrch.

Dorobek praktyczn"r' i rvdro2eniow,v-' .iest wzbogacony jednym patentem oraz jednym
zqfuszerisnr patento$.'vrn ir' 2010r (na poclstawie dostarczonej dokumentacii). W bazie
trrzqrlu l)atentorvego ItP u,idnieje.ieclynie zgloszenie patentowe z 2010 roku.

Dr hab. Jer:zy I-itnicrislti jest autor:em jednego wdro2enia (..Uruchonrienie produkcji
nralosr:r5'lns.i miklosonogralir i0-40 M[{2" - 1999-2001) w firmie Zaklad DoSwiadczalny
IJC' I IO.SON S.A,

Ilral rownieL udzial u' pracach zespolu eksperckiego realizuj4cego program F'oresight
..S\,sienr nronitorowania i sccunriuszc rozwojtt technologii nredycznych w Polsce".

Kancl-v-clat odh5'{ staZ Itaukott'\, tta [.Jniwersytecie Goethego, Frakl'rt n/M (1987 * 1988).
llccenzr:rval artykuly w czasopismach z i,F 1l[1EE 

'I'rans. 
UFFC, lJltrasonics, Archives of'

i\cousti*r). W latach 1t)L)7 - 2()10 uczestniczyl w 6 migdrynaroclowych progranrach
naukrluS'ch i dyciaktl'cz-n1'clt ('['lrMPtjS).

{. Ocena dorobku dydtlit--vczncgo rv tym w zakresie ksztalcenia kadry
Dr lruhr. .lerzy Litnier,r'ski pelnil funkcjg promotora w dw6ch zakonczonych przelodach

ciuktorskich. Obydwa pr"zelvodl' z('staly zakoficeone w maju 2013 roku, Obecnie .iest
pr()motiJrcnr w.jec{nyrrr t(}cz-{lcym siq przewodzie i pelni lunkcjq opiekuna naukorvego dw6ch
kolein.vch kandl,elat6rv cLr slopnia doktora,

Ll;i rirwniez powolar:1'na recenzenlta rozprawy doktorskiej (2010 - na podstawie bazy
Lirdzie irauki).

Ititnd.i,clat proll'adzil z-aiEcia d5'ciakt.vczne dla studenttiw oraz bral udzial w serninariach na
W),dzialc Irizyki Uniq'er:s)'te1u Walszalvskiego (1998 - 2006). 'r.

5. Ocrna wsp6lprncy naukowej oraz dorobku organizacyjnego
I)r lrab. .lerz,v Litniewshi b-vl z"apras'zany przez zagraniczne oraz krajowe uniwersytety do

rvl'gkrszen ia wyk{ad6rv:
- Federation olLjuropean f]ioclremical Societie (1992).
- l)psala Unir,'ersitl', uyclzial Signals and Systems (2002),
- Kcurferencja N icnis;r-cztlce fJadania Material6w " Zakopane 1995 i 2001 .
- War:sztaty NaLrltuvre Aclr anced [Jltrasonic Methods lbr Studies of Materials,

linirvers,vtet r,v lJ-r clgoszczy'. ?005.



B.vl organizatorenr 1 11'yfttndor+cq konflerencji Ulffasound in Biomeasurements,
Diagn<"rstics and Therapr,. Kielce i Gdarisk, 2003 - 2005. a takze wspril-ecl1'torem Lecture
N ot e s 2 ̂  r,l serii rv,v-elaw tri ctr.r, .'\ B I 0i\4ED ur.

\L'sp6lpracr.rie z, z.agranicznynri odrodkami naukowymi (Drexel IJniversity LJSA.
liniversitrv of Florenc,e. lrur"opejsl<i histytut Materia,l6w i Llrzqdzeh Piezoelektrycznych -

Piczo lnsti lute).
liancivdat posiacla rrirvniez dorobek w zakresie popularyzowania wiedzy: jest autorem

drvoch urtykul6w w \4locl1'm l 'echniku (1987) iw Elektronizaci i  (1995), lual udzial w
lresliq,alLr Nauki w Warszarvie. w popularno-rtaukowym programie w'fVP oraz w Programie
I Polshicgo Radia.

Za swoj 4 clzialalno$c nauko,uv4 dr hab. .lerzy Litniewski zostal wielokrotnie nagrodzony:
- Slebmy Krzy2 Zaslugi (?002),
- Nagroda Dyrrektora IPP'[ za osi4gniEcia naukowe (wieloktornie),
Kandl'datiest czlonliiern nriqclzynarclclowycl'r i krajowych instytuc.ii naukow-v*ch:
- [ iuropeanAcor"rst icsAssociatiott.
- l)iezo Institute.
- Migdz.vnaroclorvv Kornitet Naukowy konferencji Acoustical Lnaging (od 2008).
- Iirlmitel Naukorvv l<onf'erencji Open Seniinar on Acoustics,
- Rada Naukowa IPP'l ' (od 2007)"
- liornitet Akustylii PAN (od 201 I )

6. Podsumowanie
$I r.icenie dorobku naukorvego Kandydata wziqlem pod uwagq zapis ustawow)"

prz--vtclczorly na rvstqpie lcgo protokohr,,...ma osicg4niqcier nattkov,e lub m'l);,tlyczne gnucznie,
lst!!t5rti![t___ygyyuJju-,-t!g!aug y, przewodzie huhilM Dorobek naukowyp-!;-v-

wvpllcc)wiu1y- pfl,ez, Kancly'clatu po ottzymaniu stopnia doktora habilitttcyjnego jest
ponirvnvrvalny' z dorotrl<icnr spr:zecl tego okresu (a w niekt6rych kategoriach nieznacznie
nrniejszl). Jednak r,v obu okrcsachjest on 'znaczqcy. Na szczeg6lne podkre$lenie zasluguie
cluzS' ocldlwiqk.iaki placr' I(andy<lata r,vywolui4 w6r6d innych naukciwc6rv, Sr.viadcz4 o tym
drrza liczba c-vtor.vali 1i0"256 oraz- incleks Hirscha 619 (w zalelnoici od sposobu liczerria),
Lir.r'aznm rvigc, ze doreibclt naukol\, clr hab. Jerzego Litniewskiego z okresu po habilitac'ii
spelnia powyzsze krl,tcriunr i znacz,4co prz.ekracza dorobek wymagany zrvyczaiowo '*'

przervodzie habil iracl,l n1'rn.

Dodatkorvo wzi4lerr pocl uwagq 'zalecenia CK zawarte w dokumencie pt. ..Kryteria oceny
kwali1ihnc.ii kaclry naukoivc'i i attystyczncj ...'"3.

1) tr|'uzt\:tu eleffientent ocen): sq zuproszenict do v,yglas ia v,yklaclriv' * zwlasz(za
plenanryclt. nu ntiqtl:.y,narodo\t'.yt'h kongresttch (sympoziach) naukou),ch, zapros;zenict
c/u oprac:ottunitr crt't.y,kulrnr monttg'aficzn.vch w uznanl;cfu czttsoltismach lult
tr.t'tlaytniclt,t:1t.h ksiq:kr111:.r-c:11 o zusiq6p miqdzy,rlglyaldowym.

\[i lutach 2004 * 20 I 2 liarrdyc{at vvielokrotnie wystepowal w charakterze ..speakera" na
kont'erencii IH[:E Internatiorral [Jltrasonic Synrposiurn. W latach 2003 - 2005 byl
*-vlilaclciq'c4 konl'erencji I jltrasouncl in Biorneasurernents, Diagnostics ancl Therapy, Kielce i
Gcllnsl<.

http:,rlr. i ' i l^ck.gov,pli inclex.phll l({)rnentarze/kryteria-oceny-kwalif ikacji-kadry-naukorve.i-i-art,v.,styczne.i



2) {l'uzne znuczenie dlu cnt,rtn:iu majcl le publikacje kundydata, ktdre ukuzaly siq tt:
tr'"ttlau,nicttt,ach o zcr.sie.gu miqdzynarodowym, a szczegdlnie oprucowanict
monogruficzne (ksir1:kat)e). Pruce k:andydata pou;inny byt znane i cenione w krqgach
ryec'iulistdw, c:eg(,j dottotlem lest Stowolywanie .siq autordt'r, innych prac (w tym
Lnttot'6v) zus4runit':ttvt:h) na .iego publikacie. Zalecu siq. korzystanie z
migdzT'nctrodov'e grs sy.tlctnlt informac'ii naukov,ej np. science citcrlion index.

|.ict-ha cy'towati wg bazy Web of Science wynosi 1301256 (w zaleznoSci od sposobu
liczenia). Ilrakuje w dorobku Kandydata opracowania monogl'aficznego. JakinS jej
subst-vtutem jest autorstwo I I rozdzialow w nlonografii Acoustical Imriging. rvydane.i przez
s'y.'6larvnictrvo Springer i inclcl<sor+ane.j u.lSI Web of Science.

jl l'itlvierdzeniem u.sitlqniqc'iu znaczqcei pozyc'ii tu Srodotuisku nmtkouym luh
ut'l.tlstycztrym .je,st lez czlonkosty,o ri,' lfimitetach redakcyinych ogitlnokrujowych
i :ugrunicznych cxt,sopisrn oru: zapruszanie do wygloszsnia v,y-klad(N, nu kong,resach
w ]' kl ach .i u ko .. I'i rlling pr of e.s s o r " v, u cz e lnitt ch zuSgrun itznych.

Dr lialr, .lerzy Litniervski byl zaprasz,any przez zagraniczne oraz kraiowe uniwersytety do
lr,ygloszcnia wyktaddrvr': liecleration ol' European Biochemical Societie (1992). Upsala
i.,niuersit"v" rvydzial Signals and Systems (2002).

-ll .-lttlr.tt',rtr:tto y1'yr62ttii.tlt1c):ch ,\i( potlrqcznikdw i skryptr|u: akademickich, .szkolnych i
:tnyotktv,.vch,

W t-r'm zakresie liancl-vclat nie przedstalvil Zadnego dorobku. To kryterium nie iest
$pddl)Jlq.

5l l)oclutkow,yfil Ltzo.t(.tc{nieniem v'niosku o nsdanie tytulu Ttrofesoru .scl takie osirqgniqcia x'
:ukre,sie orgunizottuttitt clzktlctlnoici naukrn,ei luh artystyczne.i,.jLtk:
- kicrtty'ctnie ze,spultnr'.):mi prucunti nauktwymi lub progyantami hadcrypcz);nti,
- ltelnienic ,fitnkcii t'ctlaktrn"u serii ksitlzek naukov,yc'h lub reduktora czasopisnt
ntfitkov,vch,
* urgunizcnt'ctnie kongrttsitt, :;1;tn\tozititt, i u,ymiany zagranicznej,
- tlzictlulno.4t v, :ukre.rie irfbrntucji naukoytei funkcja redaktora hiulet-r-ndw,
przeglqdln'1.
* lso1tttluryzotrctnie nuuki luh ,s:tuki (organizowunie cykliwyklctdt5v,publicznych.

tr.vglusz un i e pr c l c kc i i ),

Kandl'dat kier:owal tfzerna pr-ojektami badawczyni. a obqpnie pelni rolg kierownika w
trzeclr nastqpnych finarrsonanych z POIC} iprz.ez NCN. Byl wsp6t-edytorern l.,ecture Notes 2,
\\' scrii r,vydawnictrv ;\IllOMfiDu. byl organizatorem konlerencji t.lltrasound in
[]iotneasurenlents. Diagnr:stics ancl 

'I'herapy. 
Kielce i Gdansk, 2003 - 2005. .iest autorem

di.vdcli art-r'kul<iw w N.4kicli"m J'echniku (1987) iw Elektronizacji (1995). hral udzial w
I;estiwalu Nauki w' Warsz-an,ie. w'popularno-naukowym programie w TYlt oraz w Programie
I Polskieco Radia.

6) Putu,ierclzcniem ositlEniq['u' :ukrc,sie ksztalcenia kudry.iest nx.in.:
- palnienia.funkc'f i 1;t'omotoru v' ictkoriczonych przewodach doktorskich (l stopnia
u' dzieclzinctch ,s:tttki) i oclpovtiedni poziom prac prowadzonych pod kierunkiem
kunc{ydalu. fo ositlgniqcie uv,uione je,:;t zct nuiu,ainieisze,



- pt:lnianie./Ltnkcji re t'enzentu w przewoduch doktorskich i hahilitctcyjnych (przewodoch
fualifikacf inych rr :ukresie ,\zluki),
^ trclziul y' ksztulcenly vtysoka loryuli/ikowanych kafu zawodowych,
- LtLttor.st:u'o 1uyr6:nictjt1c-vch .siq potlrqcznik(n+ i skryptdu, akudemickich, szkolnyclt
i :tnrtult*r7'ch.

Dr hab. .lerzy l,itniet,slii pehril lunkcjE promotora w dw6ch zakoriczonych przewodach
clcikrerrsliich. Obecnie .iest promotorem w jednym tocz4cym siE przewodzie i pelni funkcjE
opieliuna naukorvego clu'dch kolein.vch kandydatdw do stopnia doktora. Byl rowniez
por.rolany na recerlzenta ro/-prawy doktorskiei w'2010 r.

Iliorqc pod uwagg przedstawione powyiej oceny uwuiam, 2e dr hsb. Jer4y Litniewski
posiada ?,,tilczqcJ) dorohek naukowlt oral wystarczajqcy clorobek w zakresie hsztalcenia kndr
i t.l,m silmym spelniu wymagnnio stawiane przez obowitlzujqce przepisy osohom
nbieg4irlcltnt sig o tytttl nnukotu.lt profesoru.


