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OPINIA
O DOROBKUNAUKOWYM,DYDAKTYCZNYM
I ORGANIZACYJNYM
DR HAB. INZ.WALDEMARARACHOWICZA,
PROFESORA NADZWYCZAJNEGO UNIWERSYTETU ZI ELONOGORSKIEGO
W ZWIAZKUZ JEGOWNIOSKIEMO NADANIEMU TYTULUNAUKOWEGO

1. Podstawy opracowania opinii
Podstawq
opracowania
niniejszej
opiniisq:
. pismoPanaDyrektora
Instytutu
Podstawowych
Problem6w
Techniki,prof.dr. hab.
inz. AndrzejaNowickiego,
zawiadamiajqce
mnie o decyzjiCentralnej
Komisjids.
Stopnii Tytulowo powoNaniu
mniena recenzenta
w postqpowaniu
RadyNaukowej
IPPT PAN w sprawienadaniatytuluprofesorapanu dr. hab. inz. Waldemarowi
Rachwiczowi
orazo powierzeniu
mi opracowania
recenzji;
o nadeslana
dokumentacja
dorobkudr hab.inz.Waldemara
Rachowicza
zawieralqca
dane osobowe(CV), odpisy dokument6wpotwierdzajqcych
uzyskaniestopni
naukowych
dr. i dr. hab.,spis dorobkunaukowego
przedi po uzyskaniu
stopnia
naukowegodoktorahabilitowanego,
autoreferat
i informacjeo ksztalceniu
kadry
naukowej,wykonanychpracach naukowychi eksperckichoraz dzialaniach
organizacyjnych
na rzeczswojejuczelniisrodowiska
naukowego.
Og6lna ehar ak teza,s tyka Kandydata
Recenzowaniepostqpowariprofesorskichdokumentowanych
w taki sposob
jak w recenzowanymwniosku pana dr. hab. in2. Waldemara Rachowiczajest
przyjemnoSciq.
niekNamanq
Przedstawianado oceny dokumentacjawnioskujest
opracowanarzetelnie a co najwazniejszedokumentujeprecyzyjnieosiqgnigcia
Kandydatapredystynujqce
Go osiqgniqcia
tytulunaukowego.
Oceniajqcosiqgnigcia
Kandydata
do tytuluniezmiennie
zadajgsobiepytania:
czy dorobekKandydatajest znanyw Srodowisku
naukowymi gwarantujemoZliwoSc
dalszegorozwojumlodejkadry;czy Kandydatjest osobowoSciq
znanqw srodowisku
krajowym i miqdzynarodowym,czy propagowaNswoje wyniki naukowe na
migdzynarodowych
konferencjach;
czy odbywaldlugoterminowe
staze zagraniczne,
ktore sq gwarancjqJego dobrych kontaktowdajqcychszanse kolejnymmlodym
adeptomnauki na otwarciemiqdzynarodowe;
czy aplikowali kierowalprojektami
badawczymia tym samym zabiegal o kondycjq finansowq swoich mNodszych
wspofpracownikow;
czy wypromowaljuz swoich doktorantow;jak prowadzizalacia
dydaktycznez powierzonymisobie studentami i czy' potrafi ich zachgcii- do
samodzielnegozdobywania wiedzy i kwalifikacji;czy angazuje sie w prace
organizacyjne
na rzecz swojej uczelni.Pozytywneodpowiedzina tak formulowane
pytaniadajq gwarancjq,ze Kandydatjest w stanie prowadzicszkolg naukowqna

czym z pewnoSciqpowinno zaleheejego jednostce ale i calemu Srodowisku
naukowemu. W przypadkuopiniowanegoKandydatadr. hab. in2. Waldemara
Rachowicza
odpowied2na zadanepowyzejpytania,bezwqtpieniajest pozytywna.
Kandydatjest dojrzalym,znanymw Polsce i za granicq naukowcem.Jest
Autorem znaczqcych prac opublikowanych w najlepszych czasopismach,
wielokrotniecytowanych przez innych badaczy. Byl promotorem ukonczonej
z sukcesem rozprawy doktorskiej. Jest Autorem trzech monografii, w tym
wsp6lautorem
with hp-adaptive
finiteelements,vol. 2, Frontiers:
,,Computing
Three
dimensional
ellipticand Maxwellproblemswith applications",
(Chapman&Hall/CTC,
Taylor and Francis, 2008) oruz samodzielnymautorem "Metoda element6w
skoticzonychi brzegowych.Podstawykontroli btgdu i adaptacji"(Wydawnictwo
PolitechnikiKrakowskiej,2012). Pozyqa naukowa Kandydatawzrastala rowniez
dziqkiintensywnej
wspolpracymigdzynarodowej
w tym glowniez oSrodkiem
w Austin
(Prof.L.Demkowicz,
Prof. T. Oden),gdzie KandydatspqdziN
kilka lat przygotowujqc
rozprawQ
doktorskqoraz regularnieodwiedzajqc
to Srodowisko
w ciqgukolejnychlat.
Moznastwierdzic,2e w znacznejmierzeswE pozycjqnaukowqKandydatzawdziqcza
swojejpracy i wspolpracyz jednymz najlepszychna SwiecieoSrodkownaukowych.
KandydatwykazaN
siq takZe umiejgtnosciami
pozyskujqcSrodkina
organizacyjnymi
prowadzeniekilku projektowbadawczychw Polsce,rowniezorganizacjqkonferencji
naukowychi sesji naukowychna roznychsympozjachmiqdzynarodowych.
Kandydat
regularnieprowadziseminarianaukoweswojegozakladui instytutuco jest miqdzy
innymiobjawemtroskio wzrostkompetencji
mlodszychwspoNpracownikow.
Wszystkiete wymienioneargumentyprzekladajqsiq na konkretnedziesiqtki
prac i prezentacjina konferencjach,
pozyskiwanieSrodkowfinansowychdla swojej
jednostki,pracq z mNodympokoleniemnaukowc6wi wykNadydla setek studentow
w ciqguroku.
przesNanej
jestem Swiadomwszystkichtych
Po przestudiowaniu
dokumentacji
argumentowi nie mam wqtpliwo6ciby uznac,2e dorobek,we wszystkichdziedzinach
zwiqzanychz kryteriami wnioskowaniao tytuN naukowy, pana dr. hab. in2.
Waldemara Rachowiczaspefnia wymagania zwyczalowestawianeKandydatom.
Abyspetni6
oczekiwania
takiejrecenzji
dodamjeszcze
przytaczanych
kilkaargument6w
(powtarzanych
poWnioskodawcy)
przeslanej
zwykle
napodstawie
dokumentacjiwniosku.
2. Dorobek naukowy oraz prace na rzecz organizacji nauki
Kandydat opublikowal lrzy monografie;dwie wymienione poprzednio oraz
rozprawq habilitacyjnqw 1997. Wymienione uprzednio dwa opracowania
monograficznespeNn
iajqwymagania stawiane tzw. monografiomprofesorskim.
Oprocztego KandydatopublikowalrozdziaNy
w opracowaniach
monograficznych
oraz
publikacjiw czasopismachrecenzowanych.
kilkadziesiqt
Pelne kopie kilkunastu
z nich zamieszczono w dokumentacji jako publikacje reprezentatywnedla
Kandydata.Sq to wylqczniepracew czasopismach
z tzw. listyfiladelfijskiej.
Ponadto
pan dr hab. in2. W. Rachowicz ma kilkadziesiqtpozycji opublikowanych
w recenzowanychwydawnictwach ciqglych i materialach konferencji, zwykle
miqdzynarodowych.Pelnit teZ funkcjq redaktora naukowego kilku monografii
inumer6wspecjalnychczasopism.Wykonalszeregrecenzji(kilkadziesiqt
pozycji)
prac naukowychw Swiatowychczasopismachoraz pzygotowal szereg raportow
wewnqtrznych.

SzczegoNy
wymienionychpowyZejpruc otaz zestawieniainnych drobniejszych
osiqgniqcKandydatana omawianympolu znajdujq sig w bogatej dokumentacji
wniosku.
3. Dorobek dydaktyczny i ksztalcenie kadry
_?g najwazniejszychargumentoww tym zakresie zaliczam: wypromowanie
w 2009 r. pana dr. RafaNa
Tews (rozprawapt.: ,,Zastosowanie
adaptaiyjnejmetody
elementowskoticzonychtypu hp do obliczeristatycznychwybranycn'tonstrufcji
stalowych").Kandydatbyl promotoremszeSciuukonczonychprac magisterskich.
Przez lata pracy w PolitechniceKrakowskiejprowadziNzalgcia ze studentami
z mechaniki,metod numerycznychi matematyki.Formalnie kandydat ukoriczyl
wydzialbudownictwaPK, by dalej wzoremwielu wybitnychuczonychpraculqcyih
w dziedzinieMES poSwiecicsig raczejmetodomnumerycznymi mozna powibdiiec
matematycei informatycestosowanej.Pan dr hab. W. Rachowicz regularnie
prowadziseminariadla swoichwspolpracownikowKandydatowipowierzonofunkcjq
recenzenta siedemdziesiqciu kilku artykufow naukowych w prestizowyih
czasopismach
miqdzynarodowych.
Za swq dzialalnoScnaukowq Kandydatbyl wyroznianynagrodamirektora pK
( 19 9 1, 2 0 0 1 ,2 0 0 9 ).
4. DziatalnoSf organizacyjna
Kandydatbyt lub jest czlonkiemtowarzystwnaukowychi stowarzyszefinaukowotechnicznych.
Nalezqdo nich: PolskiZwiqzekInzynierowi Technik6wBudownictwa
(PZITBw latach 1983-1986),
AmericanInstituteof Aeronauticsand Astronautics
(AIAA w latach 1989-1990), Polskie Towarzystwo Metod Komputerowych
w Mechanice(PTMKMw latach1992-1996),
SekcjaMetodKomputerowych
Komitetu
MechanikiPAN (od 1999) oraz sekcja Nauk Obliczeniowych
KomitetuInformatyki
PAN(od 2009),
W dokumentacjinie znalazlemszczegolnychinformacjio pelnionychfunkcjach
organizacyjnych
Kandydataw swojejmacierzystej
uczelni
5. Ocena zaanga2owania i wniosek kohcowy
CaloksztaltdzialalnoScinaukowej,organizacyjnej,
dydaktycznej
'wi ksztalcenia
kadry oceniam pozytywnie. Kandydat jest wybitnym speclatistq dziedzinie
adaptacyjnejmetody elementow skonczonych typu hp, iformulowania MES
z elementami bardzo silnie wydluzonymi (aproksymacja cienkich warstw
przySciennych
do przeplywowScisliwychz malq lepkosciq)
, w dziedzinietechniki
rozwiqzaniazagadniefi promieniowaniai rozpraszaniafai elektromagnetycznych
wobszarach nieograniczonych.Jego kompetencje matematyczne poizerzalq
znacznie zakres jego zainteresowafi aplikacyjnychw dziedAnach zwiqzanych
z komputerowq
analizq.
Biorqc pod uwage dorobek pubrikacyjny
Kandydata,w tym opracowanie
ksiqzki o charakterzemonografii,jego aktywnoScna polu twoiczej wspoNpracy
z naukowcamimlodego pokolenia, zwieficzonq zakonczonqsukcesem onronq
rozprawydoktorskiej,oraz doceniajqcJego pozycjQw migdzynarodowym
Swiecie
naukowcow
uwazam,ze pan dr hab.inz.WaldemarRachowicz-spelnia
wymagania
stawianeosobom ubiegajqcymsig o tytuNnaukowy.
Tomaszt_odygowski

