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Recen4ia

d o r o b ku nfl uk ow e g o, dy d a kty c zn e g o i org aniza cyj n e g o

dr. hab. Janusza Szczepafiskiego

pr ofe s o r u n a d zwy c zaj n e g o w I n s ty tu ci e P o d s t aw owy c h

Problemfw Techniki Polskiej Akademii Nauk

w zwiqzku zwystqpieniem o nsdanie tytulu nuukowego profesora

Przedmiotem niniejszej recenzji jest dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny

dr. hab. JanuszaSzczepanskiego, profesora nadzwyczajnego w Instytucie Podstawowych

Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk.

Ocena wykonywana jest na zlecenie ZastEpcy Dyrektora ds. Naukowych Instytutu

Podstawowych Problem6w Techniki PAN, Prof. dr hab. Tomasza Kowalewskiego, z dnra

9 .07 .2013 .

Problematyka prac badawczych dr. hab. Szczepafrskiego obejmuje szeroko rozumiane

zagadnienia dynamiki uklad6w oraz teoii informacji i ich zastosowania w kryptografii,

modelowaniu proces6w biologicznych oraz analizie uklad6w dyskretnych. Dobrze znanajest mi

dziaN.alnoSt Kandydata zwiqzana z problematykq modelowania mechanizm6w przesylu

informacji w kom6rkach i sieciach nerwowych. Wyniki w tym zakresie stanowily tematykg prac

rozwijanych zar6wno w kooperacji z wsp6lpracownikami z Instytutu Podstawowych Problem6w

Techniki, jak i z naukowcami z wielu instyrucji naukowych i klinicznych z roanych kraj6w

Swiata. Nale2y tu wyrnienil przede wszystkim wsp6lprac9 z Institute of Neuroscience, Miguel

Hernandez University w Alicante (Prof. M. V, Sanchez-Vives, Prof. J.M. Amigo). Opr6cz

szeregu publikacji w czasopismach o zasiggu og6lnoSwiatowyrn badaria te byly podstaw4 wielu

proj ekt6w kraj owych i migdzynarodowych o charakterze badaw czo-naukowyrn.

Drugim nurtem prac badawczych z zal<resu modelowania biomatematycznego dr. hab. J.

Szcepafskiego jest zastosowanie proces6w stochastycznych w analizie laricuch6w DNA. W tym

zakresie warto zauwaLyt kilka publikacji o zasiggu migdzynarodowyrn powstalych we

wsp6lpracy z kolegami z Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki.

W zakresie teorii uklad6w dynamicznych prace naukowe dr hab. Janusza Szczepariskiego w

duZej mierze koncentruj4 sig na zagadnieniach chaosu deterministycznego zwlaszcza w ukladach



dyskretnych i wynikaj4cych znich zastosowaf w kryptografii. R6wniez w tyrn zakresie powstalo

szereg publikacji kandydata w czasopismach o duZym oddziaNywaniu w Srodowiska zarSwno

matematycznychjak i teleinformatycznych. Prace tebyly prowadzone zar6wno we wsp6lpracy z

oSrodkami krajowymi (IPPT i Politechnika Warszawska) jak i zagrantcznpr. Opr6cz

wspomnianej juL poprzednio wsp6lpracy z Uniwersytetem w Alicante, dr hab. Szczepariski

nawiqzal i rozw4a nadal w t5rm obszarze wsp6lprac9 z Uniwersytetem Kalifornijskim w San

Diego (prof. L. Kocarev). Pewnym rozszerzeniem tej tematyki sq teT prace zwiqzane z

konstrukcj4 generatora liczb losowych opartego na zjawiskach biologicznych, kt6re kandydat

prowadzil zar6wno z gnryq z Alicante, jak i z University College London (prof. M. Slater).

Dr hab. Janusz Szczepariski jest z wyksztalcenia matematykiem i pocz4tkowo swojq dziaNalnoill

naukow4 zwr4zaN z problemami mechaniki statystycznej, a w szczegllnoSci analiz4 uklad6w o

nieskoriczonej przeliczalnej liczbie stopni swobody, przygotowuj 4c z tego zakresu pracA

doktorsk4 obronion4 przed Rad4 Instytutu Podstawowych Problem6w Techniki. Z problem6w

tozwrpywanych w pracy doktorskiej opracowal 3 publikacje i otrzymal nagrodg Wydzialu IV

PAN. NastEpnie rozpocz$ pracg w zespole Prof. Zorskiego i ju?w tyn okresie zainteresowal sig

problematyk4 chaosu w dyramice uklad6w i jej zastosowaniami. Pocz4tkowo byty to

zastosowania w modelowaniu matematycznp ruchu cz4stek ganJ rozrzedzonego. Z tego

zakresu opublikowal.r6wnie2 kilka prac w czasopismach krajowych izagranicznych.

Udziil. w pracach tego zespolu pozwolil dr. Szczepariskiemu nie tylko na rozw6j wlasnych

zainteresowaf naukowych, ale takhe na rozpoczEcie wsp6lpraay z grup4 z Uniwersyletu z

Alicante i, co najwaZniqsze, wypracowanie bazy do p62ntqszych badari dotyczqcych

konstrukcji kryptosystem6w z wykorzystaniem teorii uklad6w dynarnicznych, zwlaszcza

cltaolycznych. Wyniki prac z tego za\<resu, wspomniane juZ przez mnie poprzednio, byly

podstaw4 kilkunastu publikacji zarieszczonych w pismach o wysokim IF np. IEEE Trans. on

Circuits and Systems, Annalen der Physik, Phys. Review Letters, Physics Letters A. i in., jak

r6wnie?weszly w sklad rozprawy habilitacyjnej dr. Szczepariskiego.

Rozprawa ta zostata przygotowana w r. 2005 jako monografi.czny cykl publikacji, a stopieri

doktora habilitowanego w zakresie dyscypliny informatyka zostil. nadany uchwal4 Rady

naukowej IPPT PAN w r.2007.

Rozpoczgte poprzednio prace byly nadal kontynuowane przez-dr. hab. Szczepariskrego, przy

czym do ju? badanych zagadnieri zostaly dodane problemy zwiqzane z analizq wlasnoSci

cyklicznych i kryterium lawinowoSci, a takhe odpomoSci1 szyfrv blokowego. Efektem tych

badan bylo kolejnych kilka publikacji m.in. w takich pismach jak IEEE Trans. on Circuits and

Systems, Physics Letters, Information Science i in. Znaczna czgfit wspomnianych artykul6w o

doS6 duZym zasiggu oddzia\ywania zar6wno na Srodowisko informatyki jak i matematyki

stosowanej powstala po uzyskaniuprzez dr. Szczepahskiego stopnia doktora habilitowanego.



Jak wspomnialem itrny- wuhnym zastosowaniem metod analizy uklad6w dynamicznych i

element6w teorii informacji, kt6ry stanowil przedmiot prac Dr hab. JanuszaSzczepanskiego jest

modelowanie przesylu informacji w kom6rkach i sieciach neuronowych. W tyrn zakresie

interesuj4ce s4 w)miki uzyskane we wsp6lpracy z Institute of Neuroscience w Alicante

dotyczqce przesylania informacji wizualnej, a takhe rezultaty analizy kodowania potencjal6w

czynnoSciowych w sieciach neuronowych m6zgt, wykorzystuj4cej wyniki eksperyrnent6w z

laboratori6w tego instytutu oraz Uniwersytetu Yale. Podobnie jak w przypadku poprzednio

omawianych badah, r6wnie2 wyniki uzyskane w tym zakresie zostaNy opublikowane w

czasopismach o zasiggu og6lnoSwiatowym np. BioSystems, Biological Cybernetics,

Neurocomputing.

Lista artykul6w w czasopismach o zasiggu migdzynarodowym (z kt6rych wigkszoS6 ma

znaczqcy wsp6lczynnik IF) jest doSd zflaczna. Dr hab. Janusz Szczepariski jest autorem lub

wsp6lautorem ponad 37 takich artykul6w, z czego 11 powstalo po uzyskaniu stopnia doktora

habilitowanego. Sumarycznaliczba cytowat'r wynosi ok. 60 a indeks Hirscha 11, co w przypadku

przedstawiciela dyscypliny naleLqcej do nauk technicznych jestniezlp wynikiem.

O aktywnoSci naukowej r uznaniu, jaki ona budzi w Swiecie Swiadczy nie tylko dorobek

naukowy po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, w postaci artykul6w, rozdzial6w w

ksi4Zkach i publikacji w recenzowanych materialach konferencyjnych, ale takhe fakt zapraszania

dr. hab. Szczepariskiego jako recenzentaprzez redakcje czasopism naukowych oraz jako czlortka

Komitet6w Redakcyjnych czasopism. Warto r6wniez wyrnienid aktywnoSd w zakresie

wsp6lpracy miEdzynarodowej, o kt6rej wielokrotnie wspominalem, opisuj4c dorobek naukowy

Kandydata. NaleZy przy tym podkreSlid, 2e wSr6d wsp6lpracownik6w znale2li sig wybitni

naukowcy reprezentuj qcy te oSrodki.

Zauwtzalny jest r6wnieZ dorobek dydaktyczny dr. hab. Janusza Szczepariskiego. Od r. 2007 jest

zwiqzany z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego, zar6wno r6znorodnoS6 prowadzonych przez

Niego wyklad6w, jak i ich tematyka, Swradczqo moZliwoSciach dydaktycznych kandydata.

W mojej opinii najslabiej przedstawia sig dzialalnoS6 kandydat jako wychowawcy mlodej kadry

naukowej. Wl.promowal zaledwie 1 doktora, i jest promotorem w drugim przewodzie

doktorskim. Byl recenzentem w 2 przewodach doktorskich. Ponadto wypromowal 5 magistr6w.

W tym zakresie jest to dorobek skromny i pewnie lepiej bytroby poczekad na zakonczenie

przewodu drugiego doktoranta i wigksz4 liczbg recenzji doktorskich i habilitacyjnych.

DziatralnoSC organizacyjna dr. hab. Szczepariskiego nie jest imponuj4ca: obejmuje kierowanie

zespolami badawczymi zawtqzantrmi na potrzeby okreSlonych projekt6w, czlonkostwo w

komitetach programowych konferencji naukowych i seminari6w migdzynarodowych oraz

czlonkostwo w Radzie Naukowej IPPT PAN i jej Komisjach.



Na szczeg6ln4 uwagg zasluguje r6wnieZ aktywnoS6 Dr hab. Szczepariskiego w pozyskiwaniu

Srodk6w na badania naukowe i udzial w projektach naukowych zar6wno krajowych, jak i

zagraricznych.

Reasumuj4c rtwa?am, 2e dr hab. Janusz Szcepar{ski, profesor nadzwyczajny w Instytucie

Podstawowych Problem6w Techniki Polskiej Akademii Nauk, jest cenionyrn w krajv i za

granic4 specjalist4 w zagadnieniach matematyki stosowanej i informatyki, zwlaszcza w zakresie

zastosowati teorii uklad6w dynamicznych i teorii informacji w kryptografii i modelowaniu

biomatematycznp. Ma niezly dorobek naukowy, kt6ry powigkszyl. od uzyskania stopnia

doktora habilitowanego. Szkoda,2e nie zostaL on podsumowany w postaci jakiegoS opracowania

monograficznego. Wykazuje aktywnoS6 we wsp6lpracy miEdzynarodowej. Ma pewne

osi4gnigcia w dzialalnoSci dydaktycznej i orgamzacyjnej. Nie mniej jednak dorobek w zakresie

ksztalcenia mlodej kadry jest niewystarczaj4cy, bior4c pod uwagg przyjmowane standardy. jest

promotorem w I zakoirczonym przewodzie doktorskim. Sytuacjg tg mogloby zmienil

wypromowanie drugiego doktora bgd4cego pod opiek4 kandydata. Z drugiej strony Ustawa o

Stopniach Naukowych i Tytule z r. 2003 przed nowelizacj4 jawnie nie formuluje iloSciowo

wymagaf w tym zakresie.

Uwalam zatem, 2e wniosek dr. hab. Janusz Szczeparlski o nadanie tytulu profesora w

dziedzinie nauk technicznych spetrnia w minimaln5rm stopniu w5rmagania stawiane w tym

zakresie przez Ustawg o Stopniach Naukowych i Tytule z r. 2003 przed nowelizacj4. Moim

zdaniem jest to wniosek przedwczesny, nie znam jednak zasad przyjgtych w Instytucie

Podstawowych Problem6w Techniki w tym zal<resie. Skoro wniosek zostal. skierowany do

rccenzji, mogg przpuszcza|, 2e wypromowanie wyl4cznie I doktora nie jest traktowane w tej

instytucji jako przeszkoda formalna we wszczgciu postgpowania o tytul. W zwiqzku z tym,

mimo pewnych obiekcji, przychylam sig do pozytyvnego zaopiniowania wniosku o nadanie

tytulu profesora nauk technicznych dr. hab. Januszowi Szczepariskiemu. Moje poparcie bgdzie

mocniejsze, jeSli do chwili zakonczenia postgpowania o nadanie tytulu naukowego przew6d

doktorski drugiego doktoranta zostanie zakofrczony ze skutkiem pozytywnym.


