
Warszawa. 27 .I1.2012r.

Stanowisko Komisji Rady Naukowej IPPT PAN
powolanej do oceny wniosku dotyczqcego postEpowaniamajqcego na celu wysunigcie

dr hab. Eligiusz Wajnryba do t5rtulu naukowego profesora.

Komisja Rady Naukowej IPPT PAN w skladzie: prof. dr hab. Leszek Jarecki, prof. dr hab.
Czeslaw Bajer, prof. dr hab. Tomasz Kowalewski, prof. dr hab. Bogdan Raniecki i prof. dr
hab. Andrzej Styczek, powolana na posiedzeniu Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 23l*ego
2012 r. do oceny wniosku dotyczqcego wszczqcia postppow ania majqcego na celu wysuniqcie
dr hab. Eligiusz Wajnryba do tytulu naukowego profesora nauk technicznych, dziaLajqc na
podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. po zapoznaniu siq z caloksztaNtem dorobku
naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego dr hab. Eligiusza Wajnryrba oraz recenzjami
sporz4dzonymi przez prof. dr hab. Stanislawa Drobniaka, prof. dr hab. Jaroslawa
Mikielewicza, prof. dr hab. Zbigniewa Peradzyriskiego i prof. dr hab. Piotra Warszyriskiego
stwierdza, 2e wniosek o nadanie tSrtulu naukowego dr hab. Eligiuszowi Wajnrybowi jest w
pelni uzasadniony i wnosi o jego poparcie przez Radq Naukow4IPPT PAN oraz skierowanie
go do stosownych organ6w wtadzy pafrstwowej. Wniosek ten Komisja podjgla jednogloSnie
w pelnym sktradzie. Postqpowanie prowadzone jest wg przepis6w Ustawy sprzed nowelizacji.

Uzasadnienie
Dr hab. Eligiusz Wajnryb, prof. IPPT PAN, ur. w 1955 r. jest absolwentem Wydzialu

Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Na tym Wydziale uzyskal stopieri doktora nauk
frzycznych w roku 1983, a w roku 1999 - stopieri doktora habilitowanego nauk technicznych
w IPPT PAN. Od 1978 roku pracowal na stanowisku asystenta naWydziale Fizyki UW, a od
roku 1987 w IPPT kolejno na stanowiskach adiunkta i docenta. Obecnie jako profesor IPPT
pelni funkcjg kierownika ZahJadu Mechaniki i Fizyki Plyn6w oraz kierownika Pracowni
Plyn6w ZloZonych.

Tematyka pracy badawczej dr hab. Eligiusza Wajnryba dotyczy r6wnania Boltzmanna dla
przewodnictwa elektronowego, teorii proces6w stochastycznych, szeroko pojEtych
oddzialywafi hydrodynamicznych, termodynamicznej teorii pola, teorii oddzialywafr
hydrodynamicznych w zawiesinach, przeplyw6w w ukladach periodycznych i w obszarach
ograniczonych, informatycznej teorii efektyvmoSci transmisji grup neuron6w.
NajwaZniejszym osi4gnipciem naukowym dr hab. Wajnryba se prace nt. teorii oddzialywafr
hydrodynam iczny ch w zawiesinach.

Dorobek publikacyjny dr hab. Eligiusza Wajnryba obejmuje 77 artykl.:l6w w czasopismach
zlisty filadelfijskiej i 44 publikacje w materialach konferencyjnych, z czego po habilitacji: 57
artykul6w w czasopismach z listy filadelfijskiej oraz 38 publikacji konferencyjnych. Prace
Kandydata byly publikowane w renomowanych czasopismach o zasiEgu Swiatowym i
wysokim Impact Factor, takich jakJournal of Chemial Physics, Physics of Fluids, Journal of
Fluids Mechanics, Physica A, D, Physical Review Letters, Advances in Colloid Interface
Science, Neural Computation. Dr hab. Eligiusz Wajnryb jest wsp6lautorem obszernych
rczdzia(6w w trzech publikacjach ksi4Tkowych wydawnictwa John Wiley & Sons i
Transworld Research Network. Liczba cytowari Jego prac wg bazy Web of Knowledge
wynosi 813 wg dokumentacji wniosku i aktualnie wzrosla do 908, a Indeks Hirscha wynosi
15, kt6ry wzr6sl do 17. Komisja stwierdza znaczqcy wzrost dorobku publikacyjnego
Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego.

W zakresie dzialalnofici dydaktycznej i organizacyjnej dr hab. Eligiusz Wajnryb prowadzil
wyklady i lwiczenia dla student6w Wydzialu Fizyki UW i filii UW w Bialymstoku oraz cykl
seminari6w nt. oddzialywafi hydrodynamicznych w zawiesinach na Uniwersytecie Minnesota



i w RWTH w Akwizgranie. Jest promotorem doktoratu Marcina KEdzierskiego obronionego
w IPPT ibral udzial w przygotowaniu piEciu innych prac doktorskich obronionych w RWTH,
Yale University i na Wydziale Fizyki UW.

Ptzebywal dwukrotnie na 2-letnich stu2ach podoktorskich na Uniwersytecie Minnesota
otaz 4 lata jako visiting professor w RWTH i Yale University. Prowadzil wsp6lpracp z
wieloma czolowymi o6rodkami naukowymi we Francji, Niemczech, USA, Hisipanii. eyl
kierownikiem trzech grant6w badawczych KNB i MNiSzW i uczestniczyl w kilkunuri.t
innych projektach krajowych i zagranicznych. Recenzowal wiele prac w czasopismach
miEdzynarodowych, takich jak Physics of Fluids, Journal of Chemical physics, Journal of
Physical Chemistry, International Journal of Engineering Science, Archiv,es of Mechanici,
Archives of Acoustics.

Recenzenci wysoko oceniaj4 dzialalnoS(, naukowo-badawczq i publikacyjn4 dr hab.
Eligiusza Wajnryba. Prof. Stanislaw Drobniak napisal: ,,DziaNalnoSi naukowa dr hab.
F.ligiusza Wajnryba dotyczy wielu dziedzin i w kaldej z nichKandydat uzyskal wartoSciowy
dorobek stanowi4cy istotny wklad w rozw6j wiedzy. Zaproponowal uog6lnienie praw
termodynamiki na obszar uklad6w niejednorodnych z wykorzysianiem opisu
mikroskopowego. Zestawienie publikacji wskazuje, Ze Kandydat legitymuje sig baidzo
obszernym dorobkiem, natomiast rangapism i wydawnictw, w kt6rych prace te zamieszczono
otaz liczba cytowaf swiadcz4 2e dr hab. Eligiusz Wajnryb wni6sl istotny wklad w rozw6j
wiedzy o hydrodynamice zawiesin." Prof. Jaroslaw Mikielewicz, prof. Zbigniew Peradzyriski
i prof. Piotr Warszyhski r6wnieZ wysoko oceniaj4 prace, w kt6rych dr hab. E. Wajnryb
skonstruowal uog6lnienie konwencjonalnej globalnej termodynamiki na uklady
niejednorodne. Badaj4c mikroskopowe fluktuacje natury termicznej udalo siq Kandydatowi
uog6lnii termod5mamicznq to2samoSd Gibbsa-Diihema na skonstruowane teorio-polowe
uog6lnienie termodynamiki, wyznaczajqc takze nielokalne ciepla wlaSciwe oraz
wsp6lczynniki SciSliwoSci. Prof. J. Mikielewrcz ponadto napisal, Le na szczeg6lnq uwagQ
zasluguje monografia Kandydata, kt6ra ukazala siQ po habilitacji. Jest to obszerny
wsp6lautorski rczdzial pt. Precise multipole method for calculating hydrodynamic
interactions between spherical particles in the Stokes flow w ksi4Zce: Theoretical Methods for
Micro Scale Viscous Flows, Transworld Research Network, 2009. W opinii Recenzenta ma
ona duZe walory poznawcze i wypelnia lukE w Swiatowym piSmiennictwie dotycz4cym tych
zagadnieh, a dorobek naukowy Kandydata dotyczqcy gl6wnie zagadnief- podstawowych dla
rozwoju teorii Mechaniki Plyn6w mo2e by6 wykorzystywany w wielu zagadnieniach
praktycznych.

W opinii Prof. P. Warszyriskiego do najistotniejszych osi4gnigd naukowych dr hab.
Eligiusza Wajnryba nale?y opracowanie pakietu numerycznego HYDROMULTIPOLE do
Wznaczania wlaSciwoSci zawiesin koloidalnych, badania dynamiki i reologii zawiesin
cz4stek miEkkich oraz klEbk6w polimerowych, teoretyczne Wznaczenie potencjalu zeta
powierzchni migdzyfazowych z czqstkami, okreSlenie roli oddzialywafi hydrodynamicznych
w koagulacji bialek oraz opracowanie teorii efektywnoSci transmisji grup neuron6w opartej
na teorii informacji.

Recenzenci pozytywnie oceniaj4 dzialalno66 dydaktycznqi organizacyjnqdr hab. Eligiusza
Wajnryba. Wskazuj4 prowadzone przez Niego zajpcia z fizyki statystycznej, mechaniki
teoretycznej i kwantowej oraz metod matematycznychfizykinaWydziale Fizyki UW i w Filii
UW w Bialymstoku podczas 9-letniego okresu pracy na Uniwersytecie Warszawskim oraz
cykl seminari6w nt. oddzialywafi hydrodynamicznych w zawiesinach na Uniwersytecie
Stanowym w Minneapolis i w RWTH. Prof. S. Drobniak napisal, Ze Kandydat zdobyl co
najmniej v,tystarczajqce doSwiadczenie dydaktyczne i wykazal, wystarczajqc4 aktywnoSd w
promowaniu mlodych kadr naukowych. Byl promotorem jednej zakonczonej rczprary
doktorskiej, kt6rej tematyka SciSle wiqze sig z kierunkiem zasadniczej aktyumoSci naukowej



Kandydata. Pelnil tak2e rolg konsultanta w piqciu przewodach doktorskich na Uniwersytecie
Warszawskim, Yale University i RWTH. Profesor J. Mikielewicz napisal, ze dr hab.
E. Wajnryb posiada szereg wartoSciowych kontakt6w migdzynarodowych i krajowych
dotyczqcych badan naukowych i dydaktyki, oraz szereg znaczqcych osi4gniEd w dzialalnoSci
dy dakty cznej i or garrizacyj nej .

We wniosku koricowym recenzenci uwuhaj4 2e dr hab. Eligiusz Wajnryb jest wybitnym
przedstawicielem krajowego Srodowiska naukowego, spelnia formalne oraz zryczajowe
wymagania stawiane kandydatom do tytulu naukowego i popieraj4 wniosek Rady Naukowej
IPPT PAN o nadanie dr hab. Eligiuszowi Wajnrybowi tytulu naukowego profesora w
dziedzinie nauk te chn icznv ch.

Prof. dr hab. Leszek Jarecki
Przewodni czqcy Komi sj i


