
Dr hab. inż.Beata Leszczyńska-Madej, prof. uczelni

Akademia Górniczo -H utńcza im, Stani sława Staszica
W y dziń Metali Nieżelaznych
al. Mickiewicza30
30-059 Kraków

Kraków, 13.02.2020 r.

Recenzja
Dorobku naukowo-badawczego oraz dydakĘcznego, popularyzatorskiegoo

o rgan iz aryj n ego i doĘ czącego wspó łp racy międzynarodowej
dra inż. Jarosława Jana Jasińskiego

w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Nr BCK-VI-L-980712019
z dnia 6 grudnia 2019 r. oraz zlecenie Dziekana Wydziału Metali Nieżelaznych

Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia2 s§cznia
2020 r.

1. Informacje ogólne

Dr inż. Jarosław J. Jasiński ukończył studia magisterskie na WydzialeInżyńerii Materiałowej
i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie w 2009 r.
z wynikiem bardzo dobrym, uzyskując tyfirł magistra inĄmieria w dyscyplinie lniżynieńa
Materiałowa. Po ukończeniu studiów magisterskich rozpo cz$. studia doktoranckie na Wydziale
Inżynierii Produkcji i Technologii MateriałówPolitechniki Częstochowskiej. W 2014 r. obronił
rozprawę doktorską pt. ,,Zjawiska i efekty oddziabrwąnia elcranów akrynłnych (active screen)

w procesie azotowania jonowego" uzyskując Ęrtuł doktora nauk technicznych w dyscyplinie
InżynieriaMateriałowa. W trakcie studiów doktoranckich był trzykrotnym stypendystą Rektora
Politechniki Częstochowskiej dla najlepszych studentów III stopnia, a takżę w latach 2013-

2014 stypendystą programu stypendialnego na rzeczittnowacyjnego ŚĘska DoktoRIS.
Od marca 2015 r. dr inż. Jarosław Jan Jasiński zatrudniony jest na stanowisku adiunkta na

Wydziale Zarządzartia Politechniki Częstochowskiej (Instytut Logistyki i Zarządzania
Międzynarodowego). W okresie 06-09.2015 r. zatrudniony był także na stanowisku
Koordynatora Działu Badawczo-Rozwojowego B+R w Narzędziowni Bogdan Pszenica.

W roku 2016 został stypendystą konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

,,Stypendium dla wybitnych młodych naukowców" - konkurs XI. Aktualnie jest opiekunem

Komitetu Lokalnego Organizacji Studenckiej IAESTE przy Politechnice Częstochowskiej
i pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Innowacji i Wynalazczości przy FSNT - NOT
w Częstochowie oraz Człotlka Zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ciągarskiego

w Polsce.

2. Osiągnięcia naukowo - badawcze
2.1. Ocena osiągnięcia habilitaryjnego wskazanego przez Habilitanta do oceny

Dr inż. Jarosław J. Jasiński w złożonym wniosku i dokumentacji w postępowaniu

habilitacyjnym, jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o stopień



doktora habilitowanego wskazał: cykl 16 powiązanych tematycznie publikacji naukowych,
których jest współautorem, 1 patent i I zgłoszenie patentowe, zrealizowane osiągniecie
projektowe oraz streszczęniaw materiałachkonferencyjnych, postery i referaty plenarne, które

objął wspólnym Ęrtułem: ,,,Funkcjonalizacja podłoży tytanowych w procesach utleniania
hy brydowego do zastos owań biomedycznych".
Publikacje wchodzace w skład osiągniecia:
[B1] J.J. Jasiński, M. Lubas, Ł. Kurpaska, W. Napadłek, M.Sitarz, (2018), Functionalization of Ti99.2 Substrates

Surface by Hybrid Treatment Investigated with Spectroscopic Methods, Journal of Molecular Structure, Yo1.1164,

412-419 (JCR JIF :2.01l) (adział: 75Yo)

tB2] M. Lubas, J.J. Jasiński, P. Jeleń, M.Sitarz, (2018), Effect of ZrO2 Sol-Gel Coating ontheTi99.2 - Porcęlain

Bond Strength Investigated with Mecharrical Testing and Raman Spectroscopy, Journal of Molecular Structure,

Vol.1 168, 316_321 (JCR JIF :2.0|l) (udzialz 30oń)

[B3] J.J. Jasiński, Ł. Kurpaska, M. Lubas, M. Leśniak, J. Jasiński, M. Sitarz, (2016), Effect of hybrid oxidation

on the titanium oxide layer's properties investigated by spectroscopic methods, Journal of Molecular Structure,

1126, 165+17 1 (JCR JIF : 1,753) (adzial:75o/o)

[B4] J.J. Jasiński, Ł. Kurpaska, M. Lubas, J.Jasiński, M. Sitarz, (2016), Duplex Titanium Oxide Layers for

Biomedical Applications, ASTM Materials Performance and Characterization, Vol. 5, No 4, 461+47I (udział:

75o^)

tB5] M. Lubas, J.J. Jasiński, M.Sitarz, Ł.Kurpaska, P.Podsiad, J.Jasński, (2014), Raman Spectroscopy of TiO2

Thin Filns Formed by Hybrid Treatment for Biomedical Applications, Spectrochimica Acta Part A: Molecular

and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 13 3, 867+87l (JCR JIF : 2.353) (udział: 45oń)

[86] M. Lubas, M. Sitarz, J.J. Jasiński, P.Jeleń, L, Klita, P, Podsiad, J. Jasński, (2014), Fabrication and

Characterization of Oxygen - Diffused Titanium Using Spectroscopy Method, Spectrochimica Acta Part A:
Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol.133, 883+886 (JCR JIF :2.353) (udziałz 40%o)

[B7] M.Lubas, P.Podsiad, J.J. Jasiński, J.Jasiński, M.Sitarz, (2014), Właściwości tribologiczre tytanu po procesie

utleniania w złohlfluidalnym, InĄmieria Materiałowa, R.35, Nr 5 (201), 393-396 (udział: 357o)

tB8] J. Jasński, B. Rajchel, M. Lubas, J.J. Jasiński, B. Kucharska, P, Podsiad,(2013) Investigation of TiO2 Thin
Coatings for Medical Applications by X-Ray Diffraction and Raman Microspectroscopy, Solid State Phenomena,

Vols. 203-204, l65+168 (udział: 50%)

[B9] J. Jasiński, M. Lubas, J.J. Jasiński, P. Wieczorek, (20l3), Titanium Oxidation Effects After Various Surface

Modification Methods, Engineering of Biomaterials, Vol.16, R.16, No l20,4I+47 (udział:35oń)

[B10] J. Jasński, M. Lubas, J.J. Jasiński, P. Podsiad, J, Gawroński, L. Jęziorski, (2013), Akłwowanie warstwy

wierzchniej Ti Grade 2 w procesach utleniania, Inżynieria Materińowa, Nr 5 (l95), R.34,455+458 (adział: 45oń)

[Bl1] J.J. Jasiński, T. Frączek, J. Gawroński, J.Jasński, (2013), Ekran akĘwny w procesie azotowania
jarzeniowego ijego wpĘwnakineĘkę procesu,In,ĄnieriaMateriałowa, Nr 5 (195), R.34,45l+454 (adział:750ń)

[B12] T. Frączek, J. Jasński, M. Olejnik, J.J. Jasiński, A. Skuta, (2012), Tlenoazotowanie jonowe §łanu Grade

2 metodą activę scręen (AS), Inż:ynieria Materiałowa, Nr 3 ( 1 87), R.33 , 173-17 6 (udział: 45oń)

[B13] J, Jasński, P. Podsiad, J.J. Jasński, M.Lubas, (2012), Właściwości warstwy wierzchniej tytanu Grade 2 po

utlenianiu w ńożnfluidalnlłn, InżynieriaMateriałowa, R.33, Nr 5 (l89), 366+369 (adział: 40%o)

[B14] T. Frączek, L, Jeziorski, M. Olejnik, J.J. Jasiński, (2010), Analiza profilowa §rtanu Grade 5 po procesie

azotowania jarzeniowego, Inłnieria Materiałowa, Nr 4(176), R.3l, 957-960 (udział: 33%)

[B15] T. Frączek, M.Olejnik, J.J.Jasiński, (2010), Warstwa więrzchnia stopów tytanu po azotowaniu
jarzeniowym, Inirynieria Powierzchni, Nr 2, 69+7 3 (adział: 33o/o)

[B16] T. Frączek, M. Olejnik, J.J. Jasiński, (2010), Warstwa wierzchnia t},tanu po niekonwencjonalnym

azotowaniu jarzęniowym, Inźynieria Materiałowa, R.3 1, nr 4(176),961+964 (adziałz 33oń)

Patenty i zgłoszenia patentow€ wchodzace w skład osiągniecia:
[B17] Patent PLnr22I053, Sposób modyfikowaniawarstwy wierzchniej implantów ze stopówĘrtanu, P. Podsiad,

J.J. Jasiński, J. Jasński, k. Czyż(udział:25oń)

[Bl8] Zgłoszenie patentowe rr Pat-24l05l07ll2, Sposób obróbki cieplno-chemicznej metali i stopów metali, J.

Jasński, P. Podsiad, J.J. Jasiński zgłoszenie z dnia 05.07.2012 (udział: 33oń)

Zrealwowane o§iągnięcia projektowe, kon§trukcyjne wchodzace w sklad osiągniecia:



tBl9] P. Podsiad, J.J. Jasiński, J. Jasński, R. Czyż, Opracowanie i wykonanie stanowiska laboratoryjnego do

realizacji procesów indŃcyjnego utleniania q/tanu w parze wodnej do zg}oszenia patentowego [Patent PL nr

2210531(udział: 30%)

Pozycje [B20] - [B37] to streszczęnia w matęriałach konferencyjnych, postery i referaty

plename, w których szacowany wkład Habilitanta w powstanie wynosi 30-100%.

Wkład własny Habilitanta w przygotowanie publikacji (B1 - B16) jest na poziomię 33,75'ń.

Wszystkie prace mają kilku współautorów:4 -7.

Zgodniezart.l6ust. 1i2Ustawyzdnia14marca2003rokuostopniachnaukowychitlule
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztŃi (Dz.U. Nr 65, poz. 595, z póŹn. zm.)

,,(art. 16 ust. ] Ustawy) do postępowąnia habilitacyjnego może zostaĆ dopuszczona osoba,

która posiada stopień doktora orąz osiqgnięcia naukowe lub artystyczne, uzyskane po

otrzymaniu stopnia doktora, stanowiqce znaczny wWad autora w ronłój olcreślonej dyscypliny

naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się istotnq aktyunościq naukowq lub artysĘcznq, (art.

] 6 ust, 2 Ustawy) Osiqgnięcie, o hórym mowo w ust. ] , może stanowić: 1) dzieło opublikowane

w całości lub w zasadniczej częśct, albo cykl publikacji powiqzanych tematycznie;

2) zrealizowane oryginalne osiqgnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub

artystyczne; 3) część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest

indywidualnym wkładem osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Kry.teria zawartę w Rozporz ądzeńu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzsze go z dńa 1 września

201 1 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165) wskazują, że w zakresie oceny osiągnięć naukowo-

badawczych pod uwagę brać należy: ,, (§ 3. Ust. 4) a) autorstwo lub współautorstwo publikacji
naukowych w czasopismach znajdujqcych się w bazie Journal Citation Reports (JCR),

b) autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiqgnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub

technologicznego, c) udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe, wynalazki, wzory

użytkowe i przemysłowe, które uzyskaĘ ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych

lub krajowych wystawach lub targach",
Zgodnie z powyższym, ocenie merytorycznej powinna podlegać tylko część osiągnięć

przedstawionych jako dzieło pod wspólnym tytułem: ,,Funkcjonalizacja podłoży Ętanowych
w procesach utleniania hybrydowego do zastosowań biomedycznych", w szczególnoŚci

publikacje znajdĄące się w bazie JCR opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora - są to

publikacje o numerach B1 - 84, patent (B17) oraz osiągnięcie konstrukcyjne (B19) - co do

dwóch ostatnich równiez można mieć wątpliwości zuwagi lua czasjaki upływa od zgłoszenia

patentowego, jego publikacji i w końcu przyznartia patentu (data ogłoszęnia zgłoszenia

patentowego: 07.07.2014 w Biuletynie Urzędu Patentowego, data udzięlenia patentu:

29.02.2016). Publikacje o numerach 85 iB6 zostały przyjęte do druku i opublikowane przed

obroną pracy doktorskiej drairl;z. Jarosława J. Jasińskiego. Pozostałe publikację o numerach

87-816 wchodzące w skład dzieła, zostały opublikowane w czasie studiów doktoranckich

Habilitanta i nie znajdują się na liście JCR. Moja uwaga dotyczy również publikacji nr B2,
której tematyka nie do końca dotyczy osiągnięcia habilitacyjnego, a związana jest z układem

metal (Ti99,2) - ceramika.



Problematyka badawcza opisana we wskazanym osiągnięciu naukowym obejmuje analizę

zjawisk i efektów przemian fazowych zachodzących w procesie utleniania tytanu różnymi

technologiami, w tym nowatorską metodą hybrydową, stanowiącą połączenie metod

dyfuzyjnych FADT - fluid atmopsheric diffusive treatment - (złoże fluidalne) z metodami

powierzchniowymi PVD - rozpylanie magnetronowe, teksturowanie laserowe LST - laser

surface texturing oraz utlenianie indŃcyjne w parze wodnej - Steam-Ox. Dokonano

weryfikacji tych metod pod kątem możliwości ich zastosowania do obróbki podŁoży

tytanowych dla poprawy właściwości biomedyc zny ch.

Habilitant sformułował cel prowadzonych badań, który jest następujący: ,,Opracowanie
procesów hybrydowej obróbki podłoży tytanowych oraz ocena kinetyki i mechanizmu

tworzenia powłok tlenkowych, w aspekcie funkcjonalizacji powierzchni tytanu, dla

podlvyższenia właściwości bioaktywnych do zastosowań biomedycznych" otaz tezę

badawczą.: ,,Zastosowanie hybrydowych metod wytwarzania powłok tlenkowych na

podłożach Ętanowych pozwala na utworzenie synergicznego układu podłoże - powłoka,

z możliwościq kontrolowania stanu powierzchni, dla uzyskania znaczqcej poprawy

właś ciwo ś ci b io aktyw ny ch" .

Wskazane osiągnięcie naukowe obejmuje :

1. Określenie efektów aktywowania powierzchni tytanu przeznaczonego do utleniania

w złożufluidalnym wtemp. 580'C, 610"C oraz640'C w czasie 6,8ilZhoraz metodami

hybrydowymi - w celu zweryfikowania wpływu takiej obróbki przeprowadzono

badania mikrostrukturalne tytanu w gatunku 2 (GRADE 2) w stanie dostawy i po

procesie utleniania. Wyniki zawartę są w publikacjach 87, B1 I orazBt3.
2. Przygotowanie powierzchni tytanu do procesów utlenianiaw złożu fluidalnym ptzez

ak§wację mechaniczną polegaj ącą na szlifowaniu podłoży na papierach o różnym

uziarnieniu (360+2000) oraz na aktywacji mechanicznej w procesie piaskowania

różnymi mediami (AlzO: oraz SiOz o uziarnieniu 110prm oraz mieszaniny piaskujące:

AlzOl+NaAl+Si:Og+ZrOz+TiOz). Dodatkowo wykonano aktywację chemiczną

z zastosowaniem roztworów kwasu HF oraz mieszaniny kwasów HCI+HNO:

w stosuŃu 3:1 oraz aktywację mechaniczno-chemiczną

AlzO:+NaAl+Si:Os+ZrQ2+TiOz + HzSOą 90'C/FIC1 60'C. Zabiegi te miały na celu

zmianę topografii powierzchni podłoży i dńy informację na temat najkorzystniejszej

obróbki pod kątem mozliwości uzyskania dyfuzyjnych warstw wierzchnich oraz

porowatych powłok tlenkowych o najbardziej korzystnych właściwościach do dalszych

procesów hybrydowych. Wyniki zawarte są w publikacjach B7 orazB9.
3. Wykonanie utleniania dyfuzyjnego (FADT) podłoża tytanu w reaktorze fluidalnym ze

zŁożęm materiału ziarnistego w postaci korundu (AlzO:). Czynnikiem fluidyzującym

było powietrze. Wynikizawartę sąwpublikacjach B2,B3,B5 oraz 86, B13 i B15.

4. Wykonanie hybrydowej obróbki utleniania metodami powierzchniowymi

przygotowanych w procesie FADT podłoży tytanowych. Cienkie powłoki tlenkowe na

wcześniej przygotowanych w procesie FADT podłożach wl,twarzano w procesach:

PVD _ rozpylanie magnetronowe, LST - teksturowanie laserowe otaz Steam-Ox -
metodą indukcyjną w parzę wodnej. Na tym etapie wytypowano najbardziej korzystne

procesy hybrydowe, które kolejno weryfikowano w aspekcie poprawy bioaktyrłmoŚci.

Wyniki badń dotyczących obróbki w procesie: FADT+PYD oraz FADT+LST



opublikowanowpracach:Bl,83,R4. Zkoleimetodaindukcyjnegoutlenianiawparze
wodnej (Steam-Ox) jest przedmiotem patentu PL nr 221053 (B17). Proces ten
realizowany jest metodą indukcyjną, w wyniku działania zmiennego pola
magnetycznego i indukcji prądów wirowych wokół elementu utlenianego w środowisku
pary wodnej. Habilitant podkreśla, że dużą zaletą tego procesu jest doprowadzenie
ciepła głównie do powierzchni elementu, zmniejszenie rłpływu ciepła na tdzen
z j ednoczes nym zachowaniem wymaganych właściwo ści wylrzymałościowy ch oruz
poprawa odporno ści korozyj nej obrabiane go elementu.

Zastosowanie hybrydowej obróbki ułatwia osadzanie związków hydroksyapatytowych.
5. Charakterystykę powłok tlenkowych wytworzonych na podŁożach po rożnych

procesach hybrydowych.
6. Określenie właściwości biofunkcjonalnych podłoży tytanowych poprzęz ocenę

bioaktywności powierzchni podłoży. Badania prowadzone były w środowisku
sztucznych płynów ftzjologicznych c-SBF2 w tak zwanym teście Kokubo - wyniki
zamięszczono w pracach: B1, B3 i 84. Uzyskane wyniki wskazują na tworzenie się
aglomeratów i klasterów czastek HAp, co wskazuje na możliwość wykorzystania takich
po dłoży w zasto sowaniach biome dy czny ch.

Do charakterystyki podłoży tytanowych wl.tworzonych w procesie hybrydowej obróbki,
Habilitant zastosował szereg metod badawczych, które umożliwiĘ kompleksową analizę
powłok tlenkowych na podłożach przygotowanych w różnych nich procesach hybrydowych.
Wykonano:

1. badania stereometryczne mające na celu ocenę wpĘrvu aktywacji powierzchni oraz
obróbki dyfuzyjnej na zmianę wielkości ziarna w rdzeniu i w strefie
przypowierzchniowej przed, i po procesach utleniania FADT, wyniki opublikowano
w pracach: 86, 89, B 1 3 - wszystkie prace zostĘ wydane przed obroną doktoratu

2. badania morfologii powierzchni z zastosowaniem mikroskopii sił atomolvych - wyniki
opublikowano w pracach: B1, 89, B10, B14 - tylko pierwszapraca opublikowana jest
po doktoracie

3. badania przy wykorzystaniu ńżnych technik mikroskopowych, w tym transmisyjnej
mikroskopii elektronowej - wyniki opublikowano w pracach: BI,B2, 83, B6, B11 -
B13, B15, 816 - prace: B6, 811 - B13, B15, 816 ukazaĘ się przed doktoratem

4. badania składu fazowego metodami rentgenowskimi oraz spektroskopii Ramana -
wyniki opublikowano w pracach: 81, B2,B3, 85, 88, 811, B13 - tylko prace 81 - B3
zostaĘ opublikowane po doktoracie

5. badania mikrotwardości i naprężeń w warstwie wierzchniej - wyniki opublikowano
w pracach:, 84, 85, B6,B7,B17 - tylko praca B4 została opublikowana po doktoracie

6. badania odporności na zużycie ścieme wyniki opublikowano w pracach: 87, 89, B10,
B11, B16 - wszystkie prace zostały opublikowane przed doktoratem

7. badania właściwości mechanicznych- wyniki opublikowano w pracy 83
8. badania odpomości korozyjnej metodą potencjodynamiczną - wyniki opublikowano

w pracy B13, która ukazała się przed obroną doktoratu
9. badania kinetyki tworzenia się powłok tleŃowych - wyniki opublikowano w pracach

81, 86, 87, B1I,B14 i 816 - tylko praca Bl Ńazńa się przed obroną doktoratu,



W moim odczuciu bardzo duzy niedosyt pozostawiająbadania właściwości tribologicznych,
które są szczegóInie istotne przy zastosowaniu w medycynie, a szczególnie tam, gdzie

pojawiają się pary trące. Habilitant przedstawił wyniki badań tribologicznych w publikacjach

z okresu studiów doktoranckich, zamies zczając wartości współczynnika tarcia i ubYków masy.

Niezmiemie wartościowym byłoby przedstawienie powierzchni po tarciu materiałów

uzyskanych w wyniku różnych procesach obróbki, co umożliwiłoby identyfikację

męchanizmów zużycia. Wiele do życzenia pozostawia ńwnież sposób prezentacji

i interpretacji tych wyników w przsĄaczanych wcześniej przęze mnie artykułach.

Niewątpliwą wadą tego dzieła stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień doktora

habilitowanego jest brak monograficznego opracowania, w którym Habilitant

usystematyzowałby i podsumował wyniki uzyskanych badań. Kolejność przedstawiania

publikacji i innych osiągnięć stanowiących osiągnięcie naukowe jest dosyć prz7padkowa,

należało przedstawić je w porządku chronologicznym, co byłoby bardziej naturalnym.

Wynienione artykuły są publikowane w ciągu 8 lat, znakomita większośó jeszcze przed

uzyskaniem stopnia doktora i w czasopismach nie znajdujących się w bazie JCR, podczas

lektury przedstawionych do oceny publikacji możnadoszukać się powtórzeń części wyników.

Można także domniemywać, że tematyka starszych pfac, np. B11, B14, 816 bezpoŚrednio

dotyczy tematyki realizowanej w ramach doktoratu.

Należy jednakuznać, że zarówno przeprowadzone badania, jak dobór metod doświadczalnych

były właściwe dla osiągnięcia przez Habilitanta założonego głównego celu naukowego, co

dowodzi jego dojrzałości badawczej zarówno w zakresie koncepcji wykonywania badń
doświadczalnych, jak i ich analizy i interpretacji. Należy podkreślić równiez jego umiejętnoŚĆ

otganizacji pracy w grupie badawczej skupiającej naukowców z różnych ośrodków, czego

efektem są wspólne publikacje często wydawane w wysoko punktowanych czasopismach

o dużej renomie.

Zę wskazanych publikacji naŃowych wchodzących w skład głównego osiągnięcia

naukowego, 5 artykułów znajduje się w bazie Journal Citation Report i posiada srrmaryczny

Impact Factor, zuwzględnieniem roku wydania publikacji, równy: 10,481.

Do najwńniejszych osiągnięć w dztędzinię inZynierii materiałowej zawartych

w prezentowan}.m głównym osiągnieciu naukowym należy zaliczyć opracowanie procesów

hybrydowej obróbki podŁoży tytanowych: FADT+PVD, FADT+LST oraz FADT+Steam -Ox,
które przyczyniły się do poprawy biofunkcjonalności podłoży tytanowych . SzczegóInie należy

podkreślić metodę FADT+Steam-Ox będąca przedmiotem uzyskanego patentu (B17).

W wyniku zastosowanych procesów uzyskano korzystny układ: podłoże Tia lroztwór stały

tlenu w tytanie Tio(O) - dyfuzyjna warstwa wietzcł,nial cieŃa powłoka tlenkowa TiOz

(korzystnie mieszanina rutylu i anatazu). Dodatkowo dużym osiągnięciem jest charakterystyka

wl,tworzonych w różnych procesach hybrydolyych powłok tlenkowych.

Należy dodać, że dzięki powłokom tlenkowym możliwe jest ograniczenie metalozy, ktÓra

nieste§ j est powszechnym zj awisk iem związanym ze stosowaniem implantów metalowych.

Moja całościowa ocena przedstawionego ptzęzPana dra inż. Jarosława J. Jasińskiego do oceny

dzięłapt. ,,Funkcjonalizacja podłoży tytanowych w procesach utleniania hybrydowego do

zastosowań biomedycznych" jest pozytywna i pomimo przedstawionych uwag krytycznych

stwierdzam, że spełnia on w stopniu dostatecznym wymaganiakonieczne do uzyskania stopnia

naukowego doktora habilitowanego, określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku



o stopniach naŃowych i Ętule naukow;rm otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz,U.
Nr 65, poz. 595, zpóźn. zm) w dyscyplinie naŃowej ,,InżynieńaMateriałowa".

2.2. Ocena w zakresie osiągnięć naukowo-badawcrych (poza głównym osiągnięciem
wskazanym przez Habititanta) i aktywności naukowej

Dr inż. Jarosław J. Jasiński swoją pracę naukowo-badawczą rozpoczął już podczas realizacji
pracy magisterskiej pt. ,,Dyfuzjawzajemnaw geometrii trójwymiarowej",którąręalizowałna
Wydziale Inzynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Badania rcalizował pod kierunkiem prof. dr hab. it;l. Marka Danielewskiego we współpracy
z pracownikami Uniwersytetu Delft w Holandii oraz Ins§tutu EMPA Swiss Federal
Laboratories for Materials Science and Technology w Szwajcarii. W 2009 r. rozpoczął sfudia
doktoranckie na Wydziale Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki
Częstochowskiej w InsĘrtucie Inzynierii Materiałowej. W tym okresie zalmowŃ się
zagadnieniami transportu ciepła i masy w procesach dyfuzyjnego nasycania warstwy
wierzchniej materiałów metalicznych, w Ęm stopów na bazie żęIaza (Fe armco, stale
austenityczne, stale narzędziowe) i stopów nabazie ty.tanu (Ti Grade 2, Ti Gtade 5), atomami
azotu i tlenu w procesach, azotowańa, tlenoazotowania jonowego, regulowanego azotowania
gazowęgo oraz utlęniania jonowego i fluidalnego. Szczególnie istotnlrm, podsumowującym
etapem realizowanych badań naukowych ztego okresu było opracowanie modelu mechanizmu
azotowania jonowego metodą active screen, zlwzględnieniem efektów oddziaływania zjawisk
transportu ciepła i masy na strukturę azotowanego podłoża (stopy Fe, stopy Ti) z aktywowaną
powierzchnią. Uzyskane w tym okresie wyniki badańzostĘ zębrane w rozprawie doktorskiej,
pt. ,,Zjawisk" i efe@ oddziaływania elcrąnów ahywnych (active screen) w procesie azotowanią
jonowego", którą Habilitant obronił w 2014 r. uzyskując stopień naukowy doktora nauk
technicznych w dyscyplinie inzynieria materiałowa. Promotorem jego pracy doktorskiej był dr
hab. inż. Tadeusz Frączek prof. PCz. Wyniki uzyskanych badań wykorzystane zostały do
pĄektowania kolejnych technologii azotowania jonowego, jak równiez do modelowania
mechanizmu i morfologii warstw azotowychjonowo i spotkały się z duzym zainteresowaniem,
o czym Świadczą wyróżnienia otrzymane na międzynarodowych wystawach wynalazków
i innowacji w Brukseli,Zagrzebiu i Bukareszcie.
Równolegl e z rcallzowaną problem atykąnaukowo-b adawcząw trakcie studiów doktoranckich,
Habilitant prowadził badania nad utlenianiem podłoży tytanowych z zastosowaniem metody
fluidalnego nasycania dyfuzyjnego, a następnie metod hybrydowych, które miały na celu
modyfikowanie warstwy wierzchniej podłozy tytanowych oraz funkcjonalizację ich
powierzchni. Te badania stanowią podstawę prezentowanego osiągnięcia naukowego pt.

,,Funkcjonalizacja podłoży tytanowych dla poprawy bioakĘwności w zastosowaniach
biomedycznych".
Tematykę badawcząHabilitant ręalizowŃwramach 12 projektówbadawczych, finansowanych
przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Fundację na
rzecz Nauki Polskiej FNP oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej, jak
również Badań Statutowych w macierzystej jednostce naukowej. Jako szczególnie istotne
doświadczenie w swojej działalności naukowo-badawczej w zakresie realizacji badań



Habilitant wymienia koordynowanie projektu WNDRPOP.01.03.02,16-007113, Rozbudowa

DziŃu Rozwoju firmy NARZĘDZIOWNIA BOGDAN PSZENICA finansowanego zę

środków Unii Europejskiej w ramach Regionalny Program Operacyjny, WojewódŹwa

opolskiego na Iata 2007-2013 Poddziałanie 1.3.ż, Inwes§cje w innowacje

wprzedsiębiorstwach, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W ramach tego Projekfu

we współprucy z przedsiębiorstwem Narzędziownia Bogdan Pszenica dr inż. Jarosław J.

Jasiński realizował prace projektowe i próby technologiczne związane z uruchomieniem i

wdrożeniem do Działu B+R firmy prasy do tuszowania wielkogabarytowych form (ok. 30 ton)

do odlewania ciśnieniowego elementów ze stopów lekkich Al i Mg dlaprzemysłu automotive.

Dodatkowo Habilitant uczestniczył w 2 projektach w ramach Programu Operacyjnego KaPitał

Ludzkifinansowanych z Unii Europejskiej. Obecnie Habilitant j estzaangazowany w realizację

osiągnięcia projektowego, zńązanego z opracowanięm i wdrozeniem innowacYjnej

konstrukcji ścian szczelnych wymienników ciepła bloków energetycznych w elektrowniach

konwencj onalnych, fluidalnych i elektrociepłowniach.
pan dr inż. Jarosław J. Jasiński jest współautorem srrmarycznie 68 publikacji opublikowanYch

w czasopismach naukowych krajowych i międzynarodowych, w tym 14 Publikacji
indeksowanych w bazie JCR (lista A MNiSW). Na dzień składania wniosku, publikacje według

bazy Web of Science (WoS), były cltowanę 6I razy, a ich sumaryczny Impact Factor wYnosi

25,45, tndeks Hirscha według WoS wynosi 5. Dodatkowo Habilitant jest współautorem 4

patentów krajowych oraz 1 zgŁoszenia patentowego. W ramach prezentacji wYników

rcalizowanych badań wygłosił 7 referatów na krajowych i międzynarodowych konferencjach

i seminariach naukowych, aktywnie uczestniczył również w 20 konferencjach naukowYch,

w tym 4 krajowych i 16 międzynarodowych.
Habilitant był kierownikięm lub wykonawcą 16 ptac zleconych na zamówienie jednostek

przemysłowych, atakże wykonał 28 opinii o innowacyjności dla firm.

Za swoją dzińalność naukowo-badawcząbył wielokrotnie nagradzany, otrzymał:

1. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Politechniki Częstochowskiej,

Instytut Inzynierii Materiałowej, (2011) Technologia ekonomicznego azotowania

jonowego stali wysokochromowych, T. Frączek, M. Olejnik, J.J. Jasiński, Warszawa

2011

2. Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, (2010), Technologia

krótkookresowego, niskotemperaturowego azotowańajonowego trudoazotującYch się

stali wysokochromowych, (2010), T. Frączek, J. Jasiński, M. Olejnik, J.J. JaSiński,

Warszawa,2010
3. Nagrodę Ministra Edukacji, Innowacji i Rozwoju Rumunii, (2009), Short- term and

low- temperature glow discharge nitriding technology of high- chromium steels, T.

Frączek,J. Jasiński, M. Olejnik, J.J. Jasiński,INNOVA Brussels, Belgia 2009

4. Dlplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Politechniki Częstochowskiej za

promocję wynalazków Ia krajowych i zagranicznych wystawach innowacji

i wynalazków w roku 2011, WarszawaZl|Ż
5. Dyplom Ministra NaŃi i SzkolnictwaWyższego dla Politechniki Częstochowskiej za

promocję wynalazków na krajowych i zagranicznych wystawach innowacji

i wynalazków w roku 2010, Warszaula}}Il



W celu dokonania podsumowania oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych ffloza
głównym osiągnięciem wskazanym ptzęz Habilitanta) i aktywności naukowej Pana dra inż.
Jarosława J, Jasińskiego, w ponizszej tablicy zestawiono liczbowo osiągnięcia Kandydata
według kryteriów i w kolejności zawartej w §4 Rozporządzeńa Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego z dnia 1 wrzęśnia 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej
się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). Informacje zebrano
na podstawie danych zawartych w dokumentacji Habilitanta.

*są to projeĘ wydziałowe PCz dla młodych naukowców
** 4 projekĘ to projeĘ wydziałowe PCz dla młodych naukowców

Lp.
Wybrane kryteria oceny akĘwności naukowej
kandydata

kryterium (taklnie i liczba) Przyrost po

doktoracie
(talVnie)

Aktualnie
w sumie

Przed
doktoratem

1
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujące się w
bazie Journal Citation Reports (JCR)

Tak (14) Tak (4) Tak

2
Zrealizow anę oryginalne osiągnięcie proj ektowe,
konstrukcyjne i technologiczne

Tak (6) Tak (3) Tak

J

Udzielone patęnty:

a) międzynarodowe
b) krajowe

a)....
b) Tak (a)

a)....
b) Tak (3)

Tak

4

Wynalazki oraz wzory uż,vtkorve i przemysłorł,e, które

u4 skalr ochronę i zostalr \Ą \ sta\\ ione na

m iędz,vnarodorvych lub kraj orvy ch rłl,stawach lub

targach

Tak (7) Tak (7) Nie

5
Monografie, publikacje naukowe w czasopismach
międzynarodowych lub kraj owych

Tak (54)

6
Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja
prac badaw czych, ważniej sze ekspeĄzy

Tak (1a) Tak (l1) Tak

7
Sumaryczny Impact factor według listy Journal Citation
Reports (JCR), zgodnie z rokięm opublikowania

Tak
IF=25,45

8
Liczba c),towań publikacji rvedług baz,v Web of Science
(WoS)

Tak:
77 ogółemi
bez
autocytowań
6t

1 Tak

9
Indeks Hirscha rvedług baz,l Web of Science
(WoS)

Tak
H-index:5 Tak

l0A
Kierowanie proj ektami badawczymi :

a) międzynarodowymi
b) krajowymi

a)....
b) Tak (3)
*

Tak (1)
Tak*

10B

U dziń w proj ektach badawczych:
a) międzynarodowych
b) krajowych

a)....
b) Tak(12)

Tak (7)
Tak**

11
Międzynarodowe i krajowe nagrody za dzińalność
naukową lub arĘstyczną

Tak (9) Tak (8) Tak

12

Wygłoszenie refęratów na tematycznych konferencjach
a) międzynarodowych
b) krajowych

a) Tak
(5)

Tak
a)

b)

a)Tak (1)

b)???
w zń.4
wyszczególnione
jesttylko 5

Tak
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Podsumowuj ąc tę część recenzji stwierdzam, że Hńilitant wykazuje istotną aktYwnoŚĆ

naukową, potwierdzoną publikacjami w renomowanych czasopismach, udzińęm

w konferencjach i projektach badawczych, a także rea\izacją licznych prac dla przemYsłu.

Wskaźniki bibliometryczne, jak na tak klótki okres pracy zawodowej sąna zadowalającym

poziomie, zatęm stwierdzam ze wymagania w tym zakresie, określone w RozPorządzeniu

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższe go z dńa 1 września 2011 roku w sprawie krY'teriów

oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196,

poz. 1165) zostńy spełnionę pIzez Kandydata, i można nawet uznaĆ, że na doŚĆ dobrym

poziomie. Zatem, ogólnie pozytywnie oceniam dotychczasową dziaŁalnoŚÓ naukową,

publikacyjną i projektową Pana drainż. Jarosława J. Jasińskiego, stwierdzĄąc ostńecznie, Że

Kandydat odpowiada wymogom § 16 Ustawy o Stopniach Naukowych i TYule NaukowYm

oraz Stopniach i Tyfule w Zakresie Sztuki (Dz. U. nr 65 z dnia 16.04.2003 POz. 595

zpóźntejszymi zmianami), w zakresię osiągnięć naukowych i publikacyjnych oraz wnosi

wkład do nauki w obszarze dyscypliny naukowej ,,Inżynieia Matęriałowa", jakróvłnieżżę

zauvłażalny jest przyrost Jego dorobku naukowego od czasu uzyskarria stopnia naukowego

doktora, a ogólna ocena w tym zakresie jest dobra.

3. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, organwacyjnego

oraz współpracy międzynarodowej

Dr inż. Jarosław J. Jasiński ptowadził w ramach dzińalności dydal<tycznej wykłady, zajęcia

seminaryjne, laboratoryjne i ćwiczenia audytoryjne z takich przedmiotówjak: Obróbka CiePlna

i Powierzchniowa (S, L), Itżyniena Materiałowa (L), Nauka o Materiałach (L), MateriałY

o Specjalnym Przeznaczeńu (S), Finansowanie Europrojektów TransportołYych (S),

planowanie i Controlling w Logistyce (S), Usługi Outsourcingowe w LogistYce (S),

Wprowadzenie do Techniki (W), Logistyka (S), E-Logistyka (W), Podstawy Projektowania

Inżynierskiego (W, S), Badania i Rozwój w Technice (W), Bezpieczeństwo Procesowe (W),

Współczesne Technologie Automatyzacji Obiektów Logis§cznych (W, Ć), BezPieczeństwo

Użytkowania Maszyn ilJrządzeft(W, Ć), Synulacje w Logistyce (L), Systemy Komputerowe

w LogisĘce (L), Environmental Managament Systems (W, C). Zajęcia dydaktYczne

prowadzone były przez Habilitanta na dwóch Wydzińach: Wydziale Zarządzania oraz

Wydziale Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów.

Dodatkowo dr irz.Jarosław J. Jasiński był promot oremL7 prac inZyńerskich i 7 magisterskich,

a w chwili składania wniosku był opiekunem 11 prac magisterskich - prawdopodobnie Prace te

już są obronione. Wielokrotnie recenzował prace dyplomowe zarówno inZynierskie, jak

i magisterskie. Wśród osiągnięć z zakresu dorobku dydaktycznego nie sposób nie wYmieniĆ

opieki nad Komitetem Lokalnej Międzynarodowej Organizacji IAESTE dzińĄącej PrzY
politechnice Częstochowskiej i zajmĄącej się wymianą międzynarodową studentów uczelni

techniczny ch orazpraktykam i zagrańcznymi (począwszy od 201 5r.). W ramach popularyzacji

naŃi i techniki, w roku ż017 i2018 organizował stanowisko pokazowe Logistyki inzynierskiej

na piotrkowskim Pikniku Nauki i Techniki ,,Explorer", a także otganizowń i koordynował

zawody II stopnia Okręgu Mazowieckiego VI Ogólnopolskiej Olimpiady PrzedsiębiorczoŚci

iZarządzania OP\Z w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie w 2018r. Na

macierzystym Wydziale ZaruądzańaPolitechniki Częstochowskiej jest Koordynatorem ds.

praktyk Studenckich (od 2016r.), a w roku akademickim 201712018 był opiekunem studentów
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II roku na kierunku Zarządzanie i Inzynieria Produkcji na Wydziale Zarządzania Politechniki
Częstochowskiej z zalłesu zajęć prakĘcznych nt. materiałów i narzędzi stosowanych
w technologii produkcji elementów układu napędowego w pojazdach Neapco Europe Sp. z o.o.

Praszka. W okresie ptzeduzyskaniem stopnianaukowego doktoraKandydat współorganizowŃ
takżę Laboratorium Dydaktyczne Inzynierii Powłok (2009r.), a takżę sprawował opiekę nad

Studentami III roku Inżynierii Materiałowej w zakresie zajęó praktycznych (rok akademicki
2012l20l3).
Habilitant nie sprawował opieki naukowej nad doktorantami w charakterze opiekuna
naukowego, ani też promotora pomocnicze go.

Dr irlZ. Jarosław J. Jasiński jest członkiem kilku towarzystw naukowych oraz krajowych
imiędzynarodowych otganizacji. Od 20I7r. jest członkiem Zarządu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Ciągarskiego MSC Oddział WAI USA w Polsce oraz człottkiem Rady
Naukowej Częstochowskiego oddziałuTowarzystwaNaŃowego Organizacji i Kierownictwa
TNOiK. Od 2016r. jest członkiem Polskiego Towarzystwa Matęńńoznawczego PTM oraz
Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Wspólnota Gaude Mater w Częstochowie, aod2015r.
członkiem Naczelnej Organizacji Technicznej NOT w Częstochowie, Stowarzyszenia
Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP oruz Stowarzyszeńa Inżynierów
i Techników Przemysłu Hutniczego SITPH. W trakcie studiów doktoranckichzostał członkiem
Stowarzyszenia Polskich Wyralazców i Racjonalizatorów SPWiR (od 2010r.).
Habilitant wykonał także 20 recenzji artykułów w czasopismach takich, jak: ASTM Materials
Performance and Characterization, Journal of Laser and Optics, Archives of Metallurgy and

Materials, Advances in Materials Physics and Chemstry, Zeistschrift fiir Metallkunde:
Intenational Journal of Materials and Research, Joumal of Molecular Strucfure, Spectrochemica
Acta Part A, International Journal of Engineering and Technology Innovation IJETI South
Korea, Advances in Technology Innovation AITI South Korea, Biuletyn Wojskowej Akademii
Technicznej WAT, Przemysł Chemiczny oraz Hutnik Wiadomości Hutnicze. Część z tych
czasopism posiada wysoką punktację na liście filadelfijskiej, dlatego możnauznać, żę dr fuil.

Jarosław J. Jasiński jest uznanym specjalistą w obszarze swojej działalności naukowo-
badawczej. Habilitant pełń takze funkcję członka ekspertów Narodowego Centrum Badań
iRozwoju NCBiR w ramach POIR 20I4-2O2O Poddziałanie 1.1.1 ,,Szybka Ścieżka"
w obszarze kryteriów naukowo-technologicznych oraz gospodarczo-biznesowych (od 2017),
jak równieżrzeczoznawcy Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej RIPH w Częstochowie
z zalłęsu inzynierii materiałowej, inżynierii powierzchni, obróbki cieplnej i cieplno-
chemicznej, ochrony przed korozją, metaloznawstwa i spawalnictwa - Rzęczoznawca I7r

01106115 od roku 2015. Jest także członkiem ZespołlsUsług Technicznych i Szkolenia FSNT-
NOT w Częstochowię z zalłęsu inZlmierii materiałowej i inzynierii powierzcl,ni oraz
technologii obróbki cieplnej.
Na macierzystym Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w latach 2015-2019 był
członkiem Komisji Antyplagiatowej, a od 2017 r. jest członkiem Zespołu ds. Współpracy
z Przemysłem.
Za działalność orgańzacyjną, Habilitant otrzymń dwie nagrody zespołowe Rektora
Politechniki Częstochowskiej (w roku 2012 i 2018).
W dostarczonej dokumentacji, Kandydat zamieścił również informację o odbytych czterech

stażach w zagranicznych i krajowych jednostkach, takich jak: E-Control-Glas
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GMBH&CO.KG, Furth im Wald Niemcy (3,5 miesiąca), Kennametal Sintęc HTM
w Biel/Bienne Szwajcaria(3,5 miesiąca), Vacuumschmęlze GMBH&CO.KG, Hanau, Niemcy

(10 dni), Bodycote Polska SP. z o.o. (3,5 miesiąca). Z informacji zawartychw załączniku nr 4

wynika, że wszystkie staże Habilitant zrealizował przed uzyskaniem stopnia naukowego

doktora, w autoreferacie Kandydat pisze, że jednazpraktykw firmie Kennametal Sintec HTM
w B ie 1/B i enne S zwaj c aria r ę alizow ana była po doktoracie.

Oprócz odbl.tych stazy, Kandydat brałudziń w licznych certyfikowanych szkoleniach, jak:

zzakłęsu rozwięań technologicznych, konstrukcyjnych i materiałowych stosowanYch

w elementach tłumiących drgania (organizowane przez firmę KYB), z zastosowania metod

spektroskopowych do badń materiałów,,Agilent Cary UMS UV-VISATIR spectrophotometer

(organizowanę przez firmę MS SPEKTRUM Sp. j. (2017), jak również w szkoleniu

,,STRUERS Materiało grafta" z zakresupreparatyki prób materiałów używanych w metalografii

organizowanychprzezfrrmę STRUERS w Krakowie (2012) oraz szkoleniu,,Kontrola jakoŚci

materiałów z wykoruystaniem szumu Barkhausena, dyfrakcji rentgenowskiej oraz metody

wiercenia otworów PRISM", organizowanego przez firmę PCB Service w Warszawie (2012).

Na podkreślenie zasługuje szeroka współpraca Habilitanta z jednostkami naukowymi oraz

przemysłowymi, jak: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie,

Narodowe Centrum Badń Jądrowych w Warszawie, Instytut Metalurgii Żelazaw Gliwicach,

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie, Instytut Mechaniki Precyzyjnej w Warszawie

oraz jednostkami przemysłowymi Neapco Etrrope Sp. z o.o., ZakJady Metalowe Kozamex,

Kiircher Center, Narzędziownia Bogdan Pszenica, Fergopol, ZF Friedrichshafen (dawniej TRW
automotive), Metal Union Sp. z o.o., FA Krosno S.A., Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego

Maskpol S.A. PGZ.
Pan dr inż. Jarosław J. Jasiński był również współwykonawcą 44 ekspeĘz i innych prac

wykonanychnazarnówienie podmiotów gospodarczych,wtym opinie o innowacyjnoŚci. Prace

te obejmowały między innymi opracowania technologiczne budowy maszyn, ocenę jakoŚci

materiałów i ustalania przyczyn zńszczenia elementów maszyrl, i naruędzi.

W celu dokonania podsumowania oceny pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczychPana dra

inż. Jarosława J. Jasińskiego, w ponizszej tablicy zestawiono liczbowo osiągnięcia Kandydata

według kryteriów i w kolejności zawartej w §5 RozporządzeniaMinistra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 1 września 201 1 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięó osoby ubiegającej

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). Informacje zebrano

na podstawie danych zawartychw dokumentacji Habilitanta. W niektórych miejscach nie udało

mi się doszukać właściwych informacji, dlatego zamieszczono znaki zapylania.

Lp. Wybrane kryteria oceny aktywności naukowej kandydata

kryterium (taklnie i liczba)
Prryrost

po
doktoracie
(tak/nie)

Aktualnie
w sumie

Przed
doktoratem

1
Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych
programach międzynarodowych i kraj owych

Tak (2) ,

2
AĘwny udzlał w konferencj ach naukowych:

a) Międąnarodowych
b) kaiowych

a)
b)

Tak (16)
Tak (4)

12 Tak
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J

Udział w komitetach organizacyjnych konferencji
naukowych:

a) Międzynarodowych
b) kraiowych

a)
b)

Tak (3)
Tak (2)

a).....
b)Tak (2)

Tak

4 Otrzymane nagrody i wyróźnienia innę niz łymienione wyżej Tak (3) ,

5 Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Tak (1) Nie Tak

6

Kierowanię projektami realizowanymi we współpracy z:

a) naukowcami z innych ośrodków polskich
b) naukowcami z ośrodków zagranicznych
c) przedsiębiorcami. innymi niz wymienione rłyźej

a)....
b)....
c) Tak (1)

Nie Tak

7
Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych
czasopism - współpraca

Tak (1) Tak (1) Nie

8A

C zło nko strł,o lv m i ę d zy*n aro d o lł1, c h or ganizacj ach or az

to\Ą,arzystlvach naukowych
a) ogółem
b) rv Wm z wyboru

a)
b)

Tak (1)
Tak (1)

Nie Tak

8B

Czło nko strvo w kraj o r,v_vch organizacj ach oraz to warąvstwach

naukowych
a) ogółem
b) wtymzwyboru

a)
b)

Tak (7)
Tak (4)

Tak (1) Tak

9
Osiągnięcia dydaĘczre i w zakresie popularyzacji nauki lub

sztuki
Tak (a) Tak (1) Tak

10 Opieka naukowa nad studęntami w toku specjalizacji

Tak
promotor 34
prac mgr (7)
iinż. (21)
obecnie
promotor 11
prac mgr

Nie Tak

11

Opieka naukowa nad doktorantami w charakterzę:
a) opiekunanaukowego
b) promotorapomocniczego

Nie
a)...
b)....

Nie Nie

12

Staze w ośrodkach naukowych lub akadęmickich
a) krajowych
b) zaganlcznych

a)
b)

Tak (3)
Tak (1)

a)
b)

Tak (3)
Tak (1)

Nie

13
Wykonanie ekspeĘzy lub innego opracowania na
zamówienie

Tak (44) Tak (a) Tak

14 Udział w zespołach eksperckich i konkursorłych Tak (7) Nie Tak

15

Recenzowanie proj ektów:
a) Międzynarodowych
b) kraiowych

a)
b)

,"u,:]... Nie Tak

16

Ręcenzowanie publikacji w czasopismach:
a) międzynarodowych
b) kraiowych

a)
b)

Tak (16)
Tak (4)

Nie Tak

17

Inne osiągnięcia:
a) WspóĘraca z jednostkami przemysłowymi
b) WspóĘraca z jednostkami naukowymi
c) cerwfikatv

a)
b)
c)

Tak (15)
Tak (14)
Tak (7)

,

Podsumowuj ąc tę część ręcenzjl pragnę zvłrócić uwagę, żę Pan & inż. Jarosław J. Jasiński

pozytywnie wypełnił zdecydowaną większość postawionych wymagań okreŚlonYch Przez

Ę.teria podane w Rozporządzeńu i niemal we wszystkich przypadkach wYkazał się

przyro§tem osiągnięć w stosunku do stanu przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora.

Moja ocena Kandydata w tym zakresie jest zatem pozyt}rrvna. Habilitant nie wYPełnił

jedynie kry.terium dotyczącego opieka naukowej nad doktorantami. W kilku PuŃtach nie

stwierdzono również przyrostu w stosunku do czasu przęd uzyskaniem stopnia naukowego

doktora, a w kilku nię udało się ustalió, czy takowy nastąpił.
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4. Wnioski końcowe

W mojej ocenie wniosek dra iryiL. Jarosława J. Jasińskiego został przygotowany niewłaŚciwie,

Habilitant nię dokonał v,rytńnego podziału swojego dorobku w okresię przed i po obronie

doktoratu, co nastręcza dużo trudności przy analizie. Dodatkowo w autoreferacie

i dokumentacji jest wiele błędów językowych, także powtórzeń i nie do końca właŚciwYch

sformułowafi. Jędnakże, pomimo moich Ł,lytycznych uwag, stwierdzam, ze dorobek naukowY

Kandydata zostal powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, co stanowi

pozytywny i wymagany element dokonanej oceny, pomimo że w dużej mierze dotYczY

zagadnieńo nad którymi Kandydat rozpocząlbadania jeszcze w trakcie realizacji PracY
doktorskiej. Pragnę zlwóció uwagę, że Habilitant wypełnił zdecydowaną większoŚĆ

postawionych wymagań określonychprzezkry.teria podane w Rozporządzeniu Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięĆ

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, Poz. 1165)

i w zdecydowanej większości wykazń się przyrostem osiągnięó w stosunku do stanu Przed
uzyskaniem stopnia naukowego doktora, dlatego moja ogólna ocena Kandydata jest

pozytyrvna. Dokonując całościowej oceny przedstawionego do oceny osiągnięcia naukowego,

pozostałego dorobku naukowego , popularyzatorskiego, dydaktycznego i współpracy krajowej

imiędzynarodowej dtafuz. Jarosława Jana Jasińskiego stwterdzam, że:

. osiągnięcie naukowe pt. ,,Funkcjonalizacjapodłoży tytanowych w procęsach utleniania

hybrydowego do zastosowań biomedycznych" wskazane przez Habilitanta, będące

cyklem powiązanych tematycznie i spójnych publikacji naukowych, patentu

izrealizowanego osiągniecia projektowego, stanowi istotny wkład autora w rozwój

dyscypliny Inżyńeria Materiałowa, a w szczególności zagadnień dotyczącYch

funkcj onal izacji powierzchni tYanu do zasto sowań biomedy czny ch.

. dorobek naukowy Habilitanta (poza głównym osiągnięciem naukowym wskazanym

przęz habilitanta) jest oryginalny i wartościowy pod względem naukoĘm oraz

wskazuje na istotną dzińa|ność naukową Habilitanta.
o Habilitant spełnia kryteria oceny osiągnięć dydaktycznych i popularyzatorskich oruz

współpracy międzynarodowej określone dla osoby ubiegającej się o nadanie stoPnia

doktora habilitowanego w obszarze nauk technicznych.

Pomimo kry{ycznych uwag zawartych w treści niniej szej recenzji, stwierdzam , że Pan dr inŻ.

Jarosław Jan Jasiński spełnia w dość dobrym stopniu wymagania konieczne dla uzyskania

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej InŻynieria

Materialowa, określone w art. 16 Ustawy z dńa 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

i Ętule naukowym oraz o stopniach i §.tule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595, zpoŻn.

zm.), w związku z art. I79 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające

Ustawę - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U . poz. 1669) z dnia 30 sierPnia 2018

roku, z uwzględnieniem kry.teriów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dńa 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięĆ osoby ubiegającej

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165), wobec czego

wnioskuję do Wysokiej Komisji powołanej pr7,ez Centralną Komisję ds. StoPni i TYtułów

oraz Rady Dyscypliny o

habilitowanego.
nadanie Kandydatowi stopnia naukowego doktora
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