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Podstawę do wykonania opinii stanowi decyzja przesłana pismem nr BCK _ VI_L-8 I87 l16
z dnia 09 grudnia 2016 roku, skierowanym do Dziekana Wydziału Metali Niezelaznych
Akademii Gorniczo-Hutntczej w Krakowie, w ktorym Centralna Komisja do Spraw Stopni
i Tytułow napodstawie art.78 a ust. 5 ustawy zdnia14marca2016 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowymoraz o stopniach i tyule wzakresie sztuki (Dz.U. zŻ003 r.,poz.882 i 13l1)
informuje o powołaniu i składzie komisji habilitacyjnej. w celu przeprowadzeniapostępowania
habilitacyjnego Pani Dr inŻ. Renaty Moli. Recenzję wykonano na podstawie otrzymanej

dokumentacj i obejmuj ącej :

1. Kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora.

2. Autorefbrat w języku polskim i angielskim.
3. Wykaz opublikowanych prac naukowych lub tw rczych prac zawodowych oraz

informację o osiągnięciach dydaktycznych, wspołpracy naukowej i popularyzacji nauki.

4. Monografię autorską.

5. Publikacje naukowe W czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports
(JRC) wchodzące w skład osiągnięcia naukowego.

6. oświadczenla wsp łautor w dotyczące ich udziału w publikacjach wieloautorskich,
wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, opublikowanych w czasopismach
znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC).

7 . Patenty wchodzące w skład osiągnięcia naukowego.

8. Inne publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation
Raport (JCR)' ktore nie wchodząw skład osiągnięcia naukowego.

9. Nagrody za działalność naukową.

10. Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie wspołfinansowanym przez Unię Europejską

',,Politechnika 
Swiętokrzyska Uczelnia na miarę XXI w.''.

1 1. Potwierdzenie odbycia stazu.

1. Dane ogrilne o Habilitantce
Dr inŻ. Renata Mola ukoriczyła studia magisterskie w roku 1997 na Wydziale

Mechanicznym Politechniki Swiętokrzyskiej. W roku 2OO7 na Wydziale Mechatroniki
i Budowy Maszyn Politechniki Swiętokrzyskiej obroniła z wyroŻnieniem pracę doktorską pt.:

,"Analiza procesu wytwarzania kompozytu warstwowego Mg-fazy międzymetaliczne
magnezowo-aluminiowe" w dyscyplinie Budowa i Eksploatacja Maszyn.



W latach 1997 -2005 była zatrudniona w Katedrze Metaloznawstwa i Technologii
Materiałowych Politechniki Swiętokrzyskiej na stanowisku asystenta. W latach 2006-2007 była
zatrudniona na stanowisku starszego wykładoWcy, natomiast w latach 2008+2012 na

stanowisku adiunkta. Od 2012 do chwili obecnej pracuje w Katedrze Technik Komputerowych
i Uzbrojenia Politechniki Swiętokrzyskiej na stanowisku adiunkta.

Przedmiotem głownych zainteresowa Habilitantki po doktoracie była tematyka dotycząca
wytwarzania, ana|izy mikrostruktury i właściwości kompozytow metalowych wzmacnianych
fazami międzymetal icznymi. W szczegolno śc i doty czyła ona :

o lekkich kompozytow warstwowych magnez-fazy rniędzymetaliczne,
o kompozytow warstwowych Że|azo-fazy międzymetaliczne. nikiel-fazy międzymetaliczne,

ty tan- fazy mię dzym etal i c zne,

o kompozytow włoknistych o osnowie miedzi wzmacnianych fazami międzymetalicznymi
miedzi owo-tytanowymi.
od 201l zainteresowania naukowe Habi1itantki Są skoncentrowane na obrobce

powierzchniowej magnezu i jego stop w. Prowadzi badania nad wytwarzaniem na magnezie

warstw wierzchnich zawterających fazy międzymetaliczne metodą obrobki cieplno-
chemicznej, stopowania laserowe go oraz stopowania metodą spawa|niczą. Wynikiem tych prac
jest osiągnięcie naukowe w skład, ktorego wchodzi monograf-ra.6 publikacjii2patenty.

Obecnie Habilitantka prowadzi badania nad wytwarzaniem na magnezie warstw
zawier ając ych fazy międzymetal iczne metodą odl ewniczą.

2. ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o nadanie
stopnia naukowego doktora habilitowanego

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca Ż003 roku
o stopniach naukowych i tyule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz. U.
nr 65, poz. 595 oraz Rozporządzenta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego nr 1165

Habilitantka przedstawiła jednotematyczny cykl publikacj i zatytułowany: ."Modyfikacja
warstwy wierzchniej magnezu i jego stopow". Na cykl składa się autorska monografia
habilitacyjna pt. Modyfikacja warstwy wierzchniej magnezu ijego stopow. sześc artykułow
opublikowanych w czasopismach indeksowanych w Journal Citation Reporl.

Na przedmiotowe osiągnięcie Habilitantki składają się 2 artykuły w czasopiśmie Materials
Chcu'acterizcttion i po jednym w Surfhce and Interyface Analysis, Archives o.f Metallurgy and
Materials, JournaI d Materials Research i Sufiace Engineering. Wszystkie znajdują Się natzw.
Liście filadelfijskiej. W trzech spośrod w/w artykułow Habilitantka jest jedynym autorem.

a w pozostałych wsp łautorem Z deklarowanym udziałem własnym wynoszącym 33+70o/o

(potwierdzonym przez wsp łautorow). Wszystkie publikacje powstały w latach 2013:2016.
Uzupełnieniem całego cyklu są dwa patenty:

1. Mola R.: Sposob vrytwarzania powierzchniowej warstwy aluminiowanej na wyrobach
Z magnezu i jego stopow. PL 21 3955 B l . decyzja Ż012_ 1 0- 16.

Ż. Mola R. Sposob wytwarzanla powierzchniowej warstwy wzbogaconej w aluminium i cynk
na wyrobach Z magnezu i jego stopow. PL Ż19982 B 1 . decyzja 2014-12-1l .



Głowną częściąjednotematycznego cyklu publikacji jest monografia zatytułowana:

o,Modyfikacja warstwy wierzchniej magnezu ijego stop w'0.

Zostaławydana przez Wydawnictwo Politechniki Swiętokrzyskiej w Kielcach w Ż016 roku pod

numerem ISBN: 978-83-63792-1l-4. Recenzentami monografri byli: dr hab. inŻ. Krzysztof
Pieła, prof. AGH oraz dr hab. inz. Ryszard Filip, prot'. PRz. Liczy 119 stron druku, łącznte ze

spisem treści, wykazem literatury (2l4 pozycji. w tym 25. ktorych Habilitantka jest autorem

lub wspołautorem) oraz streszczeniami w języku polskim i angielskim.
Pierwszy rozdział monografii koncentruje się na charakterystyce magnezu ijego stop w.

Na 4 stronach maszynopisu Habilitantka przytacza ogolnie znane, a na dodatek mało

precyzyjne dane dotyczące magnezu i jego stopow. Szczegolnie uboga jest Częsc dotycząca
stopow magnezu. Habilitantka wymienia jakie grupy stopow magnezu (nie wymieniając
gatunkow) są stosowane komercyj ne oraz bardzo pobieznie wymienia ich wady, za\ety oraz

zastosowanie. Zabrakło w tym rozdzia|e szerszej charakterystyki stop w. ktore są wymieniane
w następnych rozdziałach.

W rozdziale drugim Habilitantka scharakt eryzowała. na podstawie danych literaturowych.
metody kształtowania warstwy wierzchniej stopow magnezu. opisała wady i za\ety

stosowanych metod oraz jaki mają one wpływ na mikrostrukturę i właściwości
zmodyfikowanej warstwy wierzchniej. Szczegolną uwagę Habilitantka zwrociła na metody

wytwarzania warstwy wierzchniej wzbogaconej w aluminium' zawierającej fazy
międzymetaliczne . Z ana|tzy tego rozdziału wynika, Że wszystkie omowione metody dotyczyły
modyfikacji warstwy wierzchniej stopow magnezu. Jako podłoze stosowano stopy AM20,
AZ3l. AM60, AZ80. AZ91, Mg8.5Li, atakże WE43 i ZE41.

W rozdzia\e 3 podsumowującym przegląd literatury Habilitantka stwierdza:
o ,,IĄ/ celu podniesienicł odporności na zuzycie ścierne OraZ r v,nocześnie popra\yy odporności

korozy.inei 'stopow magneztł bardzo często 'stosuie się metody obrobki la,serou,e.i: przetop
I a s er ov,y v, ar s tv,! u, i e r z c hn i e.f or a z stop ow a n ie/n a t ap i an i e I as e row e. "

. ,, Burdzo obszerna.jest literatLtl'(l dotyczqca mody.fikacii luarShĄ,))v,ierzchnie.i magnezu i,iego

sttlpovl metodq stoptlu,ctnia/natapiąnią ląserou,ego. Wasności wytworzonej warstwy zależq
od rodza.ju u,prov,adzanego pieru,iastkcł, sposobu wprov,adzania materiału stopu.iqcego

oraz porametr w prilcJ, Iasera. "

o ,, Metodq stopowania/natapignia Iaserowego v,yly,lrza Się v,arstłt,! v,zbogacone
w aluminium lub jednocześnie aIuminium i krzem, aluminitłm i miedź, aluminium i nikiel,

aluminiuru i mangan oraz aluminium i ilr. Warstu,y te o drobnoziarnistej mikt'ostruktm"ze

zav,ierajq'fazy międzyntetąliczne. Cechlie.ie wysoka twardość, odporność na ścieranie oraz
podwyższono odporność korozyjna (z łt,y.fc1tkiem przypaclku stopovlania .iednocześnie
aluminitłm i niklem) "

o ,,obszerna jest r wnież literatura dotyczqca yłyhratZania warstłt: metodq obr bki
cieplnochemicznej u, ośrodktł stałym i ośrodku ciekłym. "

o ,,Technikq obr bki cieplno-chemicznej otrzymywane sq warstwy wzbogacone w aluminium
oraz jednocześnie w aluminium i cynk, kt re charakteryząiq Się dobrq odpornościq
korozyjnq oraz wysokq twardościq. "



Na podstawie powyzszych stwierdzeri moŻna wywnioskować. Że tematyka modytikacji
warstwy wierzchniej stopow magnezu metodami' ktore są stosowane przez Habilitantkę jest

bardzo szeroko opisana w literaturze.
Koncząc ten rozdział Habilitantka stwierdza jednak, Że nie ma zgodnoŚci wynikow

odnośnie wpływu parametrow procesu na mikrostrukturę warstw wzbogaconych w aluminium

oraz w aluminium i cynk na podło Żu z magnezl metodą obrobki cieplno-chemicznej w ośrodku

stałym. Niestety nie rozwija dalej tego tematu. Ponadto wskazuje, Że w literaturze nie ma

danych odnośnie właściwości tribologicznych warstw wytwarzanych tą metodą. Jest to prawda.

Mozna, więc było się spodziewaĆ. ze Habilitantka w dalszej części monogratii porowna swoje

wyniki z innymi dostępnyrni w literaturze. Wybor pozostałych dwoch technik modyfikacji
warstwy wierzchniej magnezu (technika stopowania laserowego polegająca na dyfirzyjnym
połączeniu materiału stopującego z podłoŻem' a następnie przetopieniu powierzchni laserem

oraz technika stopowania przy uzyciu aluminium Z zastosowanienr spawalniczych żrodeł

ciepła) nie były przedmiotem badan innych zespołow badawczych i w literaturze brakuje

informacji na ten temat. Rowniez w tych przypadkach ffIozna było oczekiwać dyskusji
wynikow.

Rozdział 4 został zatytułowany ..Własne badania eksperymentalne". We wprowadzeniu
Habilitantka stwierdza, Że jako podłoze zastosowała magnez i stop magnezu AZ3l. Jest to
niezby precyzyjne stwierdzenie. W rzeczywistości wszystkie zastosowane techniki
modyfikacji warstwy wierzchniej zostały zastosowane na podłozu magnezu. Stop AZ31 był
wykorzystany tylko raz, do wytworzenia warstwy wzbogaconej w aluminium metodą obrobki
cieplno-chemicznej. Zakres przeprowadzonych badan ograniczył się w tym przypadku do

badan odporności korozyjnej. Habilitantka nie wyjaśniła, dlaczego jako podłoze stosowała

magnez. Zastosowanie magnezu jest nieuzasadnione gdyz nie jest on stosowan}, jako materiał

konstrukcyjny ze wzg|ędu na niskie właściwości rnechaniczne. Ponadto nie moŻna por wnac

uzyskanych wynikow z dostępnyrni danymi literaturowymi. poniewaz wszystkie podobne

badania prowadzone były na podłozu Ze stopu magnezu. Zdecydowanie ciekawsze
i uzasadnione byłoby zastosowanie modyfikacji warstwy wierzclrniej takich topow magnezu
jak AE44. AJ62. atakŻe WE43. EV31A. Są to stopy znajdujące Coraz większe zastosowanie

w przemyśle motoryzacyjnym i lotniczYlTl, a danych literaturow'ych dotyczących modyfikacji
ich warstwy wierzchniej jest niewiele.

Rozdział 4 został podzielony na 4 podrozdziały.
W po dro zdziale 4 . l . zo sI'ała zapr ezento wan a zasto So wana m eto dyk a b adaw cza.

Pierwszy obszar badawczy dotyczący wytwarzania warstwy wierzchniej wzbogaconej

w aluminium oraz jednocześnie w aluminiurn i cynk metodą obrobki cieplno-chemicznej
została przedstawiony w podrozdzia|e 4.2. Habilitantka opracowała go w oparciu o wyniki
skopiow ane Z następuj ących publikacj i :

1. Mola R., 2013, Fabrication ctnd tnicroslructural chat"acterization of Al/Zn-enriched layers
on pure magnesitłm. Muterials Charctclerization, 78, ]2]-]28. Z tego artykułu pochodzą

rysurrki l (26 w monografii), 2 (34)" 3b (40). 4 (37) wraz z przetłumaczonymi opisami.

2. Mola R., Depczynski W, 2013, Formation of'an Mg-Al-Zn intertnetallic surface layer.s on

magnesiunt. METAL 2013, 22nd International Confbrence on Metctllurgy and Materials,
]26]-]265. Swoj udział w tej publikacji Habilitantka oszacowała na 60%. Autorka
Zaznaczyła, Że z tej publikacji pochodzirys.35, ale to zdjęcie akurat pochodzi z publikacji 5.



3. Molu R. . Wyhrarząnie v'ąrshv, vrzbogctc'onych },|: alutninium zav,ierajqcych .fa4,
międzyłnetaliczne ncl młgnezie. Problematyka./unkc.f onov,ania i rozu,o.iu branzy metalou,e.j

v) Polsce, Wydav,nic'tvt,o lVuukov,e In.st1;tutu Technologii Eksplocttucji- Panstv,ov'ego

Instytttltt Baclau|czegO, 20 ] 3, ] ] - 1 70' Nie posiadam tego artykułu. więc nie mogę

powiedzieć, w jakim stopniu został on wykorzystany.
1. Mola R.,,Iagielska-Wiaderek K.,2()]1, Formation qf-Al-enriched surfŻtce layers throttgh

reaction at the Mg-subslrateiAl-pov,der inter/hce. Surfhce and Interfhce Analy',sis, 1 , 577-

5B0. Swoj udział w tej publikacji Autorka oszacowała na 70o/o. Z tego artykułu pochodzą

rysunki 2 (29 w monografii). 4 (30) wraz zprzetłumaczonymi opisami.
5' Mola R., 20] 5, The properties ąf Mg protecled by Al- anc{ Al/Zn-enrichecl layers containing

intermetallic phases. Journal o.f'Materials Reseurch, 30(23), 3682- 369]' Z tego arlykułu
pochodząrysunkila(28 wmonografii). lb (34)' lc (35),3 (32),5 (36),6 (39),8 (44)' 9 (45),

azrys. l0 i 1l powstał rysurrek 46 w monografii. wraz zprzetłumaczonymi opisami.

Nalezy dodac. Że te Same wyniki zostały opublikowane w dwoch publikacjach:

6. Mola R', 2011, The properties dAl/Zn-enric'hed stłrfhce luyers on Mg, Archives of Fotlndr7,

Engineering, ] 1(3), 15-1B' Powtarzającymi się elernentami są:

o rysunek 1 jest rysunkiem 35 w monografii.
. rysunek 3 jest rysunkiem 7 w publikacji 5,

o rysunek 4 jest rysunkiem 6 w publikacji 4.

7. Mola R., 20I3, Fąbrication uncl microstruc'tttre oflayers col'ttctining intermetallic phases on

magnesiutn. Archit,es of' Foundry Engineering, I 3 ( I ), 99- I02. Jest to chyba jedyna pozycja
Habilitantki zwiąZana z omawiana tenratyką. w ktorei treść się powtarza^ ale przynajmniej

rysunki są inrre.

PoniewaŻ prawie wszystkie przedstawione powyzej publikacje Są autorstwa Habilitantki'
a w dwoch jest autorem ..większościowym"' dlatego wykorzystanie swoich własnych prac

wcześniej opublikowanych w'monografii nie budzi większychzasIrzeŻen. Pytanie tylko' po co?
Przedstawione w rozdziaIe wy'niki nie zostały uzupełnione jakirnkolwiek komentatzem
i porownaniem z danymi literaturowymi.

Uwagi merytory czne
. Pierwsza częsc rozdziału dotyczy wzbogacania warstwy wierzchniej w aluminium. Jest to

powtorzenie badari' jakie Habilitantka przeprowadziła w ramach pracy doktorskiej. z tą
roŻnica, Że w pracy doktorskiej zastosowano blachę alurniniową o gruboŚci 0,8 ffiffi',

natomiast w monografii zastosowano proszek aluminiurn. Autorka uzyskała podobne

wyniki. co zresztą Sama skomentowała stwierdzeniem" Że cytuję ."LJdział fazy ciekłej
w przemianach strukturalnych zachodzących na granicy magnez - aluminium w temp.

445"C stwierdzono takŻe we wcześniejszych badaniach [l 83- l86]''. Są to publikacje
zawierające wynikt z pracy doktorskiej. ktore powstały w latach 2005+20ll.

o W drugiej części rozdziału Habilitantka przedstawiła wyniki badan warstw wzbogaconych
jednocześnie w alunrinium i cynk. Na podstawie wynikow EDS, potwierdzonych badaniami

XRD (rys.39) autorka stwierdziła' Że w warstwie występują dwie fazy MgsAlzZnz,
Mgrz(Al ,Zn) ru. Takich faz nie ma w bazie danych. Istnieje natomiast faza MgrzAlrz i taki
zapis powinien zna\eżc się na dyfi'aktograrnie" natomiast w tekście Habilitantka powinna
wyjaśnić obecności cynku w tej fazie. Podobnie w przypadku tazy MgsAlzZnz. Jej teŻ nie



ma w bazie. Są natomiast fazy MgzlZng.sAlg.s otdZ MgłAlu. tZnl.q, ktore dają silne refleksy
przy kącie 20:|0o. Niestety Habilitantka prowadziła badania w zakresie 20:20:80o. Nie
wient, na j akiej podstawi e zo stał a ta faza zidentyfi kowana.

Habilitantka wykazała. iŻbardzo waznym czynnikiem wpływającym na proces tworzenia
warstw metodą obrobki cieplno-chemicznej w ośrodku stałym jest dobry kontakt ftzyczny
(docisk) pomiędzy Źrodłem dyt'undujących atom w a podłozem podczas wygrzewania. Jest

to ciekawy wynik, ktory w literaturze dotychczas nie był eksponowany dla stopow magnezu.

Autorka stwierdza, Że wytworzone warstwy stopowe zawierające fazy międzymetaliczne
cechują się wysoką twardością i wyŻszą odpornością na ścieranie w porownaniu do podłoza.

Jest to potwierdzenie obecnego stanu wiedzy w tej tematyce" tym bardziej. ze podłozem jest

magnez.

W ostatnim wniosku wynikającym zbadan, Habilitantka stwierdza, Że warstwy wzbogacone

w aluminium oraz w aluminiurn i cynk wykazują lepsze charakterystyki korozyjne
w por wnaniu do magnezl I stopu AZ3l. Co podsumowała stwierdzeniem: ".Uzyskane
rezultat}' są zgodne z wcześniej przedstawionymi danymi literaturowymi''.

Wnioski w}rnikające z badan zamieszczon}rch w rozdziale 4.2. maią charakter raportowy"

potwierdzają obecny stan wiedzy i nie stanowią istotnego wkładu w rozwoj inzynierii
powierzchni stopow magnezu.

W podrozdziale 4.3. Habilitantka przedstawiła wyniki badan dotyczące wytwarzania
warstwy wierzchniej metodą stopowania laserowego. Rozdział został podzielony na dwa
podrozdziały. Pierwszy dotyczył stopowania magnezu przy pomocy aluminium, drugi

z zastosowaniem siluminu AlSi20.
Podrozdział ..Stopowanie magnezu przy pomocy aluminium'" rozpoczyna się

skopiowaniem fiagmentu pracy doktorskiej Habilitantki dotyczącego opisu mikrostruktury
złącza dyfuzyjnego Mg-Al uzyskanego w temp. 430"C w czasie 20 min pod dociskiem 5 MPa.
ktore stanowiło punkt wyjścia do dalszych badan. W oparciu o wyniki EDS autorka stwierdza.

Że wlw złącze składa się z dwoch warstw utworzonych przez fazy międzymetaliczne MgzAl:
(warstwa l) i MglłAIn (warstwa 2). Identyfikacja faz na podstawie'badari EDS bez
potwierdZenlajakąkolwiek metodą badania składu fbzowego jest błędem.

Dalszą częśc rozdziału 4.3. stanowią wyniki badan skopiowane Z publikacji:
8. ,, Dziadon A, Mola R., 20I I , Analiza ntih"ostruktury v,arstM,! v,ierzchniej magnezu

v,zbogącone'i v, aluminium y, y,yniku sttltrltll,l,ania laserov,ego. Rudy i Metale lVieŻelazne,

R56, 5, 272-278".
Dodatkowo część badari (te same zdjęcia z opisem) została przedstawiona w publikacji
9. ,,Mola R., Dziadori A.,.Iagielską-Wiaderek K', 20]6 Properties of Mg laser alloyed with Al

or AlSi20, Sur.face Engineering, 32(l2)".
Moje wątpliwości budzifakt. ze wyniki pochodZące z publikacji wieloautorskich, są kopiowane
do monografii. ktorej autorem jest jedna osoba - Habilitantka.

Habilitantka w podsumowaniu tej części rozdziału 4.3 stwierdziła" ze mikrostruktura
warstwy stopowanej aluminium zaleŻy w istotny sposob od zastosowanej prędkości
skanowanta oraz, Że wraz ze zmniejszeniem prędkości przesuwu wiązki wzrasta grubość



otrzymanej warstwy. Ponadto stwierdziła. Że mikrostruktura warstwy wytworzonej przy

parametrach pracy lasera: moc 4 kW. prędkość 0"5 m/nrin jest zbliŻona do mikrostruktury

warstw wzbogaconych w alurninium prezentowanych w' cytowanych wczeŚniej publikacjach.
Trzecia częśc tego rozdziału zatytułowana ..Stopowanie magnezu przy pomocy siluminu

AlSi20'' powstała po skopiowaniu tiagrnentow pochodzących Z trzech publikacji

wieloautorskich:
10. Dziadon A. Mola R. Blaz L., 2016, The tnicroslt"uclure thesurfhc:e lu7,er o.f magnesium

laser alloyeclv,ilh alutnirutm ancl silic'on. Materials Charuclerizcttion, 118,505-513 Swoj

udział w tej publikacji Autorka oszacowała na 33,3.

1 I. ,, Molu R., Dzictdori A., Jugiel,ska-Wiuclerek K., 2016 Propetlies' tt'Mg luser alloyecl v'ith
Al Or AlSi2), Sur.fhce Engineering, 3 2 ( 1 2) '' . Swoj udział w tej publikacji Autorka
oszacow ała na 50%.

I2. Dziaclon A., Mola R., 20I 3, ('harctklerystyku mikrostruktury v,urslv,y v,ierzchnie.i ntagnezu

v,zbot{ctcone.i vt, aluminiutn i h'zent zu pomoc,c! lusera CO:, Rucll,i Metale lViezelazne, R58,

] 0, 55l -556. Swoj udział w tej publikacji Autorka oszacor,vała na 50o/o.

Regułą. stosowanąprzez Habilitantkę jest powielanie tyclr samych wynikow badan w wielu
publikacjach. Te Same rysunki wraz Z opisami przetłurnaczonymi na jęryk angielski
poclrodzące Z publikacji lŻ zostały wykorzystane w publikacjach 10 i 11:

. rysunek 1 z publikacji l2 jest rysunkiem Żb w publikacji l0.
o rysunek 1 z publikacji l2 jest rysunkiem T w publikacji 10.

o rysunek 3 z publikacji 12 jest rysunkiem T w publikacji 1 1.

o rysunek 7 z publikacji l2 jest rysunkiem l3a w publikacji 10,

. rysunek 8 z publikacji 12 jest rysunkiern l3b w publikacji l0 oraz rysunkiem
9wpublikacji 11.

Podobnie jak w inrrych rozdziałach wyrriki pochodzące z publikacji wieloautorskich. są

kopiowane do monografii. ktorej autorem jest.iedna osoba.

W podsumowaniu wynikow badari Habilitantka stwierdza:
o ..Mikrostruktura warstwy wierzchniej magnezll kształtowana w procesie stopowania

laserowego jest zdeterminowana parametrami pracy lasera: mocą i prędkością skanowania

stopowanej powierzchni" - wniosek.iest oczywisty i potwierdza dane literaturowe. Autorka
nie wyjaŚniła. dlaczego zmiana parametrow pracy lasera powoduje wyrazne zmiany
w mikrostrukturze warstwy.

..Podczas krzepnięcia tworzą się fazy międzymetaliczne: Mg:Si. Mg:Al3, MglzAlIz.
Gwałtowne krzepnięcie powoduje rownoczeŚnie duŻą dyspersję tych faz." - Habilitantka
stwierdza. ze występowanie w/w f'az potwierdziła metodą dyfiakcji rentgenowskiej.
Natorniast na rys.58 przedstawia wyniki badan składu fbzowego metoda dyfrakcji
elektronowej.

..lstnieie ścisła za|eŻnosc rniędzy mikrostrukturą" a właŚciwościami znrodyfikowanej
warstwy wierzchniej. W przypadku stopowania aluminium" wyŻszą twardością

charakteryzowała się warstwa. w mikrostrukturze ktorej dominowały jednofbzowe obszary
MgrrAl n (220 +296 HVO,l). Dla warstwy wzbogaconej w alumininm" o rnikrostrukturze

złoŻonej z dendrytow roztworu stałego alurrrinium W' magnezie oraz eutektyki. twardośc
wynosiła ok. 150 HV0' l ." - wniosek jest oczywisty. nie wyrnagał udowodnienia.



)|Z warstw otrzymanych poprzez Stopowanie powierzchni n"Iagnezu siluminem' v,yŻszą

twardość uzyskano dla warstwy, w ktorej występowały fazy rniędzynretaliczne (2Ż5 HVO.1 ),

twardośc dla warstwy o strukturze zmodyfikowanego siluminu wynosiła 105-l21 HV0.l."
Habilitantka nie wyjaśniła. dlaczego są takie roznice w twardości. W strukturze

zmodyfikowanego siluminu tez występują f-az.'" międzymetaliczrre. a twardośc iest nizsza.

..Wyniki badari odporności na ścieranie wskazują. iz najmniejszy średni ubytek masy

zarejestrowano dla probek z warstwą wzbogaconą w aluminium i krzem, złoŻoną z faz
międzymetalicznych." - wniosek jest oczywisty. nie wynragał udowodnienia.

..Najwyzszą odpornością korozyjną charakteryzowała się warstwa o strukturze
zmodyfikowanego silurninu nadeutektycznego. Następna w kolejności klasyfikowała się
warstwa wzbogacona w aluminiulTl. o duzym udziale fazy międzymetalicznej MglzAll2." -
ciekawy wniosek. Habilitantka nie podjęła proby w}ujaśnienia. dlaczego tak jest.

Podobnie iak w rozdziale 4.2. wnioski ikaiace zbadan zanTreszczonvch w rozdziale 4.3.

potwierdzaią obecny stan wiedzy i nie stanowią istotnego wkładu w rozwoi inzynierii
powierzchni stopow magnezu.

W podrozdziale 4.4. Habilitantka przedstawiła wyniki stopowania warstwy wierzchniej
magnezu metodą TIG przy uzyciu drutu AlMg4'5Mn. Cały rozdział jest dokładną kopią
(z niewielkimi zmiananri) artykułu
13. ,,Mola R., Bucki 7., Dziaclon A.. 2015, The ntict'os'tt'ucttu'e of'Mg mocli/ied bv sw'face

alloying v,ith AlMg1.5 Mn v,ire. METAL 20 I 5, Proc'eedings o.f' 21't' International
Con/brence on Metullul'gy and Iuluterictl's, ]5B2-I587. '' przetłumaczoną najęzykpolski.

Ponadto podobne w'yniki Habilitantka przedstawiła w publikacji
14. ,,Bucki 7., Mola R., Dzictdori A., 2015, Su'fhc'e Alloying of Mugnesiuttt by GTAW Using

AlMg1.5Mn Wire. TRAMCOM PROCEEDIIVGS 2015, 19-52".
ktora z kilkomazmianami jest kopią publikacji
15. ,, Mola R., Bucki 7., Dziaclon ,4., 201 5, Stopou'unie pov,ierzchni mugnezlt metodcl

'spctv,alniczq przy uży1'iu cll'uttt Allvtg1,5A,In, Rucl1;i ,Velule ]ltriezelazne, R 0, 3, ] ]0-I ]1".
Potwierdzeniem tego faktu Są iderrtyczne wnioski konczące obie publikacje. Co ciekawe
w monografii Habilitantka przedstawia wyniki badari stopowania z zastosor,vaniem prądu
przemiennego o natęzeniu 40 A' natomiast w publikacjach 14 i l5 natęŻenie prądu wynosiło
37 A. Nie byłoby *' tyrn nic dziwrrego. gdyby nie to. ze:

. rys. 68 w monografii jest identyczny jak rys.l w publikacji 15,

o rys. 71 w monografii występuje we wszystkich trzech w/w publikacjach.
o ponadto wyniki twardości przedstawione na stronie 95 monografii są iderrtyczne jak te

przedstawione na stronie I l3 w publikacji 15.

Analiza tych faktow wskazuje, Że Habilitantka W rnonografii oraz w 3 publikacjach
przedstawiła te Same wyniki badan. Podobnie jak W pozostałych rozdziałach wyniki
pochodzące z publikacji wieloautorskiclr. są kopiowane do nronografii. ktorej autorem .jest
jedna osoba. Budzi to duze wątpliwości, tyrn bardziej. ze swoj udział w w/w publikacjach
Habilitantka oszacowała na 33'3+50 o/o. a w monografii zamieściła wszystkie wyniki
pochodz ące z tych publikacj i.

Wyniki badan zawarte W tyrn rozdzia\e Habilitantka podsumowała rrastępującymi
wnioskarni:



l. Grubość' mikrostruktura i twardość warstwy wzbogaconej w aluminium wy'tworzonej

poprzez stopowanie warstwy wierzchniej magnezu metodą TIG przy uzyciu drutu

AlMg4.5Mn były zaleŻne od parametrow procesu.

Ż. Stosując wyŻsze natęzenie prądu. uzyskano grubszą warstwę o mikrostrukturze złoŻonej

z dendrytow roztworu stałego alunrinium w magnezie oraz eutektyki (faza MglzAllz +

roztw r stały aluminium w magnezie). rozmieszczonej w przestrzeniach

mi ędzydendrytyc zny ch.

3. Prowadząc stopowanie przy ntŻszym natęzeniu prądu. wytworzono ctenszą warstwę'

w ktorej dominowałafaza Al:Mgz.
4. Twardość warstwy wzbogaconej w aluminium. złoŻonej z dendrytow roztworu stałego

aluminium w magnezie i eutektyki' wynosiła 69-|02 HV0,l i była 2-3 razy wyŻsza od

twardości magnezu. W warstwie zdominowanej przez fazę międzym etaliczną Al:Mgz
uzyskan o Znacznie wyŻszą twardo ść 236-245 HVO' 1 .

W mojej ocenie wszystkie przedstawione przez Habilitantkę wnioski Są oczywiste
i potwierdzają istniejący stan wiedzy w tej tematyce. Autorka nie podjęła proby wyjaśnienia
zjawisk zachodzących w wyniku stopowania warstwy wierzchniej magnezu metodą TIG przy
uzyciu drutu AlMg4,5Mn. Brakuje rowniez dyskusji wynikow w odniesieniu do istniejących
danych literaturowych. Ponadto w pracy brakuie dowodow na występowanie fazy Al:Mgz.
Jeszcze raz powtarzam, nie mozna i nie powinno się identyfikowac faz tylko na podstawie

wynikow mikroanalizy składu chemicznego. bez potwierdzenia tego innymi metodami.
Podobnie jak w pozostałyclr rozdziałach wnioski w}'nikające z badan zamieszczon}'ch
w rozdziale 4.4. mają charakter raportow}i. potwierdzają obecn}' stan wiedz}' i nie stanowią

istotnego wkładu w rozw j inzynierii powierzchni stopow magnezu.

Dokonując koncowej oceny osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się
o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego stwierdzam, co następuje:

Monografiia stanowiąca podstawę osiągnięcia naukowego nie jest monografiąo nie jest

to r wnież raport naukowy z badafl' juk stwierdza Habilitantka we wprowadzeniu.
W mojej ocenie jest to kopia wynik w opublikowanych w 15 publikacjach
(6 wchodzących w skład cyklu oraz 11 z pozostałego dorobku) poprzedzona
przeglądem literaturowym. Nie wiem, jaki cel przyświecał Habilitantce tworząc to
opracowanie?

Publikacje zawierają liczne powt rzenia izapożyczenia zpozostaĘch publikacji. Wiele
wątpliwości budzi fakto że wlw zapożyczenia i powt rzenia pochodzą z publikacji
wieloautorskich, a Habilitantka zamieszcza je w monografii autorskiej. Tym bardziej,
że sw j udział w większości tych publikacji oszacowała na nie więcej niż 50"/o.

W tym miejscu chciałbym zauwaŻyć, Że."Są r zne standardy mowiące, ile powtorzen jest

dopuszcza|nych. Najbardziej liberalne mowią o 20o/o. Jednak szanujący Się autorzy unikają
przepisywania w pełnym brzmieniu nawet jednego akapitu".



. Wnioski wynikające z badari zamieszczonych w monografii i publikacjach mają
charakter raportowy i potwierdzają obecny stan wiedzy.

o Habilitantka nie podjęla pr by nowego podejŚcia do uzyskanych wynik w np. przez
opracowanie modelu lub opis mechanizmu modyfikacji warstwy wierzchniej.

o W monografii brakuje dyskusji wynik w. Habilitantka właściwie nie dokonała pr by
przedstawienia uzyskanych wynik w badari własnych na tle innych autor w.

Najprawdopodobniej wynika to z faktu, że prowadziła badania na magnezie,
a w literaturze są wyniki badari prowadzonych na stopach magnezu.

Reasumując. jednotem atyczny cykl publikacj i zatytułowany ..ModyJikacja warstwy

wierzchniej magnezu i jego stoptiwoo nie upoważnia mnie do stwierdzenia, Że przedstawione

w nim wyniki świadczą o Znacznym wkładzie Habilitantki w rozwoj inzynierii materiałowej.

Moim zdaniem dr tnŻ. Renata Mola nie spełnia warunku zapisanego w art. 16 ust. 1 Ustawy
z dnia 74 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65,poz.595 zpoŹn. Zm.).

3. Ocena osiągnięć naukowo_badawczych w obszarze nauk technicznych
3.1. Autorstwo lub wspołautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się

w bazie Journal Citation Report (JCR)
Habilitantka jest wsp łautorką 7 publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się

w bazie JCR. Na w/w dorobek składają się: 4 publikacje w czasopiśmie Archil,es o/'Metallurgy
and Materials (Ż z roku 20l1 IF:0.487 i Ż z roku 2015 IF:0). 1 publikacja w czasopiśmie
Materialv,issenschc(t tłnd LVerksto/ftec'hnik z roku 2015 (IF:0.487). l publikacja w Metalurgija
(IF:0.86 - Ż075r) oraz l z 2008 roku opublikowana w wydaniu specjalnym Steel Research
Internątional. Wszystkie publikacje będące w bazie JCR są publikacjami zespołowymi. Tylko
w dwoch Habilitantka oceniła swoj wkład na50o/o. W pozostałych jej wkład w powstanie w/w
publikacji wynosi od 15 do 40%. W większości prac wkład Habilitantki polegał na

przygotowaniu probek do badat'r mikrostruktury. przeprowadzeniu badair na mikroskopie
optycznym i skaningowym oraz analizie i interpretacji wynikow badan mikroskopowych.

3.2. Autorstwo zrealizowanego or}'ginalnego osiągnięcia projektowego. konstrukc}'jnego lub
technologicznego

Habilitantka nie przedstawiła danych na ten temat.

3.3. Udzielone patent}' międz}rnarodowe lub krajowe
Habilitantka ma w swoim dorobku l patent i l zgłoszenie patentowe. Nie uwzględniam

w tym miejscu dw ch patent w. ktore Habilitantka za\iczyła do jednoIematycznego cyklu
publikacji. Patent nr PL 214465 Bl z 2013 roku dotyczy sposobu wytwarzania kompozytu
włoknistego o osnowie rniedzi. Habilitantka jest wspołautorką tego patentu i swoj udział w jego

uzyskaniu oszacowała na 33o/o. Natonriast zgłoszenie patentowe nr P-4091l3 z 2015 roku
dotyczy sposobu wytwarzania powierzchniowej warstwy wzbogaconej w cynk na wyrobach
Zmagnezu i jego stopow. RownieŻ w tym przYpadku Habilitantka jest wsp łautorką. Swoj
udział oszacowała na 50%. Zgłoszenie patentowe jest ściśle związane z tematyką

t0



jednotem atycznego cyklu publikacji i stanowi, z technologicznego punktu widzenia.
uzupełnienie prac Habilitarrtki w tematyce irrzynierii powierzchni Stopow magnezu.

osiągnięcia naukowo-badaw cze w obszarze nauk technicznych wyrażone niewielką
liczbą publikacji, stosunkowo niewielkim udziałem Habilitantki w jej powstaniu oraz
l patentem i l zgłoszeniem patentowym są niewystarczające. Uważam, że Dr inż. Renata
Mola nie spełnia kryteri w zawarĘch w $3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższe go z dnia 1 wrześn ia 201.| (Dz. U. nr 196, poz. 1 165).

4. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych we wszystkich obszarach wiedzy
4.l. Autorstwo lub wspołautorstwo monograf'ii. publikacji naukow}'ch w czasopismach

międzynarodow}'ch lub krajow}'ch inn}'ch niz znajdujące się w bazach JCR
Dorobek publikacyjny Habilitantki mozna podzielic na dwa etapy: przed i po uzyskaniu

stopnia doktora.
Przed uzyskaniem stopnia doktora Habilitantka była wsp łautorką 7 rozdziału

W monografii i 9 publikacji. Jej wkład w powstanie tych prac wynosił od 33 do 50o/o.

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitarrtka jest autorem l rczdziału w monografii.
3 samodzielnych publikacji i wsp łautorem 32 publikacji. w tyrn w 12 była pierwszym
autorem. Wszystkie publikacje ukazały się w czasopismach krajowych. w tynr: 7 w Rudach
i Metalach lViezelaznych,6 w Archit,e.s o.f'Founclry, Engineering, po 3 w Zeszytach Politechniki
Sv,iętokl"zyskie.i i w' Kont1ltlzytach. Ponadto po l w' oc'hl"onie przecl koroz.jc1, Innou,aciach
v, inzynierii proclttkc.ii, technologii materiał v, i bezpieczensh,rie. Archil'e s tt'Materials Science
and Engineering i obr bce Plastycznei Melctli. Pozostałe zostały opublikowane w materiałach
konf'erencyjnych. Większośc na konf-erencjach Metal (w latach Ż013 i 20l4 po l publikacji,
w roku 2015 4 publikacje i w roku 2016 2 publikacje). Jej wkład w powstaniu prac

wspołautorskich wynosił od l5 do 600/o.Ilościowo nie jest to dorobek zbyt duŻy. tym bardziej,
ze większośc publikacji to publikacje zespołowe. Sumar>/Czna|iczba punktow opublikowanych
prac naukowych według Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa WyŻszego wyl1osi 263 punkty.

Mozna dyskutowac. czy jest to duzo czy mało. ale po podzieleniu dorobku punktowego przez
Iiczbę autorow danej publikacji. wartośc ta zmniejsza się do 125.67 .

Jezeli z tego zestawienia wyłączyc 9 prrblikacji' z ktorych wyniki zostały skopiowane do

monograt-ri to wartośc ta będzie jeszcze niŻsza.
Dodatkowo jeszcze raz chciałbym zwrocić uwagę na stosowanie przez Habilitantkę

praktyki tworzenia nowych publikacji w oparciu o wcześniej opublikowane własne dzieła
autorskie i wspołautorskie. W mojej ocerrie uwazam za niedopuszcza|ne publikowanie tych
samych wynikow w roŻnych czasopismach z roŻnymi autorami. Przykładem takiego działania
są dwie publikacje. Pierwsza z nich wspołautorstwa trzech osob została opublikowana po
polsku w maju 2016 roku:
. Bucki T', Mola R', Rzeprr S, 2016, Wylv,arzanie wąrsh|y v,ierzchnie.i v,zbogacone.j v,cynk

n0 nlagnezie przy uz1lcitł pasty zctu,ieraiqce.i chlorek c'1lnktł ntetodq obr bki cieplno
chemicznej. Rudy i Metale lViezelazne, I (5), 213-216.

Druga wsp łautorstwa juz tylko dwoch pierwszych osob. będąca tłumaczeniem w/w' została
opublikowana na Konferencji Metal Ż016:

l1



. Bucki T., Mola R. 2016, Stłłface modificcttion tt Mg b),, thernlocheruical treatment in

a medittm containing a ZnCl:+KCl lłtixttu'e' METAL 2016, 25'l' Anniversary International
Confbrence on Metallurgy and Materials, 1357-1361.

Tego typu praktyka jest naganna z etycznego punktu widzenia.

4.2. Autorstwo lub wspołautorstwo: opracowan zbiorow}'ch. dokumentacji prac badawczvch.

ekspertyz
W otrzymanej dokumentacji Habilitantka vq,kazaŁa, Że uczestniczyła w 1 pracy badawczej'
jako głowny wykonawca oraz Że była kierownikiem 3 prac statutowych. Następnie
w podpunkcie ..Kierowanie międzynarodowymi i krajowymi projektarni badawczymi oraz

udział w takich projektach'' wytttieniła te prace po raz drugi. Nie mozna oceniac dwa razy tego

Samego, dlatego w tym podpunkcie uznaję. Że Habilitantka nie była autorem Żadnych

opracowan, prac badawczych i ekspertyz.

4.3 Sumaryczn}r intpacl,/łclor publikacji naukowych według listy .TCR.

Sumaryczny impact.fhctor prac Habilitantki wynosi lFrun., :13,974, a po uwzględnieniu, ze

impact.ftłctor czasopism Archives of Metallurgy and Materials i Metalurgija w roku 2015

wynosi 0, sumaryczny lFrun' :|Ż.104. Nie jest to duŻa wartość. Warto jednak zwrocic uwagę.

ze większośc punktow przypada na |ata2014+2016.

4.4. Liczba cytowan publikacji według baz}' Web of Science
Zgodnie z danymi WoS z dnia 30.0 I .2017 sumary cznaliczba cytowani Habilitantki wynosi

39' w tym 20 bez autocytowari. Jest to bardzo mała |iczba. Wynika to z faktlJ, Że większośc
publikacji ( l 3 ) przypada na lata 2014+2016. Wątpliwości budzi bardzo duŻa |iczba
autocytowa .

4.5. Indeks Hirscha opublikowan},ch publikacji według baz}' Web of Science
Według danych z dnia 30.01.2017 wartość indeksu Hirscha Habilitantki wynosi h:4. Po

uwzględnieniu autocytowan j.go wartośc zmniejsza się do h:3.
Prz5Ąoczone dane bibliometryczne naleŻą do podstawowych kryteriow oceny osiągnięc

naukowo-badawc zych kandydatow do stoprria doktora habilitowanego sfbrmułowanych
w ''Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w sprawie kryteriow oceny

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego" (Dz. U. Nr l96.
poz.1 l65 zdnia 1 września2)l 1r.). .Iest wieleroŻniących się opinii na temat przydatności tych

Iiczb do oceny wartoŚci rnerytorycznej dorobku naukowego. W mojej ocenie w przypadku

dorobku Habilitantki ich warlości nie Są wystarczające do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego w obszarze nauk technicznych.

4.6. Kierowanie międz}'narodow}rmi lub krajow}'rni projektami badawcz}rmi lub udział
w takich projektach

Habilitantka nie była kierownikiem ani wykonawcą jakiegokolwiek projektu badawczego
międzynarodowego i krajowego (NCBR i NCN). Jedynie uczestni czyła, jako głowny
wykonawca, w pracy badawczei nr 5070893 212436 pt. Analiza procesu wytwarzania
kompozytu warstwowego Mg-tazy nriędzyrnetaliczne magnezowo_aluminiowe oraz wpływu
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struktury na własności kompozytu. ktorej kierow'nikiem był dr hab.inŻ. Andrzej Dziadori prof-.

PSk. Ponadto kierowała 3 pracami w ramach prac statutowych i uczestniczyła w realizacji
9 prac tego typu.

4.7. Międz}'narodowe lub krajowe nagrod}, za działalność naukową

Habilitantka otrzymałacztery nagrody Rektora Politechniki Swiętokrzyskiej za działalnośc
naukową.

3.8. Wygłoszone referaty na międz}'narodowych lub krajow}'ch konferencjach tematycznych

Habilitantka po doktoracie Zaprezentowała l l prac na krajowych konfbrencjach
i sympozjach naukowych. Większośc z rrich (6 w roznych latach) została przedstawiona na

konfbrencji ''Krzepnięcie i Krystalizacja Metali''. Tematyka większości ref-eratow związana
była z głowną tematyka badawczą,ktorą zajmuje się Habilitantka.

Reasumując' akĘwność naukową Habilitantki oceniam pozytywnie pod względem
wygłoszonych referat w na konferencjach oraz nagr d za działalność naukową. Niestety
negaĘwnie oceniam dorobek publikacyjny (zar wno ilość, jak i spos b ich powstawania),
niską wartoŚć parametr w bibliometrycznych oraz nie kierowanie żadnym projektem
naukowo_badawczym. Tym samym trudno ocenić czy Habilitantka jest przygotowana do
samodzielnej pracy naukowej lub kierowania zespołem badawczym. w związku
z powyższym uważam,, że Dr inż. Renata Mola nie spelnia kryteri w zilwartych w s4
Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 wrzeŚnia 2011 (Dz. U.
nr 196, poz.1165).

5. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wsp łpracy
międzynarodowej

5.1. Uczestnictwo w programach europejskich i inn}rch progranrach rniędzynarodow},ch
i kraiowych
Habilitantka była koordynatorem projektu wspołfinansowanego przez Unię Europejską

..Politechnika Swiętokrzyska Uczelnia na miarę XXI w." realizowanym na Wydziale
Mechatroniki i Budowy Maszyn w latachŻ010-Ż015. Ponadto prowadziłazajęciadydaktyczne
w ramach programu Erasmus.

5.2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konfbrerrcjach naukow}'ch lub udział
w komitetach organizacyjnych t)'ch kontbrencj i

Habilitantka uczestniczyław 5 międzynarodowych konf'erencjach: METAL 2013. METAL
2074, COMAT Ż014. METAL 2015 i METAL 2016. Wszystkie konfbrencje odbyły się
w Czechach. Habilitantka nie Sprecyzowała, jaki był charakter jej uczestnictwa w tych
konf-erencjach. W tym miejscu trzeba dodac, ze publikacje prezentowane na tych kontbrencjach

były juz oceniane w punkcie 4.l. Habilitantka nie była członkiem komitetow organlzacyjnych
tych konf-erencji.

5.3. Otrzymane nagrod)' i w)rroznienia
Habilitantka nie otrzymała nagrod za działalność dydaktyczną i organizatorską.
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5.4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych
Habilitantka nie brała udziału w konsorcjacl-r i sieciach badawczych.

5.5. Kierowanie projektami realizowan}rmi we wspołprac}, z naukowcami z innych ośrodkow
polskich i zagraniczn}'ch. a w przypadku badari stosowanych we wsp łpracy
z przedsiębiorcami
Habilitantka nie kierowała tego typu projektami.

5.6. Udział w komitetach redakc}'jn}rch i radach naukow)rch czasopism
Habilitantka nie brała udziału w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism.

5.7. Członkostwo w międzynarodow}'ch lub krajow}'ch organizacjach i towarz}rstwach

naukowych
od 2008 roku Habilitarrtka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Materiałow

Kompozytowych.

5.8. osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki

Habilitantka bierze czynny udział w działalności dydaktycznej. Prowadzi wykłady
i laboratoria zprzedmiot w: Techniki Wytwarzania, Obrobka bezubytkowa, Struktura
i właściwości odlew w i Mikroskopia optyczna i elektronowa. ProwadzIła zajęcia z w ramach
przedmiotow: Materiały narzędziowe oraz odlewnictwo i spawalnictwo.

Habilitantka nie podała infbrmacji na temat jej uczestnictwa w zakresie popularyzacjt
nauki.

5.9. Opieka naukowa nad studentami

W swojej dotychczasowej działalności Habilitantka prowadziła 8 i recenzowała 7 prac
dyplomowych. Ponadto prowadziła badania naukowe Ze studentem z innych uczelni (AGH).

5.10. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora

pomocniczego
Habilitantka jest prornotorem pomocniczym w dwoch przewodach doktorskich:
o mgr inŻ. Bartłomiej Szwed.
o mgr inz. Tomasz Buski.

5.1l. Staze w zagraniczn}'ch lub krajow}'ch ośrodkach naukow}rch lub akademickich
W swojej dotychczasowej działalności naukowo badawczej Habilitantka odbyła I staŻ

przemysłowy w Kieleckiej Fabryce Pomp ,,Białogon" w wymiarue 400 godzin.

5.12. W}'konanie ekspert}'z lub inn}rch opracowari za zam wienie organ w władz}' publicznej.
samorządu terytorialnego. podmiotow realizuj ąc}rch zadania publiczne lub
przedsiębiorcow
Habilitantka jest wsp łautorem jednej pracy eksperckiej.
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5.13. Udział w zespołach eksperckich i konkursow},ch

Habilitantka nie uczestniczyła w Zespołach eksperckich i konkursowych.

5.l4. Recenzowanie projektow międzynarodowych lub krajowych oraz publikacii
w czasopismach międzynarodowvch i krajowych

Habilitantka nie recenzowała projektow międzynarodowych i krajowych. Była
recenzentenr 4 artykułow w czasopismach naukowych: Malerials Characterization (] ),

Transactions of l{onJbrroLłS Metals Society o.f-China (I), Archil,es tt'Foundry Engineering (2).

Aktywność Habilitantki w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego
oraz wsp łpracy międzynarodowej oceniam pozytywnie, choć nie jest to dorobek zbyt
obszerny. W związku z powyższym stwierdz am, że Dr inż. Renata Mola spełnia większoŚć
kryteri w zawarĘch w $5 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 1 września 20ll (Dz. U. nr |96, poz. 1165).

6. Wniosek koricowy
Na podstawie przedstawionego do recenzji osiągnięcia naukowego Dr inz. Renaty Moli,

stanowiącego podstawę postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych,
w dyscyplinie inzynieria materiałowa, niewielkiego dorobku publikacyjnego' pozytywnej
oceny dorobku dydaktyczno - organizacyjnego, & takŻe mając na uwadze ntezbyt etyczne
postępowanie Habilitantki wykazane w niniejszej recenzji, stwierdzam tŻDr inŻ. Renata Mola
nie spełnia wymagari stawianym osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego.
W związku z powyŻszym rekomenduję Kornisji habilitacyjnej i Radzie Wydziału Metali

Niezelaznych Akademii G rniczo-Hutniczej w Krakowie podjęcie uchwały o odmowie
nadania Dr inż. Renacie Moli stopnia doktora habilitowanego.
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