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Recenzja
osi4gnigcia
naukowegoorazaktywnoScinaukowejdr in2. Marka Wojnickiego
w postgpowaniuhabilitacyjnym prowadzonym przez
Wydzial Metali NieielaznychAkademii G6rniczo-Hutniczejim. StanislawaStaszica
w Krakowie
Do oceny osi4gnigcia naukowego oraz aktywno6ci naukowej dr inZ. Marka Wojnickiego
recenzentotrzymal w formie elektronicznej orazwydrukowanej papierowej nastgpuj4cedokumenty:
1. skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w Wniosek o przeprowadzenie
postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Metalurgia;
2. daneosobowez kopiq dowoduosobistego;
3. kopig dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie
metalurgia;
4. autoreferat (w jgzyku polskim i angielskim),'
5. kopie 12 publikacji wchodzqcychw sldad osiqgnigcia naukowego;
6. wykaz prac naukowych opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia dohora;
7. kopigdyplomuNagrodyRektoraza osiqgnigciaorganizacyjne;
8. wykazprac ini,Ttnierskich
i magisterskichkt1rychbyl promotorem;
9. oiwiadczenia wsphlautorfw dotyczqce wHadu w tworzeniu publikacji wchodzqcych w sHad
osiqgnigc ia naukowego ;
10.potwierdzenieuczestnictyva
w FestiwaluNaukiw latach2010-2017;
ll. potwierdzenieuczestnictwaw projekcie MalopolskaNoc Naukowcdwjako koordynatorana Wydziale
Metali Nieielaznych;
- sta2w InstytucieHelmholtza;
12.potwierdzenieoddelegowania
pobytzagraniczny
nq miesigczny
13.potwierdzenie
powolaniado roli promotorqpomocniczego
w przewodziedoktorskim.

Sylwetka Habilitanta
Dr inZ. Marek Wojnicki studia I stopniaukoriczyl na kierunku Mechanikai budowa
maszynnaWydziale InZynierii Mechaniczneji Robotyki Akademii G6rniczo-Hutniczejim.
StanislawaStaszica.wKrakowie. StudiaII stopniakontynuowalna tym samymkierunku,
a r6wnoleglestudiowalna kierunkuMetalurgianaWydzialeMetali NieZelaznych
AGH. Obie
pracemagisterskieobronil w lipcu 2008 roku. Wyniki uzyskanew ramachjednej z prac
magisterskichzostalyopublikowanew Archivesof Metallurgltand Materials - czasopiSmie
znajdujqcymsig na ,,liSciefiladelfijskiej" i zaliczanymdo grupy Q2. Byl to zapewnewazny
moment dla obecnegoHabilitanta. Spora satysfakcjaz uzyskanegoefektu i wykazanie
potencjalnychmozliwoSci realizowania sig w pracy naukowej. Od 2009 roku byt
uczestnikiemstudi6wdoktoranckich.W trakcietych studi6wdwukrotnieuzyskalstypendiaze

Srodk6wUnii Europejskiej:,,Doctus"oraz ,,MalopolskieStypendiumDoktoranckie".Pracg
doktorsk4,kt6ra byla kontynuacjq pracymagisterskiej,pt.: ,,Kinetykaadsorpcjikompleks6w
chlorkowychAu, Pt, Pd na wgglu aktywnym"obronil w marcu2014roku. Promotorempracy
byt prof. KrzysztofFitzner.W 2012roku rozpocz4lprac7na stanowiskuasystentawKatedrze
Fizykochemii i Metalurgii Metali Nie2elaznych na Wydziale Metali NieZelaznych.
W paLdziemiku2014 roku awansowalna stanowiskoadiunkta.Z przedstawionych
przez
Habilitantainformacji mohnawnioskowal,2ew latach2012-2014l1czylstudiadoktoranckie
- str. 3 Autoreferatu.lnnegozdaniajest natomiastna
z zatrudnieniem
na stanowiskuasystenta
str.24 Autoreferatu,gdzietwierdzi, ze pracownikiemWydzialuMetali Niezelaznychjest od
roku2014.TakadrobnaniezgodnoSd.
Gl6wne osi4gnigcienaukowe
Dr in2,.M. Wojnicki we wnioskudo CentralnejKomisji do SprawStopnii Tytul6wjako
gl6wne osi4gnigcienaukowe wskazal monotematycznycykl 12 publikacji zatfiiilowany
w szczeg6lnoSci
zlota,platynyi palladuz silnie rozciehczonych
,,Odzyskmetali szlachetnych
roztwor6w zawierujqcychich kompleksy w ukladzie Me(II,[I,N)-CI--H2O". Wnioskuje
o przeprowadzeniepostgpowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych
w dyscyplinieMetalurgia. Tematykabadafiprzedstawionaw pracach,,cyklu" jest bardzo
bliskatytulowi pracydoktorskiej, awczefiniejpracymagisterskiej.
Odzyskmetali szlachetnych,
w tym zroztwor6wo stgZeniuponiZej10mM, jest waZnym
zadaniem ekonomicznym. Jest teZ rozpatrywany jako dzialanie w kierunku ochrony
puntuwidzenia- stanowizatempowazne
Srodowiska.
To zadanietrudnez technologicznego
wyzwanie dla pracownik6w instytucji naukowych. Odzysk metali szlachetnychjest
w praktyce realizowany od dawna na du24 skalg. W Polsce mocno kojarzy sig np.
z elektrorafinacj4miedzi i postgpowaniemz zarieczyszczonymelektrolitem oraz szlamem
anodowymjako strumieniamiodpadowymitegoprocesuoraz odzyskiemmetali szlachetnych
z zuirytychkatalizator6w.Mimo wielu stosowanychtechnologiitematjest ciqgle aktualny
i rozwojowy.Koniecznes4 rozwiqzania,kt6re pozwolq,zwigkszy6skutecznoS6
istniej4cych
technologiiorazprace,w wyniku kt6rychpojawi4signowekoncepcjerozwi2zaniaproblemu.
WSr6d 12 publikacji stanowi4cychosi4gnigcie naukowe jedenaScie vkazaNosig
w czasopismach
znajduj1cychsig w bazie JCR. Zostaly one opublikowanew latach 20142017,przy czym u2 polowaw 2017roku. W tej liczbie znajduj4sig czasopisma
z grupy Ql:
(lF:4,179),
Journal of Industrial and EngineeringChemistry
Transactionsof Nonferrous
Metals Societyof China (IF:1,342) oraz Journal of Photochemistryand PhotobiologltA:
Chemistry(2 artykuly; lF:2,625). Wysoki IF maja takhe:Journal of Molecular Structure
(IF:1,753),AustralianJournal of Chemistry(2 artykuly; IF:1,328) i ReactionKinetics,
Mechanisms and Catalysis (2 artykuly; lF:1,264). Sumaryczny IF publikacji
z monotematycznego
cyklu wynosi 18,72.Trzy artykuly s4 jednoautorskie,a w wigkszoSci
pozostalychdr inl. M. Wojnicki jest autoremdo korespondencjii/lub pierwszymautorem.
Dodatkowouwzglgdniaj4coSwiadczenia
wsp6lautor6wmohnastwierdzi6,2edominujqcarcla
jest
publikacjach
Habilitantawe wszystkich
bezsporna.
BadaniaHabilitantadotyczylyodzyskuAu, Pt, Pd z roztwor6wo stgZeniujon6w metali
mniejszymod 10 mM. Stosowalwodne roztwory modelowez jonami chlorkowymi o pH
poniZej 3. Pracowal w ukladach homogenicznychi heterogenicznych.W ukladach
homogenicznychnajwahniejszymzadaniembyl dob6r reduktora. Wykorzystal: metanol,
dimetyloaminoboran, mr6wczanpotasuorazFez*- wszystkieznanei czgstostosowane.
Dla
uklad6wheterogenicznych
eksperymentowal
zr62nymirodzajari wggli aktywnych.

Habilitantw swoichbadaniachskupialsignadpodstawaminaukowymi,aler6wnoczesnie
docenialaspektypraktyczne.Efektem tego s4 przygotowanezgloszeniapatentowe.Wiele
uzyskanychwynik6w, przedstawionych
wniosk6w,zaproponowanych
mechanizm6wnale1y
ocenii jako oryginalne,daj4ceznacznywklad w uprawian4dyscyplingnaukow4.Szkoda,Ze
nie wykonal Zadnychbadahdla roztwor6w rzeczywistych.
Najbardziej interesuj4ce wykonane badania, spostrzeaenia,uzyskane efekty czy
zaproponowane
mechanizmy to:
. Ptzy niskim stgZeniujon6w Pd(II) w kwaSnychchlorkowychroztworachw obecnoSci
dimetyloaminoboranu powstaj4cz4stki metalicznegopalladu o rozmiarachrzgdg
10nm. Filtracjatakich roztwor6wjest trudnai nieoplacalna.Z powodupowstawania
roztwor6wkoloidalnychuZyciew procesachrecyklinguwspomnianego
reduktoranie
jestprzezHabilitanta zalecane.
o W ukladzie metanol - wzbudzonyfoto-chemiczniekompleks zlota(Ill) zachodzi
dwuetapowa reakcja. Najpierw jony zlota(Ill) absorbuj4 promieniowanie
elektromagnetyczne
i przechodzqna vtyhszypoziomwzbudzenia,a nastgpniereaguj4
z metanolem.Powstaj4cejony Au(I) ulegaj4rekcji dysproporcjonowania
i po kilku
minutach powstaje faza koloidalna zlota. Habilitant potwierdzil, Le reakcja nie
zachodziw ciemnoScioraz wskazalzakrespromieniowaniaelektromagnetyczrrego,
kt6ry niejest absorbowanyprzezAu(I).
o W opracowanymmatematycznymopisie reakcji kompleksu chlorkowegoPt(N)
z metanolemvtykazal liniow4 zalehnofilmigdzy szybkoSci4reakcji fotochemicznej
anatgheniem strumienia Swiatla. Powstaj4ce nanocz4stki platyny w wyniku
dojrzewaniaOstwaldai koagulacjitworzqproszek,
kt6ry opadana dno reaktora.
o Stosujqcmetodgfotochemicznejredukcji poprzezsterowaniedlugoSci4fali moLna
selektywniewybiera6 typ jon6w metalu, kt6ry bgdzie reagowalz metanolem.Ta
interesuj4camozliwoSd separacji metali stala sig podmiotem przygotowanego
zgNo
szeniapatentowego.
o MetodafotoredukcjimoZebyl uZytado roztwor6wsilnie rczciehczonych.
Klopot w
tym, 2e w takich roztworachpowstaj4roztwory koloidalne zNotai platyny. Metanol
i powstaj4cyformaldehyds4toksyczne- to kolejna slabastronametody.
o Efektywnymreduktoremjon6w Au(II) okazalysigjony Fe2*.Powstaj1cemetaliczne
zloto wystgpujew postaciaglomerat6w.
Fe2*nie nadajesig do redukcjijon6w platyny
i palladu.
o Dla redukcji kompleksu chlorkowegoPd(II) zastosowalmt6wczanpotasu, czyli
reduktor u?ywanydo odzysku metali szlachetnychw KGHM lecz dla roztwor6w
o wigkszym stgzeniu.Przy stEheniuokolo 10 ppm wyniki nie okazalysig zbytnio
zachgcaj1ce.
o Obiecuj4cewyniki daly badaniazwiryanez zastosowaniem
sorbent6wwgglowych.
Badaniaadsorpcjikompleks6wchlorkowychzlota(Ill) na wgglu aktywnymwykazaly,
2eprocesjest kontrolowanydyfuzyjnie.To podpowiedzialoHabilitantowijakie drogi
- zwiEkszanieszybkoSciprzeplywt,
powinien wykorzystat dlajego przyspieszenia
dluhszekolumny. Obecno5dmetalicznegozlota na powierzchni wgglu vtykazal
w badaniachXPS i XRD, a skutecznoSimetody okazalasig wyj4tkowo wysoka.

Wyniki wykazuj4 wzrost szybkoSciadsorpcjii redukcji ze wzrostemporowato5ci
wggla.
Wykorzystuj4cuzyskanewyniki Habilitant, ze wsp6lpracownikami,przygotowal
zgloszeniepatentowe dotyczqceselektywnegoodzysku zlota. Metoda charakteryzuje
sig bardzo duz4 efektywnoSci4i pozwala selektywnieusun46 zloto z roztwor6w
jon6w niklu i miedzi.
ponad1000razy wigkszestgZenia
zavmeraj1cych
Mechanizmyadsorpcjijon6w Pt i Pd na wgglu aktywnym zdecydowanier6Zni4sig
migdzysob4.
Habilitant zaproponowaldwuetapowy model adsorpcji kompleksu chlorkowego
P(N) na wggluaktywnym.W pierwszymetapieustalasigr6wnowagamigdzyjonami
P(N) w roztworze i zaadsorbowanymina powierzcltni, a w drugim nastgpuje
redukcjajon6w na powierzchniwgglaaktywnego.Dla obu etap6wwyznaczylenergie
aktywacji.
Kinetyka adsorpcjichlorkowychjon6w Pd(ID jest znaczniewolniejszaod adsorpcji
jon6w zlota i platyny. Do opisu adsorpcji najlepiej sprawdzila sig izoterma
Freundlicha.Habilitantzaproponowalmechanizmdwuetapowy:ustalenier6wnowago
migdzyjonamiPd(II) a wgglemaktywnymorazredukcjanapowierzchni.Mechanizm
jon6w chlorkowych.Dla procesu
moZEsig zmieniadw zalehnofici
od pH oraz stghenia
wyznaczylpodstawoweparametrytermodynamiczne.
AkfywnoSd naukowa
Od momentuobronydoktoratuprzezM. Wojnickiegodo zholeniuwnioskuo wszczgcie
postepowania
habilitacyjnegouplynglo nieco mniej ni? 4 lata. To okres bardzokr6tki dla
uzyskaniaefekt6wdaj4cychpodstawgdo starario stopierinaukowydoktorahabilitowanego.
Nie znaczy,Ze niemozlivtyprzy determinacji,talencie,pracy w dobrym zespole,realizacji
interesuj4cegotematu, zbiegu szczgSliwychprzypadk6w i trafieniu na mistrza, kt6ry
wprowadzamlodegobadaczawarkananauki,inspiruje,znajdujeczasnadyskusjg.
DorobekpublikacyjnyHabilitant przedstawilw Autoreferaciena str. 27 (tabela2) oraz
w,,Z.l" (?). Niestety nie zrobil tego z nale?ytqstarannoSci4.
Z tabeli 2 wynika, 2e po
doktoracie
opublikowal30artykul6waz,,Zl",hebyloich34. Mo2najedyniedomniemywai,
2e tabela2 nie uwzglgdnia prac z roku 2018. Dlaczego przed obron4 doktoratu liczba
publikacji podawanajest wg bazy Scopus,a po obronie wg bazy Web of Science(tak
przynajmniejsugerujebudowa tabeli)? Liczba wszystkichpublikacji podanaw tabeli 2
wynosi 49, w ,,21" roSniedo 53, jednak zdanienad tabel4 2 wskazujena 52; ,,do chwili
obecnejjestem wsp6lautoremi autorem52 prac naukolvychz listy MNiSW, z czego37
spo5r6d(mojaingeroncja)tych prac nale?ydo czasopismz listy JCR". Recenzent
poSwigcaj4c
potrafi
dodatkowy czas
dojS6 prawdy, lecz te nieScisloScipowoduj4 pojawienie sig
w4tpliwoScico do wartoScitakZeinnych przedstawianych
informacji. Habilitant powinien
pamigtad,2e przedstawieniewniosku o wszczEciepostgpowaniahabilitacyjnegoto sprawa
powahnai tak powinienj4 traktowa6.Wszystkiematerialymusz4by6 sp6jnei dotyczyi stanu
na okreSlonydziefi.
Przed obron4 doktoratu vkazaN.o
sig 19 artykut6w wsp6lautorstwaHabilitanta. CzESt
znich w czasopiSmiebranZowymRudy i Metale Nieielazne (7 artyh:t6w), lecz czg36
wczasopismacho globalnym zasiEgu,w tym naleh1cychobecnie do kwartylu Ql:

Hydrometallurgt (2 prace; lF:2,169), Surface and Coatings Technologt (IF:1,941),
ChemicalEngineeringJournal (2 prace;IF:4,058). Wysokoz naukowegopunktu widzenia
nale?yocenii takZepublikacje w: Inorganica ChimicaActa (lF:2,041) i Pharmacological
Reports(IF:2,165). SumarycznylF prac przed doktoratemwynosi 23,871.Publikowanie
w Rudachi Metalach Nie2elaznych,cho6nie przynosi tak podkreSlanychwe wszystkich
recenzjachpunkt6w IF, ma swoj4 wagg. Czgstoskierowanejest do innych odbiorc6wniZ
pracownicynaukowi, np. pracownik6wzaklad6wprzemyslowych,kt6rym pozwalapoznal
efektypraco charakterze
aplikacyjnym.
Po obroniepracydoktorskiejHabilitantbyl autoremlub wsp6lautorem30+4 (,,4" 22018
roku) publikacji,ztego 12 stanowi4cych
osi4gnigcienaukowebgd4cepodstaw4postgpowania
habilitacyjnego.
SumarycznyIF tych 30+4pracwynosi 41,154+ 6,838(w tym I8,7 przypada
na osi4gnigcie naukowe). TakZe w tym okresie czgst artykul6w wsp6lautorstwa
dr inL.M. Wojnickiego,ukazalosig w czasopismach
nalehEcych
do topowegokwartylu Ql:
Journal of Chemical& EngineeringData, AppliedSurfoceScience,Journal of Colloid and
Interface Science,Journal of Flow Chemistry (2 prace), Journal of Electroanalytical
Chemistryi Surfaceand Coatings Technologt.Na podkreSleniezaslugujefakt, ze takze
wartykulachpoza,,monotematycznym
cyklem" czgstoudzialHabilitantajestznaczny,nawet
50% ijest on pierwszym autorem.Swiadczyto o jego znacznejroli, czasamiwiod4cej,
w kreowruriunowychtemat6wbadan.
Artykuly Habilitantabyly cytowaneokolo 250 razy, abez autocytowariokolo 160ruzy.
Udzial autocytowarijest duZy,w przybliheniu35%o.
Ma to znacznyrWlyw na podniesienie
Indeksu Hirscha do wartoSci II. Trzebajednak pamigtad,2e przy znacznymdorobku
publikacyjnymw ostatnich4latach,wzrosttegoindeksuzapewnenast4piw paru nalblizszych
latach. AnalizujqcwskaZniki bibliometryczne:liczbg (i jakoSdpublikacji), liczbg cytowari
i wartoS6wsp6lczynnikaHirscha- wszystkieuzyskanewyniki nale?yoceni6wysoko.
Habilitantjest wsp6lautorem6 zgloszenpatentowychi patent6w- du2y plus. Dotycz4
onerozwi4zaAzwiqzarrychz odzyskiemmetali szlachetnych,
a wigc znajdujqsig w gl6wnym
nurciejego pracbadawczych.
Dr inZ. Marek Wojnicki nie uczestniczylw ladnej konferencji.Trudno w to uwierzy6,
lecz dostarczonematerialys4 jednoznaczne.Za zrezygnowanie
z tej formv prezentowania
wynik6w swoichbadail,nawetprzy znacznejaktywnoSciw innychobszarach,nale?ysigduZy
minus.
W ocenie aktywnoSci naukowej wahnym elementemjest wsp6lpraca z innymi
jednostkami naukowymi. Dobrym udokumentowaniemtakiej wsp6lpracy z zespolem
prof. Volkera Hesselaz Technische Universiteit w Eindhovenjest wsp6lna publikacja
w ChemicalEngineeringJournalz 20ll roku, a wigc niestetydlugo przedobron4doktoratu.
Inny punkt wsp6lpracyzwiqzarryjest z projektemw ramachkonkursuBeethoven2,kt6ry od
2017 roku realizowany jest przez prof. Kerstin Eckert z TIJ w Dre1nie
i dr hab.P. Zabiriskiegoz AGH, a dr inl. M. Wojnicki jest w nim wykonawcq.Przy opisie
wsp6lpracynaukowejz dr AndreaCristofoliniz Uniwersytetuw Bolonii Habilitantpowoluje
sig na 2 publikacje,jednak wSr6d autor6w tych publikacji takiego zwiqzku nie widai.
Ponadto,jak samHabilitantnapisal:,,zuwagi na doskonal4znajomoS6
problematykikinetyki
reakcji chemicznej" bierze aktywny udzial we wsp6lpracy z pafinerarri francuskimi:
ATMOSTAT (Paryz)i CEA (Grenoble)w projekciefinansowanymprzez KIC Innoenergy
z Eindhoven.Efektemtej wsp6lpracy,zudzialemTauronui Rafako,bgdzieuruchomieniew
2017roku (?) instalacjipilotowej na terenieElektrowniN-aziska,,procesu
konwersjiCOzdo

syntetycznego
metanuw wyniku rekcji katalitycznejredukcji dwutlenkuwggla". Habilitant
wsp6lpracujer6wnie2 z Mennic4 Metali Szlachetnychprzy minimalizacji strat metali
szlachetnych
w procesierecyklingu zu?ylychsiatekkatalitycznychi z PKN Orlen S.A. przy
zagospodarowaniu
odpad6w powstaj4cych w przetw6rstwieropy naftowej. Wsp6Npraca
jednostkami
z polskimi
naukowymidotyczy:UniwersytetuJagielloriskiego,
InstytutuKatalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytutu ChemicznejPrzer6bki Wggla
i PolitechnikiRzeszowskiej.W sumieu2 trudnopoj46,2e moanapodola6tak r62norodnym
i bogatymzadaniom.
Pozytyumiena ocengaktywnoScinaukowejHabilitantajako przyszlegosamodzielnego
pracownikanaukowegowplywaje efekty jego starario finansowaniebadaf naukowych.W
kr6tkim czasieuzyskal funduszez MNiSW na projekt w ramachkonkursuIuventusPlus
(2014'2017)i z NCN na projekt w ramachkonkursuSonata(2017). To dobrzerokuje na
naiblizszyrozw6j naukowydr Marka Wojnickiego.Lista projekt6w,w kt6rych uczestniczy
jako kierownik b4dZwykonawcajest znaczniedluasza- zawieru13 pozycji.
lub uczestniczyl
Szkoda,2e podanew Autoreferqcieinformacjeo tych projektachs4 daleko niepelne,co
utrudniadokladniejszq o cenQtego elementuosi4gni96Habilitanta.
Prawdopodobnie
dobrabyla mobilnoS6Habilitanta.Prawdopodobnie,
bo z uwagina fakt,
2e informacje o stahachprzedstawionew Autoreferacie sq takle bardzo og6lnikowe,
aszczeg6lnipbrak jakichkolwiek informacji o formie ich realizowania,niewiele moana
powiedziedo ewentualrtieuzyskanychkorzySciach.Wiadomo, 2e 3 staaekrajowe trwaly
w sumie 10 miesigcy.Takich w4tpliwoScinie ma juL w przypadkumiesigcznegopobytu
w Niemczech w HeImholtz ZentrumDresdenRossendorf.
Habilitantrecenzowal18 publikacji,w tym w: Hydrometallurgy,Nanoscalei Chemical
EngineeringJournal.Jestpromotorempomocniczymw toczqcymsigprzewodziedoktorskim.
DzialalnoSd dydaktyczna, popularyzatorska, organizacyjna i
wsp6lpracy migdzynarodowej

w

obszarze

W ramachdzialalnoScidydaktycznejHabilitant prowadzit wyktady, w tym w jgzyku
angielskim, laboratoria, lwiczenia i projekty. O wymiarue tych zajgt i okresie ich
prowadzenia
w dostarczonych
recenzentowidokumentach
nie ma informacji.Habilitantzato
z wyj4tkowqprecyzjqopisujewszystkiepraceinzynierskiei magisterskie(2. 3), kt6rychbyl
promotorem.
Widoczne jest zaangu2owanie
dr in2,.M. Wojnickiego w dzialalnoS6popularyzujqcq
naukg. Na czol.o wybtja sig wieloletnie aktywne uczestnictwo w Festiwalu Nauki
w Krakowie. Organizowalpokazyeksperyment6w
chemicznychdla dzieci,a od 2014 roku
wsp6lorganizuj
e Malopolsk4Noc Naukowc6wna WydzialeMetali NieZelaznych.
Za dzialalnoSd
organizacyjn4i upowszechnianie
nauki, otrzymalw 2017roku Nagrodg
RektoraAGH.
Podsumowanie
Materialy do postgpowaniahabilitacyjnegozostalyprzygotowaneprzez dr ina. Marka
Wojnickiegonier6wno. Opis osi4gnigcianaukowegopodanyjest w spos6bwyczerpujqcy,
aprzy tym zwigzly i jasny. Pozostaleelementyprzedstawione
sA znacznieslabiej.Pojawiaj4
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sig rozbieZneinformacje.RzeczywazneHabilitantczgstotraktujezdawkowo,a drugorzgdne
opisuje z przesadn4
dokladnoSciq.
Gl6wneosi4gnigcienaukowe,czyli monotematyczny
cykl publikacji oceniamwysoko.
Praceprezentuj1dobry poziom naukowyi przedstawione
zostalyw czasopismach
o uznanej
renomie.W kazdej z 12 publikacji wiodqca rcla Habilitantanie budzi w4tpliwoSci.Tak4
uwagq wyj4tkowo rzadko udaje mi sig przedstawi6 w ocenianych materialach
w postepowaniuhabilitacyjnym.Wykonanebadaniai uzyskaneefekty s4 w duZej czE1ci
oryginalne.Maj4 ponadtoci4g dalszyw postacizgloszefipatentowych.
AktywnoSi naukowaHabilitantaw okresiepo obronie pracy doktorskiej byla bardzo
bogata.Liczba publikacji poza cyklem stanowiQcymosiqgnigcienaukowe jest znaczna,
audzial dr inZ. Marka Wojnickiego w ich powstanie wahny. WigkszoSdzwiqzanajest
z gl6wnym kierunkiem badawczymHabilitanta.Uzyskany sumarycznyIF, iloSd cytowari
i indeksHirschas4 solidne.Bior4c pod uwaggwyj4tkow4aktywnoS6publikacyjn4w roku
2017nale?yspodziewa6
sig ich wzrostuw najbliZszych
latach.
jest brak uczestnictwa
Zdumiewaj4cy
w konferencjach
naukolvych.
Wsp6lpracaz innymi zespolami,w tym z zagranicy,mobilno(i6, liczba projekt6w
naukowych,kt6rymi kierowal lub uczestniczylw ich rcalizacjito mocnestronyHabilitanta.
Tak mohna wnioskowa6 mimo niepetrnychinformacji o tych obszarachaktywnoSci
w otrzymanychdokumentach.
O realizowanychobowi4zkachdydaktycznychwiadomoniezbyt wiele. Ale byly jakieS
fwiczenia,jakieSlaboratoria,jakieSwyktady(w tym po angielsku)- wszystkow nieznanym
lu{lmiarue.I opiekanad 11 pracamiinZynierskimii magisterskimi.Wyrazniewidocznejest
bardzoduhezaanguzowanie
Habilitantaw dzialalnos6popularyzuj4canaukg.
Wniosek korflcowy
Po wnikliwym rczwaheniuwszystkichelement6woceny, zar6vtnopozytywnychjak
i negatywnych,stwierdzami2 w mojej opinii osi4gnigcienaukowedr Marka Wojnickiego
uzyskanepo otrzymaniustopniadoktorastanowi znaczqcywklad w uprawian4przezniego
dyscyplingwiedzy. Zaistotn1uwahan aktywnoSinaukow4Habilitantaoraz wystarczaj4c4
w innychobszarach
pracyzawodowej.
Na podstawie przedstawionegodo oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego
stwierdzam,2e pan dr in2,,Marek Wojnicki spelnia ustawowekryteria
zgodniez Ustawqz dnia 14 marca 2003 r. o stopniachnaukowychi tytule naukowymoraz
stopniachi tytulew zakresiesztuki(Dz.U.22016 r. poz.882ze zm.w Dz.U. 22016r. poz.
1311) orazrozporzqdzeniem
Ministra Nauki i SzkolnictwaWyZszego
z dnia I wrzefinia201I r.
w sprawie kryterifw oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcejsig o nadanie stopnia doktora
habilitowanego
(Dz.U.z20ll r. nr 196po2.1165)stawianekandydatompodczasubiegania
sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk technicznych,
w dyscyplinieMetalurgia.

