
I Politechnika Wroclawska
Prof. dr hab. in1. Bogdan
Zal<ladZaawansowanych
Wydzial Chemiczny
e-mait:

Recenzja

osi4gnigcia naukowego oraz aktywnoSci naukowej dr in2. Marka Wojnickiego
w postgpowaniu habilitacyjnym prowadzonym przez

Wydzial Metali Nieielaznych Akademii G6rniczo-Hutniczej im. Stanislawa Staszica
w Krakowie

Do oceny osi4gnigcia naukowego oraz aktywno6ci naukowej dr inZ. Marka Wojnickiego
recenzent otrzymal w formie elektronicznej orazwydrukowanej papierowej nastgpuj4ce dokumenty:

1. skierowany do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w Wniosek o przeprowadzenie
postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Technicznych w dyscyplinie Metalurgia;

2. dane osobowe z kopiq dowodu osobistego;
3. kopig dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie

metalurgia;
4. autoreferat (w jgzyku polskim i angielskim),'
5. kopie 1 2 publikacji wchodzqcych w sldad osiqgnigcia naukowego;
6. wykaz prac naukowych opublikowanych przed i po uzyskaniu stopnia dohora;
7. kopig dyplomu Nagrody Rektora za osiqgnigcia organizacyjne;
8. wykaz prac ini,Ttnierskich i magisterskich kt1rych byl promotorem;
9. oiwiadczenia wsphlautorfw dotyczqce wHadu w tworzeniu publikacji wchodzqcych w sHad

o s iqgnigc ia naukowe go ;
10. potwierdzenie uczestnictyva w Festiwalu Nauki w latach 201 0-2017 ;
ll. potwierdzenie uczestnictwa w projekcie Malopolska Noc Naukowcdw jako koordynatora na Wydziale

Metali Nieielaznych;
12. potwierdzenie oddelegowania nq miesigczny pobyt zagraniczny - sta2 w Instytucie Helmholtza;
13. potwierdzenie powolania do roli promotorq pomocniczego w przewodzie doktorskim.

Sylwetka Habilitanta

Dr inZ. Marek Wojnicki studia I stopnia ukoriczyl na kierunku Mechanika i budowa
maszyn naWydziale InZynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii G6rniczo-Hutniczej im.
Stanislawa Staszica.w Krakowie. Studia II stopnia kontynuowal na tym samym kierunku,
a r6wnolegle studiowal na kierunku MetalurgianaWydziale Metali NieZelaznych AGH. Obie
prace magisterskie obronil w lipcu 2008 roku. Wyniki uzyskane w ramach jednej z prac
magisterskich zostaly opublikowane w Archives of Metallurglt and Materials - czasopiSmie
znajdujqcym sig na ,,liScie filadelfijskiej" i zaliczanym do grupy Q2. Byl to zapewne wazny
moment dla obecnego Habilitanta. Spora satysfakcja z uzyskanego efektu i wykazanie
potencjalnych mozliwoSci realizowania sig w pracy naukowej. Od 2009 roku byt
uczestnikiem studi6w doktoranckich. W trakcie tych studi6w dwukrotnie uzyskal stypendia ze
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Srodk6w Unii Europejskiej: ,,Doctus" oraz ,,Malopolskie Stypendium Doktoranckie". Pracg
doktorsk4, kt6ra byla kontynuacj q pracy magisterskiej, pt.: ,,Kinetyka adsorpcji kompleks6w
chlorkowych Au, Pt, Pd na wgglu aktywnym" obronil w marcu 2014 roku. Promotorem pracy
byt prof. Krzysztof Fitzner.W 2012 roku rozpocz4lprac7 na stanowisku asystentawKatedrze
Fizykochemii i Metalurgii Metali Nie2elaznych na Wydziale Metali NieZelaznych.
W paLdziemiku 2014 roku awansowal na stanowisko adiunkta. Z przedstawionych przez
Habilitanta informacji mohna wnioskowal,2e w latach 2012-2014l1czyl studia doktoranckie
z zatrudnieniem na stanowisku asystenta - str. 3 Autoreferatu. lnnego zdania jest natomiast na
str. 24 Autoreferatu, gdzie twierdzi, ze pracownikiem Wydzialu Metali Niezelaznych jest od
roku 2014. Taka drobna niezgodnoSd.

Gl6wne osi4gnigcie naukowe

Dr in2,. M. Wojnicki we wniosku do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w jako
gl6wne osi4gnigcie naukowe wskazal monotematyczny cykl 12 publikacji zatfiiilowany
,,Odzysk metali szlachetnych w szczeg6lnoSci zlota, platyny i palladu z silnie rozciehczonych
roztwor6w zawierujqcych ich kompleksy w ukladzie Me(II,[I,N)-CI--H2O". Wnioskuje
o przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk technicznych
w dyscyplinie Metalurgia. Tematyka badafi przedstawiona w pracach ,,cyklu" jest bardzo
bliska tytulowi pracy doktorskiej , awczefiniej pracy magisterskiej.

Odzysk metali szlachetnych, w tym zroztwor6w o stgZeniu poniZej 10 mM, jest waZnym
zadaniem ekonomicznym. Jest teZ rozpatrywany jako dzialanie w kierunku ochrony
Srodowiska. To zadanie trudne z technologicznego puntu widzenia - stanowi zatem powazne
wyzwanie dla pracownik6w instytucji naukowych. Odzysk metali szlachetnych jest
w praktyce realizowany od dawna na du24 skalg. W Polsce mocno kojarzy sig np.
z elektrorafinacj4 miedzi i postgpowaniem z zarieczyszczonym elektrolitem oraz szlamem
anodowym jako strumieniami odpadowymi tego procesu oraz odzyskiem metali szlachetnych
z zuirytych katalizator6w. Mimo wielu stosowanych technologii temat jest ciqgle aktualny
i rozwojowy. Konieczne s4 rozwiqzania, kt6re pozwolq, zwigkszy6 skutecznoS6 istniej4cych
technologii orazprace, w wyniku kt6rych pojawi4 sig nowe koncepcje rozwi2zania problemu.

WSr6d 12 publikacji stanowi4cych osi4gnigcie naukowe jedenaScie vkazaNo sig
w czasopismach znajduj1cych sig w bazie JCR. Zostaly one opublikowane w latach 2014-
2017, przy czym u2 polowaw 2017 roku. W tej liczbie znajduj4 sig czasopisma z grupy Ql:
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (lF:4,179), Transactions of Nonferrous
Metals Society of China (IF:1,342) oraz Journal of Photochemistry and Photobiologlt A:
Chemistry (2 artykuly; lF:2,625). Wysoki IF maja takhe: Journal of Molecular Structure
(IF:1,753), Australian Journal of Chemistry (2 artykuly; IF:1,328) i Reaction Kinetics,
Mechanisms and Catalysis (2 artykuly; lF:1,264). Sumaryczny IF publikacji
z monotematycznego cyklu wynosi 18,72. Trzy artykuly s4 jednoautorskie, a w wigkszoSci
pozostalych dr inl. M. Wojnicki jest autorem do korespondencji i/lub pierwszym autorem.
Dodatkowo uwzglgdniaj4c oSwiadczenia wsp6lautor6w mohna stwierdzi6, 2e dominuj qcarcla
Habilitanta we wszystkich publikacjach jest bezsporna.

Badania Habilitanta dotyczyly odzysku Au, Pt, Pd z roztwor6w o stgZeniu jon6w metali
mniejszym od 10 mM. Stosowal wodne roztwory modelowe z jonami chlorkowymi o pH
poniZej 3. Pracowal w ukladach homogenicznych i heterogenicznych. W ukladach
homogenicznych najwahniejszym zadaniem byl dob6r reduktora. Wykorzystal: metanol,
dimetyloamino boran, mr6wczanpotasu orazFez* - wszystkie znane i czgsto stosowane. Dla
uklad6w heterogenicznych eksperymentowal zr62nymirodzajari wggli aktywnych.



Habilitant w swoich badaniach skupial sig nad podstawami naukowymi, ale r6wnoczesnie
docenial aspekty praktyczne. Efektem tego s4 przygotowane zgloszenia patentowe. Wiele
uzyskanych wynik6w, przedstawionych wniosk6w, zaproponowanych mechanizm6w nale1y
ocenii jako oryginalne, daj4ce znaczny wklad w uprawian4 dyscypling naukow4. Szkoda, Ze
nie wykonal Zadnych badah dla roztwo r6w rzeczywistych.

Najbardziej interesuj4ce wykonane badania, spostrzeaenia, uzyskane efekty czy
zaproponowane mechan izmy to :

. Ptzy niskim stgZeniu jon6w Pd(II) w kwaSnych chlorkowych roztworach w obecnoSci
dimetyloamino boranu powstaj4 cz4stki metalicznego palladu o rozmiarach rzgdg
10 nm. Filtracja takich roztwor6w jest trudna i nieoplacalna. Z powodu powstawania
roztwor6w koloidalnych uZycie w procesach recyklingu wspomnianego reduktora nie
jest przez Habilitanta zalecane.

o W ukladzie metanol - wzbudzony foto-chemicznie kompleks zlota(Ill) zachodzi
dwuetapowa reakcja. Najpierw jony zlota(Ill) absorbuj4 promieniowanie
elektromagnetyczne i przechodzq na vtyhszy poziom wzbudzenia, a nastgpnie reaguj4
z metanolem. Powstaj4ce jony Au(I) ulegaj4 rekcji dysproporcjonowania i po kilku
minutach powstaje faza koloidalna zlota. Habilitant potwierdzil, Le reakcja nie
zachodzi w ciemnoSci oraz wskazal zakres promieniowania elektromagnetyczrrego,
kt6ry nie jest absorbowany przezAu(I).

o W opracowanym matematycznym opisie reakcji kompleksu chlorkowego Pt(N)
z metanolem vtykazal liniow4 zalehnofil migdzy szybkoSci4 reakcji fotochemicznej
anatgheniem strumienia Swiatla. Powstaj4ce nanocz4stki platyny w wyniku
dojrzewania Ostwalda i koagulacjitworzqproszek, kt6ry opada na dno reaktora.

o Stosujqc metodg fotochemicznej redukcji poprzez sterowanie dlugoSci4 fali moLna
selektywnie wybiera6 typ jon6w metalu, kt6ry bgdzie reagowal z metanolem. Ta
interesuj4ca mozliwoSd separacji metali stala sig podmiotem przygotowanego
zgNo szenia patentowe go.

o Metoda fotoredukcji moZe byl uZyta do roztwor6w silnie rczciehczonych. Klopot w
tym, 2e w takich roztworach powstaj4 roztwory koloidalne zNota i platyny. Metanol
i powstaj4cy formaldehyd s4 toksyczne - to kolejna slaba strona metody.

o Efektywnym reduktorem jon6w Au(II) okazaly sig jony Fe2*. Powstaj1ce metaliczne
zloto wystgpuje w postaci aglomerat6w. Fe2* nie nadaje sig do redukcji jon6w platyny
i palladu.

o Dla redukcji kompleksu chlorkowego Pd(II) zastosowal mt6wczan potasu, czyli
reduktor u?ywany do odzysku metali szlachetnych w KGHM lecz dla roztwor6w
o wigkszym stgzeniu. Przy stEheniu okolo 10 ppm wyniki nie okazaly sig zbytnio
zachgcaj1ce.

o Obiecuj4ce wyniki daly badania zwiryane z zastosowaniem sorbent6w wgglowych.
Badania adsorpcji kompleks6w chlorkowych zlota(Ill) na wgglu aktywnym wykazaly,
2e proces jest kontrolowany dyfuzyjnie. To podpowiedzialo Habilitantowi jakie drogi
powinien wykorzystat dlajego przyspieszenia - zwiEkszanie szybkoSci przeplywt,
dluhsze kolumny. Obecno5d metalicznego zlota na powierzchni wgglu vtykazal
w badaniach XPS i XRD, a skutecznoSi metody okazala sig wyj4tkowo wysoka.



Wyniki wykazuj4 wzrost szybkoSci adsorpcji i redukcji ze wzrostem porowato5ci
wggla.
Wykorzystuj4c uzyskane wyniki Habilitant, ze wsp6lpracownikami, przygotowal
zgloszenie patentowe dotyczqce selektywnego odzysku zlota. Metoda charakteryzuje
sig bardzo duz4 efektywnoSci4 i pozwala selektywnie usun46 zloto z roztwor6w
zavmeraj1cych ponad 1000 razy wigksze stgZenia jon6w niklu i miedzi.
Mechanizmy adsorpcji jon6w Pt i Pd na wgglu aktywnym zdecydowanie r6Zni4 sig
migdzy sob4.
Habilitant zaproponowal dwuetapowy model adsorpcji kompleksu chlorkowego
P(N) na wgglu aktywnym. W pierwszym etapie ustala sig r6wnowagamigdzy jonami
P(N) w roztworze i zaadsorbowanymi na powierzcltni, a w drugim nastgpuje
redukcja jon6w na powierzchni wggla aktywnego. Dla obu etap6w wyznaczyl energie
aktywacji.
Kinetyka adsorpcji chlorkowych jon6w Pd(ID jest znacznie wolniejsza od adsorpcji
jon6w zlota i platyny. Do opisu adsorpcji najlepiej sprawdzila sig izoterma
Freundlicha. Habilitant zaproponowal mechanizm dwuetapowy: ustalenie r6wnowago
migdzyjonami Pd(II) a wgglem aktywnym oraz redukcjanapowierzchni. Mechanizm
moZE sig zmieniad w zalehnofici od pH oraz stghenia jon6w chlorkowych. Dla procesu
wyznaczyl podstawowe parametry termodyn amiczne.

AkfywnoSd naukowa

Od momentu obrony doktoratu przez M. Wojnickiego do zholeniu wniosku o wszczgcie
postepowania habilitacyjnego uplynglo nieco mniej ni? 4 lata. To okres bardzo kr6tki dla
uzyskania efekt6w daj4cych podstawg do starari o stopieri naukowy doktora habilitowanego.
Nie znaczy, Ze niemozlivty przy determinacji, talencie, pracy w dobrym zespole, realizacji
interesuj4cego tematu, zbiegu szczgSliwych przypadk6w i trafieniu na mistrza, kt6ry
wprowadza mlodego badaczaw arkana nauki, inspiruje, znajduje czasna dyskusjg.

Dorobek publikacyjny Habilitant przedstawil w Autoreferacie na str. 27 (tabela 2) oraz
w,,Z.l" (?). Niestety nie zrobil tego z nale?ytq starannoSci4. Z tabeli 2 wynika, 2e po
doktoracie opublikowal30 artykul6w az,,Zl",hebyloich34. Mo2na jedynie domniemywai,
2e tabela 2 nie uwzglgdnia prac z roku 2018. Dlaczego przed obron4 doktoratu liczba
publikacji podawana jest wg bazy Scopus, a po obronie wg bazy Web of Science (tak
przynajmniej sugeruje budowa tabeli)? Liczba wszystkich publikacji podana w tabeli 2
wynosi 49, w ,,21" roSnie do 53, jednak zdanie nad tabel4 2 wskazuje na 52; ,,do chwili
obecnej jestem wsp6lautorem i autorem 52 prac naukolvych z listy MNiSW, z czego 37
spo5r6d (moja ingeroncja) tych prac nale?y do czasopism z listy JCR". Recenzent poSwigcaj4c
dodatkowy czas potrafi dojS6 prawdy, lecz te nieScisloSci powoduj4 pojawienie sig
w4tpliwoSci co do wartoSci takZe innych przedstawianych informacji. Habilitant powinien
pamigtad, 2e przedstawienie wniosku o wszczEcie postgpowania habilitacyjnego to sprawa
powahna i tak powinien j4 traktowa6. Wszystkie materialy musz4 by6 sp6jne i dotyczyi stanu
na okreSlony dziefi.

Przed obron4 doktoratu vkazaN.o sig 19 artykut6w wsp6lautorstwa Habilitanta. CzESt
znich w czasopiSmie branZowym Rudy i Metale Nieielazne (7 artyh:t6w), lecz czg36
wczasopismach o globalnym zasiEgu, w tym naleh1cych obecnie do kwartylu Ql:



Hydrometallurgt (2 prace; lF:2,169), Surface and Coatings Technologt (IF:1,941),
Chemical Engineering Journal (2 prace; IF:4,058). Wysoko z naukowego punktu widzenia
nale?y ocenii takZe publikacje w: Inorganica Chimica Acta (lF:2,041) i Pharmacological
Reports (IF:2,165). Sumaryczny lF prac przed doktoratem wynosi 23,871. Publikowanie
w Rudach i Metalach Nie2elaznych, cho6 nie przynosi tak podkreSlanych we wszystkich
recenzjach punkt6w IF, ma swoj4 wagg. Czgsto skierowane jest do innych odbiorc6w niZ
pracownicy naukowi, np. pracownik6w zaklad6w przemyslowych, kt6rym pozwala poznal
efekty prac o charakterze aplikacyjnym.

Po obronie pracy doktorskiej Habilitant byl autorem lub wsp6lautorem 30+4 (,,4" 22018
roku) publikacji, ztego 12 stanowi4cych osi4gnigcie naukowe bgd4ce podstaw4 postgpowania
habilitacyjnego. Sumaryczny IF tych 30+4 prac wynosi 41,154 + 6,838 (w tym I8,7 przypada
na osi4gnigcie naukowe). TakZe w tym okresie czgst artykul6w wsp6lautorstwa
dr inL. M. Wojnickiego, ukazalo sig w czasopismach nalehEcych do topowego kwartylu Ql:
Journal of Chemical & Engineering Data, Applied Surfoce Science, Journal of Colloid and
Interface Science, Journal of Flow Chemistry (2 prace), Journal of Electroanalytical
Chemistry i Surface and Coatings Technologt. Na podkreSlenie zasluguje fakt, ze takze
wartykulachpoza,,monotematycznym cyklem" czgsto udzial Habilitanta jestznaczny, nawet
50% ijest on pierwszym autorem. Swiadczy to o jego znacznej roli, czasami wiod4cej,
w kreowruriu nowych temat6w badan.

Artykuly Habilitanta byly cytowane okolo 250 razy, abez autocytowari okolo 160 ruzy.
Udzial autocytowari jest duZy, w przybliheniu 35%o. Ma to znaczny rWlyw na podniesienie
Indeksu Hirscha do wartoSci II. Trzeba jednak pamigtad, 2e przy znacznym dorobku
publikacyjnym w ostatnich 4latach, wzrost tego indeksu zapewne nast4pi w paru nalblizszych
latach. Analizujqc wskaZniki bibliometryczne: liczbg (i jakoSd publikacji), liczbg cytowari
i wartoS6 wsp6lczynnika Hirscha - wszystkie uzyskane wyniki nale?y oceni6 wysoko.

Habilitant jest wsp6lautorem 6 zgloszen patentowych i patent6w - du2y plus. Dotycz4
one rozwi4zaA zwiqzarrych z odzyskiem metali szlachetnych, a wigc znajdujq sig w gl6wnym
nurcie jego prac badawczych.

Dr inZ. Marek Wojnicki nie uczestniczyl w ladnej konferencji. Trudno w to uwierzy6,
lecz dostarczone materialy s4 jednoznaczne. Za zrezygnowanie z tej formv prezentowania
wynik6w swoich badail, nawet przy znacznej aktywnoSci w innych obszarach, nale?y sig duZy
minus.

W ocenie aktywnoSci naukowej wahnym elementem jest wsp6lpraca z innymi
jednostkami naukowymi. Dobrym udokumentowaniem takiej wsp6lpracy z zespolem
prof. Volkera Hessela z Technische Universiteit w Eindhoven jest wsp6lna publikacja
w Chemical Engineering Journal z 20ll roku, a wigc niestety dlugo przed obron4 doktoratu.
Inny punkt wsp6lpracy zwiqzarry jest z projektem w ramach konkursu Beethoven 2,kt6ry od
2017 roku realizowany jest przez prof. Kerstin Eckert z TIJ w Dre1nie
i dr hab. P. Zabiriskiego z AGH, a dr inl. M. Wojnicki jest w nim wykonawcq. Przy opisie
wsp6lpracy naukowej z dr Andrea Cristofolini z Uniwersytetu w Bolonii Habilitant powoluje
sig na 2 publikacje, jednak wSr6d autor6w tych publikacji takiego zwiqzku nie widai.
Ponadto, jak sam Habilitant napisal: ,,zuwagi na doskonal4 znajomoS6 problematyki kinetyki
reakcji chemicznej" bierze aktywny udzial we wsp6lpracy z pafinerarri francuskimi:
ATMOSTAT (Paryz) i CEA (Grenoble) w projekcie finansowanym przez KIC Innoenergy
z Eindhoven. Efektem tej wsp6lpracy, zudzialem Tauronu i Rafako, bgdzie uruchomienie w
2017 roku (?) instalacji pilotowej na terenie Elektrowni N-aziska,,procesu konwersji COz do



syntetycznego metanu w wyniku rekcji katalitycznej redukcji dwutlenku wggla". Habilitant
wsp6lpracuje r6wnie2 z Mennic4 Metali Szlachetnych przy minimalizacji strat metali
szlachetnych w procesie recyklingu zu?ylych siatek katalitycznych i z PKN Orlen S.A. przy
zagospodarowaniu odpad6w powstaj4cych w przetw6rstwie ropy naftowej. Wsp6Npraca
z polskimi jednostkami naukowymi dotyczy: Uniwersytetu Jagielloriskiego, Instytutu Katalizy
i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, Instytutu Chemicznej Przer6bki Wggla
i Politechniki Rzeszowskiej. W sumie u2 trudno poj46, 2e moana podola6 tak r62norodnym
i bogatym zadaniom.

Pozytyumie na oceng aktywnoSci naukowej Habilitanta jako przyszlego samodzielnego
pracownika naukowego wplywaje efekty jego starari o finansowanie badaf naukowych. W
kr6tkim czasie uzyskal fundusze z MNiSW na projekt w ramach konkursu Iuventus Plus
(2014'2017) i z NCN na projekt w ramach konkursu Sonata (2017). To dobrze rokuje na
naiblizszy rozw6j naukowy dr Marka Wojnickiego. Lista projekt6w, w kt6rych uczestniczy
lub uczestniczyl jako kierownik b4dZ wykonawca jest znacznie dluasza - zawieru 13 pozycji.
Szkoda, 2e podane w Autoreferqcie informacje o tych projektach s4 daleko niepelne, co
utrudnia dokladniej s zq o cenQ te go elementu o si4gni 96 Habilitanta.

Prawdopodobnie dobra byla mobilnoS6 Habilitanta. Prawdopodobnie, bo z uwagi na fakt,
2e informacje o stahach przedstawione w Autoreferacie sq takle bardzo og6lnikowe,
aszczeg6lnip brak jakichkolwiek informacji o formie ich realizowania, niewiele moana
powiedzied o ewentualrtie uzyskanych korzySciach. Wiadomo, 2e 3 staae krajowe trwaly
w sumie 10 miesigcy. Takich w4tpliwoSci nie ma juL w przypadku miesigcznego pobytu
w Niemcze ch w He I mholtz Zentrum Dre sden Ro s sendorf.

Habilitant recenzowal 18 publikacji, w tym w: Hydrometallurgy, Nanoscale i Chemical
Engineering Journal. Jest promotorem pomocniczym w toczqcym sig przewodzie doktorskim.

DzialalnoSd dydaktyczna, popularyzatorska, organizacyjna i w obszarze
wsp6lpracy migdzynarodowej

W ramach dzialalnoSci dydaktycznej Habilitant prowadzit wyktady, w tym w jgzyku
angielskim, laboratoria, lwiczenia i projekty. O wymiarue tych zajgt i okresie ich
prowadzenia w dostarczonych recenzentowi dokumentach nie ma informacji. Habilitant zato
z wyj4tkowqprecyzjq opisuje wszystkie prace inzynierskie i magisterskie (2. 3), kt6rych byl
promotorem.

Widoczne jest zaangu2owanie dr in2,. M. Wojnickiego w dzialalnoS6 popularyzujqcq
naukg. Na czol.o wybtja sig wieloletnie aktywne uczestnictwo w Festiwalu Nauki
w Krakowie. Organizowal pokazy eksperyment6w chemicznych dla dzieci, a od 2014 roku
wsp6lorganizuj e Malopolsk4 Noc Naukowc6w na Wydziale Metali NieZelaznych.

Za dzialalnoSd organizacyjn4 i upowszechnianie nauki, otrzymal w 2017 roku Nagrodg
Rektora AGH.

Podsumowanie

Materialy do postgpowania habilitacyjnego zostaly przygotowane przez dr ina. Marka
Wojnickiego nier6wno. Opis osi4gnigcia naukowego podany jest w spos6b wyczerpujqcy,
aprzy tym zwigzly i jasny. Pozostale elementy przedstawione sA znacznie slabiej. Pojawiaj4

6



sig rozbieZne informacje.Rzeczy wazne Habilitant czgsto traktuje zdawkowo, a drugorzgdne
opisuj e z przesadn4 dokladnoSciq.

Gl6wne osi4gnigcie naukowe, czyli monotematyczny cykl publikacji oceniam wysoko.
Prace prezentuj1 dobry poziom naukowy i przedstawione zostaly w czasopismach o uznanej
renomie. W kazdej z 12 publikacji wiodqca rcla Habilitanta nie budzi w4tpliwoSci. Tak4
uwagq wyj4tkowo rzadko udaje mi sig przedstawi6 w ocenianych materialach
w postepowaniu habilitacyjnym. Wykonane badania i uzyskane efekty s4 w duZej czE1ci
oryginalne. Maj 4 ponadto ci4g dalszy w postaci zgloszefi patentowych.

AktywnoSi naukowa Habilitanta w okresie po obronie pracy doktorskiej byla bardzo
bogata. Liczba publikacji poza cyklem stanowiQcym osiqgnigcie naukowe jest znaczna,
audzial dr inZ. Marka Wojnickiego w ich powstanie wahny. WigkszoSd zwiqzana jest
z gl6wnym kierunkiem badawczym Habilitanta. Uzyskany sumaryczny IF, iloSd cytowari
i indeks Hirscha s4 solidne. Bior4c pod uwagg wyj4tkow4 aktywnoS6 publikacyjn4 w roku
2017 nale?y spodziewa6 sig ich wzrostu w najbliZszych latach.

Zdumiewaj4cy jest brak uczestnictwa w konferencjach naukolvych.
Wsp6lpraca z innymi zespolami, w tym z zagranicy, mobilno(i6, liczba projekt6w

naukowych, kt6rymi kierowal lub uczestniczyl w ich rcalizacji to mocne strony Habilitanta.
Tak mohna wnioskowa6 mimo niepetrnych informacji o tych obszarach aktywnoSci
w otrzymanych dokumentach.

O realizowanych obowi4zkach dydaktycznych wiadomo niezbyt wiele. Ale byly jakieS
fwiczenia,jakieS laboratoria, jakieS wyktady (w tym po angielsku) - wszystko w nieznanym
lu{lmiarue. I opieka nad 11 pracami inZynierskimi i magisterskimi. Wyraznie widoczne jest
bardzo duhe zaanguzowanie Habilitanta w dzialalnos6 popularyzuj4ca naukg.

Wniosek korflcowy

Po wnikliwym rczwaheniu wszystkich element6w oceny, zar6vtno pozytywnych jak
i negatywnych, stwierdzam i2 w mojej opinii osi4gnigcie naukowe dr Marka Wojnickiego
uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora stanowi znaczqcy wklad w uprawian4 przez niego
dyscypling wiedzy. Zaistotn1uwahan aktywnoSi naukow4 Habilitanta oraz wystarczaj4c4
w innych obszarach pracy zawodowej.

Na podstawie przedstawionego do oceny dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego stwierdzam, 2e pan dr in2,, Marek Wojnicki spelnia ustawowe kryteria
zgodnie z Ustawq z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.22016 r. poz.882 ze zm. w Dz.U. 22016 r. poz.
1 3 1 1) oraz rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia I wrzefinia 201 I r.
w sprawie kryterifw oceny osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz.U. z20ll r. nr 196 po2.1165) stawiane kandydatom podczas ubiegania
sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk technicznych,
w dyscyplinie Metalurgia.


