Prol', dl hab,

A.

walszawa, 17.10.2018

Olszyrra

wydZiał Inz),,niei j Materia}orr,ej
politeclxlika warszawska

REcENzuA
dotycząca osiągnięć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktyczrego i organizacyjnego

w postępowaniu habilitacyjnym
dr inż. Iwony Sulimy

1. Uwagi ogólne
Dr inż. Iwona Sulima sfudia wższę l&oi'czyła na Wydziale Metali Nieźelaznych
Ałademii Gómiczo-Hulniczej im. Stanisława Stasżca w Krakowie w roku 1999 broniąc
placy nagistelskiej pt, ,,Wpływ rodzaju pokrycia na własnościpołączeńa w układzie
A1/A12O3" (promotof prof. dr hab. inż. Borys Mikuło\rski). Studiowała równieź ZuząĄzańe i
Ma.Tketing (specjalność zaźądzańe

i

marketing

w przemyśle) na Wydziale Gómiczym

Ałademii Gómiczo-Hulniczęj im. Stanisława staszica w Krakowie. Pracę magistemką
,,C€najako

pt.

inshłnent marketingu w przemyślę"(plomotol dI inź. Alkadiusz Utrata) obroniła

w 200l loku, Pracę doktorsĘ pr "Wpł},W wyblanych paTametrów fizyko-chemicznych na
własnościpołączenia aluminium/AlzO:" bromotor pfof. dr hab. inź. Borys Mikułowski)
obroniła w roku 2004 i uchwałą Rady Wydziału Metali Nieżela_nych Akadęmii GómiczoHutniczej im. Stanisława sta§zica w K]akowie Uzyskała stopień doktora nauk technicznych w

dyscwlinie inz}łrieria materiałowa. Ręcenzentami lozprawy doktorskiej byli: prof dr hab.
inż.KazimietzPtzybylski, prof

dr hab. inż. Jerzy Sobczak.

DI inż. I\łona Sulima pracę zawodową rozpoczęła po ukończeniu doktoratu w roku
2005 na Uniwersytecie Pedagogicznlłn im, Komisji EdŃacji Narodowej w Krakowię na

wydziale Matęmalyczno-Fizyczlo-Technicznym pocżątko\łona slanowisku asystenta a od
2007 roL-u adiunkta.

od pńdńemika

2015 roku z§stała ptzyJęta do pracy na §tanowisku

adiunlla na Wydziale a od września 2017 roku została po\łołana na stanowisko Zastępcy
Dyreltora ds. Nauki

i Dydaktyki w

Inst}tucie Techdki, Wydział Matematyczno-Fizycmo-

Technicany, Uniwers)łet Pedagogicny im. Komisji EdŃacji Narodowej w Krakowie.

2. ocena

o§iągnięcia naukowego

-

monografii zatytulowanej ,,Spiekane kompozyty

stalowe wzmacniane dwuborkiem Ę,tanu" §tanowiącego podśtawę ubiegania się o
stopień nauko*y doktora habilitowanego
Jako osiągnięcię naukowę, stano\łiące podstawę przewodu habilitacyjnego, dr inż. Iwona

Sulimą zgodnie z Art,16 ust,2 ustawy z 14 muca 2003 roku o stopniach naukowych i §łule

naŃowym oraz stopniach

i

tytule

w zakesie szfułi (Dz.U.20o3 Nr65

poz.595, z

późniejszymi zmianami) wskazała monografię pt. ,,Spiękaię kompozyty stalowe wzmacniane
dwuborkiem §,tanu '. Monografia została wydana w roku 2018 przez Wydawnictwo NaŃowe
Uniweń}.tetu Pedagogiczrrego w Krako\łie a recenzentami wydawniczymi byli:
fuż, Lucyna Jaworska i

prol

prol dr

hab.

dr hab. inz. Janusz Konstanty.

Celem naŃowym badań przedstawionych w ocenianej pracy była optymalizacja składu
chemicznego oraz warunków otrzym}ałania kompozytów na osnowie stali austenitycznęj

316L wzmacnianych dwuborkiem tytanu. Jako metodę wytwaxzania
wysokociśnieniowe spiekarrie HP HT (High Pręssurę

-

zaploponowano:

High Temperature) oraz spiekanie

sPs/FAsT (Spark Plasma sintęńng). Monogmfia liczy 166 stron, 104 wykesy, rysunki i
zdjęcia oruz 23 tabele, a jej bibliografia zawiera 392 po4cje literaturowe

rr'r'

tym 16 pozycji

autorstwa lub współautolstwa Habilitantki, Dwanaście rczlzialólł monografii poprzedza
,,Wstęp" a kończy ,,Pod§umowanie".

Tematyka rozprawy jest ściślezrviązana z nowoczesną

inżynierią matęriałową, a w szczególności nawiązuje do głównego nurtu opublikowarrego
dorobku naukowego Habilitantki, dotycącego tecbnologii \ł}łwarzaniaoraz komplek§owych

badń miko§tfuktwy, składu chemicznego, wybranych wła,ściwościfizycztych w

tym

mecharricmych, odporności na dżałania cz],nników korożyjnych, odporności \a aJżryclę
tribologiczne kompozytów stal 316LlTiBz. Habilitantka na podstawie pźeglądu literafury
stawia tęZę badawczą ,Zastosowanie metod ciśnieniowych w procęsie spiekania kompoz}łów

stal- TiBz pozwala otrzymać mate ał o bardzo dobrych rłłaściwościach
ftzycznych

i

mechaniczrych, dużej odpomości na zl!życie tribologicme przy zachowarriu dobrej
odpomości korożyjnej". Nowością pracy jest żastosowarrie nowoczesnych metod §piękania

takich jak metoda wysokociśnieniowa

HP HT

i

metoda konsolidacji

w

impulsowym

przepłl,wie prądu eleknycmego sPs,trAsT do w).twaJzania kompoąłów o osno\łie stali
austenitycznej

3

1

6L zbrojonej cząstkami TiBz. Metody te róźnią się mechanizmami i kinetyĘ

procesu spiekania, co wpływa zaacząco na mikostnrkturę spiekarrego materiału, a co za tym

idzie na jego właściwościfizyczne

w tym

szczegóinie męchaniczne, Analiza

telmodynamiczna równowagi faz w układzie Fe-Ti-B-Cr-Mo-Ni jest jedną z wazniejszych

osiągnięć Habilitantki. Przeprowadzonę modęlowanię temodynamicżne dotyczące

przewidywania składu fMowego materiału w Ńładzie wieloskładnikow]Ąn Fe-Ti-B-cI-Mo-

Ni

pozwoliła zrozumieć procesy zachodące podczas spiekarria, które mają wpbĄv na

mikostrukturę spiekanych kompozytó\, stal - dwuborek ł,tanu,, Nalety podfueślić, ze dt

iź.

]wona Sulima w cżęścidoświadczalnej podjęła próbę weryfikacji tęgo modęlowania,

oceńając całościowoplan badawczy Habilitantki stwierdzam,
zaplano,Wane kompetentde

i

:że €kspelymenty

zostały

rzetelnie ,vykonane. Materiały wyjściowedo otrz}łn}.wania

kompoąłów stanońły komercyjne proszki stali austenitycznej 316L o średniejwielkości
ziaren 25pm i dwuborku q,tanu o średniej wielkości cząstek 3pm. Udział objętościowy fazy

TiBz w osnowie stali 316L wynosił 0, 2, 4, 6 i 8%. Wytworzono spieki stosując dwa warianty
technologiczrre, a w odniesieniu do spieczonych kompozy.tów dokonano chalalrterystyk duźej
grupy cech i§tohych dla możliwej aplikacji (materiĄ konstrukcyjne i fuŃcjonalne).

Habilitantka wykazała istotne różlice w składżie fazo\łym i mikrostntkturze kompoz}tó\ł
stal

3

1

6LlTiB2 w zale:żnościod zastoso\łanej metody spiekania. Dla kompoz1.tó\ł §piekanych

metodą

HP HT ujawniono obęcnośćfazy

Cro.rFą,oqNio,r:. Natomiast

dla kompoz}.tów

faz borków: Cro2Fel,tB i
i fazy ó. Jeślichodzi o badania

ohzym}vanych metodą SPS,TAST wykazano obecnośćdwóch

(CR" Fe, Mo,

Ni, Ti) Bz oraz fazy

Cr6,1gFep,9Nio,r

mikrostruktury to \arlaźąm pogląd, ze Habililantka ograniczyła się do badń jakościowych

przy uĘcill sEM
badane

w pracy

i

TEM, pomijając badania ilościowe. PoniewM finalnie właściwości

(mechaniczne, korozyjne, tribologiczne) są ewidentrrie z'llrązanę

z

ich

mikostnrkturą ( Więlkośćżareą rozkład wielkościziaren, gęstośćgranic międzyziamorłych,

stukfura aglomeratowa cząstek fazy zbĄenią podstruktua polów etc.). Mogłoby to
żaowocować próbą ilościowejkorelacji właściwości
technologiczre.

Z

mikostruktwa

pewnościąpodniosłoby to wańośćnaukową pracy, a

paramety

takż stanońło

mocną przesłankę do uogóhionych wniosków.

W pracy wykazano, że spiekanie metodą }lP HT w tempe@tuTze 130o0c (ciśnienie 5-7

GPa, czas spiekarria 1 min,) pozwala osiągnąc bardzo

duą

gęstośćwzględną (>99%) i

wysokie wartości wskamików rłytrzlmałościmechanicmej (E>204 GPa,;356 }W0,3;

R.ż7O0MPa; Ro.z=600MPa; Rż8O0MPa). Natomiast spiekarrię mętodą SPS/FAST w
tempqaturze 11000C (ciśnienie 35

MPą czas spiekania

30 min.) pozwala lównież osiągnąć

duzą gęstośćwzględlą (>98olo) i wysokie waitości Wskaaików wyrzymałości mechanicznej

(T>206 GPa; 412EY0,3; R.ż7O0MPa; R6.2:400MPa; R-1100MPa).
przeprowadzonych

Na

badń łytrzymałościo\łychotźymaIych kompoz}.tów,

podstavr'ie

Habilitantka

§twierdzą że wraz ze waostem udziału objętościowęgo TiBz w osnowię stali 316L wzasta

moduł Younga, twardość,w},tlz}nałośćRn i

&

( w tęmperaturze 20-8o00c) z jednoczesnym

obniżęniem Al0

Bardżo istotną częściąplacy, ze względu na możliwe aplikację były badania odpomości na

zużycie tribologiczne kompozytów stal 316LlTiBz wykonane metodą bal1-on-disc. Analiza
współczynnikó\ł tarcia otaz wskłjrika zllżycia poz,Noliła Habilitantce na wniosek, żę !łTaz
Ze

wzostem udziału objętościowegoTiB2, niezależlie od metody konsolidacji współczynnik

taJcia

i

wskaźlik żnżyciatffiejszaJą się. Jest to wniosek polemiczly jeślichodzi o

współczpnik tarcia

i

roli

supeftwaxdych cząstek ceratnicmych

w plastycznej osnońe.

Habilitantka stwierdziła, że wprowadzenie 8%oq TiBu do osnorły stali austenitycnej 316L
olaz zastosowanie metody spiekarria SPS/FAST pozwala w}twoźyć kompoz}.t o r'ąwżsże|
odpomości na Zużycie poprzez tarcie, Kolejną właściwością
utylitamą zbadaną w pracy była

odpomośćkorozyjna, Badania przeprowadzono dwiema slandardorłymi metodani:
impedancyjną oraz liniową woltamperometryczlą,

w

środowisku0,l mol/dm3 kwasu

i

siarkowego. Stwieldzono istotne lóżnice w odpomości korożyjnęj w zalehościod metody

palametów w},twaźania oraz od udziału objętościowego fazy TiBz, Habililantka wykazała,
żE kofipozyly stal 316LlTiBz spiekane metodą HP HT są bardziej odpome na korozję w
stosunku do spieków otrzym}ałanych metoda SPS/FAST.

W mojej opilii dyskusyjny jest

wniosek, że faza TiB2 niękorzystnie wpłJnła na odpomośćkorożyjną kompozytów w
agres}.iłŁ}.rn środowisku kwasu siarkowego tylko ze względu na ,,zwiększenie obszarów
granic międzyfazowych \ł miko§trrkturze spiekó\ł".

Habilitantka w podsumowaniu stawia włżre rłnioski i konkluduje, źe metody ciśnieniowe
spiekania kompozytów stal 316LlTiBz, a szczególnie metoda HP HT jęst obiecującą mętodą

spiekania kompozytów o osnowie stali a§tenirycznej3l6l wzmacnianych cząstkami TiB2,

Kompo4ry te otzym).Wane w temperaturze 13000C chaTakteryzują się baldzo wysokim
stopniem zagęszczenia oraz wysoką w),trzymałościąmechaniczrą a także odpomością na

zuĄcie tribologicme

i

odpornościąkorozyjną. Podsumowując, wyniki badń dr inz. Iwony

Sulima dostarczyły istotnych informacji na temat op§malizacji składu chemiczlego oraz

waruŃów otrzymywania kompozytów na osnowie stali austenitycalej

3

l6lwznacnianych

dwuborkiem §łanu. PozwoliĘ one na okeślenie właściwości
ftzycznych, mechaniczrych

oraz uĄtkowych otźym}.wanych kompoz},tów. Na wyróaienie zasfuguje fakt,

że

Habilitantka zastosowała różnorodne i wzajermie się uzupełniające techniki badawcze.
Do glównych naukowych i utylitarnych osiągnięć Habilitantki na|ężry aalicąćl

,l

l. opracowanie podstaw technologii w)łwarzarria kompozytów staI-TiB2

obęjmujące|

zaprojektowanie warunków przygotowania mieszanin kompoąłowych i
op§Tnaliżację pararnetów spiekania metodami HP-HT i
2.

sPs/FAsT

wykazarrie korzy§tneco §pł}aw dwuborku §,tanu na kształowanie właściwości
spiekarrych kompoż}łów stal austenityczu

3I6Ll'liBz. Wykazarrie, że \wM

ze

waostem zawaItości TiB2 w stalowej osnowie wzrasta moduł Youngą twardość,

łl4rzymałośći odpomośćna

zułcię tribologiczne z

jednoczesnym obniżęniem

plastyczności kompoz},lów. Zwiększenie udziału TiB2 niekorzystnie wpływa na
odpomośćkorozyjną kompo4.tów
3,

analiza termodynamicna dotycząca równowagi faz ył Ńłńzię wieloskładnikowym

Fe-Ti-B-Cr-Mo-Ni, która pozwoliła przewidzieć skład fazowy maleńału
kompoz),towęgo i aozumieć procesy zachodące podczas spiekania metodarni HP-HT

i

SPS,TAST. Eksperymentalne potwierdzenie,

kompożytów stal-TiB2 jest częścio\łozgodny

z

że skłń fazowy

spiekanych

obliczeniami termodynamicznymi

przeprowadzonymi dla układu \łieloskładnio\łego Fe-Ti-B-Cr-Mo-Ni.

stwierdzam, że monografia pt, ,,spiekane kompozyty §talowe wzmacniane dwuborkiem

tytanu" przed§tawiola przez

dr inż. Iwonę Sulima

spelnia wymagania stawiane

osiągnięciom naukowym w rozumieniu U§tawy, stanowiącym pod§tawę ubiegania §ię o
§topień naukołY doktora habi|itowanego,

3. Dorobek naukowy i ocena aktywnościnaukowej

Dr

inż, Twona Sulima po doktoracie swoje zaintercsowania naŃowę skięIo\ł,ała na

tefiatyką ZwiązaJ'Ą

z

metalugią proszków

i

wykorzystaniem nowoczesnych metod

konsolidacji proszków. Podejmowała tematykę opracowania technologii spiekania oraz
charakteryzacji mikostrŃtury

i

wybranych właściwości
ftzyczaych

i

chemiczrych:

dwuborku t}4anu, kompozytów TiBy'Al, AlMgs/TiBz, kompozyów na osnowie faz I!ŁĄX,

kompoż},tów

na

kompoz}.tów

na osnowie stopów

osnowie stopów żelMa wzmacnianych cząstkami ceramicznymi,
aluminiumAlSisCuz wzmacnianych cząstkami SiC,

Tematyka prowadzonych plac badawczych sugeruje, że Habilitantka ję§t kompetentnym
doświadczon},rn naukowc€m

specjalizującym

i

się w w]łwarżaniumateńałów metoą

metalurgii proszków przy zastosowaniu nowoczesnych metod konsolidacji, Matęńałów
ceramicznych

i

kompozytowych, które są technologicznie bardzo trudne, Zapewnienie

jednorodności chemicznej, stnrkturalrrej, mikostrŃtwalnej oruż d]Jżego stopnia konsolidacji
proszku wymaga odpowiedrriego poziomu biegłościekspe§łnęntaliej

,

Po doktoracie dr inź. Iworra Sulima opublikowała 56 plac naŃowych, w tyrr 9 publikacji

Z

listy JCR opublikowała 19 prac (18 po doktoracie). Publikowala w
czasopismach o dużej renomie międzynarodowej, np. COMPOSITES THEORY AND
PRACTICE, MATEzuALS SCIENCE AND TECHNOLOGY, STEEL RESEARCH
autorskich.

INTERNATIONAL, ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, JOURNAL OF
AILOYS AND COMPOUNDS, Wklad Habilitantki w publikaciach (załącznik nr 3) dla
znakomitej większościbył dominujący

przeprowadzeniu

i

polegał m.in. na oplacowariu koncepcji pracy,

badń wybranych właściwościftrycznych,

mik]ostuktury, przygotowanie manuslq]pfu

przeprowadzeniu badń

.

Jest autolĘ jednej monografii (,,Spiekane kompozyty stalowe \łzmacniane dwuborkiem
§,tanrr", Wyd. Naukowe Uniw€rs}.tętu

Pedagogicznego,

kaków 2018) otŁ3 |ozdzińów w

nronogafiach angięlskojęzycmych. Ponadto wyniki pracy naŃowej prezentowała na 51
konferencjach naukowych,

w tym 2 prezentację jako ilryited speąkeŁ lest współautorĘ

jednego zgłoszenia patentowęgo P,4088 (20l4).

Dane bibliometyczne Habilitantki są

w

zakresie iłżTnięriimateriałowej na poziomie

przeciętnym. Indeks Hirscha wyrrosi 6 (Web of Scięlce 17.10,2018) a liczba cYowan 130
(102 bez autoc},towń). Sumaryczrry

i

lpąct fąctor zgodnie z rokiem publikowania ulTrosi

24,325 a smtałyczna ilośćpu <tów według MNiSzW to 727.

Habilitantka była kierownikiem jednego projektu badawczego
au§tenitycma

3

1

6L umacniana submikocząstkami TiBz" (20

1

1

r,)

pt.

,,Spiekana stal

oraz głównym wykonawcą

w dwóch innych projektach.

Dr

iDż, Iwona Sulima

w roku 2001

odbyła 3 mięsięczly staż naukowy w

Facbhochschule Muenstel ,w Niemczech zApó^ając się z nowocze§nymi metodami badania
właściwościmechanicznych tlvożyw cąamicznych, W roku 2014 uczęstniczyła w stażu

naŃowyn

z zakesu metalurgii ploszków w Fmlrl(o National Univelsity

Pny realizacji

projektów badawczych

oftz pfac dla

współpracowała z wieloma ośrodkami badawcątni tj.

Ceramiki

AGH w Krakowię,

ofLviv (Ukraina).

przemysfu Habilitantka

zWydzińęfi Inżynierii Materialowej i

Ins§tutem Zaawansowanych Technologii W),tważalią

Ins§tutem Metali Niężelaznych w Gliwicach, Inst}tutem odlęwnictwa w Krakowie oraz
Ins§tutem Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN,

6

Habilitantka
specjalisĘczrrych
zagnnicznych

i

-

od wielu

lat

wykonała 20

jest recenżentem prac naŃowych dla czasopism
recenzji publikacji naŃo\łych w wydawnictwach

krajowych, w tlłrt 10 recenzji dla czasopism znajdujących się w wykazie

Jomal Cilation Repofi.

DziałalnośćmŃowa Habilitantki była dwukotnie doceniona prze Rektora Uniwers}tetu
Pedagogicmego im. Komisji Edukacji Narodowej w IGakowie.

To kótkie zestańenie dorobku nąŃowego

dr

inż. Iwona sulima \łykazuję Jej

altlvmośćrraŃową szczęgólnię po doktoracie. Tak więc, czyniąc zadośćkr;,teriom oceny w
zakesię naŃowo-badawczych Habilitantki (okęślonych w Ustawie i Rozporządzeniu §3 i 4
-publikacje w czasopismach z listy JCR, patęnty, monografią wygłoszone referaty na
konferencjach międzymrodowych) §twierdzam,

że dr inż. Iwona sulima

posiada

udokumentowane o§iągnięcia naukowe oraz {Ykazuje iśtotnąakĘvnośćnaukową w
dy§cyplinie naukowej iDĄnieria materiałowa.

dr inż. Iwony Sulimy (2005-2018) obejmuje prowadzenie wykładów,
aud}toryjnych i laboratoryjnych dla sfudenlów wydziału Matematycnto-Fizyczao-

Dorobek dydaktycmy
ówiczeń

Techrricznego na kierunkach: EdŃacja Technicz:lo-]nfomatycżną Wychowanie tęchniczne,

InformatyĘ Flzyka oraz dla studentów Wydziału Szfuki na kierunku Wzomictwo, Jako
bstruktor prowadziła szkolenia dla nauczycieli i dl,rektorów szkół (2007, 2008) w ramach

projektu ,,Technologie informacyjne
realizowanego

w

i

edŃacja multimedialna

w

praktyce szkolnej"

Infornatycżnym Centrum Edukacyjnym Powiatu Myślenickiego przy

Zespole Szkól Technicmo-Informatyczrych

w Myślenicach. W latach

2008-2011 była

rórłnież kierownikiem sfudiów podyplomo\łych,,Technologie informacyjne". W ramach
opieki nad sfudentami Habilitantka była promotolem: 39 prac magisterskich, 25 inzynierskich

i

6

prac na studiach pod)?1omowych. Recęruowńa 42 prace magisterskie i irtynierskie. Była

Iównież opiękunęm naukowym prac badawczych studentów naleących do koła NaŃowego

IrEynierii Materiałowej (Insłtut Techniki) oraz dwóch leferatów wygła§zanych na
sfudenckiej Sesji Kół NaŃowych

AGH i

studenckiej ,Konfeiencji ,,Młodzi dla Nauki

i

Przemy§łu". Ponadto pełniła f,mkcje ,,opiekuna roku" Q006-2015) na kolejnych roczrikach

na kierunku Edukacja Techniczrro-Infomatycżrra §tudia nięstacjonam€
popularyzacji nauki jako Przewodnicząca Komisji ds, promocji

w

I

stopnia.

W celu

Inst}tucie Techniki

uczestniczyła w organizacji Dni otwaltych w/w Inst}tutu (2011-2015), Fęstił,alu Nauki w

Kłakowie (2011-2013) i brała czyrrny udżałw Małopolskiej Nocy NaŃowców (2015,2016)

podczas, któł,,ch prowadżila *arsż|at,v Z zagadnień inż_vnicrii rrrateriałor,vei. W 201,1 roku dr

inż. I\Ą,ona Sulima zostałam pcłttomocnikienl Rektora ds, Organizac.ji Festi\łalu Nauki §
Kraliorvie rv skali całcgo ljni\ł,crs!-tetu Pedagogicznego, W latach 20]2-2015 jako Czlonek

ogólnouczelniarrego Zespołu

ds,

Nolvoczesnl,ch

roni

Kształccnja L]ni$,ers}tetu

Pedagogicznego działajacego \Ą,ramaclr ELlropEskiego Centrum Ksżałcenia lJStawicznego i
N{ultimedialnego

dr

działań zrviązanych

inż, Irvona Sulima brała Lldziirł w pracach dot_vczących koordl,norł,ania

z

rvdrażanięm Zda]nego systenu nauczania (platforma Moodle) w,lrv

Unill,crs}lecie,

DI inź, Iwona Sulima brała czynnl,udział rv plogramach europejskiclrl

.
.
.

Program Operac},jn_v Kapitał l,udzki (Pliorylet IV, Szkolnict\,-o $yższe i nauka).

Program Europejski Fundusz Społeczn,v (Rozlł,ój potencjalu d)dakl},cznego
Unj\rcrsltętu Pcdago gicznego rv Krakorlie,)

Plogl,anl operac;,jny Inlrastrukltlre

i

Slodo§isko (Rozbudo\\.l Lhi§crs),tetu

Pedagogicznego inr, Koniisji Edukacj i Narodowej lv Kmkorvie),

\\'dorobku orgalizac},jn}m dr inż, I\rony Sulim},naleźy w},różnić pełnienie kilku ftu*cji:

.
.

Zastępca D,vrcktola ds, Nauki i Dl,daktyki $, hTt}tucie

.
o
r

od01.09.2017-

31,08,2020
Zastępca D),,rektora ds, Kształcenia i Organizacii §,Instytucie Techniki - 01,09,20163

o

'fecbniki

1

,08,2017

Kierounik Pracorr.ni Wytwalzania i Badania Materiałóu, Spiekan,vch \Ą,Jnst\tucie
Techniki - od 01. ]0,2015 do dnia obecnego
Koord},nator d5, otganizacji Festi\ł,alu Nauki 20] 5 r z ramienia Rektora UnilĄ,ersvtetu
Pedagogicznego rr. Krakorł,ie (201 5)

przewodniczacy kierunkorvcgo zcspolu ds. JŃości ksaałcenia na kierunku Edukacja
techniczno-infolmat"vczla - od 2017 roku dnia dzisiejszego
Członek Ucze]nianei Kornisji Wl,borcze.j L]Oi§crs}tctu Pedagogicznego

r.v

Krakorł,ie -

kadencja 2016_2020

r

Członek Senackiei odr\'ołarł,czei Konisji Dl,sclplinarnej dla Studentóu,- kadcncja
2016-2020

8

Członek Rady Wy&iału Matematyczi o-Fizyczto-Techniczrego - kadencja 20122016; 2017 -2020

członek Rady Instjrtutu Techniki, Uniwersletu Pedagogicaego - kadencja 20132016, 2017 -2020

Cńolek

w

Zauądńe Polskiego To\łarzy§twa Materiałó\ł Kompoz},towych (od

kwietnia 2018 r członek Głównej Komisji Rewizyjnej),

Ponadto dołlor Iwona

Sulima brała udział w organizacji cykliczrej

rniędzynarodowej

konferencji; w latach 2007-2018 jako członek komitetu organizacyjnego ośmiukolejnych

konferencji Intemational Conierence Engineering, Computer Science and Education
(wczęśniejIntemational Conferęncę on Engineering and Education), w tym trzy mzy jako
seketarz naŃowy komitetu (2014 I., 20 1 6L, 201 8r.),

z przed§tawionych dokumentów vynika,

i kiea§Ynym

że doktoi Iwona

sulima je§t akłwnym

dydaktykiem. Potrafi przenieśćswoje osiągnięcia naukowe na grunt

programów edukacyjnych realżowanych

nie tylko na macierzysĘrn

Wydziale.

osiągnięcia Habilitantki na polu działa|nościdydaktycznej oceniam wTsoko.

Dokonania doktor Iwony Sulimy również w zakre§ie organżaryjnym naleĘ
ocenić rły§oko - ponadstandardowo.

Osiągnięcia dorobku dydaktycznego

i

organizacyjnego W

po§tępołvaniu

habilitacyjnym doktor Iwony Sulimy oceniam wyśoko,
wnio§ek końcowy
Oceniając przedłożonąpracę habilitacyjną doktol Iwony Sulimy nalezy stwierdzić, ze
przeprowadziła Ona szereg oryginalnych doświadcżeńo charaLlęrzę zarówno poznawcz}m

jak i aplikacyjnym. oryginalność w)mików została potwierdzona

w

publikacjach w tym w

czasopismach z żw. lisf filadelfrjskiej, Habilitaltka stawia ważle stwierdzenia o charal,tęrze

poznawczyrn
głóWny

i lłrosi znaczący rłkładw rozwój fuźynierii materiałowej. Zteallzowńa cel

Łn, plzedsta\Miła na

t]ę istniejącego stanu wiedzy, własny wkładu w

dżedzinie badń

podstawowych i utylitamych dotyczących optymalizacji składu chemicznego oraz waruŃów
ob?ym}nvania kompoz}tów na osnowie stali auś€nitycznej

3

1

6lwzmacnianych dwuborkem

t}łanu,

9

W

srrmie zarówno dolobek publikacyjny, orgałtizacyjrry

i dydaltycmy

doktor Iwony

Sulimy jak i samą rozprawę habilitacyjną w kontekście starań o uzyskanie stopnia doktora
habilitowanego rł dziedzinię inżyńerii mateńałowej oceniam pozytywnie.

Biorąc pod uwagę przedlożoną rozprawę oraz opis dorobku naukowego wraz z
kopiami publikacjami, ź,yciorys naukowy oraz inne elementy dośtarczonej dokumentacji
§twierdzam, że śpełniająone wal,unki określone w Uśtawie o stopniach naukołrych i
o
§tule naukowym z dnia 14 narca 2003 roku i przekładem śwoje poparcie dla wnio§ku
nadanie dr inż. Iwonie Sulima stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie

nauktechnicznych, w dy§cyplinie inźrynieria materiałowa.
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