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RECENZJA

rozprawy habilitacyjnej ,,Spiekane kompdrr,, stalowe wzmacniane dwuborkiem

tytanu" oraz dorobku naukowego, fydaktycznego i organizacyjnego

dr inz. lwonf Sulimy.

Recenzja opracowana w oparciu o pismo lzietana Wydzialu Metali NieZelaznych

Prof. dr hab. inz. Tadeusza Knycha z dnia 2.10.2018 r

I. Charakterystyka Habilitantki

Dr inz. lwona Wydziatu Metali Niezelaznych Akademii

G6rniczo - Hutniczej w Krakowie, kt6rq uk{flczyta 15 lipca 1999 roku uzyskujqc tytul

zawodowy magistra inzyniera inzyniep'ii materialowej. Pracg magisterskq

zatytuNowanq ,,Wptyw rodzaju pokrycia na vytasnoSci potqczenia w ukNadzie Al/AlzOs"

wykonata pod kierownictwem Prof. dr hab. !irz. Borysa Mikulowskiego.

Pragnqc poszerzye swojq wiedze i komNetencjq kontynuowata studia na Wydziale

G6rniczym na kierunku Zarzqdzanie i M{rketing uzyskujqc 3 lipca 2001 r. tytul

magistra inZyniera. Pracq dyplomowq zatytulowanq ,,Cena jako instrument

marketingu strategicznego" wykonala pod kferownictwem dr inz. Arkadiusza Utrata.

W 2004 roku uzyskata stopieri doktora nluk technicznych w dyscyplinie inzynieria

materiatowa na Wydziale Metali NiezelaLnych Akademii G6rniczo Hutniczej.

Promotorem rozprawy doktorskiej zatytulfwanej ,,Wptyw wybranych parametrow

;Sulima jest absolwente
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Pracq zawodowq i naukowo - badawczqPani Dr inZ. lwona Sulima rozpoczqlaw

2005 roku na stanowisku asystenta w lnstytucie Techniki na Wydziale

Matematyczno-Fizycznym, Akademii Pedagogicznej, obecnie Uniwersytetu

Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, a nastgpnie od 2OO7 r.

na stanowisku adiunkta.

Od 2015 t. jest Kierownikiem Pracowni Wytwarzania i Badania Materiat6w

Spiekanych a od 2017 r, petni funkcjg Zastqpcy Dyrektora ds. Nauki i Dydaktyki w

lnstytucie Techniki na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Technicznym,

Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.

!! Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Od poczqtku swojej pracy naukowej Habilitantka wykazywata sie duzq

aktywnoSciq naukowq. Zgromadzila warto6ciowy dorobek naukowy w tematyce

badawczej zwiqzanq z metalurgiq proszk6w.

Opublikowany dorobek naukovrry Habilitantki obejmuje 11 pracprzed uzyskaniem

stopnia dr nauk technicznych. Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych

Habilitantka opublikowala 56 prac, w tym 9 prac autorskich. W wykazie czasopism

JCR zamieszczono 17 publikacji, w tym 16 po doktoracie. Sumaryczny impact factor

zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 24,325. Sumaryczna iloSc punkt6w wg.

punktacji MNiSW vtynosi 727. Liczba cytowaf Habiliiantki wg. Web of Science

wynosi 130. Natomiast indeks Hirscha wg Web of Scidnce wynosi 7 wg. stanu na

25.10.2018.

Ponadto Habilitantka uczestniczyla w 24 konferencjagh o zasiqgu krajowym i 28 o

zasiqgu miqdzynarodowym m.in. w Kanadzie, Portug4lii, Woszech, Niemczech i

Czechach.

Analizujqc osiqgniecia naukowe Pani dr inz. lwony Sulimy wg kryteriow oceny

podanych w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1

wrzeSnia 2011 r (Dziennik Ustaw Nr 106) stWierdzam, 2e sq dobrze

udokumentowane. Szczeg6lne kryteria zawarte w podanym zarzqdzeniu w $ 3 pkt 4a

- autorstwo lub wsp6tautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujqcych

siq w bazie JCR oraz w S 4 pkt 1 - dotyczqcym autorstwa lub wspolautorstwa

monografii, publikacji naukowych w czasopismach miqdzynarodowych lub krajowych

innych ni2znqdulqcych siqw bazachlub na liScieokt6rym mowaw S3 a takze w $
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4 pkt 8, wskazujqce na wygloszenie referat6w na konferencjach migdzynarodowych

lub krajowych stwierdzam, zp speNnia te kryteria w stopniu wystarczajqcym. Jedynie

mozna zwr6ci6 uwagg na fhkt, stosunkowo malo prac autorskich w publikowaniu

wynik6w badafi naukowych.

Kolejne kryteria oceny opiqgniqc naukowo-badawczydh zgodnie z cytowanego

Rozporzqd zenia dotyczq wafto6ci sumarycznego impact fflctor publikacji naukowych

wg listy JCR - pkt 4, okre6lafece liczbg cytowani wg bazy Web of Science, sq takze

spelnione. Dr inz. Iwona Sulima uzyskala odpowiednie wskaZniki bibliometryczne by

ubiega6 siq o stopiefi dr habilitowanego.

R6wniez osiqgniqcia ohre6lone kryteriami przedstavyionymi w S 4, pkt 6-8

Rozporzqdzenia sq w petni spelnione. Habilitantka brala udzial w projektach

krajowych i miqdzynarodowy-ch.

W podsumowaniu mojej oceny stwierdzam, 2e Pani Dr inZ. lwona Sulima spetnia

kryteria oceny dorobku naukbwego. Posiada udokumentowane osiqgniqcia naukowo-

badawcze oraz wskazuje du2q aktywnoS6 naukowq w dyscyplinie in2ynieria

materialowa. Opublikowany dorobek naukowy Habilitantki jest ilo6ciowo

wystarczajqcy i merytoryCznie warto6ciowy a wyniki prac zostaly szeroko

upowszechnione w Srodowisku krajowym i miqdzynarodowym.

Prowadzona pzez Habilitantkq dzialalnoS6 dydaktyczna jest Sci6le zwiqzana z

prowadzonq dziatalno5ciq naukowo badawczq. Dotychczasowa dziatalno66

dydaktyczna obejmowala prowadzenie wyktad6w, 6wiczefi audytoryjnych i

laboratoryjnych dla student6w Wydzialu Matematy czno-Fizyczno-Technicznego na

prowadzonych na tym Wyd4iale kierunkach studi6w. Ponadto jako instruktor Pani dr

inZ. lwona Sulima prowadzila szkolenia dla nauczycieli i dyrektor6w szko* w ramach

projektu ,,Technologie informacyjne i edukacja multimedialna w praktyce szkolnej". W

latach 2OO8-201 byta rowniBz kierownikiem studi6w podyplomowych ,,Technologie

informacyjne".

Byla promotorem 39 prac magisterskich, 25 prac inilynierskich i 6 prac na

studiach podyplomowych. frecenzowala szereg prac magisterskich i inZynierskich.

Ponadto Pani dr inz. lwonq Sulima byla opiekunem naukowym prac badawczych

student6w kola naukowego Inzynierii Materialowej. Petnita r6wnie2 funkcje opiekuna

roku w latach 2006-2015 na kolejnych rocznikach na kierunku Edukacja Techniczno-

lnformatyczna na studiach s(acjonarnych I stopnia.
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W celu popularyzacji naukijako Przewodniczqca Komisji ds. promocji w lnstytucie

Techniki uczestniczyNa w organizacji Dni Otwartych w latach 2011-2015, Festiwalu

Nauki w latach 2011-2013 oraz w Matopolskiej Nocy Naukowc6w w latach 2015-

2016, podczas kt6rych prowadzita warsztaty z zagadnieh inzynierii materiatowej.

Natomiast w roku 2014 petnila funkcje pelnomocnika Rektora ds. Organizacji

Festiwalu Nauki w ramach Uniwersytetu Pedagogicznego.

Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskieg o oraz

wsp6tpracy miqdzynarodowej okre6lone w S 5 Rozporzqdzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wy2szego sq spelnione w calo6ci.

Habilitantka wykazuje r6wnieZ duZq aktywno66 organizacyjnE. W latach 2012-

2015 byta cztonkiem Og6lnouczelnianego Zespolu ds. Nowoczesnych Form

Ksztalcenia Uniwersytetu Pedagogicznego dzialalqcego w ramach Europejskiego

Centrum Ksztalcenia Ustawicznego i Multimedialnego.

Wniosta r6wnie2 wkNad w wyposaZeniu w aparaturq nowych Pracowni w lnstytucie

Techniki ze Srodk6w Unii Europejskiej. Ponadto w ramach dzialalnoSci dydaktycznej

petnita szereg odpowiedzialnych funkcji.

Reasumujqc urysoko oceniam dziatalno66 organizacyjnq Pani dr inZ. lwony

Sulimy.

Podsumowujqc powylszq charakterystykq dziatalnoSci naukowo-dydaktyczno-

organizacyjnej, stwierdzam, ze Habilitantka posiada przede wszystkim wartoSciowy

d o robek n a u kowy oraz znaczqce osiqg n iqcia dyd aktyczn o-o rga n izacyj n e.

lll Ocena osiqgniecia stanowiqcego podstawq wszczgcia postepowania

habilitacyjnego

Monografia kt6ra zostala wskazana jako gNowne osiqgniecie naukowe w spos6b

naturalny i oczywisty wynika z zainteresowafi naukowych oraz wieloletniej

dziatalno6ci badawczej dr inZ. lwony Sulimy i dotyczy zagadnie6 spiekania

kompozyt6w o osnowie stali austenitycznej AlSl 316L wzmacnianych dwuborkiem

tytanu.

Celem prac badawczych przedstawionych w monografii byto opracowanie i

otrzymanie spiekanego materialu kompozytowego o osnowie stali austenitycznejAlSl

316L wzmocnionej dwuborkiem tytanu przy wykorzystaniu nowoczesnych technik:

spiekania wysokoci6nieniowego HP-HT i metody SPS/FAST.
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Habilitantka przyjqla bardzo ambitny, szeroki i wielowqtkowy zakres badah.

Przyjgty zakres badah zostat zrealizowany poprawnie i starannie.

Wyniki badan i pomiar6w, prezentowane w rozprawie habilitacyjnej sq poprawne i

warto6ciowe.

Gt6wnym osiqgnieciem naukowym jest przeprowadzenie analizy

termodynamicznej pozwalajqcej na okreSlenie r6wnowagi faz w ukladzie

wielosktadnikowym Fe-Ti-B-Cr-Mo-Ni. Przeprowadzona analiza moZe posluzy6 w

praktyce do oszacowania temperatury kohca krystalizacji w procesach

nier6wnowagowych i do okre6lenia zawarto6ci faz w materiale kompozytowym o

osnowie faz w materiale kompozytowym o osnowie stop6w 2elaza po procesie

spiekania.

Nalezy jednak wspomnie6, 2e Habilitantka w analizie pominqla wiele istotnych

czynnik6w kt6re wptywajq na wta6ciwo6ci spiekanych materiat6w. Mozna tu wymieni6

np. fakt, 2e Habilitantka nie podala jakq metodq zostal otrzymany proszek

austenitycznej stali nierdzewnej, nie wymieniajqc r6wnieZ petnej nazwy handlowej

proszku. Stopiefi rozwiniqcia powierzchni wlaSciwej proszku, kt6ry jest konsekwencjq

sposobu wytwarzania proszku, jest jednym z najwazniejszych czynnik6w

determinujqcych kinetykg procesu spiekania. Brak jest r6wnie2 wskazanie jakich

konkretnie wta6ciwo6ci Habilitantka spodziewala siq uzyska6 stosujqc metody

spiekania HP-HT i SPS/FAST i dlaczego wla5nie te metody, a nie inne dajq

gwarancjq uzyskania okre6lonych wtaSciwo6ci; ktorych nie moZna uzyska6 w bardziej

prosty i ekonomicznie uzasadniony spos6b. Brak jest dyskusji i merytorycznego

uzasadnienia wyboru zaproponowanych metod wytwarzania spiekanych material6w

kompozytowych.

W podsumowaniu oceniam, 2e recenzowana rczprawa habilitacyjna stanowi

oryginalne wartoSciowe opracowanie naukowe zawierajqce wiele nowatorskich

wqtk6w, dostarczajqcych inspiracji do dalszych badafi naukowych. Praca

charakteryzuje siq wysokim poziomem naukowym. Przeprowadzone pzez dr inz.

lwong Sulimq badania oraz ich analiza, wnoszE istotny wktad w rozw6j in2ynierii

materialowej jako dyscypliny naukowej, a w szczegolnoSci zagadnief dotyczqcych

technologii wytwarzania i wlaSciwo6ci material6w kompozytowych o osnowie

metalowej. Ponadto zwraca uwage przejrzysty uktad pracy, staranna szata graficzna

a uZyte slownictwo i terminologia zgodne sE z obowiqzujqcymi przepisami i normami.
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V Wniosek koficowy 
I

I

Rozprawa habilitacyjna dr inZ. lwony Sulir"r\y stanowi podsumowanie

prowadzonych od wielu lat badafi, jest Jej sJmodzielnym, oryginalnym i
I

wartoSciowym dorobkiem. W recenzowanej rozprav{ie habilitacyjnej oryginalnym

rozwiqzaniem zaproponowanym przez Habilitantkq, jdst analiza termodynamiczna

pozwalalEca na okre6lenie r6wnowagi fazw ukladzie wielosktadnikowym Fe-Ti-B-Cr-

Mo-Ni. Wyniki obliczeh termodynamicznych zostaty zweryfikowane poprzez wyniki

analizy fazowej kompozyt6w AiSl316L-TiBz spiekanych metodami HP-HT i

SPS/FAST.

Dr inZ. lwonq Sulimq postrzegam jako osobg konsekwentnq, wytr',waha oraz

pracowitq. Przedstawione powyzej czqstkowe oceny jego dzialalno6ci wskazujq

ponadto, 2e posiada znaczqcy dorobek naukowy, wykazuje duZe osiqgniqcia w pracy

dydaktycznej, jak r6wnie2 wykazuje sie zaangaZowaniem i skutecznoSciq w

dziaNalnoSci orga n izacyj nej.

Z powyZszych wzglqd6w wnioskuje do Komisji Habilitacyjnej i Rady Wydziatu

Metali Nie2elaznych Akademii G6rniczo-Hutniczq o nadanie Pani dr inz. lwonie

Sulimie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie

inZynieria materialowa.
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