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RECENZJA

całokształtu dorobku naukowego, pracy dydaktycznej i działalności organizacyjnej
dr inż. Piotra Mioduszewskiego

W sprawie przeprowadzenia postępowania habiI itacyjnego.

UWAG| WPRoWADZAJĄCE

Podstawq recenzji sQ osiqgnięcia naukowe Wnioskodawcy anal izowane przez pryzmat
kryteriÓw: określonych w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym W zakresie sztukiz dnia
2003-03-14 (Dz.U.20O3.65.595,  z  pÓźniejszymi zmianami)  oraz Rozporzqdzeniem Min ist ra Nauki
i  Szkoln ictwa Wyższego z dnia 01.09.201L r .  (Dz.U.2011.196 poz.1165| i  z  26 września 201"6 (Dz.  U.  z
201'6 r., poz.1-586)., okreś|ajqcego kryteria oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia
doktora ha bi l i towa nego.

Bazq d|a opracowanej recenzji jest pismo (nr 251lWM/2oI8 z dnia 28.Lt.2o18 r.) prof. dr
hab.  inż. Dar iusza Mik ie lewicza -  Dz iekana Wydziału Mechanicznego Pol i technik i  Gda sk ie j  -  oraz
załqczona dokumentacja wniosku Kandydata. W ocenie jej materiatu, korzystałem z anal izy Jego
dorobku przedstawionego W autoreferacią (w tym z ana|izy zbioru kopii 15 powiqzanych
tematycznie publikocji - 14 po doktoracie), a także oceny Jego autorskiego wkładu w budowę 3
systemÓw komputerowego wspomagania prac pomiarowych i bada symulacyjnych hałasu
generowanego przez poruszajqce się pojazdy samochodowe z roinym ogumieniem, na rÓznych
nawierzchniach, ktÓre zostały wybrane przez Kandydata. Dokumentujq one Jego dokonania
badawcze w obszarze tematycznym ,,Rozwoj metod pomiarowych badania wpływu nawierzchni
drogowych na hatas komunikocyjny,,, i ktÓre majq określićJego wkład w rozwÓj dyscypliny naukowej
lnżynier ia Mechaniczna,  dawniej  Budowa i  Eksploatacja Maszyn.

SYLWETKA KANDYDATA

Dr inż. P iotr  Mioduszewski  uko czyt  studia w 1993 r .  na Wydz ia|e Mechanicznym Pol i technik i
Gda sk ie j  uzyskujqc stopien magistra inzyniera na specja|ności  Samochody i  C iqgnik i .

Kolejny stopieri naukowy uzyskat w roku 1999, po obronie rozprawy doktorskiej pt. ,,Wptyw
opon na hatas w kabinie somochodtJ,,, ktÓra decyzjq Rady Wydziatu Mechanicznego Politechniki
Gda skiej zostata wyrÓzniona..

Doświadczenia zawodowe zdobywat będqc zatrudnionym od roku 1993 do chwil i  obecnej na
Wydzia|e Mechanicznym PoIitechniki Gdariskiej, poczqtkowo jako asystent (1993-1999) , pÓŹniej jako
adiunkt (1999-201.4), a ostatnio jako starszy wyktadowca (201.4- nadal).

Swoje umiejętności zawodowe poszerzał na corocznych; (od roku 1.996); ki|kutygodniowych
stazach naukowo-badawczych w Szwedzkim Narodowym Instytucie Drog i Ruchu Drogowego
(Swedish Notional Rood and Transport lnstitute); VTl w Linkkoeping, prowadzqc wspÓ|ne z jego
pracownikami badania w ramach Iicznych międzynarodowych projektÓw badawczych.

Jego wiedza i dokonania naukowe sq okreś]one szerokim spektrum prob|emÓw zwiqzanych:
z budowq narzędz i  do pomiaru i  ana| izy hatasu poruszajqcych s ię samochodÓw, określenia gtÓwnych
jego determinant powiqzanych Z parametrami ich ogumienia,  a takze rodzajem nawierzchni



drogowych, nakreś|eniu warunkÓw redukcji hałasu drogowego, ćl także rozpoznaniom akustycznych
charakterystyk pojazdÓw elektrycznych i hybrydowych.

Uważam, ze reaIizowane dr inz. Piotra Mioduszewskiego prace po uzyskaniu stopnia doktora
nauk technicznych, zmierzały W kierunku wypracowania wskaza do dyrektywa 2oo2/49/wE i
powiqzanych z niq zatqcznikÓw, formułujqcych reguły modelowania, oceny i zarzqdzania poziomem
hatasu w środowisku - w kluczowym problemie . jakim sq zagadnienia prognozowanie hałasu
drogowego. Zagadnienia te nalezq do aktuaInych wspÓłcześnie, z uwagi na potrzebę wprowadzania w
tym zakresie ujednoliceri metod W całej Europie, objętej nazwa cNoSsoS (Common Noise
Assessment Methods), i ktÓre powinny zaczqć funkcjonować już od najblizszego czasu; (w Polsce
od 20I9).Majq więc widocznq perspektywę W budowie innowacyjnych rozwiqzafl, Wspomagajqcych
real izację zada idziała słuzqcych ochronie środowiska przed hatasem.

1l. ocENA DoRoBKU NAUKoWo-BADAWCZEGo KANDYDATA W TYM WARToścl
NAUKOWEJ CYKLU WYBRANYCH PUBLIKACJI.

Dr inż. Piotr Mioduszewskljako rozprawę habiI itacyjnq przedstawił monotematyczny cykI 15
publikacji (14 po doktoracie, w tym 7 samodzielna), uzupetnionych przekazem autorskich
implementacj i w opracowanych narzędziach badawczych, tj. : programem komputerowym do
symu|acji hałasu przejezdzajqcych samochodÓw na podstawie hałasu emitowanego przez
poszczegÓlne ŹrÓdła hałasu, czy zbudowanq instrumentaIizacjq pomiarowq Wraz z software,em -

dedykowanq komputerowemu Wspomaganiu prac pomiarowych iocen hałasu opon
samochodowych i nawierzchni drogowych metodq CFX, przy użyciu skonstruowanej przyczepy
badawczej  TIRESONIC Mk3 oraz TIRESONIC Mk4.

Sq one ujęte wspÓlnym tematem tematycznym ,,RozwÓj metod pomiarowych badania
wpływu nawierzchni drogowych na hałas komunikacyjny,,, co jest zgodne z Ustawq.

Stanowiq sobq zwartq tematycznie całość. Mozna je traktować jako raport z docieka i
osiqgnięć badawczych Kandydata, raportujqcy Jego wyniki uzyskane W pracy, w wielu
międzynarodowych Grupach Roboczych oraz zespotach reaIizujqcych l iczne projekty
międzynarodowe w rąmach: V, Vl iV|l Programu Ramowego Unii Europejskiej, a także l icznych
krajowych, w tym teŻ z prac badawczych rea|izowanych na rzecz przedsiębiorstw wykonywujqcych
nawierzchnie drogowe.

ogot dorobku naukowego Habil i tanta został omÓwiony W po|sko i angielskojęzycznym
autoreferacie (zalqcznik 2) |iczqcym 34 stron maszynopisu każdy. Na kolejnych stronach
dokumentacji; (załqcznika 4); zostat przedstawiony ,,Wykaz dorobku habi!itacyjnego,, uzupetniony
kopiami pub|ikacji prac naukowych; (zołqcznik 6|; powiqzanych z gtÓwnym nurtem podjętego przez
niego tematu badawczego.

Przedłozony do oceny Autoreferat zawiera omÓwienie: celu naukowego wybranych do oceny
prac Kandydata, osiqgnięte wyniki badawcze, z wskazaniem po|a ich potencjaInego wykorzystania.
Punktuje takze pozostate osiqgnięć, w tym powiqzania Jego wynikÓw badawczych z standardami
|So, udziały w międzynarodowych i krajowych projektach badawczo-rozwojowych, a także rezultaty
rozpozna i poszukiwa badawczych ukierunkowanych na problematykę: monitoringu środowlska,
cichych nawierzchni, czy oceny hałasu emitowanego przez samochody elektryczne i hybrydowe.

Habil i tant zamieszczał wyniki swoich bada W czasopismach : Noise Control Engineering, The
Annual Review of Tire Materials and Tire Manufacturing TechnoloEy, oraz w Zeszytach Komisj i
Naukowo-Problemowej PAN :Badania, Eksp|oatacja, Technologia PojazdÓw Samochodowych i
SiInikÓw Spal inowych. GłÓwny dorobek publikacyjny ma reprezentację w materiatach konferencji
międzynarodowej lnter-Noise. Ponadto, wyniki bada Habil i tanta majq autorskie przedstawienie w



rozdziała ch 2.2.5,2.3,2.4,2.5,6.I.3,7.24,7.2.5,7.3,8 i 9 monografi| pt. ,,Development of Procedures

for Certifying Noise Testing Equipment,,,wydanej pod redakcjq J.Ejsmonta.

W świetle istniejqcego stanu wiedzy naukowej i ich odnośnikÓw praktycznych, raportowanym
wynikom Kandydata w przedłożonym cyk|u pub|ikacj i , można przypisać atrybut nowego przekazu wiedzy z
zakresu : planowania, organizacj i i  prowadzenia trudnych eksperymentÓw badawczych, ukierunkowanych
na poszukiwania ujednoliconych rozwiqzari modelowych isoftware,owych, dedykowanych rozwiqzaniom
pomocnym w reaIizacj i akustycznych map hatasu drogowego. Reprezentujq sobq wartościowe
uzupetnienie istniejqcych w tym zakresie wskazari real izacyjnych.

W szczegÓlności można zwrocic uwagę na autorskie wyniki Kandydata dedykowane:

O anaIizie własności obl iczeniowych rozwiqza modelowych hałasu generowanego przez
poruszajqce się pojazdy, obecne w opisach a|gorytmaml obl iczeniowymi sPB i CPX;

. budowie nowego przekazu informacyjnego dla praktyki real izacj i symulacyjnych
eksperymentÓw - stużqcych anal iz ie wptywu rodzaju nawierzchni drogowych na poziom
hatasu komunikacyjnego generowanego przez poruszajqce się samochody. okreś|one
budowq autorskich narzędziami wspomagania komputerowego, a także wskazaniami
projektowymi oryginaInej konstruk cji przyczepy pomiarowej Wraz przYporzqdkowanq jej
instrumental izacja pomiarowq i obl iczeniowq Tiresonic Mk3 oraz Tiresonic Mk4;

. rozpoznaniu rÓznych uwarunkowa pomiaru hatasu drogowego metodq CPX w odniesieniu
do : zmiennych warunkÓw temperaturowych, rożnych repl ik nawierzchni drogowych i
prędkości poruszajqcych się samochodÓw, czy wpływu twardości i  starzenia opon, a także
doskonaleniu metod pomiarowych, umożliwiajqce określenie odpowiednich wspÓłczynnikÓw
korekcyjnych, dla zharmonizowania stosowanvch metod certyf ikacyjnych procedur
badawczych.

Uzyskat je, poprzez: zaplanowanie trudnych eksperymentÓw badawczych, wykonanie
pomiarÓw, twÓrczy udział w ich ana|izie i  interpretacj i , a także Wyprowadzenie z nich stosownych
wnioskÓw.Znalazty one autorskie rozpowszechnienie w materiatach Iicznych, wspÓlnych z innymi
autorami publ ikacj i je dokumentujqcych. tch rezultaty wpisujq się w aktualny nurt badawczy
zajmujqcych się tym! zagadnieniami w świecie.

lstotne zastrzeżenie moze budzić struktura i ranga przedstawionego do oceny cyklu L5 (14
po doktorocie)publikacji. W ich składzie sq gtÓwnie prace : zespołowe (tytko 7 autorsko/, publikacje w
materiałach konferencyjnych (8), W lokaInych wydawnictwach (4), ty|ko (3) W czasopismach
znajdujqcych się w bazie JCR.

Do słabych punktÓw raportowanych badari i ich opisÓw pub|ikacyjnych, nalezy tei za|iczyĆ
brak oceny niepewności zrealizowanych przez Kandydata rozpozna badawczych, ktÓra powinna
towarzyszyć każdemu rozpoznaniu naukowemu, i jest wymagana dla każdego procesu kontrolnego.
obecność zwiqzanych z tym pojęciem informacji w przekazach pub|ikacyjnych, pozwoliłaby nadać
uzyskanym przez Kandydata wynikom wa|or petniejszej wiarygodności, bqdź pozwoIitaby
ukierunkować da|sze podejmowane w tym zakresie badania, na niezbędne korekty, na jakq powinni
zwrÓcić uwagę badacze zajmujqcy się ocenq zagroŻen hatasowych generowanych ruchem
d rogowym.

Przy takiej strukturze dorobku pub|ikacyjnego; zdoniem moim; powinna być napisana;
recenzowana autorska monografia ,,habilitacyjna,,, w ktÓrej Kandydat jednoznacznie przedstawiłby
swoje wtasne, istotne z punku widzenia naukowego wyniki badawcze syntetycznie je wypunktował.
WÓwczas nie bytoby wqtpliwości, o Jego autorskim wktadzie W rozwÓj określonej dyscypIlny
naukowej i ich znaczenia dla praktyk obl iczeniowych i kontrolnych, generowanych wymogami i
potrzebami realizacji map hałasu, ktÓrych wymÓg sporzqdzania dekretuje dyrektywa 2oo2l49/WE.

Nie można też uzyskanym przez Kandydata wynikom badawczym przypisać atrybutu dobrego
ich rozpowszechnienia W obiegu naukowym, ktÓre pozwo|iłyby szerzej go identyfikować W



środowisku naukowym., W tym W krajowym szeroko zajmujqcym się tymi zagadnieniami.
Potwierdzajq to bardzo niskie wartości wskaźnikÓw bibliometrycznych zatqczonej |isty pub|ikacji
przedłozonej do oceny. Dokonujqc ich przel iczenia, wzg|ędem Jego autorskiego wkładu W ich
reaIizację, uzyskujemy wartość sumarycznego wskaźnika lF ( lmpact faktor .według l isty JCR) na
poziomie okoto 0.8, co może generować istotne zastrzeżenia wzgIędem rangi dorobku
monote matycznego cykl u pu bl ikacj i Ka ndydata.

Podsumowujqc ten punkt oceny cyklu 15 pub|ikacj i objętych tematem ,,RozwÓj metod
pomiarowych badania wptywu nawierzchni drogowych na hałas komunikacyjny,,, stwierdzam ze
nie jest on W pełni satysfakcjonujqcy jako materiał do ubiegan|a się o stopie doktora
habi|itowanego. Może generować zastrzeżenia, pomimo identyfikowalnych W nim pierwiastkÓw
nowej autorskiej bazy wiedzy; (w warstwie poznawczej i aplikacyjnej); odnoszqcej się do rozpoznaf'l
uwarunkowa generacj i okreś|onych struktur hatasu drogowego.

Anal izujqc pozostały dorobek naukowo-badawczy dr inż. Piotra Mioduszewskiego warto
zauważyć, że określa go |ista pub|ikacj i ściśle powiqzanych z gtÓwnym nurtem prac Kandydata. Sq
one uzupetnieniem dokonari badawczych prezentowanych w omÓwionym cyklu prac, traktowanych
jako odpowiednik rozprawy habi| itacyjnej. Zawarte w nich treści majq si lne powiqzania z
a p| i kacyjnym i zada nia m i och rony a kustycznej środowiska.

Zostaty one ukierunkowane na zagadnienia:

. budowy rozwiqza ciqgtego monitoringu hałasu ;

. oceny wpływu starzenia się nawierzchni drogowych na ich hataśIiwość ;

. monitoringu wtasności akustycznych rÓznych typow nawierzchni drogowych, zarÓwno
uktadanych w Polsce jak i w innych krajach Unii Europejskie ;

. opracowanie procedur kwalif ikacj i i  nadawania etykiet akustycznych rÓznym rodzajom
nawierzchni ;

. oceny własności akustycznych hatasu generowanego przez samochody e|ektryczne i
hybrydowe.

Sumaryczna dorobek publikacyjny zwiqzany z nazwiskiem Kandydata, wyraża się |iczbq 71
publikacji naukowych w wydawnictwach zbiorowych recenzowanych, w tym wspÓłautorstwo w 3
monografiach. Większpść z nich jest w anglojęzycznej wersj i  językowej. Dr inż. Piotr Mioduszewski
jest rÓwniez autorem 3 instrukcjami obstugi d|a opracowanych programÓw komputerowych i
systemu pomiarowego, a takze 8 prezentacji (wśrÓd nich 4 dla zoproszonych wystqpieri), 6
wspÓtautorskich pub|ikacj i znajduje się w bazie JCR. Można im przypisać wartość sumarycznego lF;
(zwiqzonego z tq listq); rÓwnq 3.560. . ogÓlna liczba cytowa publikacji z Jego udziałem wedtug bazy
Web of Science wynosi 33 (114 dla bazy Scopus, zaś Google Scholar 253 ) przY indeksie Hirscha h .

wtaściwym d|a wybranej bazy danych na poziomie 2 (WoS),5 (Scopus) i7 (Google Scholar).

Kandydat uczestniczył W 22 międzynarodowych konferencjach na ktÓrych wygłosił 24
referaty, a takze 20 krajowych seminariach i konferencjach - potqczonych z wygłoszeniem 20
referatÓw. Ma ponadprzeciętny dorobek w zakresie udziału w międzynarodowych i krajowych .

centraInie f inansowanych prlez KBN, NcBiR MNiSzW projektach badawczych, wyrazajqcy się | iczbql9
projektÓw (po doktoracie), w ktÓrych petnit funkcje: gtÓwnego wykonawcy, wykonawcy, kierownika
zadan ia .

Ponadto jest on autorem bqdź wspÓłautorem L7 raportÓw z prac wykonanych w ramach
real izacj i projektÓw europejskich i międzynarodowych oraz grup roboczych |so, a także okoto 200
sprawozdari z bada hałasu opon samochodowych i nawierzchni drogowych, prowadzonych na
z|ecenie zagranicznych i krajowych kontrahentÓw.

Jego dorobek naukowo-badawczy na tym po!u był wielokrotnie uhonorowany Nagrodami
Rektora PG : Zespołowq l stopnia (1996), Zespołowq !! stopnia (1997), indywidua!nq |I stopnia(1999),
indywlduaInq l|| stopnia(1999), Zespołowq l! l  stopnia (20oa/2005)i oraz lndywidualnq l lI stopnia



(2015). Treści poznawcze dorobku Habi|itanta , można uznać za czynnik stymu|ujqcy rozwÓj metod

dedykowanych zadaniom prognozowania hałasu drogowego oraz projektowania rozwiqza go

ograniczajqcych, a ich naukowe Wyznaczniki majq si|nq motywację apl ikacyjnq. Sq elementem

tworzenia innowacyjnych rozwiqzafitechnicznych. oceniam pozostaty dorobek Kandydata bardzo

pozytywnie.

Podsumowujqc ten punkt opini i  - dotyczqcy wybranego, monotematycznego cyk|u pubIikacj i

oraz oceny pozostatego dorobku naukowo-badawczego - uważam, że dorobek Habi|itanta; (przy

uwzgtędnieniu tego dużego zaangażowanie w reolizację licznych projektÓw badawczych); można

klasyfikować na poziomie niezbędnego minimum okreś|onego Wymogami stosownej ustawy.

III. OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO I ORGANIZACYJNEGO.

DziataIność dydaktyczna Kandydata; (procownika Wydziatu Mechanicznego Politechniki

Gdariskiej); jest okreś|ona rokrocznie rea!izowanym przez niego procesem dydaktycznym na

macierzystym Wydzia|e, w formie: wykładow, ćwicze , projektÓw, |aboratoriÓw i seminariÓw

dyp|omowych oraz na kursach specja|istycznych d|a kandydatÓw na rleczoznawcÓw S|MP NoT.

Cechuje go zasługujqcy na uwagę dorobek dydaktyczny, Wynikajqcy zarÓwno z zaangażowania w

opracowanie nowych treści i form nauczania (autorskich wyktadow, ćwiczeri i budowy nowych

stanowisk laboratoryjnych), jak i reaIizacja programowego procesu dydaktycznego. Dr inż. Piotr

Mioduszewski prow adzi zajęcia z autorskich przedmiotÓw : Podstaw eksploatacji maszyn i urzqdze ,
podstaw eksploatacj i pojazdow samochodowych, Mechatroniki w pojazdach i maszynach roboczych,

Rekonstrukcj i wypadkow i katastrof, Rzeczoznawstwo techniki samochodowej i rekonstrukcja

wypadkow, dla ktÓrych opracowywał pomoce dydaktyczne.

Byt promotorem 48 prac dyp|omowych oraz 85 projektow dyplomowych inżynierskich, ktÓre

W znacznej I iczbie były powiqzane z uczestnictwem dyplomantÓw w real lzacj i prac naukowo-

badawczych prowadzonych przez Kandydata w Uczelni.

Za swojq dziatalność na tym po|u byt nagradzany Nagrodami Rektora PG : indywidua|nq l l

stopnia(1 995/96) oraz Zespotowq l|| stopnia (2oo4/f005),

Dr inz. Piotr Mioduszewski bierze udziat w życiu naukowymi organizacyjnym środowiska. Jest

cztonkiem SlMP NoT,. gdzie petnit funkcje V-ce Przewodniczqcego Sekcji Samochodowej przY

Zarzqdzie oddziatu Gdarisk (1998-2006), oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Naukowego

Motoryzacj i . UdzieIa się W pracach międzynarodowych grup eksperckich W zakresie hałasu

komunikacyjnego, W ramach dwoch grup roboczych Międzynarodowej organizacj i Normalizacj i lSo :

ISO/TC 43/SC 1 WG 33 (Measuring method for comparing traffic noise on different road surfaces) i

;SO/TC 43/SC L WG 2t (Effect of temperature on tyre/road noise testing) . Jako ekspert w zakresie

hataś|iwości nawierzchni drogowych brał udział z gtosem doradczym W pracach sejmowej Komisj i

lnfrastruktury Sejmu Vl l kadencji.

Pracujqc na Wydziale mechanicznym PG pełnit szereg odpowiedziaInych funkcji jako członek:

Rady Wydziatu (2002-2005/, Wydziatowej Komisji Wyborczej (2000-2004.zastępca Przewodniczqcego

i cztonek w latach 2008-201"2),Wydziatowej Komisji ds. Nauki (2002-2008), Wydziatowej Komisji ds.

Krajowych Ram KwaIifikacyjnych (2012.20758),Zespołu projektu,,Inżynier Przyszłości (2012-201.5).

Jako aktywny uczestnik szeregu spotkari naukowych jest powotywany na recenzenta

pub|ikacj i konferencyjnych (4), jak i artykułÓw (5) W prestiżowych czasopismach takich jak:

Environmental Engineering ond Management Journal, Noise Control Engineering, Journal,

Transportation Research Part D, Applied Acoustics.

Kandydat angazowat się rÓwniez W życie organizacyjne środowiska naukowego biorqc

wie|okrotnie udziat W Komitetach organizacyjnych Międzynarodowych i Krajowych Konferencji

Naukowych tj.: | l  Międzynarodowe Seminarium Hatas opon samochodowych (1997), Konferencji



Mechanika97, , , ,Nauka i  praktyka, , ,  D iagnostyka samochodowa (2001),  Międzynarodowe Seminar ium
,,Badania Nawierzchni Drogowych,, (2002), || Międzynarodowej Konferencji , ,Drogi Przyjazne
Środowisku,, - ENVIROAD 2oog,.

Wspomnieć na|ezy rÓwniez o 4-krotnym powierzaniu mu obowiqzkÓw organizatora i
przewodniczqcego specjalnych sesji tj,: ,,Tire _Pavement Noise Measurement methods,,, ,,Tire /Road
Noise-Tyre Factors", Acoustics properties of tyres and road surfaces", ,,Rood vehicle noise and the
effect of the road surfaces,, na Międzynarodowych Konferencji i Kongresach tj. : lNTERNolSE 2oI2,
INTERNOISE 2014, INTERNOISE 2017, EURONOlSE 2018.

Można więc stwierdzić, ze ten punkt oceny: dorobku dydaktycznego, aktywności Kandydata
w zakresie organizacj i i  popularyzacj i osiqgnięć naukowych, a także wspÓtpracy z środowiskiem
naukowym ma wtaściwe udokumentowanie, i  spetnia bardzo dobrze kryteria Wymagane w tym
za kresie.

|V. WNlosEK KoŃcoWY

Podsumowujqc ocenę całokształtu dorobku naukowo-badawczego i dydaktycznego
stwierdzam, ze wniosek o nadanie stopnia dr  habi l i towanego d la dr  inz.  P iotra Mioduszewskiego;
(maiqcy mocne istabe stron), ma umotywowania do nadanie mu stopnia doktora habi l i towanego -
w świetle wymogÓw : lJstawy o stopniach naukowych itytule naukowym w zakresie sztuki z dnia
2003-03-1'4 (Dz.U.2003.65.595, z poźn. zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Nauki i  Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 201'L-09-01 (Dz.U.201J.196 poz.1'L65) - formutujqcego kryteria oceny osiqgnięć od
osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia doktora habi] itowanego.

Przedstawiony przez Habil i tanta cykl publ ikacj i , traktowany jako rozprawa habi l i tacyjna;
(zdaniem moim); okreś|a jego wartość na granicy akceptowa]ności. W odrÓznieniu od tej oceny
pozostatemu dorobkowi naukowo-badawczemu mozna przypisać ocenę w petni pozytywnq. Zawiera
bowiem znaczqCY przekaz wiedzy istotnej d|a praktyki inzynierskiej, obudowanej I icznymi przyktadami
real izacj i szeregu projektÓw europejskich i międzynarodowych oraz grup roboczych |So, w ktÓrych
Kandydat uczestniczyt i  wielu z nich petnit funkcje l idera.

Jego dorobek dydaktyczny i organizacyjny jest znaczqCY i zrÓznicowany, właściwie promujqcy
Jego umiejętności do wspÓtpracy z środowiskiem naukowym, i w petni Wystarczajqcy do ubiegania
się o stopieri doktora habi| itowanego. Wszystko to świadczy, o dojrzatości Kandydat do prowadzenia
samodzieInych badar i  i  k ierowania pracq naukowo-badawczq pomocniczych pracownikÓw
naukowych.

ocenę osiqgnięć naukowo-badawczych Kandydata dokonatem posiłkujqc się kryteriami
obecnymi w Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i  Szkolnictwa Wyzszego z dnia 10 |utego 2oI7 r. w
sprawie szczegÓtowego trybu i warunkÓw przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim,
postępowaniu habi| itacyjnym oraz w postepowaniu o nadanie tytutu profesora (Dz.U. z 20176 r.
po2.1586).

W zwiqzku z powyzszym, w konkluzj i wszystkich e|ementÓw sktadowych recenzji proponuję
skierowanie wniosku o nadania stopnia doktora habi l i towanego d]a dr inż. Plotra Mioduszewsk|ego
w dyscyp|inie Budowa i Eksp|oatacja Maszyn do da|szego procedowęnia.
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