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. OPINIA
o caloksztalcie dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego

i organizacyjnego dr. inż. BeaĘ Świeczko-żurek,

wraz z osiągnięciem naukowym: Ksztaltowanie rłlasności pow|ok elem€ntów
maszyn w ce|u uzyskania pożądanych cech użytkowych

I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsza opinia została opmcowana w zwiqzku z postępowaniem habilitacyjnym
dr. inż. Bęaty Swieczko-Zurek' na zlecenie Pana Dziekana wydziafu Mechanicznego
Politechniki Gdanskiej _ prol dr. hab. inż' Dariusza Mikielewicza (pismo nr L. dz.
102/WW2017). Przedmiotem oceny jest dorobek naukowo-badawczy, dydaktyczny i
działalność organizacyjna dr' irź. Bęaty Świeczko.Żurek wraz z cyklem publikacji'
zt,'tiązatrych z kształtowaniem własności powłok elementów maszyn w celu uzyskania
pożądanych cech użytkowych.

2. OCENA DOROBKU NAUKOWO.BADAWCZEGO, ORGANIZACYJNEGO
I DYDAKTYCZNEGO

2'1. Podstawowe dan€ o Habi|itantce

Habilitantka ukończyła w 1999 roku studia na Wydziale Męchanicznym (Katędla
Inżynieńi Materiałowęj) w dyscyplinie naukowej Mechanika i Budowa Maszyn' broniąc
pracę dyplomową magisterską na temat: ',Plojekt technologiczny gniazda obróbki cięplnej
i cieplno.chemiczrrej oraz hartowania indukcyjnego'' (promotor: dr inż. K. Kizysfofowicz).
W 2005 roku obroniła pracę doktorską pt.: ocena skłonności stali stopowych 26H2MF
i 34HNM do degradacji w technicznych mieszaninach węglowodorów'' (promotor: prof'
dr hab' inż' A' Zie|iński, recenzenci: Prof. dr hab. inż. Ellina Łunarska.Borowiecka, dr hab'
inż. H. Lęda, prof' nadzw.), na Politechnice Poznańskiej' na Wydziale Budowy Maszyn
i Zarządzania (Inżynieria materiałowa)' W latach 2004_2006 byla zatrudniona jako asystent
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdanskiej. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta
w po\łyższej jednostce naukowej. W latach 20|0_2023 dysponuje kwalifikacjami
dotyczącymi poświadczenia bezpieczeństwa w zakęsie dostępu do informac.ji poufnych.



W ramach swojej działalności zawodowej dr. inż. Beata Świeczko-Żurek
uczestniczyła w stażach zagranicznych, takich jak:
2007_2008 _ staż na oddziale ortopedii i Traumatologii szpitala w Kościerzynie

(6 miesięcy)'
2012' 20l5' 2016 _ staŹ w Uniwers}'tecie w Bordeaux (2 miesiqce),
2013 - staż w Uniwers},tecie w Nantes (2 tygodnie),
20l4 _ staż w Uniwers}.tecie w Montpellier (2 tygodnie),
20|2 -20.|'6 _ staże w Danii, UsA, Holandii, Norwegii, Szwecji, Niemczech, Austrii,

Słowenii. Czechach (łącznie ok. 5 miesięcy).

2'2. cel naukowy cyk|u pub|ikacji ujęĘch jako oŚiągnięcie

osiągnięciem naukowym, zgodnie z art.|6.2.| (Dz.U, 2003 Nr 65 poz. 595| Ustawa
z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule nar'rkowym oraf o stopniach i t}tulę
w zakjesie sztuki) jest cykl powiqzalych tematycznie publikacji [A]' którę wyszcfęgólniono
w pkt. 2.4.3 referatu.

W skład osiągnięcia naukowego wchodzi cykl 24 wybranych publikacji:
[Al] Swieczko-furek B.: Biological hazards in low noise, poroelastic road surfaces. 20rh

Intemational Congress on Sound and Vibration. Bangkok,20l3
lA2l Swieczko-Zurek B., Ejsmont J., Ronowski G.: Reduction of tire rolling resistance by

optimization of road surfaces and tiręs. Troisieme Congres Tunisien de Mechanique'
Sousse Tunisie, 2014

[A3] Ejsmont J., Swieczko-furek B.: Męthods of tire lolling Iesistance measulements'
Troisięme congres Tunisien de Mechanique. Sousse Tunisie, 20l4

[A4| swięczko-zurek B', Ejsmont J., Ronowski G.: How efYicient is noise labęling oftires?
The 2l Ś' Intemational Congress on Sound and Vibration. Bełing, 20l4' s.l-7

lA5l Ejsmont J., Swieczko-Zurek B., Ronowski G., Wilde J.: Rolling resistance
measurements at the MnRoAD faciIity, round2' Rapoń z pracy badawcze],2014

[A6l Swieczko-Zurek B., Ejsmont J., Motrycz G., Stryjek P.: Risks related to car fire on
innovative Poroelastic Road Surfaces - PERS. Fire and Materials, vol. 39, iss.2, 2014,
s .95-108

[A7| Świeczko-Żurek B.: opony i nawięrzchnie drogowe dla samochodów elektrycznych.
Magazyn Autostrady, nr l-2, 2015, s.38-41

[A8| Swieczko-furek B., Jaskuła P', Ejsmont J., Kędzierska A., Czajkowski P.: Rolling
resistance and tilełoad noise on rubbęńzęd asphalt pavemęnt In Poland. Proceedings
Rubberized asphalt 2015 Conference, Las Vegas, USA, 2015, s.7l I -729

lA9| Ejsmont J., Sjogren L., Świeczko.furek B., Ronowski G.: Influence of Ioad wetness
on tire.pavement Iolling resistance' Joumal of Civil Engineering and Architęcture,
2015,  vo l .  9 ,  n r  I  1 ,  s .1302-1310

|A10| Ejsmont J'' Ronowski G'' Taryma S., Świeczko-Zurek B': The influence of road
surface unevenness on tyrę rolling resistance. The Archives of Automotive
Engineering, vol. 70, nr 4, 2015, s.35-46

lAlll Ejsmont J. Swieczko-furek B., Ronowski G.: Pavement Texture and Influence on Tire
Rolling Resistance, Tire Technology Expo 2017, 14-16.02 2011, Hanower, Niemcy

[Al2l Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Swieczko-Zurek B.: Influence of load and
inflation pressure on the tyre rolling resistance. Intemational Joumal of Automotive
Technology, vol.17, ft 2,2016, s.237-f44



lAl3l Ejsmont J., Taryma S., Ronowski G., Swieczko-Zurek B.: Influence oftempeBture on
thę tyrę rolling resistance. Intemational Joumal of Automotive Technology, Korea
2017 (w druku)

lAl4| swięcfko-zuręk B.: The bio|ogical reactions on the imp|ant - organism border.
Enginee ng ofBiomaterials, vol.l0, nr 63-64,2007, s.43-44

[A!5| Swieczko.Zurek B.' Pałubicka A', Krzemiński M.: The reactions occuring on the
implant as a result ofcontact with human tissue. Engineering of Biomaterials, vol. 12,
nr 89-91- 2009. s. 38-39

lA16] Banmanski M., Świeczko.Żurek B', Zieliński A.: Influence of staphylloccoccus
bacteńa adhesion on the degradation of thę Ti-6Al.4v alloy' Sylwan, vol. 159, iss' 6,
2015

|Al7] Świeczko-furdk B.: Thę allergic and ińtating reactions to metallic implants with
tauma-ońhopaedic patients. Intęmational Joumal of Nęw Tęchnology and Research,
vol.2, iss.2, ISSN 2454-4116, 2016, s.50-56

[Al8| Zieliński A', Swieczko-Zurek B., ossowska A.: Environmental degradation of Ti
alloys in anificial saliva and a role of fluorides' Inżynieria Materiałowa' nr. 2' 20!4'
s.225-231

[A19] Świeczko-Żurek B': In vivo degradation ofbiomateńals' Troisieme Congres Tunisien
de Mechanique. Sousse Tunisie, 2014, s.1-2

|A20] Swieczko-Zurek B': Porous matęrials used as inserted bone implarrts. Advances in
Materials Science, vol.9, iss.2,2009, s. 5l -60

[A2l] swiecfko-zurek B.: The influęnce of biological environment on the appearance of
silver-coated implants. Advances in Materials Science, vol.l2, nr 2, 2012, s.45-50

|A22] Swieczko-Zurek B., Inkielewicz.Stępniak I., Siwicka K.: The influence of biological
environment on the silver coated implants. lntemational Joumal of Sciences: Basic
and Applied Research, vol. 26, nr l, ISSN 2307-4531, 2016, s. 341-355

lA23] swieczko-zuręk B.: Antimicroba| and osthęointegration activity of bone cement
contains nanometals. Joumal of Achievements of Mateńals and Manufacturing
Enginee ng' Ań. w druku

lA24I swieczko.zurek B.: The appliance ofthe spacers with ońhopaędic infection patients.
Bio-Medical Materials and Engine€ring. Art. w druku
Dr inż' Beata Swieczko.Zurek wymięnia również jako dodatkowe osiągnięcie

naukowo-badawcze cykl 42 publikacji oznaczonych jako B (całkowita bibliografia
Habilitantki obejmuje 89 publikacji naukowych).

wspólnym mianownikięm osiągnięcia jęst ksztaho{'anie własności powłok w celu
uzyskania szeroko rozumianych, poządanych cech uŹ),tkowych. cel naukowy pracy stanowią
dwa obszary zagadnień tematycznych, których wspólnyn mianownikiem jest badanie
wpl}'\ł! chalaktelystyk powierzchni na własności uż),tkowę oraz poznanie wybranych
aspęktów powłok na działanię maszyn w skali makro i mikro. W mmach osiągnięcia
wykazano, że średnia wysokość profi|u tekstury nawierzchni dlogowej (MPD) nie jest
właściwym dęskyptorem określającym wplyw tgksfury na opór toczenia. w zamian za to
zaproponowano wykożystanie charakterystyk geometrycznych nawierzchni (tekstury 3D)
poddanej zabiegowi ehvelopihg (otulania). Wykr}'to doskonale własności nawierzchni
poroelastycznych w zakesie zapobiegania rozprzestrzenianiu się pożarów rozlęwisk paliwa.
Zaproponowano wzbogacenie składu cementów kostnych o nanocząsteczki powodujące nie
adherowanie się bakteńi do powierzchni implantu, a tym samym nie tworzenie się biofilmu
bakteryjnego na implancie.

Pierwszym obszarem są zagadnienia w skali makro zwiqzane z wpĘ.wem parametrów
nawierzchni drogowych na opór toczenia kół samochodowych. Nalężą do nich: przyczepność.



która decyduje o bezpieczeństwie jazdy i osiągach pojazdu, hałas opon stanowiący w chwili
obęcnej główne źródło hałasu na tęrenach zurbanizowanych i w rejonie sieci drogowej oraz
opór toczęnia opon mający bardzo d\i.e znaczenie dla zużycia paliwa,jak również emisji Co:
i substancji toksycznych we wszystkich warunkach ruchu, szczegó|nie zzś podczas jazdy
ze stalą, małą lub średnią prędkością' Drugim obszarem, podjętym w ramach pracy naukowej
po uzyskaniu przez dt inż, Beatę Świeczko-Żurek stopnia doktora nauk technicznych są
zagadnienia wpływu stanu powierzchni specyficznej maszyny, jaką jest implant' na jego
biokompatybilność z olganizmem ludzkim' o ile zagadnienia związane z nawierzchniami
drogowymi mogą być traktowane jako badania powłok w skali mako, o tyle w przypadku
implantów są to zagadnienia związane z inżynierią powierzchni w skali mikro i nano. Układ
kostny, który jęst niedościgłym w swej doskonałości systemęm mechaniczno-hydmuliczno-
e|ektrycznym, musi rłspółpracować ze znacznie plostszym w swej konstrukcji, sztucznie
w}'tworzonym eIementem, jakim jest implant' Aby ta współpraca była możliwa koniecznejest
dostosowanie powierzchni implanfu do wymagań tkanki organicznej' co jest zagadnieniem
bardzo skomplikowanym i jak dotychcfas nie w pełni lozwiązanym. W ramach pracy
naukowej starano się opracować nowe powłoki oparte na hydroksyaPatycie z domieszkami
nanocząstek srebra i miedzi.

2.3' Uzyskane osiągnięcie naukowe

osiągnięcia naukowe zawańe w przedstawionym do oceny dorobku, slanowiqce
podstawę do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, dotyczą:
_ Udowodnienia na drodze eksperymentalnej i tęorerycznej. że Srednia Glębokość Profilu

nawierzchni drogowej (MPD) nie jest wystarczajqco dobrym parametlem opisującym
wpływ tekstury nawierzchni na opór toczenia opon (nie uwzględnia rzeczywistego
charakteru odksaałcęń gumowych elementów bieżnika opony współpracujqcej
z nawierzchnią). Zaniast MPD zaproponowano wskaŹnik opańy na rzeczywistym
kształcie odkształceń bieżnika opony uzyskanym po uwzględnieniu envelopingu.
W metodzie do określenia wska.iŹnika wykorzystano jedynie fragment profilu nawierzchni,
który styka się bezpośrednio z bieżnikiem opony (pominięcie zagłębień, w których
znajduje się powietrze).

_ Wykrycia korzystnych dla bezpieczeństwa ruchu drogowego cech nawierzchni
poroelastycznych, które tłumią rozprzestrzenianie się ognia w przypadku pożaru
roz|ewiska paliwa' określono dynamikę zjawiska rozprzestrzeniania się ognia
i przeprowadzono badania składu gazów powstających podczas pożaru na na\łierzchni
poroęlastycznej, wykazując znikome zagtoż.enie ze strony substancji toksycznych, takich
jak związki cyjanowe.
Przeprowadzono ocenę wpł}'wu temperatury powietrza, opony i nawierzchni jezdni na
opór toczenia opon, wskazując na jęgo dużę znaczenie dla dokładności prowadzonych
badań. Zaproponowane współczynniki korękcyjne znalazły się w wersji wstępnej projektu
znormalizowanej procedury badawczej opracowanej dla ISO.
określenia i wyjaśnienia wpływu wi|gotności nawierzchni jezdni na opór toczenia opon.
Dotychczas przyjmowano, że wzrost oporu toczęnia na nawięrzchniach mokrych wynika
jedynie ze strat enelgii występujących podczas wyrzucania wody z rejonu styku opony
z nawierzchnią. Udowodniono, ie istnieje jeszcze jedno, bardzo ważne zjawisko
powodujące zwiększanie oporu, a mianowicie chłodzenie opony przez wodę znajdującq się
na nawierzchni. Zjawisko to obniżxa temperaturę opony, a pŹef to zmniejsza ciśnienie
powietŹa oraz powiększa straty energetyczne.



_ Zaproponowania wzbogacenia składu cementów kostnych o nanocząsteczki powodujące
nie adherowanie się bakteńi do powierzchni implantu, a tym samym nie tworzęnie się
biofilmu bakteryjnego na implancie. Zalętą stosowania nanomętali w stosunku do
antybiotykó\ł/ jest to, że nie stwierdzono uodporniania się bakterii na cząsteczki
nanometali, wręcz przeciwnie . czqsteczki nanosrębra dopro\i/adzają do apoptozy komórki
bakteryjnej. Prob|em uodpomiarria baktęrii na działanie antybiotyków w perspekt1,rłie
kilkunasfu lat może być jednym z głównych problemów' z jakimi musi zmierzyć się
mędycyna. Altematywą dla antybiotyku są nanocząstki o wlasnościach bakteńobójczych'
Przeprowadfono badania adhezji osteoblastów do powierzchni implantów pokr}'tych
cementem kostnym zawierającym nanosrebro. Implanty kostne z naniesioną powłoką
wszczepiono w kości udowe szczurów' Po okresie 6 tygodni implalty były usuwane
z organizmu i poddane obserwacji mikoskopowej. obserwacja wykazała dobry zrost
tkanki kosmej z powłoką oraz brak komórek bakteryjnych w obrębie zrostu'
Przeprowadzona analiza nie wykazała zmian typu degradacji na badanej powierzchni.
Badania te zaowocowały zgłoszeniem patento\łym.

_ Stworzenia loftworu bakteryjnęgo (zgłoszenie patęntowe) składającego się z 5 najczęściej
występujących bakterii w polu operacyjnym (Staphylococcus atteus, staphylococcus
epidermidis, Enlerococcus fąecalis, En|ercbactel cloacae' Pseudomonas aeruginosa).
Tenże roztwór poslużył do badan związanych z degradacją mateńa}ów stosowanych na
implanty.

_ Uwzg|ędnienia w badaniach również problematyki degradacji implantów metalicznych in
vivo iin vitro' Badania in vivo dotyczyty znisz.zeń zlięczeniowych 8\ł/oźdfi
śródszpikowych, płyek do zespalania kości oraz tzpieni endoplotez. Ana|iza przyczyn
zniszczenia obejmowała m.in. obserwację powierzchni złoml. Z uta|izy
biomechanicznego obciążenia można stwierdzić, Źe koncentracja naprężeń zmiennych
ipocz4tek pękania zmęczeniowego mogło wystąpić na kawędziach otworu w miejscu
styku z trzpieniem śruby.

Podsumowanie:
W moim przekonaniu dorobek dr' inż. Beaty Swieczko.Zurek ujęty osiągnięciem

naukowym pt.: ''Ksztahowanie własności powłok e|ementów maszyn w celu uzyskania
poĘdanych cech uż},tkowych'', a ponadto naukowo-badawczy, dydaktycmy i organizacyjny
Habilitantki, jest niewątpliwie wartościowy z punkfu widzenia nauki i stanowi wystarczającą
podstawę do ubiegania się opiniowanej o nadanie stopnia doktora habilitowanego' Zawarte
w nich rezultaty przyczyniły się do rozrvoju dyscyp|iny naukowej ,,Budowa
i eksploatacja maszyn".

Upoważnia mnie to zateE do stwierdzeoia' że przedstawione w ocenianym
dorobku wyniki świsdczą o znacznym wk|adzie dr. inż. Beaty Świeczko-Żurek
w rozwój przedmiotowej dyscyp|iny naukow€j ,,Budowr i elśp|oatacja maśzyn''.

2.4. Ocena pozostaĘch osiągnięć naukowo-badawczych

Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora:
. jest autoręm l patentu i 6 zgłoszeń patentowych,
. uczestnikiem projektów międzparodowych, takich jak:

_ PERSUADE: PoroElastic Road surfacę: an innovation to Avoid Damages to the
Environment, Poroelastyczne nawierzchnie drogowe dla ochrony śIodowiska
(wykonawca),

_ RoSANNE: Ro||ing resistance, skid resistance, And Noise Emission męasurement



standalds for road surfaces; Metody badawcze oporu toczenią przyczepności i hałasu
opon na nawieechniach drogowych (wykonawca),
Projekt Polsko-Norweski LEO: Low Emission Optimised t1.res and road sutfaces for
electric and hybrid vehicles (główny wykonawca),

- MIRIAM: badanie wpływu wi|gotności nawierzchni na opór toczęnia, badanie
eksperymentalnych nawierzchni drogowych (wykonawca),
Projekty (BZ) zawańe z MnDoT UsA, VD Dania, M+P Ho|andia, ZAG Słowenia,
AIT Austńai badania drogowe oporu toczenia ze szczególnym uwzględnieniem
wpływu tekstury oraz stanu nawierzchni drogowych, analiza statystyczna wyników
(wykonawca).

. uczestnikiem w 3 projektach kajowych:
- SEPOR program Techmastrateg: Bezpieczna, proekologiczna poroelastyczna

nawieŹchnia drcgowa (wykonawca),
' RoLREs: wpływ teksfury i równości nawięrzchni drogowych na straty energetyczne

w oponach i zawieszeniach pojazdów samochodowych (wykonawca),
- BLOW: Opracowanie metod neutralizacji zagrofenia wybuchu w).typowanych

zbiomików z gazami technicznymi, w tym a|tematywnymi źródłami zasilania
w środowisku pożarowym na potrzeby ratowników biolących udział w akcjach
ratowniczo.gaśniczych (wykodawca).

. jest autorem lub współautorem 89 publikacji naukowych, wśród których:
_ jest 7 publikacji w czasopismach zawartych w bazach Joumal citation Repońs (lista A

MNiSW),
- jest 38 publikacji w recenzowanych czasopismach krajowych lub zagranicznych (lista B

MNiSW),
- autorstwo monografii lub podręcznika akademickiego: 3,

jest autorem 2 rozdziałów w ksiązkach o zasięgu kajowym,
- jest autorem 14 referatów wygłoszonych na zagranicznych konferencjach naukowych

o zasięgu światowym i 24 referatów ną międzynarodowych i krajowych konferencjach
w Polsce,

_ jest autorem 3l recenzowanych publikacji i matęriałów konferencyjnych, w tym
rapońów'

- jest recenzentem 23 prac naukowych i autorem redakcji I pracy naukowej,
_ jest autorem l patentu i ó zgłoszeń patento\'']ych,
_ jęst organizatorem 3 konferencji naukowych, autoręm 7 projektó\ł badawczych,

. uczestniczyła w realizacji 7 projektów naukowo-badawczych _ takze w roli kierownika,

. jęst promotorem pomocnicfym 5 prac doktorskich, w tym l pracy obronionej (Grzegorz
Motrycz _ obroniona, Alicja Stanisławska, Michał Bartmaliski, Marcin wekwejt,
Sławomir Sommer).

. otrzymała 5 nagród za swoją działalność naukowo.badawczą i organizacyjną.
z powż.sfych danych wynika, że Kandydatka prowadzi aktywną działalność

publikacyjną a jej dorobek w fakręsię naukowo.badawczym jest znaczący i różnorodny.
wyniki obliczeń i badań eksperymentalnych upowszechnia w czasopismach naukowych
o zasięgu międzynalodowym i kmjowym' Należy też podkreślić jej aktywne uczestnictwo
w realizacji projektów badawczych i konferencjach naukowych.



2.5. Ocena dzialaIności dydaktycznej

' W aspekcie dorobku dydaktycznego należy przęde wszystkim wskazać, żę dr inż' Beata
Swieczko-Zurek:
o prowadzila i prowadzi zajęcia dydaktycznę z takich przędmiotów, jak: Biomateriały (IMM,

lM, Nano), Materiały w implantologii (IMM)' Techniki w ońopedii, stomatologii i
onodoncji (IMM)' Techniki w kardiologii i medycynie interwencyjnej (IMM)' Tęchniki
przetrwania (TBw), Inteligentne techniki obliczeniowe (IMM), Modern matęrials in
military technology cęzyk angie|ski)'

. prowadzi przędmioty autorskie: Biomaterialy' Mateńaly w implantologii, Techniki
w onopędii, stomaiologii i ortodoncji, Techniki w kardiologii i medycynie interwencyjnej'
Modem materials in military technology,

. udział w uruchomięniu na Politechnice Gdańskiej kierunków studiów: Inżynieńa
Mechaniczno-Medyczna, Technologie Bezpieczeństwa wewnętrzne8o,

C przyczyniła się do rozwoju współpracy dydaktycznej krajowej i międzynafodowej
w Politechnice Gdańskiej z takimi jednostkami jak: Instytut Inżynięrii Materiałowej
w Katowicach, Uniwersytet w Bordęaux (Francja), Uniw€rs),tet w Izmirze (Turcja),

. uczestnik wykładów w ramach 6 Programu Ramowego UE _ Marie Curiel Biomaterials'
BioBearing PĄect (4 miesiqce w 2006 roku),

. promotor pomocniczy 5 prac doktorskich, w tym I pracy obronionej (Grzegorz Motrycz -
obroniona' Alicja stanislawska, Michał Bańmański, Marcin Wekwejt, Sławomir Sommer),

o wypromowała l34 inzynierów i 84 magistrów inżynierów.

2.6' ocena dziłlalności organizacyjnej

Analizując działalność organizacyjną Habilitantki naleŹy powiedzieć, żę:
. była ijest członkiem następujących organizacji i komitetów naukowych: Komitetu Nauki o

Materiałach, PAN.Zespół BiomateriaIów (od 2016)' sekcja Biomateriałów (od 2007D'
Sekcja Biomechaniki, Polskie Towarzystwo Materiałoznawstwa, Kongres Biomateriały
2015 - Komitet Naukowy,

. była lub jest członkiem: komisji ds. nagród na wydziale Mechanicznym Politechniki
Gdanskiej, Rektorskiej Komisji ds. Regulaminu Naglód (2014 rok), komisji wyborczej na
wydział Męchaniczny Po|itechniki Gdańskiej (20l6 lok), Komisji Rewizyjnej
stowarzyszęnia Biomateriałów (zastępca przewodniczącego, od 2013 roku), sękretaŹ
Rady wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej (20l6 rok)'

. udział w komitecie redakcyjnym Advances in Materials science,

. udzial w organizacji Bałtyckiego Festiwalu Nauki (od 2009 roku)' Dziewczyny na
Politechnikę Gdanską (od 2008 roku - koordynator na Wydziale Mechanicznym), Polskiej
Akademii Dzieci (2012-201 4),

. organizacja konfęręncji: Tytan 2007' GAMM 2009' EDEMET 20l l '

. współorganizator warsztatów Paramedyk (od 20l4 roku)'

. recenzent w Komitecie Redakcyjnym Fundacji na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju
,,Tygiel",

. była przewodnicfącym Konferencji onopedycznej we Wdzydze Kiszewskie (2007 rok),

. byla uczestnikiem konferencji: ońopedycznych (wdzydze Kiszewskie, Rowy' Tleń _ od
2007 roku), dotyczących biomateriałów (R},tro - od 2004 roku), dotyczących hałasu



i oporu toczenia (UsA' Pońugalia, Australia, chiny, Tajlandia)'
Za swoją działalność dr inż. Beata swieczko.zulek otrzymała następujące nagrody:

Nagroda Rektora PG II stopnia za podręcznik Biomateriały (2009 rok), Nagroda
indywidualna II st. za szczegó|ne osiągnięcia naukowe (2013 rok), Nagroda zespołowa II st.
za szczegó|ne osiągnięcia naukowe (2014 rok), Nagroda zespołowa III st. za działalność
dydaktyczną (2014 rok)' Nagroda indywidualna III st. za szczególne osiągnięcia naukowe
(2015 rok).

W poruszanych aspektach należy również nadmienić, że Habilitantka jest recenzęntem
wydawniczym podręczników akademickich, recenzentem prac naukowych o zasięgu
kajowym i międzynarodowym w: Biomaterials (4)' Acta orthopaedica et Traumato|ogica
Turcica (l), Archiwum Motoryzacji (l), Materials and Technologies (2), Polirnery (l),
Aktualne Problemy Biomechaniki (7), Advances in Mateńals science (l), Archives of
Metallurgy and Materials (2), Archives of Foundry Engineering (1), w tym w czasopismach z
listy JCR: 7.

2.7. Podsumowanie oceny dorobku:

. dI inż. Beata Świeczko-Żurek zgromadziła wystarczający dorobek naukowy, wzoogacony
po doktoracie, a Jej dzialalność naukowo.badawcza jęst ukierunkowana na zagadnienia
kształtowania wlasności powłok elementów masz}'n w celu uzyskania pożądanych cech
uż]'tkowych' Jej publikacje w czasopismach wylóżnionych w Joumal citation Reports
były c),towane 63 razy' co przękłada się na indeks-H = 4 według bazy Web of Science,
a według bazy scopus: cytowania 15 i indeks Hirscha: 2' Sumaryczny Impact Factor
wg Joumal Citation Repon, zgodnie z rokiem opublikowania: 7,026.

Baz, H - index Liczbr cvtowań
Web ofScience 63

Scoous f l 5
Goosle Scholar 6
Research Gate 3 40

o prace badawcze Habilitantki wiążą się zarówno z zagadnieniami naukowymi, jak
ipraktycznymi,

. Habilitantka uczęstniczy w organizacji badań naukowych,

. dr inz. Beata Swieczko-Zurek jest znana w środowisku naukowym i inżynierskim,
zajmującym się zagadnięniami technicznymi, a zw|aszcza kształtowaniem wlasności
powłok elementów maszyn w celu uzyskania pożądanych cech użytkowych'

. Kandydatka jest doświadczonym nauczycielem akademickim z dorobkiem dydaktycznym
i wychowawczym.

3. KONKLUZJA

w świetle wyżej omówionych osiągnięć naukowych' dydaktycznych i organizacyjnych
stwie.dzam' że dr inż' Beata Świeczko.Żurek spe|nia wymagania wobec osób ubiegających
się o stopień naukowy doktora habilitowanęgo zawańe w Ustawie z dnia |4.03.2003 r. zę
zmianami z dnia l8'03.20l l l' ',o stopniach naukowych i tytulę nauko\'r'ym oraz o stopniach
it}'tulę w zaklesie sztuki'' oraz Rozporządzeniu MNiSW z dnia l września 200l r. w sprawie
kyeriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilito\ł/anego.

Rekomenduję zatem Radzie Wydzialu Mechanicznego Po|itechniki Gdańskiej
podjęcie ucbwaĘ o nadaniu dr. inż. Beacie swi€czko-zurek stopnia /oktora
habilitowanego w dyscyplinie 'Budowa i eksploatacja maszyn"


