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Recenzja
osiągńęć naukowo-badawczych oraz dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego

i współpracy międzynarodowej dr inż. Michała wodtke w postępowaniu habilitacyjnym
wszczęt}'m w dniu 19 sieĘnia 2017

Niniejsza opinia została spotządzona na zlecenie Dziekana Wydziału Męchanicznego

Politęchniki Gdaliskiej prof. dr hab. inŹ. Dariusza Mikielewicza ( L.dz.208/WW201'7 )

z dnia 6 listopada 20l7 r. Z|ecenie było następstwem powołania przęz centralną Komisję Do

splaw stopni i T}'tułów w dniu 6 pazdziemika 2017r. komisji habilitacyjnej w celLl

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Michałaa wodtke wszczętego 19

sierpnia 2017r w dziedzilie nauk technicznych, w dyscyp|in\e budową i eksploatacja maszyn.

o składzie Komisji Dziekan został powiadomiony pismem Centralnej Komisji do splaw

stopni i T}tułów nr BCK-\I-L-7479/17 z dnia 6 ptrżdziemlka 2o|7 '

Przy opracowaniu rec€nzji posłużono się ponizszymi aktami prawnymi:

- tekstem ustawy z dnia 2l kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule

naukowyn oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki olaf o ztlianie niektórych innych ustaw

(Dziennik Ustaw z dn. 28 kwietnia 201'1 r. poz. 859, tekst jednolity ustawy z dn.14 marca

2003 r' - Dzięnnik Ustaw f dfi.28. 09' 2o|.1 poz. 1789 ),
. Komunikatem cęntralnej Komisji Do Spraw stopni iT}tułów ,,Kryteria oceny k]Nalifikacji

kadry naukawej i arlyslycznej dla postepowań prowadzonych y, lrybie przepisói

dolychczasotvych"

Recenzję opracowano na podsta\łie mate ałów za|ączonych do wniosku z dnia 17

lipca 20l7 r. o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego vt dziedziie nauk

Iechnicznych w dyscyplinie budowa i el<splouta.ja maszyn. wniosek jest następstwem

osiągnięcie naukowego o q4ule ,,Rozwój teoretycznych i eksperymentalnych metod

badawczych hydrodynamicznych lołsk wzdfużnych'. osiągnięcie udokumęntowano

zbiorem publikacji monotematycznych olŹlz monografią, p.t. ,tlydtodyhamiczne łożłóka

'łzdlvż,,e z wastwq ślizgowq z PEEK" ,

Dołqczono również stosowne załqczniki:

- dane oersonalne i kontaktowe.



- poświadczoną kopię dyplomu nadania stopnia doktora nauk technicznych w zakresie

budorey i eksploatacji maszyn,

- autoręfęIat w języku polskim i angieiskim przedsta\ł/iający dorobek i osiągnięcia naukowe

w szczególności określone w ań. |6 nst.2 ustawy o stopniach naukowych i tytule aukawynx

oraz o stopniach i ,ytule w zakresie szt ki,

- wykaz dorobku po uzyskaniu stopnia doktorą

- zbiór prac składających się na osiągnięcie naukowe,

- oświadczenia współautorów o udziale procentowym habilitanta w publikacjach

wchodzących w skład osiągnięcia naŃowego

l. Ogólna charakterystyka Habi|itanta.

Doktor inżynier Michał Wodtke w |atach \99,I _ 2002 studiował na Wydziale

Mechanicznym Politechniki Gdanskiej, kierunek mecha ikĄ i budo.ła maszyn, specjalność

hapędy' stercwanie i auto,haryzacjd masfyn' Część studiów była realizowana w trybie

indyrłidualnego toku studiów z równoległym uczestnictwem w działalności badawczej

Katedry Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn. W roku 2002 po przedstawieniu pracy pt.

,Ąnaliza konstrukcyjna i projekt modernizacji przyrządu do pomiaru wewnętfznej geometrii

r u r o c i q gu,, lzy skał dyplom magistra iflŹyniela'

W roku 2002 został zatudniony na stanowisku asystenta w Katedrze Konstnrkcji i

Eksplotacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. 30 listopada 2005 r

po przędstawięniu rozprawy,,Mode|owanie hydrcstatycznego wspomagania w

hydrodynamicznym łożysku wzdfużnym''' którcj promotorcm był prol dr hab. inż., Antoni

Neynan uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w zaklesie budowy i

eksploatacji maszyn. W roku 200ó awarrsował na stanowisko adiunkta na którym jest

zatrudniony do chwili obecnej. Rólvrrocześnie był zatrudniony w latach 2006 _ 2008 w

wymiarze l/8 etatu jako inż},nier mechanik. specjalista analiz MES w Tecwill Polska Sp z o'

o. Gdańsk oraz w roku 20l3 w wymiarze 2/5etatu jako specjalis}.ta R&D w Nova sp. z o. o.

Gdynia, co dało mu doświadczenie przemysłowe niezwyklę istotnę w działalności naukowej

w obszarze nauk technicznych

Kandydat srłoje kvr'alifikacje podnosił uczestnicząc w:
- Kursach wspomagania komputerowęgo cAD' MES (Ansys' Ansys Workbech, CFX, NX'

Inventor, AutoCAD).

- Kursie obsługi oprogramowania pomiarowego (LabVIEw i DASYlab).



W roku 2015 odbył mięsięczny staż jako visiting Profęssor w Univęritć de Poitiers wę

Francji.

Stosunkowo skromna działalność organizacyjna sprowadza się do prac w Wydziałowej

Komisji Rekrutacyjnej, członkostwa w Polskim Towarzystwie Tribologiczn}łn oraf do

udziału w pracach komitetu organizacyjnego dwu konferencji:

- xxxv Jesiennej szkoły Tribologicznej Gdarisk 19 _ 20 września20|6 oraz
- warsfatóW Tribologicznych: PĄektowanie i Eksploatacja Lozysk slizgowych Gdańsk

22 kwietnia 2010.

2. Charakterystyka dorobku naukowego

Rozwój naukowy Habilitanta jest w},raznie zdefiniowany i ma swoje korzęnie w

edukacji na poziomie szkob śIedniej. Jest zbiezny z profilem naukowym Katedry Konstrukcji

i Eksploatacji Maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdńskiej z którą związał się

jeszcze w takcie studiów. Katedra od wielu latjest mana jako znaczący w kaju i zagranicą

ośrodek badali zwiqzanych z łożyskarni i łożyskowarriami.

osiągnięcie naukowe zat}tułowane ',Rozwój teoretJ,cznych i eksperymental,,ych

metod badan'cł)ch hydrodynamicznych łoźysk wzdłużnych,' udokumentowano cyklem 12

publikacji, wśród których najistotniejszą jest monografia ,,Hldrodynamicz,,e loźłaka

wzdlużne z wa6th'q śIizgoi'q z PEEI(, wydana przez wydawnictwo Politechniki Gdartskiej

w 2o\,1 r. Poza monografią przedstawiono zbiór 11 publikacji tematycznie związalych z

przedmiotowym osiągnięciem naukowym. Wszystkie ukazaĘ się po 2007 r. a większość w

ostatnich tżech latach. siedem z nich opublikowano w czasopismach ujętych w bazie Joumal

Citation Reports, jedną w czasopiśmie kmjowym, tŹy jako mateńały wydane w zwiqzku z

udziałem w międzynarodowych konferencjach w San Diego ' USA i we Francji'

Publikacje zamieszczono w liczących się periodykach o światowej cyrkulacji:

Ttibolog) ]nlefńational (2016 Impact Factor 2,903 35p. wg cz. A wykazu MNiSW' udział

własny 809/0)

Tribolog| Trunsąclio' - (2015 Impact Factor l,4l8,25p. wg cz. A wykazu MNisw, udział

własny 500/o)

Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineeting

Ttibologl (2013lfipact Factor 0'6ó0, 30 p. wg cz' A wykazu MNisw, udział własny 33%)

Proceedings of the I stitulio of Mechanical Engineers Part J - Journal of Engineering

Tribolop!} (20|4 |mpact Factor 0,9l6. 20 p. wg cz. A wykazu MNiSW' udział własny 40%)



Proceedings of the Institution of Mechą\ical Engineefs Paft J - Journal of Eagineeling
Tribolog (2o|4Impact Factor 0,9ló,20 p. wg cz' A wykazu MNiSW, udział wlasny l5%)
Journal ofTribologł Tłansac|iohs ofthe A9ME. (2ol3 Impact Factor o'8g,7,25p. vłgcz. A
wykazu MNisw, udział własny 40%)

Mechąnics & Imlustry - (2013 lrnpact Factor 0'206, l5p. wg cz. A wykazu MNiSW' udział
własny l5%)

Ttibologid _ (20|6,l5p. wg cz. B wykazu MNiSW, udział własny l00%)
Potwierdzony wkład Habilitanta wahał się od 15 % (w dwu przypadkach) do loo % (również
w dwu przypadkach, poza monografią).

Poza wspomnianym zasadniczym nutem swej działalności naukowej Michał Wod&e od
2006 r' był wspcilautorem 35 publikacji tematycznie zwiĄz lych z tribologią i inŹ}nierią
łożyskowania, przedstawionych w periodykach międzynarodowych (w jednym przypadku z
listy JcR), peńodykach krajowych, mateńałach konferencji międzynarodowych i krajowych'
są to m. in.:

Tłibolog/ Transącrio'.' ( 1 praca współautorska )
Ke! Engineering Malertal.' ( 2 prace wspołautorskie )
Polish Joułnal of Environmental studies ( l Faca wspołautorska)
Ttibologia: Teoria i Praktyka ( 8 prac wspołautorskich)

Przeglqd Mechaniczny ( l praca wsŃłautomka)

Dr M. Wodtke po uzyskaniu pierwszego stopnia naukowego uczestniczył w ręalizacji 5
projektów badawczych w tym jeden był realizowany pod jego kieruŃiem:
. Nolle ekologiczne lożryska Joliowe smaro\,ake wodq _ metodykĄ ptojeklo,,Ąania i baddnią
doświądcząlne pro|o|ypów. NCBiR NR03-0036- l o/2o 1o _ wykonawca.
- Badanie hydrodynamicznych łoźysk wzdlużnych z polimerowq wast|łq ślizgowq KBN
N502 4579 33 . kięrownik.
- Badania teoretyczne i doś|yiadczolne wielopowierzchniowych łożysk hydroĄnamicznych
podparrych na czaszy tr.r/ivej KBN N502 040 3213013 - wykonawca
- Charakterystyki pracy ekologicznych łożysk foliowych poprzecz||ych smąrowanych wo.lq z
uwzględnieniem wpływu przytafcia powłoki loĄskowej KBN l683/T007/2005129
wykonawca

- Badanie zjawisk w przestrzeni międzyklockawej i ich 1łpbM)u hcl właściwości loż"|skr KBN
nr 4 T07C 017 29 - wykonawca.

od cfrrwca201,lr' uczestniczy w realizacji dwu projektów badawczych w mmacn plogramu
oPUS l2 .



3. Ocena prac sk|adających się na osiągnięcie naukowe

Rozwój naukowy & inż' Michała Wodtke w całym okrcsie zatrudnienia Politechnice

Gdanskiej był jednoznacznie ukierunkowany na problematykę łożysk ślizgowych a zwłaszcza

hydrodynamicznych

Monoglafia .Ilydrodynamic?r,e łoźysko wzdlużne z warsti'q śIizqowq z PEEK'' jest

zasadnicz4 częścią osiągnięcia naukowego ''Rozwój leorelyczn'ch i eksperyme,,laln,ch

metod badawczgch hydrodynamiczllych lożysk *ztlłuż,nych"' Autor zarnierzał dokonać

podsumowania istniejącego stanu \łiedzy w obszarze wzdłużnych hydrodynanicznych łozysk

z polimerowymi wa$twami ślizgowymi' przeprowadzić własne ana|izy teoretyczne i

zweryfikować je na własnym stanowisku badawczym. W wyniku realizacji tak

sformutowanego zadania powstało opracowanie z^wierające tr4 zasdnicze części.

w pierwszej części monografii scha.akteryzowano materiały polimerowe stosowane na

warstwy ślizgowe hydrodynamicznych łożysk wzdłuznych jako altematywę w stosunku do

powszechnie stosowanych białych metali. Taki pomysł nie jest nowością. Po|itetrafluoro.

etylen (PTFE) już w połowie lal 70 zastosowano jako warstwę ślizgową we wzdłuźnych

łozyskach hydrozespołów na tęrenię byłęgo ZSRR i prawdopodobnie Chin. Kilka lat pózniej

zastosowano na wa$twy ślizgowe polieteroeteroketon (PEEK), który będąc połkrystalicz-

nym termoplastycznym materiałem łączącym w sobie wyją&owe właściwości mechaniczne'

temiczne oraz wysoką odpomość chemiczną zaczął być wykonystywany do wykonywania

Ióżnego rodzaju elementów maszyn i tządzęń . Tworzy'wo znakomicie łączy w sobie dobre

właściwości ślizgowe' wytŹymałość mechaniczĘ omz odpomość na działanie wysokich

tempęratul. Mimo już ponad 4oJetniej histońi eksploatacji i badali łożysk z polimęrow}łni

warstwami ślizgowymi, w literaturze jest niewiele opracowar{ naukowych poświęconych

takim łożyskom a zvłaszcza ukazujących wyniki analiz teoletycznych i badan

doświadczalnych.. Naturalnym było zaintęresowanie nowym mateńałem gdanskiego

środowiska naukowego, które zajmuje się od wielu lat zagadnieniami inżynięrii

łoĄskowania.

w przyjętej konwencji Autor w pierwszej części jak i w następnych przyrównywał

po|imerowe warstwy ślizgowe do powszęchnię stosowanych wa$tw \łykonanych ze stoŃw

cynowych. Mimo wielu zalet tych pierwszych' babbity nie są mateńałem łołskowym

pżeszłości. Brak w polskiej literaturze a prawdopodobnie i światowęj ńwnię



kompleksowego omówienia problematyki wykorzystania matęriałów polimerowych w

łożyskach \łf dłużnych.

W drugiej części monografii zaprezentowano rezultaty analiz tęoretycznych łożysk

wzdłuznych przeprowadzonych ptzez Antoft' Ze wzg|ędtt na ograniczoność stosowanych

dotąd modeli obliczeniowych' analizę TEHD wykonano z wykorzystaniem metody FsI

(Fluid-solid Interaction). Zastosowana metoda' tączĄca aĄa|izy przepł}.wowe oraz mechaniki

ciata stałego, pozwo|ił na szczegółowe rczważania teoretyczne zja\łisk towarzyszących

działaniu węzła łożyskowego w fakresie nieopisaIrym wcześniej. Dodatkowo, analizy

teoretyczne łożysk, poprzedziły badania polimerowego mateńału pokrycia segmenfu

przeprowadzone w celu uzyskania wiarygodnych danych materiałowych do ob]iczeń. Dla

celów porównawczych _ jak w części pierwszej monografii - analizy obliczeniowe zostały

wykonane dla łoĄsk z dwoma mateńałami pokrycia: PEEK i białym stopem łożyskow}.rn.

Umożliwiło to bezpośrednie porównanie przebiegu zjawisk i procesów w łożyskach, które

różniły się jedynie mateńałęm warstwy ślizgowej.

W trzeciej części monografii przedstawiono wyniki badań doświadczalnych łożysk,

przeprowadzonych przez autola na stanowisku badawczym Politechniki Gdńskiej w oparciu

o specjalnie opracowaną metodykę. zaletą tej metodyki było to' że bazowała na wynikach

pomiarórł zręalizowanych dla próbek wyciętych z segmentów łożyskowych. W ten sposób

okeślono poszŃiwane paramety dla całej kompoz}'towej warstwy ślizgowej a nie tylko dla

samego polimeru. Łożyska przebadano w stanach stacjonamych w celu weryfikacji

ręzultatów analiz teorętycznych. Badania doświadczalne wykonano równięż dla stanów

niestacjonamych. Pomiary podobnie jak ana|izy obliczeńowe, zxea|izowaio dla łożysk z

dwoma materiałami pokrycia.

Pmca zawiera wyniki kompleksowych badań teoretycznych i doświadczalnych

zjawisk w hydrodynamicznym łożysku wzdhrznym z pokryciem polim€rowym. wyniki

równoległych badali dla łożysk z pokryciem stop€m łożyskowym pozwoliĘ wyciągnąć

wnioski o różnicach w przębięgu różnych procęsów w różnych łożyskach. Tęgo typu badania

porównawcze nie były dotąd tematem szczegółorvych analiz.

Poza samodzielnie opmcowaną monografią Habilitant zaprezentował znaczny

ilościowo dorobek prrblikacyjny objęty osiągnięciem narrkowym ,'Rozwój teorclycznych i

eksperymentalnlch meto.I badawcz)łch hydłodynamicznych łoźysk wzdłuż,nych,, złożoly z

1l publikacji' w tym 7 ujętych w bazie JcR.

Jest również autorem 35 publikacji bezpośrednio powiązarrych z in;;zyńeńą łożyskowania.

Ten zbiór publikacji zawiera jedną znajdującą się w wykazie JCR, współautorstwo rozdziału



w monognfii wydanej w wydawnictwie Spńnger, ll publikacji wg. wykazu B MNiszw'

sumarycay wskaźnik lF pub|ikacji naukowych wedfug Listy JCR wynosi 8,260, w rozbiciu

na lata to;

2009 - 0.344

2013 - 1,763 (3 publikacje)

2014 - 1,832, (2 publikacje)

2015 -  1 ,418

20t6 - 2,903

Łączna licfba c}'towan w bazie węb of science wynosi 58. Nieco korzystniej pr€zęnfuje się

liczba i proporcje clowań w bazie Google Scholar wynosząc 89. Z upływem c72.su wskaźnik

c}.lowań wykazuje tendencje wzrostowe

lndeks Hircha opublikowanych prac wg odpowiednich baz, wynosi

- Web ofSciencę _ 4

. Googl€ scholal. 5

Podsumowując omawianie dorobku publikacyjnego, stwierdzam' że przedstawiona

monognfla stanowi istotny wkład w dysc1plinę ,,budowa i eksploatacja mąs4)n',, w

szczególności obszar wiedzy związar.y z badaniami' konstluowani€m, wywarzaniem i

eksploatacją hydrodynamicznych łozysk z niestandardowymi wa$twami ślizgowymi. Poza

monognfią dorobek prrblikacyjny jeŚ zńaczĄcy pod względem ilościowym i został istotnię

pomnożony od czasu uryskania stopnia naukowęgo dokora. Istotną część dorobku stanowią

ańykuły opublikowane w czasopismach z list JCR i MNisw. oceniając wskaźniki

bibliometryczne na|eży uwzględnić dostępność wysoko punktowanych czasopism d|a

tematyki objętej dyscypliną ,,budova i eksploatacja maszyt|,

4. Charakterystyka dorobku dydakĘcznego

Na tle niekiedy imponującego dorobku naukowo-badawczego osiągnięcia dydaktycznę

są znacznie skomniejsze. Dr inż. Michał Wodtke prowadzit wykład i zajęcia ćwiczeniowe z

Podsta\a budo,ay maszyn według autorskiego programu dla międzywydziałowego kierunku

Tmnsport w Politechnice Gdńskiej

Prowadzil również zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne z:

Poalsraw kohslrukcji ma.r.ą},rl dla różnych kierunków,

Grufiki itĄnierskiej ,

Modelowania w proje kbwańi1|,



Ko mput e ro,ł e mo de l owanie 3 D'

oraz zajęcia w języku angielskim Modeling in Machine Design w laboratońuin

Komputęrowym.

Przygotow}.wał materiały pomocnicze dla studentów do realizacji zajęć w laboratorium

komputerowym wykorzystującym oplogramowanie cAD. B.ał czynny udział w rozwoju

laboratorium dydaktycznęgo Katedry Maszyn i Pojazdów za co zos|ał uhonorowany

zespołową nagroĄ Rektora Politechniki Gdanskiej.

Był promotorem 6 prac magisterskich oraz 3 prac inżynierskich. Aktualnie jest promotorem

kolejnych 3 prac magisterskich. Recenzował 9 prac dyplomowych.

Pewną formą działalności na żecz dydaktyki było opracowanie autorskiego programu kursów

zastosowania symulacji komputerowych w mechanice oraz prowadzenie warsztatów dla

studentów i pracowników z wykorzystania metody elementów skończonych .

Dysponując du:łm doświadczęniem w badaniach tęor€tycznych, |aboratoryjnych i

ptzemysłowych oraz doświadczeniem w realizacji różnych form dydaktycznych, Habilitant

jest dobrze przygotowany do samodzielnej działa|ności dydaktycznej.

5. Dzia|ania innowacyjne i wdrożeniowe

Dotychczasowa działalność naukowa Habi|itanta niesie w sobie duży potencjał

innowacyjności. StosuŃowo słabo ujawnił się on w uzyskanych świadectwach patentowych.

Jest wsŃłautorem jednęgo patentu (udział własny 25%) i jednego wzoru uż}tkowego (udział

własny 20%)' warto jednak podkreślić, że obydwa rozwiązania zostaty wdrożone.

Charakter wdroŹeniowy miały również 6 prac wymienionych w p. ó recelzji a zlńązxtych ze

wspołpracą Politechniki Gdańskiej z przemysłem.

swoją dfiała|ność wdrożeniową dr M. wodtke realizował również w działa|ności o

chamkterze konstrukcyjnym. Jest wspołautorem 9 prac dla:

- LOTOS Petrobaltic S.A.-6prac

- MAKRUM S.A.

- NOVA Sp. z o. o. Gdynia

- Emapol cdańsk

Dla krajowych i zagranicznych firm (Zaklad Remontu Energetyki Gdańsk, Alstom

Renbewable Ltd' schaeffler Technologies AG, Dolnoś|ąska Fabryka Maszyn E|ektrycznych'

SODA Ciech, PGE Energia Odnawialna S. A., Andritz Hydro, Alstom Hydro Ltd, PKN

Orlen, VA TECH HYDRO GmbH & Co., Odiut Automex, AXTech, LOTOS Petrobaltic



s' A. KGHM Polska Miedź' Mondi Packaging) przygotował jako wsŃłautor 24 ekspertyzy,
pmce badawcze, prace pĄektowe - zwyk|e z 50%o udzia|em własnyn. l8 z nich do|yczy
własnego obszaru zainter€sowali naukowych _ łożysk hydrodynamicznych. Ta działalność
aplikacyjna niewątpliwie wzbogaca dorobek wdrożeniowy, który należy uzna ć za znaczny '

ó. Wspó|praca krajowa i międzynarodowa
w obszaże swojej plob|ematyki naukowej Dr inż. Michał wodtke współpracował z

kĄowyni i zagrarricznymi ośrodkami naukowymi

obok znacaej ilości tematów finansowanych ze środków budżetowych, dr M. wodtke
wykonywał ńwnież prace aplikacyjne. W ramach wspĘracy naŃowo-badawczej
Politecbniki Gdanskiej z przemysłem dr inż. Michał wod&e uczestniczyl w realizacji 6 prac
badawczych:

- 2006 - Projela hydrodynamicznego lożyskt wzdlużnego z dzielonq futq podporowq oraz
mechani em wyrównywania obciq:żeń na poszczegóIne segmenty do sprężarki LINDE'
udział własny 30olo
.2o08 - Dobór wcisku lulei glowy i stopy korbowodu pompy N-C552 - udział własny 507o.
. 2009 _ PĄekl i wdrożeńie wzdłużnego łdźysk!, segmenlowego z Indalnq pl,tq podpielajqca

udział własny 507o.
- 2o|1 ' Projeld mo.]ethizacji łożyska nośnego hydrozespołu Hz-3 EsP Żydowo _ udział
wlasny fsYo.

- 20|3 _ Projekt modernizacji ŁożyskĄ nośnego EI| Tryszczyn _ udział własny l007o.
- 20|4 _ Projeh przys|osowafiia seq ehIów ltlżyska nośnego do zainslalowania dodąrkowych
czujników Pomiaru tempercrury w EsP Porqbka-Żhr _ udzia| w|asny 50o/o

Wspólpmca międzynarodowa to głównię uczestnictwo w konferencjach naukowych
podczas' których Habilitant wygłosił 4 referaty ( w stanach Zjednoczonych, Francji i
Fin|andii). od 200ór. czterokrotnię brał udział w EDF/Pprime Wolkshop w Poltiers. w 2ol5
otrzymał pierwszą nagodę ''B€st Poster Award'' przyłnaĄą przqz Francuską sekcję
Ameńcan Society of Mechanical Engineers (ASME) za pracę pt. ',Compliance Tests of the
Polymer Layęrs Used as Hydrodynamic Bearing coatings'' zaprezentowaną na l4th EDF-
Ppńme Workshop. Formą wsŃłpracy międzynarodowej było uczestnictwo w progmmle
ERASMUS+. Przebywając przfz tydzień w National Technica| Univę$ity of Ateny w Grecji
dr M. wodtke wygłosił serię ł?kładów dla studentów i doktorantów nt. projektowania'
badania, diagnostyki i eksploatacji hydrodynamicznych łożysk wzdfużnych



Umając kompetencj€ dr M. Wodtke powierzano mu rccqrzowanie 24 altykułów w t}'rn 6 dla

czasopis z listy JcR, w kajowych i zagranicznych czasopismach naukowych oraz referató\ł

konferencyjnych.

Działalność w obszałz€ wsŃłpracy krajowej i międzynarodowej oceniamjako bardzo dobrą

7. ocena końcowa

Na podstawi€ dokonanej analify; dorobku naukowego a zwłaszcza publikacyjnego,

aktywności w realizacji pĄektów badawczych, działalności dydaktycznej' działalności w

obszarze wspóĘracy międzynarodowej, działalności organizacyjnej dr inż. Michała Wodtkę,

stwierdzam' że przedstawiony dorobek objęty osiągnięciem naŃowym ,'Rozwój

teoi€tycżnych i ekśperymentalnych metod badawczych hydrodynamicznych lożyśk

wzdłużnych'' stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej ,'budowa i ek,ploatącja

m(]szyn', oftz żę przędstawiony wniosek odpowiada warunkom stawianym ubiegając}'rn się o

nadanie stopnia doktora habilitowanego w ustawie z dnia 2l kwietda 201'l r. o rfiianie

ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i Otule w zakresie sztuki

oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dfieraik Ustaw z dn. 28 kwietnia 2017 r. poz. 859,

tekst jednolity ustawy z dn.l4 marca2003 t. - Dziennik Ustaw z dn.28. O9.2Ol'7 poz. 1789 ),

w związkru z powyj.szym Wroszę o nadanie dr inż' Michałowi wodtke stopnia naukowego

doktora habilitowaneso.
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