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Recentja

dorobku naukowego dra inż. Jacka P. Barańskiego

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habi|itowaDego

w dzi€dzinie nauki technicznie w dyŚcyplinie budowa i eksp|oatacja maszyn

1. Podstawa wykonania rec€nzji

Formalno-prawną podstawę wykonania recenzji stanowi:

pismo prof. dra hab. inż' Michała Wasilczaka _ Przewodniczącego Rady Dyscypliny

Inżynieria Mechaniczna na Politechnice Gdńskiej (L.dz. 074/wI,V2020) inforrnujqce

o tym, że centralna Komisja do Spraw Stopni i T}tułów powołała mnie w skład komisj i

habilitacyjnej jednocześnie powierzając wykonanie recenzji,

dokrrrnentacja przygotowana przez habilitanta, a zawiemjąca: (a) wniosek z dnia

25 kwietnia 2019 r- skierowany do centralnej Komisji do sFaw stopni i T}'tułów

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziędzinie nauki technicznie

w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, (b) uwierz)lelniona kopia dyplomu

stwierdzającego nadanie stopnia doktora nauk technicznych w zakresie budowy

i eksploatacji maszyn, (c) zestaw 17 prac wskazanych jako osiągnięcię naukowe pod

t},tułem ,,Energetyczne aspekty procesów efektyłnęgo suszenia drewna parą wodną lub

mieszaniną parowo.gazowd'' (d) autoreferat przedstawiajqcy opis dorobku i osiągnięć

naukowych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej

i popularyzacji nauki po uzyskaniu stopnia doktora.

Recenzję wykonałem kierując się przepisami Ustawy z dnia 14 marca 2003 |. z pó^. di.

o stopniach naukowych i t)'tule naukowym oraz o stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz'U'

65 poz. 595, t€kstjednolity opracowany na podstawie Dz.U. 20l7 poz' 1789), a w szczególności

przepisami ań. 16' l8a oraz 2l Usta\'y' oraz przepisami zawańymi w Rozporządzeniu Ministra

Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 1 września 20l1 r. w sprawie kr}'teriów oceny osiągnięć



osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanęgo (Df'U' 196 poz' 1165) jak

i w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szko]nictwa wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie szczegółowego trybu i warulków pżeprowadzania czynności w przewodzie

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz lv postępowaniu o nadanie t}'tułu prof.esom

(Dz.U. f0l8 poz.26I).

2. ocena osiągnięcia naukow€go stanowiłcego podstawę do ubiegania się o nadanie

stopnia doktora habilitowanego

DI inż. Jacek P. Barariski przedstawił jako osiągnięcie naukorve stanowiące podsta\łę do

ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego cykl 17 prac pod wspó]nym t}'1ułem

''Enelgetyczne aspekty procesów efektyrłnego suszenia dle\'v1ra parą wodną lub mieszaniną

parowo-gazowd' opublikowanych w latach 2012-201,9.

Al. Klemęnt I., Vilkovskń T., BaranŚki J.' Konopka A. (2019): The impact of drying and

stearning processes on surface color changes of tension and normal beech wood. Drying

Tecbnology 37(12): 1490-149'l . DOI: 10.1080/07373937.2018.)'509f19. Praca opublikowana

w czasopiśmie uwzględnianym w bazie Joumal citation Rępońs (JCR). Autorzy pracy

zdefiniowali celj ako okeślenie wpł1rłu suszenia i parowania, jako zabiegu hydrotermicznego,

na fmiany barwy drewna bukowego nomalnego oraz reakcyjnego _ tutaj napięciowego.

suszenie ta.cicy butowej realizowano dla typowych, niskotemperaturo\łTch proglamow

suszenia. Atykuł ten prezentuje popra\łną analizę wpływu suszenia i obróbki hydrotermicznej

na zmianę barwy powierzchni dlęwna bukowego. Jednakże w pracy tej nie poruszono

jakichko|wiek aspektów energetycznych plocesów suszenia drervna. oznacza to, że praca ta

nie ma związku ze zdefiniowanym przez habilitanta tytulem osiągnięcia naukowego i nie

może być do niego zaliczona.

42. Konopka A., BarańŚki J.' orłowski K., Szymanowski K' (2018): The Effect ofFull-Cell

Impregnation of Pine Wood (Pihus srll)estnr L.) on Changes in Electrical Resistance and on

the Accuracy of Moisture Content Measurement Using Resistance Meters. BioResources 13(1):

1360-l371. Dol: 10.15376/biores.13.1.1360-l371. Praca opublikowana w czasopiśmie

uwzględnianym w bazie Joumal citation Repo s (JcR)' AutoŹy określili jako cel pracy

wyznacfenie zależności pomiędzy opomością elek1ryczną dlelvna nasyconęgo solnymi

prcparatami ochronnymi, a wilgotnością badanego mateńafu. otrzymane zależności pozwo]iły

dokonaó istotnej poprawy pomiaru wilgotności plzy wykorzystaniu mierników oporowych.



Uzyskane wyniki są ważne z puŃtu widzenia kontroli wilgotności drewna nasyconego solnymi

związkami impregnacyjnymi. Jednakże praca ta nie ma jakiegokolwiek związku' ani

z aspektami energetycznymi suszenia dlewna, ani też z suszeniem w ogóle. oznacza to' że

praca ta nie ma zwivku ze zdefiniowanym przez habilitanta tytułem osiągoięcia

naukowego i nie może być do niego zaliczona.

,Ą3. Baranski J. (2018): Moisture content during and after high. and nomal.tęmpelature

drying processes of wood. Drying Tecbnology 36(6): 75I-761. DOI:

I0.|080/0,1 3,13931.2017' 1 3553 19. Praca opublikowana w czasopiśmie uwzględnianym

wbazie Joumal Citation Repońs (JCR). Cel pracy zdefiniowano jako okeślenie zmian

wilgotności dtewna w suszarce podczas suszęnia !łTsokotemperatu]owego mięszaniną pary

wodnej i powietrfa oraz w czasie podsuszania drervna na lvolnym po\ł/ietrzu na placu' Taka

definicja celu pracy wpisuje się w bardzo typowy nurt badńdotyczqcych wyzoaczania kinetyki

suszenia drewna. Do pomialu wilgotności drewna wykorzystano miemiki oporowe, których

zakes pracy został ograniczony przez ploducenta do 50.c' Natomiast plocesy suszenia

prowadzono w wyższych temperaturach co musiało istotnie wpłynąć na dokładność pomiarów'

Należy to uznać za istotny błąd metodyczny prfeoczony przez recenzentów placy. w pracy

uzyskano obserwacje empiryczne prostych zależności między wilgotnością drewna,

tempelaturą dle\ł.na oraz tempe.aturą czynnika suszącego, jak i czasem suszenia. Ponownie

należy podkeślió, żę praca ta nie dotyczyła aspektów energetycznych suszenia. wątpliwą

jakość mają też sformułowane przez autora wnioski' np. dot' gradientu wilgotności,jako żę nie

wynikają z prowadzonych badń. Ponownie praca ta nie ma związku ze zdefiniowanym

przez habilitanta tytulem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

A.4. Konopka A., Barański J., Vilkovskó T., Klement I. (20l7): The influence ofthe drying

process on the deformation ofthe beech and oak wood samples. Ainals of Warsaw University

of Life Sciences - SGGW Forest and Wood Technology 99: 168-173. Praca opublikowana

w czasopiśmie, które nie znajduje się w międzynalodowym obiegu informacji naukowej. Nie

sformułowano celu pracy. Przędmiotem pracy byĘ zmiany ksztahu drewna buka i dębu

w wyniku suszenia. Jako wniosek sfomułowarro ogólnie znane stwierdzenie' że suszenie

drcwna pod obciążeniem prowadzi do mniejszych deformacji. Praca plaktycznie nie dostarcza

now€j więdfy naŃowej' Również ta praca nie dotyczyła aspęktów enelgetyczlych suszenia.

Wobec powyższego również i ta praca nie ma związku zezdefiniowanym przez habi|itanta

tytułem osiągnięcia naukow€go i nie może być do niego zaliczona.



A5. Chuchala D'' orlowski K'A'' Barański J., ocbryniuk T. (20l7): Cutting power estimation

ofthe bandsawing process ofbeech wood (Iagus sylvatica L.) dtied in three operating modes.

Annals of Warsaw University ofLife Sciences - SGGW Forest and Wood Technology 99: 75-

80. Praca opublikowala w czasopiśmie, które nie znajduje się w międzynarodowym obiegu

informacji naukowej. Cel pracy okeślono jako \łYznaczenie wpływu różnych sposobów

suszenia na moc skawania w czasie piłowania. Drewno podsuszano w tempenturze 25oC'

suszono w miesfaninie pary wodnej i powietrza w temperatuze 8 0"C oraz w patze ptzegrzanej

w temperatwze 1 10.C. Jednakże nie można tego uznaćjako analizy aspektów energetycznych

plocesóv{ suszęnia' Ponadto praca została pźygotowana niestarannie pod względem

językowym, np' pojawia się,,died,'w tekścię pracy zamiast ',dried''' Ponownie praca ta nie

ma związku ze zdefiniowanym przez habilitanta rytulem osiągnięcia naukowego i nie

może być do niego zaIiczona.

A6. BarańŚki J.' Klement I., vilkovskó T'' Konopka A' (2017): High temperature drying

process of beech wood (Fągus sylvatica L.) with different zones of sapwood and red false

heartwood' BioResources 12(1): l8ó1-1870. Praca opublikowana w czasopiśmie

uwzględnianym w bazie Journal citation Repots (JCR)' Jako cel plac wskazano

przedstawięnie wpływu suszenia wysokotemperatuio\ł/ęgo na zmianę właściwości dręwna

bukowego. Badania prowadzono dla drewna pozbawionego \ł/ad oraz dla drewna fe strefy

fałsz}avej t\ł/ardzieli. Tak zdefiniowane zadanie badawcze na|eży uznać za wielce

kont.owersyjne, a to fe względu na bardzo dużĘ podatność drewna bukowego na niekorzystne

zn any właściwości i wystąpienia wad podczas suszenia wysokotempelattro.wego przy

ciśnieniu atmosferycznym. skoncentrowano się na zmianach balwy drewna po suszeniu oraz

o entacyjnego zróżnicowania wilgotności po suszeniu na grubości tarcicy. Ponownie praca ta

nie może byó uznana jako analizująca aspekty energetyczne procesóv/ suszenia. Tym samym

nie ma fwiązku ze zdefiniowanym przez habi|itanta tytulem osiągnięcia naukowego i nie

może być do niego zaliczona.

A7' Konopka A.' Barański J. (2016): The dying medium temperatue impact on the final

moisture content ofpine wood at constant drying time. Annals of Warsaw University of Life

Sciences - SGGW Forest and Wood Technology 95: 91.96. Praca opublikowana w czasopiśmie,

które nie znajduje się w międzynarodowym obiegrr informacji naukowej' Autorzy nie określili

celu pracy' w t)'tule placy znajduje się zawstydzający błąd językowy' tj. ,,dying'' zamiast

,,drying'', który ź|e świadczy o habilitaIrcie i współautorce' jak i o ręcęnzentach tego ańykułu'

Zastanawiającym j€st również to, jat prowadzone są prace edycyjne w redakcji czasopisma.



w którym praca ta została opublikowana' Plzedstawiono wyniki eksperymentów określających

wpł}.w temperatwy termometru suchego na kinetykę suszenia drewna. w pracy nie

pźedstawiono firndamentalnych informacji o drugim parametrze powietrza suszącego' Tym

samym plzydatność zaplezentorvanych wyńków jest wielce wątpliwa' Znowuż w pracy nle

zaplezęntowano wyrików arraliz aspektów energetycznych procesów suszenia. wobec tego

również ta praca nie ma związku ze zdefiniowanym przez habilitanta tytulem osiągnięcia

naukowego i nie może być do niego zaliczona.

A8. Konopka A.' Barański J' (2016): The low tempelature waste heat lecovery in drying

process of pine wood using micro-jet heat exchanger. Annals of Warsaw University of Life

Sciences - SGGW Forcst and Wood Technology 95 9'1-103 Praca opublikowana

w czasopiśmie, któIe nie znajduje się w międzyna.rodo*ym obiegu informacji naukowej. Tytuł

pracy mógłby sugerować analizę aspektów energetyczn:ych plocesów suszenia dlewna ze

względu na wsporniiany odzysk ciepła niskotemperaturovr'ego' Można się domyśleć, że cel

pracy okeślono jako zastosowanie mikostrugowego w}miennika ciepła odpadowego

w procesach suszenia. Niestęty p.zedstawione w pracy wyniki i ich omówienie nie dotyczą

ciepła odpadowego lub też odzysku ciepła. Zapręzentowano jedynie typowę wyniki badan

kinetyki suszenia drewna dla różnych temperatul. Praca tylko pozomie dotyczy aspęlcow

ęnergetycznych suszenia. Pźedstawione w pracy vnioski są zwykle oczywistymi

stwierdzeniami. Również ta praca nie dotyczy aspektów energetycznych procesów

Śuszenia' a tym samym nie ma związku ze zdefiiniowanym przez habilitanta tytulem

osiągnięcia naukowego i nie może byó do niego zaliczona.

A9'vilkovskńT..Klement[.,KonopkaA.'BarańskiJ'(2016):Hightemperafuredryingof

beech with content oftension wood. Proceedings ofthe 1oth lntemational Science Conf-erence

Chip and Chipless Woodworking Processes, Zvolen, Slovakia: 333-339 Praca opublikowana

w materiałach międzynarodowej konferencji. Praca nie znajduje się w międzynarodowym

obiegrr informacji naukowej ' Cel pracy nie został okIeślony przez autoló\ł' Przedstawiono

wyniki empirycznych analiz procesów suszenia lvysokotemperaturowęgo, ti. zmiany

tęmpentury oraz wilgotności drewna. Praca pżygotowana niestarannie pod względęm

edlorskim, bez koniecznej korekty językowej. Powoduje to, że cz}'telnik posiada duże

problęmy zę stwieIdzeniem jakich pomiarów wyniki zaprezentowano w pracy. Przedstawione

wnioski są albo mało cz},telne' albo możliwe do sformułowania bez konieczności plowadzenia

badari, lecz jedynie na podstawie przeglądu literatury przędmiotu' Ponownie praca ta nie

dotyczy aspektów enelgetycznych procesów suszenia. Zmusza mnie to do połtórzenia



stwierdzenia, że praca ta nie ma związku ze zdefiniowanym przez habi|itanta tytulem

osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Al0. Konopka A., BarańŚki J', Wierzbowski M. (2015): The selected effects of high

tempęrature air-steam mixture wood drying. Annals of warsaw University of Life Sciences -

sGGw Forest and wood Tecbnology 92: 200-206. Praca opublikowana w czasopiśmie, którę

nie znajduje się w międzynarodowym obiegu informacji naukowej. Już sam t}tuł pracy został

sfomułowany niepoprawnie pod względem językowym. w tekście można maleźć wie|e

błędówjęzykowych' a nawet mery,tolycznych. Nie okeślono celu pracy. Autorzy wykazali się

brakiem podstawowej znajomości litelahry i pojęć w języku angielskim' np' rłprowadzali

błędne pojęcia zamiast stosowania ogólnie znanych terminów (np. ,,test of fol'' zamiast

poprawnęgo ,,prong test'' itp.) W pracy nie przedstawiono i nie omówiono w}'l,fków, któIe

można uznać za nową wiedzę naukową zwłaszcza dotyczącą aspektów energetycmych

plocesów suszenia. Tym samym praca ta nie ma związku ze zdefiniowanym przez

habilitanta lytulem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Al1. Konopka A., Barański J., Mikielewicz D. (2015): wykorzystarrie ciepła

niskotempelattuowego do plocęsu suszenia peletu ze słomy z wykorzystaniem

mikrostrugo\ł/ego wymiennika ciepła. Instal l0: 15-20. Pńca opubliko\"r'ana w czasopiśmie,

któIe nie fnajduje się w międzynarodowym obiegu informacji naukowej' Artkuł dotyczy

suszenia peletó\ł wykonanych ze słomy. oznacza to, że placa nie dotyczy suszenia drewna.

Z tekstu pracy nie można dowiedzieć się słomę jakich loślin wykoŹystano do plodukcji

peletów. Idea raacy' czyli suszenie peletów wykoŹystywanych do uzyskiwania ciepła w

wyniku ich spalania, przeczy jakimkolwiek aspektom energetycznym. Sztuczne suszenie

materiałów odpadowych pochodzenia biologicznego przed wytworzeniem peletów może

jedynie doprowadzić do tego, żę nakłady enęrgetyczne na w),twożenie tego ploduktu mogą

plzewyższyć ilość ciepła uzyskiwanego w wyniku ich spalania. To samo dotyczy prób suszenia

goto\'r'ych peletów. oznacza to' i'e ptacata pońnna byó wysoce negat}.wnie oceniona. Nie ma

ona związku ze zdefiniowanym przez habi|itanta tytułem osiągnięcia naukowego i nie

może byó do niego za|iczona.

A12' Barański J.' Wierzbowski M. (2014): The influęnce of drying palamete$ on wood

ploperties. Proceedings of th€ 9th Intemational Science Conference Chip and Chipless

Woodworking Processes, Zvolen, Slovakia: 185-190. Praca opublikowana w mate.iałach

międzynarodowej konferencji. Praca nie znajdr'rje się w międzynarodowym obiegu informacji

naukowej' Pod dokładnie takim samym ł'tułem habilitant Maz inrrymi współautorami



opublikował w 20l4 r. artykuł w czasopiśmie Annals of warsaw University of Life Sciences -

SGGW Forest and Wood Technology. w ańykule opublikowanym w materiałach
konferencyjnych nie okeślono celu pracy' opis metodyki prowadzonych eksperymentów jest

bardzo zdawkowy' Okeślono w1trzymałość drewna na zginanie oraz moduł Younga dla
drerł'na przed i po suszeniu. Zamiast wniosków zawalto proste omówienie zaprezentowanych
wyników. Ponownie praca ta nie dotyczy aspektów ene.getycznych prccesów suszenia.

oz'|a.''a to, że nie ma ona związku ze zdeliniowanym prz€z habi|itanta tytulem

osiągnięcia naukowego i Die mo'e być do niego zaliczona.

Al3. Barański J.' Wierzbowski M., Konopka A' (20l4): The change ofmechanical propeńies

of selectęd wood species after drying process under various conditions. Anna|s of WULS .

Folestry and Wood Techlology 86: 13.17. Placa opublikowana \ł czasopiśmie, które nie

znajduje się w międzynarodowym obiegu informacj i naukowej' Jest to praktycznie po\łielenie

artykułu A12. Zamieszczono te same ryciny, te same wykesy oraz taki€ same olbrzymie

fragmenty tekstów. Również ta praca nie ma zwivku ze zdefiniowanym przez habi|itanta

tytulem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Al4. Barański J., Chuchała D., orłowski K', Muziński T. (20|4\ The influence of drying

parameters on wood plopeńies. Anna|s of WULS - Folestry and wood Technology 86: 7-l2.

Praca opublikowana w czasopiśmie, które nie znajduje się w międzynarodowym obiegu

informacji naukowej. Cel pracy nie został określony przez autorów. Artykuł ten ma dokładnie

taki sam t}.tuł jak praca Al2 jednakże przede wszystkim dotyczy problęmó\ł związanych z siłą

skawania dlewna' T}Tn samym praca ta nie jest związana z aspektami energetycznymi

plocesów suszenia. oznacza to, że artykul nie ma zrviązku ze zderlniowanym pfzez

habilitanta tytulem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Al5' Barański J., chuchała D., Dzurenda L., Muziński T., orłowski K. (20l3): Determination

of moisture montent profiles of spruce wood aner high tempęraturę process and air drying.

Annals of WULS - Forestry and Wood Technology 82: 49-56. Praca opublikowana

w czasopiśmie, które ńe znajduje się w międzynarodowym obiegu informacji naukowej. Cel

ańykułu zdefiniowano jako okeśIenie rozkładu wilgotności drewna na grubości tafcicy po

suszenju wysokotemperatuowym' Niestety w opisie metodyki nię poinformowano

o zastosowanym sposobie pomiaru rozkładu wilgotności drewna. Tym samym wątpliwa jest

wialygodność przedstawionych wyników dot' rozkładu wilgotności. Jako wniosek pojawiło się

banalnę stwięrdzenię, że należy kontynuować badania. Po raz kolejny w pracy nię wykonano

jakiejkolwiek analizy aspektów ene.getycznych procesów suszenia' oznacz& to, że również



ta praca nie ma zwivku ze zdefiniorłanym przez habilitanta rytulem osiągnięcia
naukowego i nie może być do niego zaliczona.

A16. Baranski J., Wierzbowski M. (2012). Influence of steam drying process on wood
mechanical propefties. Annals of WULS - Forestry and Wood Technology 77: 55-58. pmca

opublikowana w czasopiśmie, które nie znajduje się w międzytarodowym obiegu informacji

naukowej. Praca pŹygotowana niechlujnie' w metodyce stwierdzono, że próbki suszono
poprzednio opisaną metodą lecz nie wskazano pracy' w której wspomnialą metodę stosorvano'

Natomiast dyskllsję wyników zawańo wjednym zdaniul Placa nie jest zwiqzana z aspektami

energetycznych procesów suszenia. Ponownie nie ma ona związku ze zdefiniowanym przez

habilitanta tytułem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Al7. Baranski J., Wierzbowski M. (2012): The innovative experimental rig for wood steam

drying at atmospheric pressure. Annals ofWULS - Forestry and Wood Tecbnology 77: 51-54.

Praca opublikowana w czasopiśmie, które nie znajduje się w międzynarodowym obiegu

informacji naukowej. Nie okeślono celu pracy. Ańkuł pmktycznie stanowi infomację o tym,

że skonstruowano stanowisko badawcze, tj. suszarkę' v/ któIej można realizować procesy

suszenia również w pŹegrzanej parze wodnej przy ciśnieniu atmosferyczn;tn. Konsekwencją

tej swoistej informacji jest brak wniosków w ańykule. Pono\,vnie praca ta nie dotyczy aspektów

energetycznych procesów suszenia' oznacfa to, że nie m^ olna zw|vkt'' ze zdefiniowanym

przez habilitanta tytułem osiągnięcia naukowego i nie może być do niego zaliczona.

Wśród 17 prac wskazanych przez habilitanta jako osiągnięcie naukolve żadna z nich nie jest

zw|ązane z tytułem osiągnięcia' Należy również zwlóció uwagę na cel badń sformułowany

przez habilitanta w omówieniu celu naukowego prac wchodfących w skład osiągnięcia

naukowego. Został on okeślony j ako ,' ' . . stwierdzęnie, żę parametly cieplno-plzepływowe olaz

klimatycae medium suszącego czyli wilgotność wzclędna oftz temperatura medium

susfącego podcz.ts jego przept1wu w stosie mate afu suszącego mają rłpĘw na

energochłonność procesu i czas jego hwarfa oraf na jakośó otrzymanego drewna.'' Również

tak nieudolnie zreszĘ sfomułowany cel podkrcśla ploblem enelgochłonności plocesów

suszenia, któIa to energocbłonność nie została na\łet wspominana w któIejkolwięk f prac

wskazanych jako osiągnięcie naŃowe' wafiość naukową można dostrzec w pracach A1' A2,

43 oraz .Ą6, ale również i one nie mają związku ze sformułowaIrym t}.tułem osiqgnięcia. ani

też z celem określonym przez habilitanta w omówieniu' Wobec powyższego jestem zmuszony

stwięrdzió, że wskazane przez dra inż. Jacka P. Baranskiego osiągnięcię naŃowe, czyli cykl

1 7 prac pod wspólnym t}tułem ,'Energetyczne aspel(y procesóW efekt}ałnego suszenia dre\łna



parą wodną lub mieszaniną parowo-gazową'' opublikowanych w latach 20l2-2o19, nie spełnia

wymagań zawańych w ań. 16 ust' Ustawy z dnia 14 marca 2003 t. z późn' nn' o stopniach

naukowych i t}tule naukowym oraz o stopniach i tytulę w zakesie sztuki (Dz'U. 65 poz' 595,

tekstjednolity opracowany na podstawie Dz,rJ,201'1 poz. l'789).

3. oceDr istotDej dzirła|ności naukowej

ocena dorobku publikacyjnego &a inż. Jacka P. Bararńskiego po doktoracie jest bardzo

utrudniona za względu na chaotyczny i niestannny sposób przygotowania danych zawańych

w dokumentacji. Habilitant na stronie oznaczonej jako 5 załącmlka nt 6 wykazał dwie prace

opublikowane w czasopismach uwzględnianych w bazie Joumal Citation Repońs (JcR), dla

których łączny impact factol wynosi 2,041 (pnce te,nie wchodzą w skład osiągnięcia

naukowego). Ponadto dI inż. Jacęk P. Barański przedstawił zestawienie 40 plac bez podziafu

na osiągnięcia przed i po doktoracie' Taki sposób pzygotowania dokumentacji na|ęży \)znać

za wysoce niepoprawny. w zestawieniu tym dominująprace konferencyjnę często bez podania

pełnych danych bibliograficznych umożliwiających zweryfikowanie poprawności przedłożonej

listy. Zważywszy na to, ze dr inż. Jacek P. Baranski uzyskał stopień doktora w styczniu 2004 r.,

wykaz ten redukuje się do 23 pozygji. z czego 18 prac zna|azło się materiałach

konferencyjnych. Natomiast cztery prace opublikowano w czasopismach w tym jedna

w czasopiśmie uwzględniarrym w bazie Joumal citation Repolts (JcR)' Taki dorob€k

pub|ikacyjny na|eł uznać za wysoce niewystarczający.

Konsekwencją takiego dorobku publikacyjnego są wskaŹriki naukometyczne podane przez

habilitanta na dzień pŹygotowania wniosku. otóż indeks Hirscha wg bazy Web of Science

wynosi zaledwie 2, h-index wg Scopus również łynosi tylko 2. Takie wartości wskażników

naukometrycznych, na tym poziomie rozwoju naukowego' należy uznać za absolutnie

niewystarczaj ące.

Habilitant jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich, które to

przewody w chwili przesłania wnioskujeszcze nie były fakończone.

Dr inż. Jacek P' Baranski odbył łącznie 7 zagtanicznych i kajowych, krótkotlwałych staży

naukowych.

Habi litant kielował j ednym proj ektem badawczym finansowarrym przez NCN (w dokumentacj i

brakjest informacji w ramach którego konkursu uzyskano finansowanie tego projektu). oprócz



tego był wykonawcą \' kolejnym projekcie finansowany przez NcN oraz w czterech projektach

finansowanych przez MNiSW. wobec takiego udziału w rea|izacji projektów badawczych

zaskakujęym jest niewystarczający dorobek publikacyjny.

Przedsta\'fiony pozostały dorobek naukowy nie spehria moim zdaniem wymogów zawańych

w ań. 16 ust. 2 Ustaw z dnia 14 malca 2003 r. z późn. zn. o stopniach naŃowych i tytule

naukow).m oraz o stopniach i q'tule w zakrcsie sfuki.

4. osiągnięcia dydaktyczne, organiz8cyjne i popularyzrtorskie

Na dzialalność dydaktycznq habilitanta składa się:

. realizacja wykładów i ćwiczeń zalówno w języku polskim jak i angielskim'

. opracowanieprogramówprzedmiotów,

r opieka nad pracarni dyplomowymt.

Habilitant jest autorem progEmów cŹerech przedmiotów (w tym przedmiofu w języku

angielskim) na trzech kierulkach sfudiów (w tym na sfudiach anglojęzycznych) realizowanych

na Politechnice Gdanski€j.

Dr inż. Jacek P. Barariski prowadził na studiach wjęzyku polskim wykłady i ćwiczenia zpięciu

przedmiotów, jak i wykłady z kolejnych trzech przedmiotów olaz zajęcia z następnych dwóch

przedmiotów bez podania w dokumęntacji charaktelu za.jęć. oprócz tego prowadził rłykłady

i ćwiczenia z ońerech przedmiotów na dwóch kierunkach studiów anglojęzycznych na

Politęchnice Gdanskiej'

Istotne zaangażowanie dra inż' Jacka P. Barańskiego w diałalność dydaktyczną przejawia się

m.in. w opiece nad dyplomantami. Łącznie dotyczyło to 70 p[ac, w tym 27 magistelskich oraz

43 inżynierskich' Kolejne 3 pracę magistęrskie, nad którymi opiekę sprawował habilitant, byĘ

w trakcie realizacji w czasie składania wniosku o przeprowadzenie postępowania

habilitacyj nego.

W prz1padku dzia|alności org&nizrcyjnej na rzecz Politechniki Gdanskiej została ona

potraktowana bardzo zdawkowo przez d|a inż' Jacka P. Baranskiego. w przedłoźonej

dokum€ntacji doszukac się możnajedynie informację dot. zorganizowania i opieki nad trzema

laboratoriami dydaktyczno-badawczymi.

l0



5. Podsumowanie i wliosek końcowy

Cykl l7 prac wskazanych przez dta Lnż. Jacka P. Balanskiego jako osiągnięcie naukowe pod
wspólnym tytułem ,,Energetyczne aspekty plocesów efekt}'wnego suszenia drewna parą wodną
lub mieszaniną parowo-gazową' nie ma związku z zaproponowanym pżez habilitanta tytułem
i celem osiągnięcia. Przedstawiony przez dra inż. Jacka P. Barańskiego cykl publikacji oraz
pozostały dorobek naukowy nie spehiają wymogów zawartych w Ustarłie z dnia 14 marca
2003 r. z późn. zm' o stopniach naukowych i qłule naukowym oraz o stopniach i q4ule
w zakresie sztuki (Dz.U. 65 poz. 595, tekstjednolity opracowany na podsta\Mię Dz.U. 2017 poz.
l789)jak i Rozporządzenia Minisaa Nauki i szkolnictwa wyższego z dnia l września 20l l r.
w sprawie kyteriów oceny osiąglięć osoby ubięgającej się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego (Dz.U. |96 poz. l165) oraz Rozpotządzenia Ministra Nauki i sfkolnictwa
\\I'ższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i waruŃów
przeprowadzania czynności w przęwodzie doktorskim' w postępowaniu habilitacyjn1rn oraz
w postępowaniu o nadanie t}tufu profesora (Dz.IJ ' 20!8 poz. 26 l ). wnoszę zatem o to, aby
nie nadawać stopnia neukow€go doktora habilitowanego dr. inż. Jackowi
P. Barańskiemu.
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