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R.ECENZIA

dorobku naukowego, dydaktycaego i organizacyjnego dr inż. Beaty Świeczko-Zurek

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Recenzja została przygotowana na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tyułóq przedstawionej w piśmie Dziekarra Wydziafu Mechanicznego, plof. dl hab. inz.
Dariusza Mikielewicza z dnia 30.05.2017 t,

Podstawę opinii stanowił zbiór dokurnentów zawiemjący cykl publikacji oraz autorefęrat
wTaz z komDlętęm dokumentów i załączników

ogólna chłrakterystyka Kandydatki

DI inż. Beata swieczko-zurek jest absolwentką Wydziatu Mechanicznego Polit€chniki
Gdańskiej. w 1999 r. uzyskała Ę.tuł zawodowy magistra inżyniela na podstawie placy
,,Projel.1 technologiczny gllazda obróbki cieplnej i cieplno-chęmicznęj oraz hańowania
indukcyjnego''. W2004 r podjęła i kontynuuje nadal pracę na tym samym wydzialę.
w2005r' na podstawię rozprawy doktorskiej pt' ',oc€na skłonności stali stopowych
26IŁMF i 34HNM do degradacji w technicznych mieszaninach węglowodorów', (promotor
Prof. dr hab' inż' A. ZięlińskD' obronionej na Wydziale Budowy Masfyrr i ZarzĄdz'ania
Politechniki Poznńskiej' uzyskała stopięń doktora nauk technicznych'

zaint€resowania badawcze i naukowe l(andydatki obejmują sfęroki zakes zagadnień
głównie z po$anicza budowy i €ksploatacji maszyr oraz inłnierii materiałowej' w swojej
działalności przede wszystkim poszŃuje rozwiązń pofwalających na uzyskanie
odpowiednich właściwości ęksploatacyjnych i uą'tkowych wa6tw wierzchnich matęńałów,
z uwzględnieniem elem€ntów bezpięczęństwa i ekologii poprzez odpowiednie modyfikację
składu i stnrktury powierzchni. stara się poszukiwać analogii w celu szelszego wykolzystania
uzyskanych wyników badń z różnych obszarów tęmatycznych.



Z pżedstawionego do ocęny materiału wyńka, że Kandydatka przejawia dużą akt1vnośó
w poszerzanie swojej wiedzy i doświadczenia zawodowego poprzęz systęmatyczne
uzupełnianie ich na staŹach w placówkach krajowych, jak lównież licznych stażach
zaeranicznvch,

ocena osiągBięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe Kandydatka przędstawiła do oceny cykl 24 publikacji' który
zaĘtułowała: ,,Ksfałtowanię własności powłok w celu uzyskania szeroko rozumianych,
pożądanych cech uz}tkowych''.

T}'tuł cyldu publikacji sugeruje rozwiqzanie niezwykle obszemego zbioru problemów
z przędstawieniem systemowego podejścia do procęsu kształtowania właściwości powłok, co
nie znajduje odwzorowania w pżedstawionym do recenzji materiale' T)tuł został
sformułowany fb},t ogólnie a sformułowanie ,,szeroko rozumianych, pożądanych cech
uz}'tkowych' nie oddaje plzedmiotu badń Kandydatki.

Cykl publikacji charaktęryzuje dwa różne obszary tematycznę: pięrwszy obejmujący 13
publikacji dotyczy zagadniei związanych ze współpracą nawierzchni drogowej z kołami kół
samochodowych, drugi obejmujący 1l publikacji odnosi się do biokompatybilności
powierzchni implantów z organizmęm ludzkim.

obszal tęmatycay dotyczący biokompatybilności implantu z olganizmem ludzkim
pŹędstawiony przez Kandydatkę, zaliczyłam do pozostałej działalności naukowo.badawczej.

Rozwój i badania implantów stanowią zaawansowaną inteldyscyplinamą problęmatykę
badawcfą' w której wiele problemów możla za|iczyć do dyscypliny budowa i eksploatacja
mas4m np' rozwiązywanie problemów konstrŃcyjnych czy tribologicznych. zagadnlenia,
jakimi w tym obszatze zajmowała się Kandydatka, obejmowały głównie modyfikację
i badania powłok w celu poprawy ich właściwości w kięrunku minimalizacji wysĘpienia
niepożądanych reakcji w organizmie człowiekaoruzprzeciwdziałania rozwojowi szkodliwych
bakte i. Zagadnień tych nie należy kwalifiko\ł/ać do dyscypliny budowa i eksploatacja
naszyr i nie powinny stanowió podstawy ocęny osiągnięć naukowych Kandydatki w tej
dyscyplinię.

Ztozlxliałe jest dla rccenzentki emocjonalnie zwipanie Kandydatki z każdym
z plzedstawionych obszalów tęmatycznych olaz to, że starała się zaplęzęntować swój
dorobek w tych obszarach przedstawiając go pod wspólnym t1tułem. Jednak, moim zdaniem'
kaildy z tyah obszarów nalęży przypisać różnym grupom tematycznym. Moim zdaniem
dolobek Autolki w części dotyczqcej kszlałtowania właściwości powierzchni drogowej
w kontękścię współpracy z pojazdem samochodowym, w celu zapewnienia wymaganych
właściwości użytkowych oraz metod badawczych w tym obszarze stanowi jednolity obszal
badawczy, który poddałam ocęnie w kontekście spełnienia wymogów ustawowych.

obszar zagadnień dotycuący zwiększenia ef€ktylvności współpracy nawierzcbni drogowej
f po]azdadiIi wztasta znacząco \\taz ze wzrostem liczności pojaz dów uczestniczących \ł ruchu
drogowyn. obok zasadniczych problemów dotyczących bęzpieczeństwa, rozwijane są
intensywnie zagadnienia złtięane z zagoże|iafii środowiskowymi oraz uwzględniające
aspekty ekonomicme. Kandydatka w swojej działalności naŃowej wykazywała w tym



obszapę duiĄ aktywność badawczą, jak również znaczącą publikacyjną, a wyniki jej prac
chamkteryzuje duży potencjał wdrożeniowy.

Prace badawcze Kandydatki w tym obszarze charakteryzuje spójność z ukierunkowaniem
na poprawę efektywności współpracy nawierzchni z pojazdem samochodowym poprzez
zmniejszenie oporów toczenia. Podejmowane przęz nją zAdar'ia obejmowaĘ między innymi,
identyfikację czynników wpt1.wających na zmianę oporów toczenia oraz wyjaśnienie
pĘyazyn tęj zmiany. ważn,m aspęktęm zapręzentowanęj działalności było podjęcie
problemu odtwarzalności pomiarów oporów toczenia. Badania z tego zakr€su doprowadziły
do wykazania paez dr ifil'' Beatę Świeczko-Żurek niedostatków w stosowanych metodach
wyznaczalia oporów toczenia oraz zaproponowania zmian w plocedwach badawczych.
Moim zdaniem istotny wkład Kandydatki do metodyki badan w analizowanym obszarze
skutkuje poprawą jakości uzyskiwanych wyników badań' potwierdzoną r€zultatami
porównawczych badan eksperymentalnych. współuczestniczy]La ńwniei, w rarnach
prowadzonych projektóĘ w opracowaniu nowych nawierzchni, których chalakterystyki
wskazują na poprawę współpracy z pojazdami samochodowymi, w tym zmniejszenie oporów
toc?f,,nia. zwiĄzAne$o z nimi hałasu oraz zużycia paliwa' a tak']że, 1ak wykazzła Kandydatką
dają możliwość poprawy bezpięczęństwa w zakesie zrrLniejszenia zAgtoilqn]a p()jr ęm.

Jako najwaŹniejsze osiągnięcie naukowe Kandydatki wnoszące wkład do nauk
inżynierskich, za|iczarl przede wszystkim rozwój mętod badawczych wspóĘracy
nawierzchni drogowej z pojazdem samochodowym' identyfikację warunków zapewniających
powtaŻalność i odtwarzalność wyników badń, eksperymentalną ocenę wpł}'wu
najwaŹnięjszych paramętrów środowiskowych i charakterystyk powierzchni oraz konstrukcji
opon najakość i skutki Ę wspołpracy' wyjŃnienie przyczyn tego wpt1.tłu. Wymienić nale}
równięż osiągnięcie, jakim była identyfikacja właściwości tłumiących rozprzestrzenianie się
ognia na nawierzchni poroelastycznej, istotnych ze względu na bezpieczeństwo oraz skutki
ekologiczne.

W szczególności do uzyskanych najważniejszych osiągnięć Kandydatki należy zaliczyć:
. wykazanie niedostatków stosowanych wskaźników oceny wpł}.\^'rr teksfury

nawierzchni na opór toczenia, tfiŃnienie oraz potwierdzenie na drodze
eksperymentalnej. opmcowanie nowej metody szacowania tego wpł}.rł! na podstawi€
zaproponowanego wskaźnika uwzględniającego tzw. otulanie'

o ldentyfikacja wpływ temperatwy powietrza, opony i nawierzchni jezdni na opór
toczenia oraz wykazanie istotnęgo znaczęnia tęgo paramętru dla jakości wyników
prowadzonych badań' Zaproponowanie współczynników korekcyjnych' które znalazły
się w wersji wstępnej projektu znormalizowanej procedury badawczej opracowanej
dla ISO.

o Identyfikacja i wyjaśnienie r.lpływu wilgotności nawierzchni jezdni na opór toczęnia
opon wplowadzające nowąjakość do zrozumienia wzrostu strat energetycznych'

. Identyfikacja właściwości tłumiących dla rozprzestrzeniania się ognia nawierzchni
poroelastycznych, opis dynamiki zjawiska rozprzęstrzeniania się ognia oraz
wykazanie znikomego zag[ożenia ze strony substancji toksycznych' takich jak zwiqzki
cyjanowe' w przypadku wystąpienia pożaru na tego typu nawieŹchni'



Znaczenie uzyskanych wyników zostało potwierdzone ważnymi' w omawianym obszalzę,
publikacjami w czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz prezentacja1rf na licznych
międzynarodowych konferencjach naukowych.

Istotnym mankamentem plzedstawionego matęriału jęst słaba jakość jego przygotowania.
Kandydatka nie wykazała należJ4ej stalanności w przedstawieniu swojego udziału
w przygotowaniu publikacji zaliczonych do cyklu charakteryzującego osiągnięcie' Publikacje
te są jedynie wymienione i specjalnie oznakowanę. w przedstawionych kolejnych listach'
gdzie podano procentowy oraz mer}.torycnty udział Kandydatki, oznakowarl tych publikacji
nie umieszczono. Brak jest zat}'tułowania list z wymienianymi pozycjami publikacji' jak
również nie zastosowano podziału na rodzaje publikacji (np. monografie, publikacje, raporty,
sprawozdania itp.). Analizując zapisy dotyczące udziału Kandyda&i' zuówno przy
wymienionych publikacjach, jak również projektach można odnieść wTaiŻenie, i.e dotyczył on
głównie wykonania badań. Jednak lektura Autorefelatu oraz przedstawionych publikacji A1-
A13, skłania do przyjęcia poglądu, że udział ten dotyczył również między innymi metod
pomiaru, analizy , jak również plopozycji nowych rozwiązań'

PozoŚtala lktywność naukowa Kandydatki

Pozostały dorobek naukowy przedstawiony został w 42 publikacjach (B1-B42).
\\ykazanych prfęz Kandydatkę, w podrozdziale autorefelatu: Pozostał€ publikacje' materiały
konferencyjne i rapolty, oraz 11 (AI4-A24), zakwalifikowanych przęzę mnie do pozostałego
dorobku.

Znacfna ozęść tego dorobku stanowi uzupełnienie zagadnień zwięutych z badaniani
nawierzchni ich współdziałania z pĄazdalI.i samochodowymi olaz skutków tej współFacy
w kontekście oddziab.wania na środowisko naturalnę. W publikacjach przedstawiono również
zalety opracowanych nowych powierzchni drogowych olaz metody pomialu opolów toczenia'
Swoje doświadczenia wykoŹystywała również w Iealizacji projęktów na rzęcz oblonności
kaju prowadząc prace dotyczącę, między innymi, emisji hałasu podczas strzelania. Wyniki
tych prac zostały zaplezentowane na międzynarodowym kongręsie.

Poza głównym obszaręm naukowo-badawczym Kandydatki obejmującym zagadnienia
dotyczące współpracy pojazd\ z nawierzcbnią drogową, zraczący obszar jej działalności
zwiĄzAny ]est z rozwojem powłok głównie do zastosowań medycznych. w ranach tęj
działalności dr inż. Bęata swiecfko _ ZWek zajmowała się głównie problemami związanymi
z biozgodnością powierzchni implantów. Badania z tęgo obszaru obejmują, między innymi,
analizy nadwrazliwości tkanek żywych na pierwiastki zawańę w metalach i ich stopach
używanych do prodŃcji wszczepów, badania degradacji biomateriałów, modyfikacje powłok
na implanty w celu uzyskania biozgodności i bioaktywności. Duże zainteresowanie w swej
pracy badawczej poświęciła Karrdydatka zagadnieniu w)'twożeniu powłok odpomych na
nalastanie bakterii z wykoŹystaniem nanometali polepszających własności bakteriobójcze.
w t},rn obszarze, uczestniczyła również w badaniach c},totoksyczności, ptzy współpracy
z Uniwęrs}tętem Medycznym w Gdńsku. Uzyskała w wyniku Ę aktywności naukowo.
badawczej zraczące efekty potwieldzone zarówno wynikami badń medycznych
i biologicznych, jak równiez publikacjami w znaczących w tym obszarze czasopismach. Do
efektów tych należ:y przede wszystkim opracowanie składu cęmęntów kostnych



wzbogaconego o nanocząsteczki pżeciwdziałające adherowarriu się bakterii do powierzchni
implantu, a tym samym przeciwdziałające twolzeniu się biofilmu bakteryjnego na implancie.
Jest lównież autorką rcf\łoru bakteryjnego (zgłoszenie patentowe) składającego się z 5
najczęściej występujących w polu operacyjnym bakte i' który wykorzystywała do badń
zvtięutych z degradac)ą mateńałów stosowanych na implanty'

Działalność oraz osiągnięcia naŃowe Kandydatki są fauwazanę i docęniane plzez władze
jej rodzimej uczelni. Była ona trzykrotnie naęradzana' nagrcdami II i IlI stopnia za
sfcfęgólne osiągnięcia naukowe, w tym dlvukotnie nagrodą ind1,rłidualną.

Podsumowanie dombku publikacyjnego

Dobrze oceniam dorobek publikacyjny Kandydatk, obejmuje on 53 publikacje
w czasopismach z list MNisq w t}'rn 10 wymięnionych w serwisie WoS' zdecydowana
większość (45) została opracowana po doktoracie. W załączonym wykazie odnalazłam 1
podręcznik akadęmicki, któręgo Kandydatka jest współautorką. Wysoko oceniam duĘ
aktywność Kandyda&i w popularyzowaniu wyników swojej działalności, któĘ poddawała
dyskusji na arenie międzynarodowej i krajowej, po doktoracie wygłosiła 14 Ieferatów na
konferencjach zagranicznych o zasięgu światow}'m otz 28 na konferencjach
międzynarodowych i konfercncj ach kajowych.

Zagadnierlla zwięarc bezpośrednio z ocenianym osiągnięciem naukowym prezentowane
były l4 _hotnie na konferencjach, w większości międzynarodowych'

Ujęcie bibliometryczne dorobku:
lndex Hirsha (wg bazy Web of Science z dnia22.06.2017) wynosi2 ,
Liczba c}'towań - 15,

Sumaryczny Impact Factor -'1,026

orygina|ne osiągnięcia objęte patentami i zgłoszeniami patentowymi

Kandydatka wykazuje aktywność w oplacow}'\łaniu oryginalnych metod i rozwiązali
technicznych. oryginalność tozliązań wykazana jest w zgłoszeniach patentowych oraz
potwięrdzona patentem. DI inż' Beata Świeczko-Żurek jest autorką jednego oraz
współauto*ą 6 zgłoszeń patęntowch, w tym jędnego uzyskanego patenfu. w tej liczbie
większość (4) jest ściśIe związala z jej działalnością objętą ocęną w procesie habilitowania'

Nowę zaproponowanę rczwiązuią których Kandydatka była współautorką dotyczyły,
między irrnymi, sposobu pomiaru nielówności i urządzęnia do pomialu nierówności
zwłaszcza nawierzc|lti drogowych, mętod formowania i tworzenia replik nawierzcbni oraz
sposobu i uządzenia do laboratoryjnej oceny oporu toczenia opon samochodowych.



Udzial w rcalizacji projektórv

Kandydatka jest aktywnym uczestnikiem naukowo-badawczej wspołpracy
międzynalodowej w rŹunach realizacji \łsŃlnych projektów. wymienione projękty
międzyrarodowe (5), z udziałem Kandydatki' skupiĄ się na rozwiązywaniu problemów
dotyczących nawierzchni drcgo\łych, współpracy nawierzchni z pojazdami samochodowymi'
badaniu wpł1rłu wybranych parametrów na tę wsŃłpracę oraz optymalizacji opon. Udział
Kandydatki w tych projektach obejmował zagadnienią które są bęzpośrędnio zwięale
z ocenianym' w ramach postępowania habilitącyjnego' jęj osiągńęcięm naŃowym. oprócz
udziału w projęktach międzynalodowych Kandydatka angażuję się równiez w rcalizację
zadań w ramach projektów kajowych. Brała udział jako wykonawca w dwóch projektach
kajowych oraz jest wykonawcą w projekcie w ramach programu Techmastratęg
zatwierdzonym do realizacji. Tęmatyka dwóch, spośród wymienionych, projektów dotyczy
zagadnień ztiązanych z nawierzchniami drogowymi, a jednego z metodami przeciwdziałania
wybuchom zbiomików z gazami techlicznymi.

Z przedslawionych mateńałów można wnioskować, że Kandydatka c4mnie uczestniczy
w wykonywaniu badati terenowych' na tolach doświadczalnych, w ramach lealizowanych
plojektów, a jej doświadczenia wynikające z ząaigailowania w badania ękspęrynęntalnę
wspomagają identyfikację czynników mających \łpbr' na badane zjawiska oraz
opracowywanie nowych prcpozycji modyfikacji pomiaru tego wpływu.

staź€ naukowc i zawodowe

Kandyda&a jęst zaEngażowana w poszerzaniu swoich doświadczeń naukowych
i zawodowych o czym świadczą IięfĄę slai.ę, w q.rn między innymi w zagraniczrtych
placówkach akademickich (Flancja). staże jakie odbyła dr inż' Beata Świeczko fvek,
oprócz uniwers}.teckich staży we Francji' objęły łącznie ok. 5 mięsięcy w Danii' Szwecji'
Norwegii, Niemczech, Austrii, Słowenii, Czechash otaz w USA' jak również 6 miesięcy
w kajowym szpitalu w Kościęrzyńe.

osi{gtrięcia dydaktyczne, organizacyjne oraz dotycząc€ popularyzrcji nauki.

Wieloletnia działalność dydaktyczna Kandydatki obejmuje zarówno zajęcia dydaktyczne,
jak równięż udział w rozwoju kadry naukowej. Dr inż. Beata Świeczko - Żurek
wypromowała 134 absolwentów inżynierów oraz 84 magistrów. Była promotorem
pomocniczym w przygotowaniu gacy doktorskiej jednęgo zakończonęgo postępowania.
Uczestniczy, jako promotor pomocniczy, w kolejnych cfer€ch. Kandydatka jest również
autorĘ podręcznika, za który została nagrodzona Nagrodą Rektorską PG II stopńa. Bierze
czynny udział w rozwoju wspóĘracy dydaktycmej zarówno knjow€j (wspołpraca
z lnsqtutem Inz}.nięrii Mateńałowej w Katowicach)' jak również międzynarodowej
(współpraca z uniwers}'tetami w Tucji i we Fmncji). W jej dorobku dydaktycznyn znajduje
się !óWnież udział w wykładach dla przemysłu w rarnach 6 Programu Ramowego UE.
W 2014 r Kandydatka została nagrodzona, nagodą zespołową za działalność dydaktyczrrą.



Działalność naukową i dydaktyczną Kandydatka wiąze również z osiągnięciami
organizacyjnymi oraz popularyzacją naŃi. J€st człoŃiem Komitefu Nauki o Mateńałach,
uczestniczy w pracach Zespofu Biomateńałów-PAN oraz Polskiego Towarzyshva
Mate ałoznawstwa.

Dr inż. Beata Świeczko-Źurek włącza się również w działalność organizacyjną na rodzimej
uczelni, jako członek licznych komisji, w tym komisji ds. nagród oraz komisji wyborczej.
od 2016 r cz}nnie uczestniczy w pracach Rady wydziałujako sekretaĘ.

Zauwazalna jest jej działalność na gruncie popularyzacji nauki. Brała udział w organizacji
vydarzeń z tego obszaru' w t},rn Po|skiej Akademii Dzięci (2o|2-2o|4\, Bahyckiego
Festiwalu Nauki (od' 2009) r zajmowała się organizacją konferencji. w tym T}'tan 2oo7,
GAMM 2009' EDEMET 20l l. Jest wspólorganizatorką od 2014 r. wa$ztatów Paramedyk.

Kandydatka akt}.tłnie uczestniczy w prezento\łaniu swoich osiągnięć naukowych na
forum międzynarodo\łym. Na konferencjach zaglanicznych, o zasięgu światowym, wygłosiła
14 referatów (wszystkie wygłoszone po uzyskaniu stopnia doktora). Liczne są również jej
\łysąpienia na pozostałych międz},narodowych i kajowych konferencjach, stanowią one 28
wygłoszone referatŁ z czego 24 po uzyskaniu stopnia doktora.

Jej działalność dotycząca promocji osiągnięć naukowych wzbogacona ';esr
o podejmowanie zadari opiniotwórczych. Jest ręcenzentem w Komitęcie Redakcyjnym
Fundacji na Rzecz Promocji Nauki i Rozwoju ,'Tygiel''. Wykonywała lecenzje wydawnicze
oftz fęcenzje prac naŃowych na rzecz krajowych i międzynarodowych czasopism, między
innymi, Biomate ałóW Alchiwrrm Motoryzacji' Polimeróq Aktualnych Problemów
Biomechaniki' Mateńals and Technology, Alchives of Metatlurgy and Mateńals, Archives of
Foundary Engineeńng.

Podsumowanie i wniosek końcoęy

Dr inż. Beata Świeczko-Żuręk jest doświadczonym pracownikiem naul(owym
o zńozĄcym dorobku badawczym. wykazuje duże zaangazowanie w realizacji projekrów
z cz]mnym udziałem w prowadzeniu badań eksperymentalnych.

Analiza osiągnięcia naukowego Kandydatki łykazuje' że przedstawione przę nią wyniki
charakteryzuję znaczqcy potencjał upowszechnienia \ł Faktyce, co jest szczegóInie istobre
w obszarze naŃ technicznych. Zaproponowane rozlięartia zawięrają elementy oryginalne
i poznawcze. Poddany ocęnie jednotęmatyczny cykl publikacji, pomimo przedstawionych
przeze mnie niedostatkóW dokumenfuje, w stopniu dostateczn]rm, osiągnięcie naukowe
wnoszące wkład do dysc1pliny budowa i eksploatacja maszyn.

Podsumowując prz€prowadzoną ocenę w zakesie osiągnięć naukowo-badawczych
Habilitantki stwieldzam' że speŁfone zost^ły ptzez ńą kryteńa stawiane kandydatom
ubiegających się o stopień naukowy doktora habilitowanego, podarre w Rozporządzeniu
Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego ((Dz.U' Nr 196' poz. lló5zdnia 1 wrzęśnia 20l 1 r.)

Wysoko oceniam duz4 aktywność Kandydatki w obszarze działalności dotyczącej
tt'spóĘracy międzynalodowej, w szczególności udział w projektach i konferencjach
międzynalodowych oraz stażach zagranicznych. Jęj zaangazowanie w organizację



przedsię\łzięć mających na celu popularyzację nauki, w tym orgarrizowanie lub
współorganizowanie konferencji, recenzowanie prac naŃowych na rzscz licntych
międz}'narodowych i kajowych czsopism.

Równie wysoko naleł ocenić dydaktyczly dorobek Kandydatki, szczególńe opieĘ nad
doktorantami w charakterzę promotora pomocńczego' opiekę naukowa nad sfudentami,
w tym duża liczba \ł}promowanych iMynierów i magistrów. Kandydatka udziela się również
w placach na rzęcz rozwoju współpracy dydaktycmej kajowej i międzynarodowej.

Za osiągnięcia naukowe i działalność dydaktyczną była kilkakotnie nagradzana.

Podsumowując stwierdzam, że w zakrcsie dorobku dydaktycanego i populty.ztljącrgo oraz
wspóĘracy niędzynarodowej Kandydatka spetnia kĘrteria stawianę kandydatom
ubiegających się o stopień naŃowy doktora habilitowanego, podane w Rozporządzęniu
Minista NaŃi i szkolnictwa wyższego ((Dz.U. Nr 19ó' poz. l165zdnia l września 201l r.)

Na podstawie łącznej ocęny osiągnięć naŃowych oraz dorobku dydalctycznego
i organizacyjnego stwierdzam, że & iM. Beata Świeczko-Źurek spełnią w stopniu
zadowalającym, wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora
habilitowanego nauk technicznych podanę, na podstawie Ustawy o stopniach i t}tulę
naukouym oraz o śopniach i tytule w zaklesie szhrki (Dz.U. 20|4 poz. |852)'
w Rozporządzeniu Ministra Nauki i szkolńctwa wyższego ((Dz.U. Nr l 96' poz. 1 l 65 z dnia
l wrzęśńa 2011 r.).

wnoszę o nadanie dr inż. Beaci€ Świeczko-Żurek stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn.


