
Wyniki oceny śródokresowej Doktorantów
Szkoły Doktorskiej AGH w roku 2022

Doktorant: Mohammad Abu Sarhan 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The subject of the Ph.D. thesis under evaluation is the issues related to optimize the Smart
Grid system operation and the use of the distributed renewable energy resources in the power
system. The main issue of  the work is the islanding problem in the Smart Grid system in
particular the methods and techniques used for islanding detection and the development of
control method and its role in passive islanding detection.

According to the Individual Research Plan (IRP), the implementation of the Ph.D. dissertation
until the mid-term evaluation includes the following tasks:
1. Literature review on the topic of control and monitoring of microgrid (semesters 1-2)
2. Development of microgrid simulation model with multiple distribution sources (semesters
3-4)
Based on the presentation of achievements in the Summary of Academic Accomplishment, it
was concluded that all the planned tasks were completed.

The  plan for  the  preparation of  scientific  publications  was  specified in the  IRP in a  very
synthetic way, the Ph.D. student included information that it would be one publication in the
first  four  semesters.  During the  4 semesters,  the  Ph.D.  student published three  scientific
articles, so the publication plans were realised.

In addition, the Ph.D. student has written and submitted one article 'Experimental Study of
Power Definitions in Non-sinusoidal  Conditions'  to the scientific journal  Journal  of  Electrical
Engineering &  Technology and he is  the author/co-author  of  two reports in the Renewable
Energy and Load Flexibility in Industry Project RELfles: Era-Net Smart Grids Plus 88878.

Patents were not planned in the IRP. The conference presentation planned at the IRP was also
realized  through the  PhD  student's  participation  in  the  2002 International  Conference  on
Mechatronics and Electrical Engineering MEEE 2022.

After  reviewing  the  submitted  documentation  and  interviewing  the  Ph.D.  student,  the
committee gave a positive opinion on the implementation of the IRP. 

Doktorant: Maciej Bajor 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Większość  zadań  zaplanowanych  do  realizacji  tematu  "Opracowanie  zautomatyzowanego
centrum obróbczego specjalizowanego do obróbki profili aluminiowych" została wykonana lub
jest w trakcie realizacji. Jest to doktorat wdrożeniowy.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- jedno zadanie zrealizowane (studia literaturowe), pozostałe zadania są w trakcie realizacji
(w planie badawczym – termin do 30 miesięcy). W trakcie realizacji jest także przygotowanie
publikacji do Engineering Structures.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
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-  jedno  zadanie  zrealizowane  (konferencja  TYGIEL,  referat  i  publikacja),  drugie
niezrealizowane (Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych) – wskutek zmiany realizacji projektu;
planowany jest udział w konferencji w 2023 roku.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- udział w trzech projektach badawczo – rozwojowych pod kierownictwem promotora (2020,
2021 – dwa projekty).
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Radosław Bardo 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Radosława
Bardo  została  przeprowadzona  w  oparciu o  dostarczone  dokumenty,  tj.  Indywidualny  Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową.  W ocenianym okresie  pracy  doktorant opisał  aktualny  stan techniki  w  obszarze
zagadnień będących przedmiotem podjętego przez niego tematu rozprawy doktorskiej  tj.  z
zakresu  stopów  wysokoentropowych  (High  Entropy  Alloys  –  HEA)  oraz  wytwarzania
przyrostowego. Studia literaturowe przeprowadził w oparciu o 15 pozycji publicznych domen
internetowych z ostatnich lat (2007-2021), w tym 12 pozycji autorów zagranicznych. 
Jako główny cel swoich prac badawczych doktorant wyznaczył dobór parametrów procesowych,
które  umożliwią  uzyskanie  litych  wydruków  z  jednorodnego  materiału  o  zadowalających
właściwościach. Jako drogę alternatywną przyjął optymalizację składu chemicznego badanych
stopów przez zastosowanie proszków elementarnych, co daje swobodę  w doborze proporcji
wprowadzanych pierwiastków stopowych – od stopów o  niskiej  entropii  do  stopów HEA z
wydzieleniami faz międzymetalicznych umacniającymi wytwarzane stopy.
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania
poszczególnych etapów badań Komisja stwierdziła, że badania prowadzone są prawidłowo i nie
dostrzega zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 
Doktorant w dalszym ciągu realizuje przegląd literatury, a także przygotowuje publikację do
czasopisma z Impact Factor. Powyższe działania wypełniają w znacznej mierze założony plan
badawczy. 

Doktorant: Julitta Bartolewska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  realizowana  przez  Doktorantkę  dotyczy  zagadnień  poprawy  jakości  sygnału  mowy
zarejestrowanego  w  trudnych warunkach akustycznych:  przy  wysokim  poziomie  szumu,  z
pogłosem,  przy  obecności  innych  sygnałów  zakłócających.  W  dotychczasowych  badaniach
Doktorantka  stosowała  modele  statystyczne,  głównie  w  celu  usuwania  szumów  z  nagrań.
Obecnie kierunek badań zmierza w stronę stosowania metod sztucznej inteligencji, takich jak
sieci neuronowe głębokiego uczenia. Dorobek Doktorantki obejmuje dwie wysoko punktowane
publikacje konferencyjne, w których jest ona główną autorką. Doktorantka odbyła także krótki
staż zagraniczny na uniwersytecie w Tampere w Finlandii. Ponadto, planowany jest ponowny
staż,  trwający  kilka  miesięcy.  Aktualnie  Doktorantka  przygotowuje  publikację  w  wysoko
punktowanym czasopiśmie z  listy  filadelfijskiej.  Stan zaawansowania  prac  badawczych nie
budzi zastrzeżeń. Po wysłuchaniu prezentacji Doktorantki i jej odpowiedzi na zadawane pytania
Komisja jednomyślnie postanowiła ocenić pozytywnie dotychczasową realizację badań. 
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Doktorant: Saliha Bashir 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mrs.  Saliha  Basir  studies  multiparton interactions  in  proton-proton collisions  at  the  LHCb
experiment on LHC CERN. The LHCb experiment underwent a major upgrade during the LHC
technical stop and is now preparing to collect the first data in the so-called Run 3. Mrs. Bashir
aims to compare the data simulated with the most commonly used Monte Carlo generators
with  actual  data  recorded  during  Run  3.  Studying  the  discrepancies  between  data  and
simulations could improve physics models and correct the detector effects. Consequently, more
accurate predictions for  the particle production would be possible in the following years of
running  the  experiment.  This  is  crucial  for  predicting  radiation damage  in  LHCb’s  silicon
detectors. In terms of IRP task advancements, Mrs. Bashir completed two tasks, and the other
two are in progress.  The studies of  the multiparton interaction modeling in the two major
Monte Carlo generators are very advanced and close to finishing. Involvement in the Run 3
data taking and data analysis task is due at the end of September 2022, but it depends on the
LHCb schedule and eventual delays in the restart of data taking. 
Mrs. Bashir presented the results of the LHCb analysis at two international conferences, as
well as at a seminar for the Krakow particle physics community, “Białasówka,” and a student
seminar during the summer school.
Mrs.  Bashir  actively  extends  her  knowledge  in  particle  physics,  software,  and  analysis
techniques by participating in three dedicated thematic schools. Mrs. Bashir is also very active
within the  LHCb collaboration.  She engages  in two working groups  focusing on the  topics
related to her research. Currently, she is at CERN on a 6-months internship.
Mrs. Bashir is a co-author of 22 publications, where one is the conference proceedings. The
second proceedings are accepted for publication.
The mid-term evaluation Committee positively assesses the research implementation and its
compliance with the Individual Research Plan. 

Doktorant: Jakub Bator 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Dokumentacja przedstawiona do oceny i  przeprowadzona rozmowa upoważniają Komisję do
wydania  pozytywnej  oceny  realizacji  przez  Doktoranta  Indywidulanego  Planu  Badawczego
(IPB). Celem prac badawczych jest opracowanie możliwości wykorzystania popiołów lotnych,
powstałych  w  procesie  termicznej  utylizacji  odpadów,  zawierających  wysokie  zawartości
związków wapnia. Doktorant zaproponował metodę karbonatyzacji odpadów. Takie podejście,
wraz z opracowaniem technologii  karbonatyzacji, może przyczynić się do wychwytu ditlenku
węgla, co przełoży się  na modyfikację  pH wód opadowych oraz spadek wymywania metali
ciężkich ze składowiska. Analizowana technologia ma duży potencjał aplikacyjny, a cel pracy
został  dobrany  trafnie.  Doktorant  przedstawił  postępy  w  realizacji  z  7 zadań,  które  były
zadeklarowane w IPB.  W pełni  zrealizował  2 zadania,  a  pozostałe 5 zadań jest w trakcie
realizacji.  Ukończenie  tych  5  zadań  przypada  na  lata  2023-2024,  tj.  po  terminie  oceny
śródokresowej.  Z  wykazu dorobku naukowego  zamieszczonego  w  Bibliotece  Głównej  AGH
wynika,  iż  Doktorant  jest  współautorem  2 publikacji,  w  tym  1 publikacja  w  czasopiśmie
International  Journal  of  Chemistry and Materials Science – brak punktacji  wg listy MEiN, 1
pracy  opublikowanej  w  materiałach  konferencji  zagranicznej.  W  dodatkowo  załączonych
materiałach do oceny znajdują się  jeszcze 3 prace, w tym 1 praca przyjęta do monografii
zbiorczej  wydanej  przez  wydawnictwo  Tygiel,  2 prace  przyjęte  do  materiałów  konferencji
zagranicznej  i  krajowej.  Doktorant,  6-krotnie,  aktywnie  uczestniczył  z  konferencjach
zagranicznych i  krajowych,  gdzie  wygłasza referaty.  Pożądanym efektem prac  badawczych
byłoby  opublikowanie  wyników  w  czasopismach  posiadających  współczynnik  wpływu.
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Doktorant bierze udział w realizacji projektu finansowanego w ramach IDUB AGH. Prowadzone
prace badawcze i zadania są zgodne z deklaracjami poczynionymi w IPB. 

Doktorant: Patryk Bezkosty 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja jednomyślnie stwierdza, że Pan mgr inż. Patryk Bezkosty konsekwentnie i terminowo
realizuje  Indywidualny  Plan  Badawczy  (IPB),  zgodnie  z  harmonogramem  przygotowania
rozprawy doktorskiej. Szczegółową strategię swoich badań nakreślił na podstawie rzetelnych
studiów literaturowych niewątpliwie dogłębnie przedyskutowanych z promotorem. Innowacyjny
charakter  prowadzonych badań uzasadnia brak doniesień na temat wytwarzania materiałów
ceramicznych  z  oksywęglika  krzemu  (SiOC)  metodą  druku  3D.  Analiza  przedłożonego
autoreferatu wskazuje, że Doktorant zrealizował wszystkie zadania badawcze zaplanowane w
semestrach I - IV i przystąpił do zadań z V semestru. Co ważne, w planach dalszych badań
pojawiły się nowe koncepcje i  kierunki badawcze świadczące o Jego rozwoju naukowym. W
IPB,  do oceny śródokresowej  przewidziano przygotowanie jednego referatu na konferencję
międzynarodową i w semestrze VI jednego artykułu do czasopisma z listy JCR. Dotychczasowy
dorobek naukowy Doktoranta obejmuje już współautorstwo 2 prac (jest pierwszym autorem 1
artykułu)  opublikowanych  w  czasopismach  Materials  i  International  Journal  of  Molecular
Sciences  oraz  prezentację  3  posterów  na  konferencjach międzynarodowych,  jeden z  nich
prezentował na 44th International Conference on Coordination Chemistry, 28.08-02.09.2022 r.
w  Rimini  we  Włoszech,  w  której  uczestniczył  jako  laureat  programu PROM NAWA.  Jako
wykonawca uczestniczy w realizacji projektu badawczego NCN OPUS19 jest też kierownikiem
projektu, który uzyskał w ramach wewnętrznego konkursu Działanie 4 Inicjatywa Doskonałości
-  Uczelnia  Badawcza  (IDUB)  AGH,  oba  projekty  są  ściśle  powiązane  z  Jego  tematyką
badawczą.  Reasumując,  Doktorant już  na tym etapie  realizacji  pracy  doktorskiej  otrzymał
nowatorskie materiały, tj. „czarne szkła” z prekursorów krzemoorganicznych w technologii DLP.
Biorąc pod uwagę ambitną tematykę badawczą oraz osiągnięte rezultaty Komisja uznaje, że
Pan mgr inż. Patryk Bezkosty zasługuje na ocenę wyróżniającą. 

Doktorant: Adam Bitka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant przedstawił  ciekawą  prezentację  postępów swojej  pracy  doktorskiej.  Wyjaśnił  w
dyskusji  powody  nieznacznych opóźnień  w  realizacji  niektórych zadań.  Przegląd literatury,
który w Indywidualnym Planie Badawczym został zaplanowany na semestry 1 i 2 jest w trakcie
realizacji,  przy  czym  główna  jego  część  została  już  opracowana.  Doktorant  na  bieżąco
dokonuje  przeglądu  najnowszych  publikacji  w  temacie  pracy.  W  Zadaniu  3  pojawiło  się
opóźnienie względem IPB wynikające z konieczności powtórzenie eksperymentów (wytopów),
w których założono błędne parametry procesu. Doktorant wyjaśnił, że opóźnienie to zostało
zlikwidowane  –  aktualnie  trwają  przygotowania  do  ostatniego,  powtarzanego  wytopu.  W
Zadaniu 4 natomiast opóźnienie zostało spowodowane awarią aparatury, będącej w dyspozycji
WO AGH. Doktorant wyjaśnił, że aparatura jest już sprawna i podobnie jak wyżej, opóźnienie
zostało niemal  całkowicie  zlikwidowane.  Doktorant prezentował  już  wyniki  swoich prac  na
jednej konferencji, a także opublikował  w ocenianym okresie aż 11 publikacji. Większość z
nich  nie  dotyczy  wprost  tematyki  pracy,  ale  podkreśla  szeroką  współpracę  naukową
Doktoranta.  Podkreślić  należy  dodatkowy  sukces  jakim było uzyskanie  subwencji  MEiN  na
prowadzenie badań naukowych w zbliżonym do tematu pracy zakresie. Znacząco poszerza to
spektrum aktualnego  zainteresowania  naukowego  Doktoranta  i  zgodnie  z  Jego  deklaracją,
znaczna  część  wyników  tych  badań  zostanie  wykorzystana  w  pracy  doktorskiej.  Komisja
podziela zdanie Doktoranta, że Jego postępy w połowie okresu studiów doktoranckich są na
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dobrym  poziomie  i  nie  istnieje  zagrożenie  niezrealizowania  planowanego  zakresu  badań.
Członkowie Komisji jednomyślnie oceniają postępy Doktoranta bardzo dobrze, a opracowaną
dokumentację, prezentację oraz jej przedstawienie oceniają wyróżniająco. 

Doktorant: Damian Bojanowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 9.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantem Damianem Bojanowskim w dniu 5 września 2022 roku pozytywnie
oceniła realizację indywidualnego Planu Badawczego. Mgr Damian Bojanowski wykonał analizę
dostępnych  danych  dotyczących  wybranych  zlewni.  Doktorant  dokonał  wyboru  badań,
polegającego  na  wykorzystaniu  oprogramowania  SWAT  i  metody  bilansu  masowego.  W
następnym kroku mgr Bojanowski wybrał zestaw niezbędnych oznaczeń i  zaprojektował sieć
pomiarową, zrealizował również dwa etapy badań terenowych, co pozwoliło mu na zebranie w
ten sposób materiału do przygotowywanej  publikacji.  Materiały te  zostały  opublikowane w
czasopiśmie Scientific Reports. Doktorant w artykule tym był pierwszym autorem. Ukazała się
również  1 publikacja,  w której  Doktorant jest współautorem, w czasopiśmie Environmental
Science & Technology, która jest luźno związana z tematem badań. Trzecia podana publikacja
nie dotyczy tematu badań. Mgr Bojanowski wziął udział w 3 konferencjach naukowych, gdzie 2
dotyczyły ściśle tematu jego doktoratu. Zarówno z Autoreferatu jak i dyskusji z doktorantem
jasno wynikało, że zagadnienie badawcze jest realizowane terminowo i  ma duże szanse na
pomyślne zakończenie w formie napisanej rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Wioleta Bolesta 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja oceniła pozytywnie realizację Indywidulanego Planu Badawczego (IPB). Zagadnienie
badawcze  dotyczy  analizy  wykorzystania  osadów  ściekowych  w  produktach  nawozowych.
Doktorantka  analizuje,  zidentyfikuje  i  klasyfikuje  zanieczyszczenia  występujące  w  osadach
ściekowych  po  to,  aby  dobrać  efektywną  metodę  ich  oczyszczania.  Osady  ściekowe
pozbawione farmaceutyków nadają  się  wykorzystania  jako nawozy  w uprawach gleby.  Tak
postawiony  problem  badawczy  jest  trafny  i  wysoce  użyteczne  z  punktu  zastosowań
przemysłowych. Doktorantka skupia się na określeniu rodzajów farmaceutyków i  określaniu
ich stężeń w nawozach organiczno-mineralnych. Do tego celu wykorzystuje technikę ekstrakcji
SPE i QueChERS, chromatografię cieczową UPLC i masową UPLC-MS. Doktorantka przedstawiła
postępy w realizacji z 8 zadań, które były zadeklarowane w IPB. W pełni zrealizowała 7 zadań,
1 zadanie jest w trakcie realizacji. Zadanie w trakcie realizacji  dotyczy cyklicznego poboru
próbek osadów ściekowych, które przewidziano na przełomie czerwca-lipca 2022 r. Ponieważ
Autoreferat został  opracowany pod koniec czerwca 2022 r. to uzasadniona jest kontynuacja
realizacji tego zadania po terminie złożenia Autoreferatu. W prezentacji wyników badań przed
Komisją Doktorantka wykazała, iż próbki zostały pobrane w lipcu 2022 r. Z wykazu dorobku
naukowego  zamieszczonego  w  Bibliotece  Głównej  AGH  wynika,  iż  Doktorantka  jest
współautorką  7  publikacji,  w  tym  1  publikacja  w  czasopiśmie  Desalination  and  Water
Treatment (100 pkt. wg listy MEiN), 1 pracy opublikowanej w wydawnictwie GIG oraz 5 prac
opublikowanych w materiałach konferencji  krajowych i  zagranicznych.  Pożądanym efektem
prac  badawczych  byłoby  ich  opublikowanie  w  czasopismach  posiadających  współczynnik
wpływu. Doktorantka była dwukrotnie laureatką grantu Rektora AGH i bierze udział w realizacji
projektu  finansowanego  w  ramach IDUB  AGH.  Prowadzone  prace  badawcze  i  zadania  są
zgodne z deklaracjami poczynionymi w IPB. 
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Doktorant: Piotr Boruta 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja pozytywnie ocenia realizację  Indywidulanego Planu Badawczego (IPB). Prowadzone
badania dotyczą analizy i zwiększenia efektywności energetycznej chłodziarek adsorbcyjnych,
poprzez zmianę konstrukcji  wymiennika ciepła. Prace badawcze idą w kierunku zwiększenia
zarówno współczynnika  wydajności  chłodzenia  (COP),  jak  i  współczynnika  mocy  właściwej
urządzenia  (SCP).  W  aktualnym  stanie  niedoborów  energii,  podjęcie  tematyki  badań  jest
wysoce  trafne  i  w  pełni  uzasadnione.  Prace  naukowe  Doktoranta  koncentrują  się  wokół
opracowania i wykonania nowatorskiej konstrukcji wymiennika ciepła, jak również w aspekcie
wykorzystania nowych materiałów przeznaczonych dla wymiennika. Doktorant przedstawił  2
hipotezy  badawcze,  które  dotyczą  zwiększenia  powierzchni  wymiany  ciepła  poprzez
modyfikację konstrukcji wymiennika oraz zastosowania technologii napylania w celu poprawy
transportu ciepła.  W Autoreferacie  zaproponowano 5 nowatorskich konstrukcji  wymiennika
ciepła  i  obecnie  te  konstrukcje  są  analizowane.  W  okresie  sprawozdanym  Doktorant
przedstawił  postępy  w  realizacji  z  9  zadań,  które  były  zadeklarowane  w  IPB.  W  pełni
zrealizował  6 zadań,  a 3 zadania są obecnie w trakcie realizacji.  Ukończenie tych 3 zadań
przypada  na  lata  2023-2024,  tj.  po  terminie  oceny  śródokresowej.  Z  wykazu dorobku
naukowego zamieszczonego w Bibliotece Głównej AGH wynika, iż Doktorant jest współautorem
2  artykułów  w  czasopiśmie  Energies  (140  pkt.  wg  listy  A  MEiN)  oraz  1  artykułu
opublikowanego  w  Zeszytach Energetycznych Politechniki  Wrocławskiej  i  1  streszczenia  w
recenzowanych materiałach konferencji.  Dorobek  naukowy  Doktoranta  został  osiągnięty  w
Zespole badawczym, w którym występuje inny doktorant podlegający ocenie śródokresowej.
Doktorant brał udział w 3 szkoleniach z obsługi Ansys-Fluent, za które uzyskał zaświadczenia.
Jest  w  zespołach  realizujących  2  projekty  badawcze  finansowane  w  ramach  NCBiR-
Gospostrateg III, AGH IDUB. Prowadzone prace badawcze i zadania są zgodne z deklaracjami
w IPB. 

Doktorant: Karolina Bracka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie  badawcze  Pani  Karoliny  Brackiej  dotyczy  modyfikacji  procesu  cynkowania
zanurzeniowego dla podłoży stalowych oraz żeliwnych, poprzez zastosowanie dodatku tytanu.
Modyfikacji  podlegała  zarówno  ilość  dodatku  jak  i  parametry  procesowe.  Doktoranta
zrealizowała pierwsze  zadanie  – studia  literaturowe,  zapoznając  się  z  literaturą  krajową  i
zagraniczną dotyczącą diagramu równowagi fazowej Fe-Zn, termodynamiki tworzenia się faz
międzymetalicznych oraz procesu cynkowania.  Dodatkowo wiedzę  teoretyczną  poszerzyła o
praktykę,  odbywając  wizytę  w  ocynkowni.  Pozwoliło  Jej  to  na  podjęcie  wstępnych badań
eksperymentalnych, w wyniku których z pierwotnie zamierzonych dwóch dodatków tj. Ti oraz
Sn, ograniczyła dalsze testy do tytanu. Badania eksperymentalne obejmowały wstępne badania
kinetyki  wzrostu  faz  międzymetalicznych  warstwy,  pozwalające  określić  istotny  parametr,
jakim  jest  czas  inkubacji.  Przedstawiono  także  mikrostruktury  uzyskanych  powłok
(mikroskopia świetlna oraz skaningowa mikroskopia elektronowa). Prace badawcze postępują
w dobrym tempie i zdaniem Komisji powinny zakończyć się w planowanym okresie. Ponadto
Pani  Karolina Bracka zrealizowała zadanie związane z udziałem w konferencji.  Były to trzy
konferencje,  w  których  doktorantka  brała  udział  aktywny,  wygłaszając  swoje  referaty
osobiście. Publikacja z Jej współautorstwem, w roli autora wiodącego, a dotycząca tematyki
doktoratu,  pozwala  sądzić,  że  kolejne  zadanie,  przewidziane  na  semestr  5,  jakim  jest
przygotowanie artykułu do międzynarodowego czasopisma z IF, zostanie zrealizowane na czas.
Doktorantka  przygotowała  wniosek  projektowy  związany  z  tematyką  doktoratu  na  czas
określony  harmonogramem  IPB,  jednakże  z  przyczyn  formalnych  nie  było  możliwe  jego
złożenie w konkursie czerwcowym Preludium NCN. Z tego względu gotowy wniosek będzie
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złożony w kolejnym ogłoszeniu konkursu. Członkowie Komisji jednomyślnie oceniają postępy
Doktorantki  bardzo  dobrze,  a  opracowaną  dokumentację  oraz  prezentację  oceniają
wyróżniająco. 

Doktorant: Anna Brudny 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Pani Anny
Brudny  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  dokumenty  tj.  Indywidulany  Plan  Badawczy,
Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji i referatów konferencyjnych. W ocenianym
okresie Doktorantka zrealizowała cztery zadania badawcze. Przeprowadzona analiza literatury
opisuje aktualny stan wiedzy i techniki w obszarze zagadnień związanych z technologią WAAM
(Wire Arc Additive Manufacturing), a także najnowszych trendów rozwojowych innych technik
przyrostowych. Do badań wytypowano 3 gatunki  materiałów komercyjnych w postaci  drutu
spawalniczego, które zostały przebadane pod względem składu chemicznego, jednorodności,
własności mechanicznych oraz makrostruktury w celu ustalenia możliwości ich zastosowania w
technice  przyrostowej  WAAM.  W  ocenianym  okresie  przeprowadzono  optymalizację
parametrów  procesu  drukowania  tj.  szybkość  podawania  drutu,  czas  przestoju  pomiędzy
nakładaniem warstw,  charakterystyki  prądowo-napięciowej.  W autoreferacie  Doktorantka w
bardzo wyczerpujący sposób opisała metodykę badawczą. Natomiast analiza wyników badań
zasługuje na wyróżnienie za wysoki poziom merytoryczny, oraz klarowne i precyzyjne opisy.
Badania prowadzone są kompleksowo, a uzyskane wyniki są bardzo obiecujące. Jedyna uwaga
dotyczy konieczności  potwierdzenia prezentowanych wniosków dotyczących składu fazowego
drukowanych  elementów.  Wskazane  byłoby  wykonać  badania  mikrostrukturalne  z
wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM).
Warto podkreślić, iż Doktorantka bardzo aktywnie propaguje swoje badania podczas różnego
rodzaju konferencji naukowo-branżowych, a podczas dyskusji wykazała się ogromną wiedzą na
temat  wpływu  parametrów  technologii  WAAN  na  produkt  końcowy.  Przedstawione  przez
Doktorantkę osiągnięcia badawcze są merytorycznie uzasadnione do realizacji założonego celu
przewodu doktorskiego, dlatego komisja pozytywnie oceniła realizację Indywidualnego Planu
Badawczego Pani Ann 

Doktorant: Grzegorz Bruzda 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka  opiniowanej  pracy  dotyczy  opracowania  nowego  podejścia  technologicznego  do
wytwarzania materiałów przeznaczonych do pracy w ultra-wysokich temperaturach. Badania
obejmują analizę zjawisk międzyfazowych zachodzących podczas oddziaływania stopu Si-B z
molibdenem. W praktyce zostanie opracowana nowa metoda wytwarzania materiałów z układu
Mo-Si-B.
Oceniany  harmonogram  obejmuje  4  zadania  badawcze.  Doktorant  dokonał  przeglądu
aktualnego stanu wiedzy w celu wytypowania materiałów do badań. Następnie otrzymano stop
Si-3.2B,  który  stanowił  materiał  wsadowy  do  wytworzenia  stopów  Mo-Si-B.  W  badaniach
zastosowano  metodę  kropili  leżącej.  W  pierwszym  etapie  prowadzono  eksperymenty  z
wykorzystaniem procedury wspólnego nagrzewania stopu Si-3.2B z podłożem molibdenowym
przy różnych temperaturach i  czasach.  Następnie zastosowano wyciskanie ciekłego stopu z
ceramicznej kapilary. Ten eksperyment został poszerzony o nowy aspekt badawczy tzn. oprócz
litego podłoża zastosowano w celach porównawczych porowate spieki molibdenowe. Spieki te
zostały  wytworzone  metodą  SPS  w  różnych temperaturach.  Otrzymano  podłoża  o  różnym
stopniu  porowatości.  Jest  to  nowatorskie  podejścia  do  problemu  badawczego.  Badania
ujawniły,  że w momencie kontaktu ciekłego stopu z porowatym podłożem zachodzi  bardzo
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szybka infiltracja. Są to nowe wyniki dla układu Mo-Si-B, które pozwalają w szerszym zakresie
analizować  odziaływanie ciekłego stopu Si-3.2B z podłożem molibdenowym. Prowadzane są
badania  mikrostrukturalne  wytworzonych  materiałów  przy  użyciu  odpowiednio  dobranych
technik badawczych.
Opis  realizacji  zadań  świadczy  o  dużym  zaawansowaniu  prac  badawczych  Doktoranta.
Podsumowując,  zaplanowane zadania badawcze zostały realizowane.  Doktorant opublikował
jeden artykuł dotyczący tematyki rozprawy doktorskiej i dodatkowo jest współautorem sześciu
wysokopunktowanych prac  naukowych.  Wyniki  badań prezentował  6 razy  na konferencjach
międzynarodowych, w tym są 3 prezentacje badań związanych z rozprawą doktorską. 

Doktorant: Tomasz Bujok 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  oceniła  pozytywnie  realizację  Indywidulanego  Planu  Badawczego  (IPB).  Badania
dotyczą poprawy intensywności zachodzenia procesu sorpcji, celem zwiększenie efektywności
energetycznej  chłodziarek  adsorbcyjnych.  Tak  postawione  zadanie  wymaga  modyfikacji
jakościowej złoża – poprzez dobór uziarnienia materiału sorpcyjnego, jak również dokonania
wyboru samego materiału.  W tym celu doktorant  zaproponował  złoża  klejone  oraz  ocenę
wpływu doboru spoiwa na własności cieplne i sorpcyjne złoża. Badania zostały rozpoczęte w
skali  laboratoryjnej.  Doktorant  swoją  wiedzę  wspomaga  analizą  wrażliwości  za  pomocą
symulacji  komputerowych,  wykorzystując  do  tego  celu  narzędzia  CFD  –  Ansys  Fluent.
Ponieważ chłodziarki adsorpcyjne cechują się niskim współczynnikiem wydajności chłodzenia
(COP) i niskim współczynnikiem mocy właściwej urządzenia (SCP) to podjęcie tematyki badań
jest  wysoce  uzasadnione.  Zwłaszcza  w  kontekście  poprawy  wymiany  ciepła,  w  kierunku
zastosowania zjawiska fluidyzacji pęcherzykowej lub cyrkulacyjnego złoża fluidyzacyjnego. W
okresie sprawozdawczym Doktorant przedstawił  postępy w realizacji  z 9 zadań,  które były
zadeklarowane w IPB. W pełni zrealizował 6 zadań, a 3 zadania są obecnie w trakcie realizacji.
Ukończenie  tych 3 zadań  przypada  na  rok  2023,  tj.  po  terminie  oceny  śródokresowej.  Z
wykazu  dorobku  naukowego  wynika,  iż  Doktorant  jest  współautorem  2  artykułów  w
czasopiśmie Energies (140 pkt. wg listy A MEiN) oraz 1 artykułu opublikowanego w Zeszytach
Energetycznych  Politechniki  Wrocławskiej  i  1  streszczenia  w  recenzowanych  materiałach
konferencji. Dorobek naukowy Doktoranta został osiągnięty w Zespole badawczym, w którym
występuje  inny  doktorant  podlegający  ocenie  śródokresowej.  Doktorant  brał  udział  w  3
szkoleniach  z  obsługi  Ansys-Fluent,  za  które  uzyskał  zaświadczenia.  Jest  w  zespołach
realizujących 2 projekty badawcze finansowane w ramach NCBiR-Gospostrateg III, AGH IDUB.
Prace badawcze i zadania są zgodne z deklaracjami poczynionymi w IPB. 

Doktorant: Piotr Buliński 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów dokonał  analizy literatury na podstawie
której  ustalono  wartości  stałych  parametrów  wiercenia,  które  poddane  zostaną  analizie:
ciśnienie sprężonego powietrza, obroty i średnica świdra oraz wyznaczano szukane parametry
i  sposób ich pomiaru,  w  czasie  wykonywania  otworowych wymienników  ciepła.  Doktorant
opracował publikacje naukowe związane z tematyka pracy doktorskiej, w tym: "Optymalizacja
wiercenia  otworowych  wymienników  ciepła  metodą  udarowo-obrotową"  i  "Dobór
technologicznych parametrów wiercenia dla redukcji  kosztów wykonywania".  Doktorant brał
udział w dwóch konferencjach naukowych. Opracowano dokumentacje techniczne do projektu
wierceń  wymienników  ciepła.  Doktorant  opracował  również  prototyp programu
optymalizującego  koszty  wiercenia,  który  zostanie  przetestowany  na  podstawie  wyników
zaplanowanych  badań.  Został  przygotowany  plan  badan,  które  zostaną  rozpoczęte  po
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rozstrzygnięciu przetargu na wykonawcę wierceń. Rekomenduje się opublikowanie wyników w
czasopiśmie z Impact Factor. 

Doktorant: Radosław Bułat 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem badań  jest  opracowanie  nowych protokołów autoryzacji  użytkownika  bazujących na
cechach osobniczych lub powiązanych z  jego tożsamością/podmiotowością.  Przewidywanym
rezultatem  będzie  skalowalny  model  systemu  zawierający  elementy  spersonalizowanej
kryptografii.  Docelowo  algorytm  będzie  zastosowany  w  urządzeniach  IoT,  co  wymusza
relatywnie prostą strukturę i nieskomplikowaną implementację.

Na podstawie analizy porównawczej  wybrano metodologie i  metody autoryzacji  spełniające
sformułowane  kryteria.  Opracowano  wstępne  rozwiązania  algorytmiczne,  które  poddano
testowaniu. 

Wyniki badań prezentowano na trzech międzynarodowych konferencjach. 

Założony indywidualny plan badawczy doktoranta jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Podczas prezentacji  Doktorant w sposób zadowalający posługiwał się pojęciami dotyczącymi
metod i algorytmów autoryzacji. Na obecnym etapie pracy nad dysertacją można stwierdzić,
że  Doktorant  posiada  odpowiednią  wiedzę  z  zakresu  dyscypliny  naukowej  Informatyka
techniczna i telekomunikacja. Komisja nie zidentyfikowała istotnego ryzyka, które zagrażałoby
terminowemu zakończeniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Riccardo Callegari 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

On September 5, 2022, the Mid-term Evaluation Committee met with Riccardo Callegari, a PhD
student  at  the  Faculty  of  Geology,  Geophysics  and  Environmental  Protection  of  the  AGH
University of Science and Technology. During this meeting, Mr Callegari provided explanations
regarding  the  implementation  of  the  Individual  Research  Plan  so  far  and  answered  the
questions. During the first two years of studies, the doctoral student completed all  planned
fieldwork campaigns. Then the collected rock samples have been processed, dated with the U-
Pb method and subjected to a series of chemical and microscopic analyzes. The results are
included in the first manuscript which was submitted for  publication in a reputable journal
Journal  of  the Geological  Society. The doctoral  student is also a co-author of  two scientific
articles in Lithos and Contributions to Mineralogy and Petrology, which concern problems not
directly  related  to  the  topic  of  the  doctoral  dissertation.  Although  some  of  the  planned
analytical and geochronological studies have not been performed due to technical problems (at
the Isotope Laboratory of  the University of  Arizona),  the members of  the commission are
convinced that the doctoral  dissertation will  be completed on schedule and will  be of  high
scientific quality. 
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Doktorant: Isabel Carter 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

On September 5, 2022, the Mid-term Evaluation Committee met with Ms Isabel Carter, a PhD
student  at  the  Faculty  of  Geology,  Geophysics  and  Environmental  Protection  of  the  AGH
University of Science and Technology. During this meeting, Ms Carter provided explanations
regarding  the  implementation  of  the  Individual  Research  Plan  so  far  and  answered  the
questions.  In 2021 and 2022,  she  carried  out  the  planned fieldwork  in the  Scandinavian
Caledonides and participated in a geological  expedition to Svalbard.  Most of  the analytical
procedures (electron microprobe analyses, microscopic studies, radiometric dating), planned
to be performed during the first two years have been carried out. However, there is a delay in
the publication of the results. The manuscript of the first article describing new ages for the
Lower Köli Nappe of central Sweden is ready for submission. In 2021, Ms Carter received a
research grant from the National  Science Centre to cover  the costs of  field research, EMP
analyses,  thermobarometry  calculations  and  all  planned  dating  procedures.  Overall,  the
members of the Committee positively assessed the implementation of IRP and confirmed their
opinions in a secret ballot. The results achieved by the doctoral student are a clear indication
that the  doctoral  dissertation will  be  a  study  of  a  good scientific  level  and will  be  most
probably completed on the planned date. 

Doktorant: Maciej Ciepiela 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie  badawcze  Macieja  Ciepiela  dotyczy  analizy  wpływu  punktowych  źródeł
zanieczyszczeń pyłowych wpływających na mikroklimat aglomeracji krakowskiej. 
Zgodnie z IPB, do realizacji  przewidziano zadania badawcze podziale na lata i  semestry. W
autoreferacie Doktorant wykazał, że z zaplanowanych na lata 2020-2022 zadań dwa nie zostały
zrealizowane.  Na semestry 1-4 przypadały studia literaturowe, plan badań,  pobór  próbek i
wykonanie  badań  laboratoryjnych.  Doktorant  w  sposób  bardzo  dokładny  i  wyczerpujący
dokonał  w  autoreferacie  zbiorczego  zestawienia  informacji  na  temat  przeprowadzonego
studium  literaturowego,  a  także  przeprowadzonych  przez  siebie  badań  i  ich  wstępnych
wyników. Niemniej jednak w dużej mierze realizację doktoratu opierał o zakup profesjonalnej
aparatury  badawczej,  której  zakupić  się  nie  udało.  Podczas rozmowy z komisją  Doktorant
jednak dokładnie  opisał  wprowadzone przez siebie  działania naprawcze (wniosek o grant),
które  pozwolą  mu  terminowo  zrealizować  doktorat.  Wykazał  się  dużą  wiedzą  zarówno
teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie podjętego tematu badawczego. Dodatkowo odbycie
stażu  naukowego  w  laboratorium,  pozwoli  mu  wykorzystać  do  badań  dostępną  tam
specjalistyczną aparaturę badawczą, co rodzi szanse na terminowe wykonanie założonych IPB
zadań.
W  IPB  w  okresie  ocenianym  zaplanowano  wystąpienia  konferencyjne.  Na  ten  moment
Doktorant brał udział w jednej konferencji, ale dodatkowo opublikował (jako współautor) trzy
artykuły, co dobrze świadczy o jego aktywności naukowej. 
Maciej  Ciepiela  jest  zorientowany  w  zagadnieniach  podjętych  w  tematyce  badawczej.
Prezentuje dobrą wiedzę i  duże zaangażowanie w tym zakresie i  przeprowadził już wstępne
badania,  co zostało dokładnie i  skrupulatnie opisane w autoreferacie.  Stan realizacji  zadań
przewidzianych w IPB, na czas oceny śródokresowej,  jest zgodny z harmonogramem, stąd
komisja, mimo zidentyfikowanych opóźnień, jednomyślnie POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB
przez Doktoranta. 
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Doktorant: Natalia Cieplińska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  zapoznała  się  z  przedłożonymi  dokumentami  (IPB  oraz  autoreferatem  wraz
załącznikami)  oraz  porównała  wyniki  osiągnięte  przez  doktorantkę  z  zadaniami
sformułowanymi w IPB.
Doktorantka prowadzi badania w obszarze subiektywnej oceny jakości usług typu wideo przez
ich użytkowników w długim horyzoncie czasowym (np. 1,5 roku) w warunkach naturalnych
(domowych), a nie w warunkach laboratoryjnych.
Należy  podkreślić,  że  realizacja  pracy  jest  związana  z  międzynarodowym  projektem  o
akronimie  TUFIQoE  finansowanym  z  Funduszy  Norweskich.  Wymusza  to  współpracę
międzynarodową i pozwala na lepszą interpretację otrzymanych wyników. 
Pierwsze  dwa  zadania  obejmowały  studia  literaturowe  oraz  przygotowanie  artykułu
naukowego. Zadania te zostały zrealizowane. Opublikowano artykuł w materiałach konferencji
QoMEX 2021.
Głównym zadaniem było przygotowanie eksperymentu i realizacja eksperymentu do badania
jakości usług wideo. Zadanie to zostało zrealizowane w postaci przygotowania odpowiedniego
oprogramowania  oraz  zapewnienia  odpowiedniej  liczby  osób  biorących  udział  w
eksperymencie. Rozpoczęto już realizację długofalowej oceny QoE.
W ramach realizacji  prac badawczych w kooperacji  międzynarodowej powstał artykuł, który
został  opublikowany  w  prestiżowym czasopiśmie  IEEE Transactions  on Multimedia  (2022).
Jeden artykuł został wysłany do IEEE Transactions on Broadcasting. 

Doktorant: Łukasz Cieślik 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Wszystkie  zadania  zaplanowane  do  realizacji  tematu  "Metoda  efektywnego  zarządzania
procesem transportu urobku w podziemnej kopalni węgla kamiennego" zostały wykonane.
Jest to doktorat wdrożeniowy.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- analiza problemu badawczego, studia literaturowe oraz analiza stanu wiedzy i stanu techniki
zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w czterech konferencjach krajowych oraz w jednej zagranicznej (Szwecja, 2022);
- doktorant posiada trzy publikacje, ponadto jeden artykuł jest przyjęty do druku, a kolejny w
przygotowaniu.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- doktorant jest współautorem trzech wzorów użytkowych oraz jednego patentu.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Kamil Czapla 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zakres tematyczny pracy wpisuje się  w obszar  badań właściwości  fizycznych i  użytkowych
materiałów  inżynierskich.  Realizowanie  badania  mają  charakter  poznawczym  jak  również
aplikacyjny. Głównym efektem pracy będzie opracowanie nowych sposobów ochrony narzędzi
do wykrawania w procesie formowania zamknięć napojowych. Proponowane przez Doktoranta
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rozwiązanie pozwoli ograniczenie zużycia narzędzi a tym samym wydłużenie pracy urządzenia
na jednym zestawie ostrzy. 
Zakres prac prowadzonych w ramach doktoratu obejmował:
-badania składu chemicznego, właściwości  mechanicznych i  technologicznych, chropowatości
powierzchni, struktury oraz wymiarów materiałów wsadowych w postaci blach ze stopu Al EN
AW-5052,
-badania nad doborem materiałów na narzędzia do wykrawania dokładnego i  tłoczenia oraz
powłok przeciwzużyciowych, 
-symulacje fizyczne procesu wykrawania dokładnego i tłoczenia,
-badania  kształtu,  wymiarów,  właściwości  mechanicznych,  struktury  oraz  chropowatości
powierzchni gotowych wyrobów.
Dotychczas wykonano pierwsze zadanie badawcze a drugie jest w trakcie realizacji. 
Opis  realizacji  zadań  świadczy  o  odpowiednio  dużym  zaawansowaniu  prac  badawczych
Doktoranta.  Zaplanowane  zadania  badawcze  w  harmonogramie  zostały  zrealizowane.
Doktorant przygotowuje do publikacji jeden artykuł dotyczący tematyki rozprawy doktorskiej i
dodatkowo  jest  współautorem  innych  prac  naukowych.  Wyniki  badań  prezentował  na
konferencji międzynarodowej.

  

Doktorant: Kinga Czechowska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Pojęta przed Doktorantkę tematyka dotyczy opracowania nowych proszków z udziałem fazy
ReB2 ukierunkowanych na zastosowanie na powłoki  o podwyższonej  odporności  na zużycie
ścierne. W praktyce Doktorantka planuje otrzymać stabilne proszki kompozytowe, które będą
stosowane do natryskiwania powłok na podłoża metaliczne metodą APS. 
Oceniany harmonogram obejmuje 4 zadania badawcze. Dwa zadania zostały zrealizowane. W
oparciu o aktualny stan wiedzy Doktorantka wytypowała prekursory wyjściowe i substraty do
przeprowadzenie  reakcji  metalotermicznej.  Przygotowano  co  najmniej  10  mieszanek
proszkowych charakteryzujących się różnym stosunkiem molowym prekursorów B2O3/ReO2.
Wytworzenie  proszków  kompozytowych wymagało  doboru parametrów  syntezy  takich jak:
udział  ilościowy  prekursorów,  temperatura  i  czas  syntezy,  sposób  wygrzewania,  rodzaj  i
przepływ  gazu.  Przeprowadzone  analizy  fazowe  potwierdziły,  że  zastosowane  materiały,
metody  i  warunki  syntezy  pozwalają  na  otrzymanie  faz:  ReB2  i  α-Al2O3.  Dwa kolejne
zaplanowane  zadania  są  w  trakcie  realizacji.  Przeprowadzono próby  optymalizacji  syntezy
termicznej mieszanek o wybranym stosunku molowym w funkcji temperatury i czasu. Obecnie
realizowane  są  badania  stabilności  wytworzonych  proszków  w  kontrolnych  warunkach
wilgotności  i  temperatury.  Są  to  badania  czasochłonne,  co  wydłużyło proces  badawczy.  W
kolejnym etapie  badań  wytworzono już  granulaty  na  bazie  proszków Al2O3 i  Al2O3-SiO2,
Al2O3-ZrO2 z dodatkiem lepiszcza. Badania są w trakcie realizacji. 
Przedstawione  wyniki  świadczą  o  dobrym  przygotowaniu  Doktoranta  do  prowadzenia
samodzielnie  badań  naukowych  przy  użyciu  odpowiednio  dobranych  technik  badawczych.
Oceniany  opis  realizacji  zadań  świadczy  o  dużym  zaawansowaniu  prac  badawczych
Doktorantki.
W  drugiej  połowie  2022  r.  Doktorantka  zaprezentuje  swoje  wyniki  na  dwóch
międzynarodowych konferencjach naukowych. Warto podkreślić, że Doktorantka przygotowuje
opis patentowy dotyczący materiału proszkowego zawierającego ReB2. 
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Doktorant: Klaudia Czerwińska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Na podstawie złożonej dokumentacji przez Doktorantkę i przeprowadzonej rozmowy Komisja
oceniła pozytywnie realizację Indywidulanego Planu Badawczego (IPB). Zagadnienie badawcze
dotyczy  higienizacji  i  kondycjonowania  osadów  ściekowych  wraz  z  analizą  możliwości
zagospodarowania otrzymanych produktów. Do tego celu Doktorantka wykorzystuje technikę
hydrotermicznego kondycjonowania i wykorzystuje reaktor Zipperclave Stirred Reactor, będący
dyspozycji  Jednostki  naukowej,  w  której  realizuje  prace  badawcze.  Otrzymane  produkty
poddaje  dalszej  analizie  biologicznej  i  fizykochemicznej  po  to,  aby  określać  poziom
toksyczności  tych zmodyfikowanych osadów.  Wstępne  wyniki  badań  pozwalają  prawidłowo
wnioskować,  iż  podwyższona  temperatura  prowadzenia  procesu  świadczy  o  powstawaniu
większej  zawartości  biowęgla  w  osadzie  i  prowadzi  do  fragmentacji  pierwotnej  ziaren
materiału  wsadowego.  Oceniana  tematyka  badawcza  jest  trafna  i  pożądana  z  punktu
przyszłych zastosowań przemysłowych.  Doktorantka przedstawiła postępy w realizacji  z  15
zadań, które były zadeklarowane w IPB. W pełni zrealizowała 13 zadań, 2 zadania są w trakcie
realizacji.  Ukończenie  tych 2 zadań  przypada  na  lata  2022-2023 (Semestr  4 i  5),  tj.  po
terminie oceny śródokresowej.  Z wykazu dorobku naukowego zamieszczonego w Bibliotece
Głównej  AGH  wynika,  iż  Doktorantka  jest  współautorką  7  publikacji,  w  tym  1  praca  w
czasopiśmie Renewable and Sustainable Energy Reviews (200 pkt.  wg listy MEiN, IF=16,8)
oraz  6  prac  opublikowanych  w  recenzowanych  materiałach  konferencji  zagranicznych  i
krajowych.  Obyła 2 staże naukowe w Politechnice  Śląskiej.  Realizuje  projekt dla  młodych
pracowników nauki  – grant dziekański.  Prowadzone  prace  badawcze i  zadania  są  w  pełni
zgodne z deklaracjami poczynionymi w IPB. 

Doktorant: Grzegorz Czerwiński 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Wszystkie  zadania  zaplanowane  do  realizacji  tematu  "Modelowanie  procesów  cieplno
przepływowych w magazynach energii  wykorzystujących materiały zmiennofazowe " zostały
wykonane.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
-  badania  numeryczne  zjawisk  cieplno-przepływowych  obejmujących  przemianę  fazową,
badania  numeryczne  wpływu konstrukcji  wymiennika  PCM na  czas  topnienia  oraz  analizy
literaturowe zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w VI Ogólnopolskim Sympozjum "Energia" - Lublin 2022,
- doktorant posiada pięć udokumentowanych publikacji.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
-  doktorant  realizuje  grant  dziekański,  a  ponadto  przygotowuje  wniosek  o  grant  NCN
Preludium.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 
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Doktorant: Michał Daniłowicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianej rozprawy jest: 
• zastosowanie metod przetwarzania obrazów oraz głębokich sieci neuronowych w śledzeniu i
segmentacji obiektów,
• zastosowanie  systemu wbudowanego,  pracującego  w  czasie  rzeczywistym w  aplikacjach
pojazdów autonomicznych.
Realizacja zgodnie z IPB:
• szczegółowy przegląd literatury,
• analiza i implementacja programowa algorytmów detekcji i śledzenia obiektów oraz analiza
możliwości implementacji sprzętowej. 
• Przygotowanie referatu na konferenecję 

Wątpliwości wyjaśnione podczas rozmowy z Doktorantem w dniu: 8.09.2022 r.:
• W IPB Doktorant nie napisał jakie artykuły zostały opublikowane, natomiast w wykazie BPP
są dwie pozycje, w tym jedna z konferencji  w Budapeszcie, druga w Journal of Low Power
Electronics and Applications (indeksowana na WoS – 20 pkt.). W dokumencie publikacje.pdf są
natomiast 4 pozycje:
o artkuł  bez  autorów (Real-time embedded object tracking with Discriminative  Correlation
Filters using convolutional features), 
o artykuł konferencyjny DASIP’21 z Budapesztu (Automotive perception system evaluation with
reference data obtained by a UAV),
o artykuł Journal of Low Power Electronics and Applications (Embedded Object Detection with
Custom LittleNet, FINN and Vitis AI DCNN Accelerators) WoS,
o artkuł Journal of Signal Processing Systems (Automotive Perception System Evaluation with
Reference Data from a UAV’s Camera Using ArUco Markers and DCNN) WoS,
• 

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę pierwsze 4 semestry Studium Doktorskiego, Doktorant wywiązał się z IPB.
Ponadto opublikował, oprócz materiału konferencyjnego (indeksowanego na WoS) dodatkowo
publikację  w  czasopiśmie  z  listy  WoS.  Pozostałe  prace  prowadzono  zgodnie  z
harmonogramem.  Ostatecznie,  po  konsultacjach  z  Doktorantem,  można  stwierdzić,  iż
realizacja IPB pozytywnie rokuje na zakończenie prac w założonym terminie. 

Doktorant: Paweł Darłak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka doktoratu Pana Pawła Darłaka dotyczy procesu syntezy materiałów porowatych o
ukierunkowanym  rozkładzie  porowatości  tzw.  gazarów.  Zdaniem  Komisji  zarówno  zadanie
związane ze studiami literaturowymi, przewidziane na semestr 1, jak i zadania dotyczące prac
badawczych, których realizacja przypada na cały oceniany okres (semestry 1-4), zostały w
całości  zrealizowane.  Dodatkowo  Komisja  bardzo  pozytywnie  oceniła  poziom  wiedzy
praktycznej  Doktoranta  w  czasie  Jego  prezentacji  wyników  badań,  a  także  aktywności
Doktoranta w obszarze popularyzacji  wiedzy, zarówno poprzez Jego udział  w konferencjach
naukowych jak i  w mediach (m. in. autorski  portal  internetowy). Co istotne, oprócz badań
eksperymentalnych,  dotyczących  czynników  sterujących  procesem  kształtowania  struktury
wysokoporowatej  oraz  oddziaływania  ciekłego  magnezu  i  metalowego  podłoża,  Doktorant
opracował  autorski  program  komputerowy  dedykowany  analizie  statystycznej  rozkładu  i
wielkości  porowatości, który dzięki prowadzonym eksperymentom ulega ciągłej modyfikacji,
uwzględniając nowe dane i potrzeby, realizując tym samym założenia IPB. Doktorant w czasie
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trwania  doktoratu  opublikował  jako  współautor  dwie  publikacje,  z  czego  jedna  dotyczyła
gazarów, jako perspektywicznych materiałów do magazynowania wodoru. W związku z Jego
udziałem w międzynarodowych konferencjach przygotowane publikacje,  dotyczące tematyki
doktoratu,  zostaną  wysłane  do  renomowanych  czasopism  z  IF.  Członkowie  Komisji
jednomyślnie  oceniają  postępy  Doktoranta  bardzo  dobrze,  a  opracowaną  dokumentację,
prezentację oraz jej przedstawienie oceniają wyróżniająco. 

Doktorant: Jan Długosz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Większość zadań zaplanowanych do realizacji tematu "Zastosowanie analizy hiperspektralnej
obrazów wizyjnych do monitorowania stanu konstrukcji " została wykonana.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- studia literaturowe, przygotowanie próbek kompozytowych wykonanych z włókna szklanego
w  osnowie  polimerowej,  wykonanie  skanów  hiperspektralnych oraz  badań  niszczących na
przygotowanych próbkach zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie,
- opracowanie algorytmów ekstrakcji  z  obrazów hiperspektralnych jest w trakcie realizacji
(prace końcowe nad integracją algorytmów).
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w 10th European Workshop on Structural Health Monitoring, Palermo 2022,
- doktorant posiada publikację w materiałach z 10 konferencji  EWSHM (wydawca: Springer,
2022).
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- brak informacji.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Cezary Drenda 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Wszystkie zadania zaplanowane do realizacji tematu "Zaawansowane powłoki na narzędzia do
obróbki plastycznej na zimno " zostały wykonane.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- studia literaturowe (bardzo dobrze sporządzony opis wybranych publikacji), przygotowanie
do  badań,  przeprowadzenie  badań  tribologicznych  wybranej  stali,  opracowanie  i  analiza
otrzymanych wyników badań - zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w Jesiennej Szkole Tribologicznej; Bukowina T., wrzesień 2022,
- potwierdzone przyjęcie referatu na konferencji w Bukowinie T.,
- doktorant posiada dwie publikacje w materiałach z konferencji (2021).
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- doktorant realizuje grant dziekański.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 
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Doktorant: Adrian Dudek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem  ocenianej  rozprawy  są  zagadnienia  wykorzystania  procesów  Gaussowskich  w
funkcjonalnej diagnostyce procesów. Celem badań jest sprawdzenie i wykorzystanie procesów
Gaussowskich  w  szeroko  pojętej  automatyce  w  dziedzinie  diagnostyki  jej  procesów.
Oczekiwanym  rezultatem  prac  jest  opracowanie  algorytmów  w  oparciu  o  wykorzystanie
procesów  Gaussowskich dla  domen z  dziedziny  automatyki  w  celach diagnostyki,  a  także
zweryfikowanie ich efektu. 

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej obejmuje następujące
zadania:
1. Studia literaturowe (semestr 1)
2. Badania z zakresu diagnostyki stanów awarii (semestr 2)
3.  Analiza  aktualnych  zastosowań  dziedziny  oraz  badania  z  zakresu  wykorzystania
wielomianów Czebyszewa przy tworzeniu modelu matematycznego (semestry 3-4).

Na podstawie prezentacji  osiągnięć  w autoreferacie można stwierdzić,  że zadania nr  1 i  2
zostały zrealizowane, przy czym Doktorant nie określił w autoreferacie statusu zadania nr 1.
Zadanie nr 3 „Analiza aktualnych zastosowań dziedziny oraz badania z zakresu wykorzystanie
wielomianów Czebyszewa przy tworzeniu modelu matematycznego” zostało w autoreferacie
podzielone na dwie odrębne części.
Podsumowując  należy  stwierdzić,  że  realizacja  IPB  przebiega  zgodnie  z  harmonogramem,
opóźnienie realizacji drugiej części zadania nr 3 nie wpłynie negatywnie na realizację dalszych
prac  badawczych,  w  związku z  czym nie  ma  podstaw  do  wystawienia  oceny  negatywnej
realizacji IPB. 

Doktorant: Jan Dudek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem pracy badawczej jest opracowanie modelu cyber-fizycznego dedykowanego do procesu
metalurgicznego. Praca wpisuje się w nurt badań dotyczący przemysłu 4.0.

Wypowiedzi  Doktoranta oraz zakres IPB wskazują na wiele wątków, z których każdy może
stanowić osobne wyzwanie badawcze. W szczególności Doktorant wskazuje na problematykę
symulacji  numerycznych  procesu  przemysłowego,  opracowanie  modelu  wizualizacji  i
przetwarzania  danych  masowych,  czy  też  wielowarstwowej  architektury  systemu  cyber-
fizycznego.  Założony  indywidualny  plan  badawczy  Doktoranta  jest  realizowany  zgodnie  z
harmonogramem,  jednakże  komisja  rekomenduje  krytyczne  spojrzenie  na  zagadnienie
wizualizacji oraz przetwarzania danych masowych o których mowa w IPB. Zaplanowane prace,
w szczególności  propozycja modelu cyber-fizycznego wpisująca się  w koncepcją  przemysłu
4.0, leżą na pograniczu kilku dyscyplin naukowych. Komisja rekomenduje zatem określenie
przez  Doktoranta,  czy  planowane  prace  badawcze,  które  mają  stanowić  o  oryginalnym
rozwiązaniu  w  zakresie  zastosowania  wyników  własnych  badań  naukowych  w  sferze
gospodarczej  dotyczą  dyscypliny  Informatyka  techniczna  i  telekomunikacja,  Inżynieria
mechaniczna czy też Automatyka, elektronika i elektrotechnika.

W chwili  oceny Doktorant w swoim dorobku nie ma jeszcze publikacji  naukowej, natomiast
jedna  praca  jest  zgodnie  z  oświadczeniem  Doktoranta  po  pierwszej  turze  recenzji.
Recenzowana wersja artykułu została umieszczona w materiałach w systemie informatycznym
SD AGH.
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Podczas prezentacji  Doktorant w sposób zadowalający posługiwał się pojęciami dotyczącymi
uczenia maszynowego. 

Na obecnym etapie pracy nad dysertacją można stwierdzić, że Doktorant posiada odpowiednią
wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej Informatyka techniczna i telekomunikacja. 

Doktorant: Dorota Dudek-Myszkowska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  trakcie  dyskusji
poinformowano Komisję iż dokonano korekty tematu, a jego nowe brzmienie, a mianowicie:
„Raportowanie  zintegrowane  jako  narzędzie  komunikowania  z  interesariuszami”  zostało
zaprezentowane w dokumentacji.  Dyskutowano także nad doborem próby badawczej,  którą
zdaniem Komisji  należy jasno określić, bowiem badania mogą się okazać bardzo „rozległe”.
Komisja  podczas  niejawnej  części  posiedzenia  na  podstawie  dokumentacji  złożonej  przez
Doktorantkę,  w  tym:  Indywidualnego  Planu  Badawczego,  wykazu  publikacji  i  patentów  z
Biblioteki Głównej AGH, prac opublikowanych, prace przyjętych do druku (z potwierdzeniem),
udziału w  konferencjach,  sympozjach,  szkołach naukowych,  popularyzacji  wyników  badań,
oceniła  wyniki  pracy  doktorantki.  W konkluzji  posiedzenia  Komisji,  na  drodze  głosowania
ustalono, iż dotychczasowy przebieg realizacji Indywidualnego Planu Badawczego Doktorantki
zasługuje na ocenę pozytywną. Dodatkowych uwag nie zgłoszono. 

Doktorant: Andrzej Dyga 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant przedstawił bardzo ciekawą i  starannie przygotowaną prezentację przedstawiającą
stan  zaawansowania  pracy  doktorskiej.  Na  uwagę  zasługuje  bardzo  szeroki  zakres  już
przeprowadzonych  eksperymentów  (ponad  120  próbek)  poprzedzonych  cyklem  badań
wstępnych. Niewątpliwie wsparciem takich systematycznych działań jest bardzo starannie i z
właściwą  szczegółowością  opracowany  Indywidualny  Plan  Badawczy.  Komisja  nie  miała
poważniejszych  zastrzeżeń,  stwierdzając,  że  wykonane  zostały  wszystkie  zaplanowane  na
semestry 1-4 zadania. W IPB w semestrze 3 zaplanowany został staż w krajowym ośrodku
oczyszczania  laserowego  Sandshot.  W  przedstawionej  przez  Doktoranta  dokumentacji  nie
znaleziono dowodów na jego odbycie. Doktorant wyjaśnił, że staż został  odbyty, jednak nie
przyniósł pokładanych w nim korzyści, dlatego zdecydował, aby o nim nie wspominać. Komisja
zobowiązała  go  do  dostarczenia  pisemnego  dowodu  odbycia  stażu  i  Doktorant  dostarczył
odpowiednie  zaświadczenie.  W  IPB  zaplanowane  zostało  przygotowanie  publikacji  do
czasopisma  zagranicznego.  Tę  pozycję  planu  można  uznać  za  zrealizowaną,  mimo,  że
zgłoszona  publikacja  została  odrzucona  na  etapie  recenzji.  Doktorant  na  pytanie  Komisji
stwierdził,  że zmodyfikowany artykuł  zostanie zgłoszony do innego czasopisma. Członkowie
Komisji  jednomyślnie  oceniają  postępy  Doktoranta  bardzo  dobrze,  a  opracowaną
dokumentację, prezentację oraz jej przedstawienie oceniają wyróżniająco. 
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Doktorant: Łukasz Dyrlaga 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorat wdrożeniowy realizowany przez Pana Łukasza Dyrlagę przebiega zgodnie z założonym
harmonogramem Indywidualnego Planu Badawczego.  W pierwszym roku ocenianego okresu
przeprowadzono analizę wad odlewniczych w żeliwie wysokokrzemowym oraz wykonano jego
próby produkcyjne w przedsiębiorstwie METALPOL, poparte obserwacjami mikrostruktury oraz
testami  mechanicznymi,  które  potwierdziły  otrzymanie  bardzo  wysokich  parametrów
(wytrzymałość  na  rozciąganie  nawet  powyżej  700  MPa).  Następnie  Doktorant  analizował
literaturę  dotyczącą  żeliwa  krzemowo-molibdenowego  oraz  przeprowadził  pierwsze  jego
wytopy.  Przedstawiona  w  autoreferacie  analiza  postępów,  choć  prawidłowa,  pozostawiała
pewien niedosyt informacji  w rubryce uzasadnienie, z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa.
Jednakże w czasie swojego wystąpienia Doktorant,  nie naruszając tej  tajemnicy,  w sposób
rzeczowy i przekonywujący przedstawił najważniejsze uzyskane wyniki, dając się poznać jako
osoba  rzetelna  i  zdeterminowana,  aby  osiągnąć  zamierzony  w  doktoracie  cel.  Na  uwagę
zasługuje także fakt, że Pan Łukasz Dyrlaga jest pierwszym autorem w trzech publikacjach z
tematyki  swojego doktoratu i  zajął  I  miejsce  w konkursie  referatów na XVII  Seminarium
Studenckiego Koła Naukowego Odlewników Sferoid 2021.  Członkowie  Komisji  jednomyślnie
oceniają postępy Doktoranta bardzo dobrze, a opracowaną dokumentację, prezentację oraz jej
przedstawienie oceniają wyróżniająco. 

Doktorant: Paweł Działak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 9.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji z doktorantem Pawłem Działakiem, w dniu 5 września 2022 roku, pozytywnie oceniła
realizację  indywidualnego  Planu  Badawczego.  Mgr  Paweł  Działak  w  sposób  rzeczowy
przedstawił  stan realizacji  IPB.  Zadanie  badawcze  doktoranta  obejmuje  określenie  wpływu
bakteriofagów  na  wytrącanie  i  właściwości  minerałów  żelaza.  Jest  to  bardzo  ambitny  i
nowatorski  projekt  realizowany  przez  doktoranta  według  Jego  własnej  metodologii  i
interpretacji.  Doktorant  w  pełni  wykonał  założony  plan,  będąc  już  współautorem  kilku
pełnowymiarowych publikacji, w tym jednej jako pierwszy autor oraz złożył aplikację grantu
NCN Preludium. Przedstawiony przez doktoranta referat pokazuje na bardzo zaawansowany
etap  prac  badawczych,  w  tym  wykonanych  interpretacji.  Założone  w  planie  badawczym
zadania  zostały  zrealizowane  w  terminie,  co  pozwala  na  przewidywanie  terminowego
zakończenia studiów i złożenia rozprawy o bardzo wysokim walorze naukowym. 

Doktorant: Mieszko Fraś 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka  podejmowana  przez  Doktoranta  dotyczy  rozwoju  algorytmów  poprawy  jakości
dźwięku przestrzennego  na  potrzeby  komunikacji  głosowej.  Zagadnienie  to  jest  ważne  ze
względu na  szeroki  wachlarz  zastosowań,  np.  w  telekonferencjach,  w  interakcji  człowiek-
komputer, czy automatycznym rozpoznawaniu mowy. Istotnym aspektem jest skupienie badań
wokół  systemów dwu- lub trój-mikrofonowych,  które są  częściej  spotykane w komunikacji
głosowej, a jednocześnie stanowią trudniejszy obszar badawczy. Doktorant bardzo sprawnie
przedstawił  swoje  dotychczasowe  dokonania,  które  są  zgodne  z  przyjętym indywidualnym
planem  badawczym.  Przedstawiony  przez  Doktoranta  dorobek  naukowy  jest  znaczny  i
obejmuje  jedną  publikację  w  czasopiśmie  z  listy  filadelfijskiej  i  pięć  komunikatów
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konferencyjnych, w których w zdecydowanej większości Doktorant jest pierwszym autorem. Po
wysłuchaniu  prezentacji  Doktoranta  i  jego  odpowiedzi  na  zadawane  pytania  Komisja
jednomyślnie postanowiła ocenić pozytywnie dotychczasową realizację badań. 

Doktorant: Krzysztof Fryzowicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Krzysztofa
Fryzowicza została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową. 
Doktorant wytypował materiały będące przedmiotem prac badawczych, tj. stal narzędziowa do
pracy  na  gorąco  H11  (1.2343,  X37CrMoV5-1)  oraz  H13  (1.2344,  X40CrMoV5-1),  będące
materiałami zbliżonymi, z których ta druga wykazuje nieznacznie większą zawartość wanadu
odgrywającego  istotną  rolę  w  procesach  azotowania.  Dodatkowo  wytypował  także
wysokowytrzymałą stal typu maraging MS1 (1.2709, X3NiCoMoTi18-9-5) jako zaawansowany
materiał  narzędziowy  o  potencjale  wykorzystania  na  azotowo  gradientowe  narzędzia.
Wykonane próby technologiczne i próbki z nich pochodzące wykorzystane zostały w badaniach
materiałowych, które pozwoliły wyznaczyć optymalne pod kątem jakości  wydruków zakresy
parametrów wytwarzania.  Doktorant wykonał  analizę  danych obejmującą  takie  zagadnienia
jak:  wyznaczenie  gęstości  pęknięć,  porowatości,  ilości  austenitu  szczątkowego,  a  także
obserwację makro- i mikrostruktury, identyfikację i lokalizację faz oraz badania jednorodności
składu chemicznego. Biorąc pod uwagę  dotychczasowe osiągnięcia badawcze i  terminowość
wykonania  poszczególnych  etapów  badań  Komisja  stwierdziła,  że  badania  prowadzone  są
prawidłowo  i  nie  dostrzega  zagrożeń  w  dotrzymaniu  zaplanowanego  terminu  realizacji
rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Ewelina Gabor-Worwa 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja po wnikliwej analizie przedłożonego autoreferatu, w którym Doktorantka szczegółowo
opisała postępy realizacji  Indywidualnego Planu Badawczego (IPB) i  po ocenie terminowości
oraz  jakości  wykonanych  zadań  wynikających  z  harmonogramu  przygotowania  rozprawy
doktorskiej  ustaliła, że wszystkie zaplanowane w IPB działania są realizowane terminowo i
rzetelnie.  Doktorantka  w  klarowny  i  wyczerpujący  sposób  opisała  wyniki  swoich  badań.
Merytoryczna dyskusja potwierdza jej  szeroką  wiedzę  i  znajomość  zaawansowanych metod
analizy, których głównym celem jest przewidywanie niepożądanych reakcji na podany lek, co
wymaga  zaawansowanej  charakterystyki  enzymów  (głównie  niecytochromowych)
odpowiedzialnych  za  metabolizm  leków  w  organizmie  człowieka.  Takie  podejście  jest
kluczowym elementem każdego etapu komponowania i  uwalniania nowych leków. Rezultaty
dotychczasowych  eksperymentów  stanowią  nierozłączny  element  badań  planowanych  do
zamknięcia części badawczej doktoratu i ukończenia prac związanych z wdrożeniem testów in
vitro w firmie Ryvu Therapeutics S.A. W IPB, przewidziano przygotowanie jednego artykułu w
czasopiśmie z IF (semestr V) i referatu na konferencję międzynarodową/krajową w semestrze
VI,  dlatego  przystępując  do  oceny  dorobku naukowego  Doktorantki  Komisja  dysponowała
jedynie wynikami badań, które opisano w autoreferacie. Doktorantka ma za sobą 10-letni staż
pracy  zawodowej  w  branży  biotechnologicznej,  odbyła  staże  zagraniczne  i  specjalistyczne
szkolenia, co zapewnia Jej ciągły rozwój zarówno na ścieżce naukowej jak i menadżerskiej.
Pełni  obowiązki  kierownika  grupy  badawczej,  w  ten  sposób  realizuje  liczne  zadania
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produkcyjne oraz projekty badawcze. Kierując się oryginalnością, aktualnością oraz jakością
prowadzonych  badań  i  osiąganych  rezultatów  Komisja  bardzo  wysoko  oceniła  wszystkie
wyszczególnione składniki oceny śródokresowej i jednomyślnie uznała, że mgr inż. E. Gabor-
Worwa  spełnia  wymagania  związane  z  tym  etapem  realizacji  IPB  i  zasługuje  na  ocenę
wyróżniającą. 

Doktorant: Mateusz Gala 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W pracy  doktorskiej  Pan Mateusz Gala  zajmuje  się  eksperymentalnymi  badaniami  wpływu
ciśnienia hydrostatycznego na kwantowe stany krytyczne w materiałach wykazujących silne
korelacje  elektronowe.  Do  tego  typu  układów  należą  dobrze  znane  nadprzewodniki
wysokotemperaturowe (np. La2-xSrxCuO4 i Nd2-xCexCuO4), w których podstawą warstwowej
struktury  krystalicznej  są  charakterystyczne  płaszczyzny  miedziowe-tlenowe.  W założonym
planie badawczym doktorant rozwija techniki  pomiarowe i  projektuje przystawki  sprzętowe
umożliwiające  przeprowadzenie  doświadczeń  (m.in.  pomiar  oporu elektrycznego,  dyfrakcja
promieni X, eksperymenty synchrotronowe) pod wpływem naprężeń (ciśnienie jednoosiowe), w
celu  detekcji  przejść  fazowych  materiałów  charakteryzujących  się  silnymi  korelacjami
elektronowymi  (nadprzewodniki  miedziowe  i  magnetyt  w  pobliżu  przejścia  Verweya).
Eksperymenty ciśnieniowe prowadzone są w krakowskim ośrodku synchrotronowym SOLARIS,
jak  również  na  Uniwersytecie  Technicznym  w  Wiedniu,  gdzie  doktorant  odbył  już
kilkutygodniowy staż,  dzięki  grantowi  uzyskanemu ze środków IDUB. Pomimo niewielkich i
uzasadnionych  modyfikacji  planu  badawczego,  zakres  przeprowadzonych  prac  badawczych
oraz  dotychczas  uzyskane wyniki  robią  duże wrażenie.  Efektem zaangażowania  w badania
układów częściowo związanych z tematyką doktoratu, Mateusz Gala jest współautorem dwóch
artykułów opublikowanych w czasopismach Phys.  Rev.  Lett.  (2021) i  Phys.  Rev.  B (2022).
Swoje  wyniki  doktorant  zaprezentował  dwukrotnie  na  międzynarodowej  konferencji  Young
Multis w (2021 i 2022) oraz na Krajowej Konferencji  Nadprzewodnictwa (maj 2022). Należy
podkreślić, że doktorant dodatkowo działa na rzecz studenckiego ruchu naukowego AGH oraz
bierze aktywny udział w dydaktyce WFIS.
W podsumowaniu komisja  stwierdza,  że  zakres  i  tempo uzyskanych wyników naukowych,
udział  doktoranta  w  badaniach międzynarodowych zespołów  oraz  ambitny  plan badawczy,
wskazują na perspektywę rozprawy wyróżniającej, wręcz znakomitej. 

Doktorant: Małgorzata Gierek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Pani  Mgr  inż.  Małgorzata  Gierek  zasługuje  na  ocenę  pozytywną.  Badania  analityczne
Doktorantka rozpoczęła od studiów literatury, które stworzyły podstawę do opracowania nowej
metodologii  badawczej  będącej  celem zagadnienia badawczego. Doktorantka przeprowadziła
liczne  eksperymenty.  Na  zestawie  chromatograficznym  przebadane  zostały  próby  gazów
mieszanek wzorcowych. Wykorzystywanym gazem nośnym do analiz był azot.Z tego powodu
azot  został  wybrany  jako  gaz  uzupełniający  dla  mieszanek  wzorcowych.  Pani  mgr  inż.
Małgorzata  Gierek  najpierw  przeprowadziła  badania  o  charakterze  jakościowym.
Wykorzystywane  wzorce  oraz  pozostałe  komponenty  służące  do  analizy,  w  tym  dobrane
kolumny i gaz nośny, spełniają wymagania jakościowe. Po oznaczeniu wszystkich wymaganych
składników  użytych  wzorców  (po  potwierdzeniu  czasu  retencji)  na  podstawie  krzywej
kalibracyjnej określiła ilościowe wartości stężeń. Sposób pozyskiwania wyników jest poprawny
a zaawansowane prace konstrukcyjne stanowią  innowację  i  są  wartością  autorską.  Badania
przeprowadzone  przez  Doktorantkę  dotyczyły  określenia  składu  i  stężenia  poszczególnych
komponentów powietrza glebowego i wodoru w gazie wzorcowym, opracowania metodyki, tj.
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programu analitycznego do badań laboratoryjnych oraz dotyczyły doboru odpowiednich technik
analitycznych. Przeprowadzone zostały badania pierwotnego tła gazowego, w tym próbek gleb
pobranych  do  monitoringu  z  zastosowaniem  chromatografii  gazowej  typu  Headspace.
Dokonano wyboru odpowiedniej kolumny i sit molekularnych. Określono przepływy i ustalono
program temperaturowy dla danej mieszaniny gazów. Wybrano gaz nośny i dobrano parametry
pracy chromatografu gazowego: określono temperaturę  dozownika i  detektora, temperaturę
pracy przystawki Headspace i określono objętość nastrzyku próbki. Doktorantka brała udział w
2  konferencjach  oraz  złożyła  wniosek  w  ramach  grantu  realizowanego  przez  Narodowe
Centrum Nauki.  Doktoranta  powinna w opublikować  wyniki  swoich badań  w  zagranicznych
czasopismach. 

Doktorant: Alexander Gilbert 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mr. Gilbert’s thesis aims to study the presence of quark-gluon plasma created in small systems
like proton-proton and proton-lead collisions with the ATLAS experiment at the LHC CERN. By
analyzing the  harmonic  flow  correlation in small  systems,  Mr  Gilbert  plans  to  determine
whether the droplets of quark-gluon plasma are also present in small systems. To gain access
to the data collected by the ATLAS experiment, every new researcher must contribute to the
construction, maintenance, operation of the detector or experimental software and complete
the so-called qualification task. 
During his qualification, Mr. Gilbert was responsible for preparing s/w algorithms used in the
online events filtering farm for data taking during LHC Run 3 starting from 2022. His extensive
contribution to the ATLAS experiment allowed him to complete three tasks foreseen in the
Individual  Research Plan.  In addition,  he  presented the  results  from qualification work  at
Quark Matter 2022 Conference.
Mr. Gilbert also made significant progress in the leading physics studies for his PhD thesis and
at the same time the task foreseen for the 4th semester. He investigated forward-backward
multiplicity correlations to use it to disentangle assumptions in modeling collisions of small
systems. However, studies performed on Monte-Carlo simulations of two models show that this
signature  does  not  have  strong discriminating power.  He  also  advanced the  study  of  the
correlation between harmonic flow and transverse momentum in small  systems. Mr. Gilbert
plans to obtain the results of  his analysis in autumn 2022 and submit them to the ATLAS
experiment community for internal approval.
Mr. Gilbert participated in MCnet school and Cracow School of Theoretical Physics, Zakopane
2022. He is a co-author of 38 ATLAS collaboration publications. 
The mid-term evaluation Committee positively assesses the research implementation and its
compliance with the Individual Research Plan. 

Doktorant: Szymon Glinka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego,  można
wnioskować,  że  dotychczasowe  zaangażowanie  Doktoranta  w  realizację  prac  jest
systematyczne,  zgodne  z  przyjętym harmonogramem.  Przygotowane  artykuły  wskazują  na
umiejętność  w  zakresie  opracowania  materiału  badawczego  i  konstruowania  wypowiedzi
naukowych. Warto zaznaczyć, że realizacja kolejnych zadań badawczych jest dokumentowana
w postaci  kolejnych publikacji. Do czasu przygotowania autoreferatu Doktorant opublikowali
trzy prace i  wziął  udział  w pięciu konferencjach naukowych. W trakcie spotkania z komisją
Doktorant  poinformował  o  ukazaniu  się  kolejnej  publikacji.  Badania  realizowane  przez
Doktoranta wpisują  się  w nowoczesne, światowe trendy badawcze dotyczące wykorzystania
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różnych technologii  informatycznych (np.  BIM,  GIS)  w  realizacji  procesu inwestycyjnego i
cyklu  życia  obiektu  budowlanego.  Komisja  po  zapoznaniu  się  i  analizie  przedstawionej
dokumentacji  oraz rozmowie z Doktorantem stwierdza,  że postępy są  zadowalające.  Praca
doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 

Doktorant: Przemysław Gorzelany 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Większość zadań zaplanowanych do realizacji tematu "Modelowanie numeryczne kompozytów
włóknistych na osnowie polimerowej  z uwzględnieniem warunków eksploatacji  w przemyśle
naftowo-gazowym " zostało wykonanych.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
-  studium  literaturowe  celem  stworzenia  bibliografii,  nawiązanie  współpracy  z  firmą
TechnipFMC  i  uzyskanie  próbek  do  badań,  przygotowanie  procedur  testowych  oraz
przeprowadzenie  wstępnych testów i  opracowanie  pierwszych wniosków z  badań  -  zostały
zrealizowane i opisane w autoreferacie,
- przeprowadzenie ponownych testów - jest w trakcie realizacji (wymaga powtórzenia testów
na zmienionym stanowisku, w pełnej skali).
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- brak informacji.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- brak informacji.
Prezentacja  dotychczasowych  osiągnięć  zawarta  w  Autoreferacie  jest  skromna.  Brakuje
dokumentacji  przeprowadzonych  testów.  Jednak  dyskusja  z  Doktorantem  przeprowadzona
podczas oceny umożliwia stwierdzenie,  że jego aktualne i  planowane aktywności  naukowo-
badawcze zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Daniel Gruszka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie badawcze Pana Daniela Gruszki dotyczy badania mechanizmów procesowych oraz
materiałowych  przyrostowego  wytwarzania  form  i  rdzeni.  Doktorant  zrealizował  zadanie
dotyczące studiów literaturowych, zapoznając się z literaturą krajową i zagraniczną dotyczącą
zagadnienia druku 3D, oraz przeprowadził wstępne badania materiałów wykorzystywanych w
technologii  Binder  Jetting.  Doktorant  skupił  się  głównie  na  badaniach 3 różnych rodzajów
osnowy  ziarnowej.  Przeprowadzono  również  wstępne  badania  (badania  strat  prażenia)
związane  z  recyklingiem badanych mas.  Prace  badawcze  postępują  w  tempie  zgodnym z
Indywidualnym Planem Badawczym i  zdaniem Komisji  powinny  zakończyć  się  w  terminie.
Zaplanowany w semestrze 4 staż naukowy nie został zrealizowany ze względu na trudności
związane z wybuchem wojny na Ukrainie. Doktorant odbył zamiast tego wyjazd do krajowego
zakładu  przemysłowego  specjalizującego  się  w  wytwarzaniu  form  i  rdzeni  metodami
addytywnymi.  Podczas  pobytu wykonano  wydruki  kształtek  oraz  form,  które  posłużyły  do
prowadzenia badań.  Rozpoczęto również  starania o odbycie stażu zagranicznego. Doktorant
jest  współautorem  6  publikacji  realizowanych  w  różnych  zespołach,  co  świadczy  o  jego
wysokiej  aktywności  naukowej.  Publikacja z  zakresu pracy doktorskiej  została przyjęta do
druku. Pan Daniel Gruszka jest wykonawcą w projekcie NCN pt.: "Sterowanie mikrostrukturą
warstwy  wierzchniej  z  żeliwa  wysokojakościowego  wykonanych  w  formach  piaskowych  z
konformalnymi  kanałami  chłodzącymi  wytworzonych metodą  przyrostową"  realizowanym w
terminie  11.01.2022-10.01.2025  r.  Projekt  jest  ściśle  związany  z  tematyką  doktoratu.  W
ramach projektu zaplanowano zakup laboratoryjnej drukarki 3D, która ma być zainstalowana
na Wydziale Odlewnictwa AGH na przełomie 2022 i 2023 r. Członkowie Komisji jednomyślnie
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oceniają  bardzo  dobrze  postępy  Doktoranta,  opracowaną  dokumentację,  prezentację  i  jej
przedstawienie. 

Doktorant: Daniel Gut 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem prac badawczych jest opracowanie nowatorskich algorytmów detekcji zmian zapalnych
w  obrazach  medycznych  szpiku  kostnego  pochodzących  z  rezonansu  magnetycznego.
Wspomniany problem jest szczególnym przypadkiem bardziej ogólnego, dotyczącego detekcji
zmian patologicznych w zakresie objętości tkanki. Opracowane algorytmy mogą być stosowane
(zapewne po modyfikacjach dziedzinowych) w innych obszarach diagnostyki  medycznej, np.
przy wykrywaniu zmian nowotworowych. 

Doktorant aktywnie publikuje (w tym w czasopismach naukowych o wysokim współczynniku
Impact Factor, patrz: Transactions on Medical Imaging, IF ponad 11, 140 pkt. MEiN). 

Podczas prezentacji  Doktorant w sposób zadowalający posługiwał się pojęciami dotyczącymi
rozpoznawania obrazów i uczenia maszynowego.

Założony indywidualny plan badawczy doktoranta jest realizowany zgodnie z harmonogramem,
a dalsze zaplanowane prace, w tym rozszerzenie zaproponowanego systemu autonomicznej
detekcji  zmian o komponenty  uczenia nienadzorowanego,  pozytywnie  rokują  jeśli  chodzi  o
dalszą część doktoratu. 

Doktorant: Mateusz Guzik 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka badawcza prac realizowanych przez Doktoranta dotyczy estymacji  parametrów na
potrzeby  reprodukcji  przestrzennego  dźwięku  na  podstawie  wielokanałowych  nagrań
mikrofonowych.  Kluczowe  parametry obejmują  kierunek  nadejścia  fali  akustycznej,  liczbę
źródeł  dźwięku  i  emitowane  przez  nie  sygnały  oraz  wpływ  otoczenia,  np.  czas  pogłosu,
kierunki  nadejścia  fal  odbitych  itd.  Komisja  na  podstawie  prezentacji  i  przedstawionego
autoreferatu  stwierdza,  że  zaplanowane  prace  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z
harmonogramem,  co  już  zaowocowało  trzema  wysoko  punktowanymi  publikacjami
konferencyjnymi  wygłoszonymi  na międzynarodowych konferencjach.  W trakcie  prezentacji
Doktorant przedstawił jasno sprecyzowany i wiarygodny plan dalszych działań, między innymi
finalizację badań stanowiących materiał do publikacji w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Po
wysłuchaniu  prezentacji  Doktoranta  i  jego  odpowiedzi  na  zadawane  pytania  Komisja
jednomyślnie postanowiła ocenić pozytywnie dotychczasową realizację badań. 

Doktorant: Paulina Gwóźdź 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja po wnikliwej analizie przedłożonego autoreferatu, w którym szczegółowo opisano stan
realizacji  Indywidualnego  Planu Badawczego  (IPB)  i  po  ocenie  terminowości  oraz  jakości
wykonanych  zadań  wynikających  z  harmonogramu  przygotowania  rozprawy  doktorskiej
ustaliła, że wszystkie zaplanowane w IPB działania są realizowane rzetelnie i konsekwentnie.
Doktorantka  w  wyczerpujący  sposób  zaprezentowała  wyniki  swoich  badań.  Rzeczowa  i
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merytoryczna dyskusja potwierdza jej  szeroką wiedzę  i  znajomość  zaawansowanych metod
badawczych mających na celu ocenę  właściwości  katalitycznych,  podyktowanych procesami
ex-solution,  innowacyjnych  materiałów  o  specyficznych  właściwościach  redoks  (TPR),
wytwarzanych w oparciu o perowskity domieszkowane Ci i Fe. Dotychczas zrealizowane prace
obejmują dogłębne studium literaturowe oraz syntezę czterech serii materiałów, które poddała
szczegółowym  badaniom  pod  względem  właściwości  elektrycznych,  mikrostrukturalnych,
składu fazowego i chemicznego. Wykonała badania TG/DSC w celu optymalizacji warunków ich
kalcynacji.  Podjęła się  syntezy I  serii  materiałów metodą  reakcji  w fazie stałej,  czego nie
przewidywał IPB. Aktualnie zajmuje się syntezą i  oceną właściwości V i VI serii  materiałów
ujętych  w  dalszych  etapach  harmonogramu.  Dotychczasowy  dorobek  naukowy  obejmuje
współautorstwo (jest pierwszym autorem) artykułu w czasopiśmie Journal of Thermal Analysis
and Calorimetry. Wygłosiła też dwa referaty na konferencjach międzynarodowych, w dniach
4-8.09.2022  wygłosi  kolejny  referat.  Jest  wykonawcą  projektu  z  konkursu  Działanie  4
Inicjatywa Doskonałości  -  Uczelnia  Badawcza (IDUB) AGH.  Zaplanowany staż  naukowy na
Uniwersytecie Technicznym w Ostrawie, ze względów formalnych został przesunięty z IV na
początek  V  semestru.  Biorąc  pod  uwagę  złożoność  realizowanej  tematyki  badawczej,
osiągnięte  rezultaty,  przeprowadzoną  dyskusję  naukową  oraz  zgodność  i  terminowość
realizowanych  zadań  Komisja  uważa,  że  ocena  mgr  inż.  P.  Gwóźdź  jest  jak  najbardziej
pozytywna. 

Doktorant: Piotr Hałubek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Wszystkie  zadania  zaplanowane do realizacji  tematu "Badanie  laboratoryjne  współczynnika
tarcia i wskaźnika intensywności zużycia pary ciernej krążnik - taśma " zostały wykonane.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
-  geneza pracy,  analiza problemu badawczego,  studia literaturowe,  przeprowadzenie badań
pilotażowych na istniejącym stanowisku oraz opracowanie i  analiza otrzymanych wyników -
zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie. 
Wynikiem badań jest raport, który będzie stanowił część rozprawy doktorskiej.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- jedna udokumentowana publikacja.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- grant dziekański.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć  zawarta w Autoreferacie jest skromna i  przeciętna.
Jednak dyskusja z Doktorantem przeprowadzona podczas oceny umożliwia stwierdzenie,  że
jego aktualne i planowane aktywności naukowo-badawcze zmierzają do osiągania postępów w
przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Sabin Hashmi 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mr. Sabin Hashimi realizes his Ph.D. studies within a large international collaboration for the
LHCb experiment on the Large Hadron Collider at CERN. The doctorate thesis will include two
topics. One is developing and applying an innovative algorithm based on generative models to
select the interesting physics events in the experiment. The other topic is the implementation
of long-lived particle reconstruction algorithms using machine learning. Work performed by Mr.
Hashimi  will  allow  optimizing  data  taking  of  the  LHCb  experiment  after  it  underwent  a
significant upgrade.
Mr. Hashimi developed a machine learning-based algorithm for selecting long-lived particles
for  the  upgraded  LHCb  High-level  trigger  system.  In  addition,  he  built a  start-to-end
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processing  pipeline  with  the  official  LHCb  software  to  evaluate  algorithms'  performance,
showing significant background reduction compared to the baseline algorithm. Mr. Hashimi is
ready to present the proposed algorithm for LHCb collaboration approval, after which it will be
commissioned in the experiment. Regarding the work progress to the Individual Research Plan,
one task foreseen to finish in July 2022 is in progress. Completing this task requires the final
commissioning of  the algorithms with the proton-proton collisions in the LHCb experiment.
Thus, the task completion depended on the experiment schedule and was delayed due to the
delay in LHCb data-taking. 
As  an  author  of  the  LHCb  experiment  collaboration,  Mr.  Hashimi  is  a  co-author  of  20
publications  in IF  scientific  journals,  which is  typical  for  participants  of  large  experiment
collaborations. He presented the results of his research at the Epiphany Conference 2022. The
written proceedings are approved to be published. Furthermore, he is involved in experiment
data taking.
The mid-term evaluation Committee assesses positively the research implementation and its
compliance with the Individual Research Plan. 

Doktorant: Rana Hassan 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The  subject  of  the  Ph.D.  thesis  under  evaluation is  the  issues  related to  the  analysis  a
distributed micro grid solutions based upon renewable energy sources and also proposing a
business plan for international agencies to fund/invest in mini/micro hydropower generation
system for northern areas of Pakistan.

According to the Individual Research Plan (IRP), the implementation of the Ph.D. dissertation
until the mid-term evaluation includes the following tasks:
1. Literature review (semesters 1-2)
2. Development of microgrid with multiple distributed sources (semesters 3-4)

Based on the presentation of achievements in the Summary of Academic Accomplishment, it
was concluded that all the planned tasks were completed. The most important achievements of
the PhD student's research work to date include:
1. Carrying out a literature review related to the topic of the doctoral dissertation
2.  Determination of  the most suitable demand side management control  techniques in the
micro-grid  varying from peak  clipping,  valley  filling,  load shifting,  strategic  conservation,
strategic load growth and the flexile load shape.
3. The financial analysis of the current energy system and be able to replicate the existing
tariff system implemented in Pakistan.
4. A detailed financial model for small hydro powerplant to be installed at a remote site in
Pakistan in an islanding mode.

The individual research plan was to write one publication in semesters 3-4. The Ph.D. student
published two scientific articles.

The  preparation  of  a  paper  for  an  international  conference  planned  at  the  IRP  (task  2,
semester 3-4) was also realized. 

In addition, the Ph.D. student is an author/co-author of two reports in the Renewable Energy
and Load Flexibility in Industry Project RELfles.

After  reviewing  the  submitted  documentation  and  interviewing  the  Ph.D.  student,  the
committee gave a positive opinion on the implementation of the Individual Research Plan. 
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Doktorant: Natalia Hubicka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  dyskusji  poruszono
problemy związane z tematyką  doktoratu, a dokładnie poproszono o doprecyzowanie celów
pracy. W prezentacji sformułowano tylko cel główny, który zdaniem Komisji można poszerzyć
ogólnie do sytuacji kryzysowych i zarządzania kryzysowego. Dyskutowano także nad doborem
próby  badawczej  oraz  możliwością  wykorzystania  systemu ubezpieczeń  podczas  realizacji
projektów. Komisja podczas niejawnej części posiedzenia na podstawie dokumentacji złożonej
przez Doktorantkę, w tym: Indywidualnego Planu Badawczego, wykazu publikacji i patentów z
Biblioteki Głównej AGH, prac opublikowanych, prace przyjętych do druku (z potwierdzeniem),
udziału w  konferencjach,  sympozjach,  szkołach naukowych,  popularyzacji  wyników  badań,
oceniła  wyniki  pracy  doktorantki.  W konkluzji  posiedzenia  Komisji,  na  drodze  głosowania
ustalono, iż dotychczasowy przebieg realizacji Indywidualnego Planu Badawczego Doktorantki
zasługuje na ocenę pozytywną. Dodatkowych uwag nie zgłoszono. 

Doktorant: Julia Idczak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Większość  zadań  zaplanowanych do  realizacji  tematu "Analiza  i  modelowanie  parametrów
wibroakustycznych połączeń w lekkich przegrodach budowlanych " została wykonana.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- studia literaturowe, wykonanie pomiarów i analizy drgań na płytach aluminiowych, kalibracja
modeli  numerycznych  i  przeprowadzenie  symulacji,  projekt  i  budowa  stanowiska
pomiarowego, wykonanie pomiarów drgań oraz określenie wpływu połączeń na przenoszenie
dźwięku - zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie,
- analizy ścieżek transmisji  drgań i  badania nad propagacją  dźwięków w strukturach są  w
trakcie realizacji (badania są dalej prowadzone),
- opracowanie modeli numerycznych nie zostało zrealizowane - zbyt duża liczba prowadzonych
pomiarów wymaga czasu, stąd decyzja o przesunięciu terminu realizacji zadania.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w dwóch konferencjach (OSA 2021, OSA 2022),
-  doktorantka posiada dwie publikacje  oraz potwierdzenie  przyjęcia  zgłoszenia referatu na
konferencję OSA 2022 (wrzesień).
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- grant dziekański 2021.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantką
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jej  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Maciej Jagodziński 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Wszystkie  zadania  zaplanowane  do  realizacji  tematu "Opracowanie  inteligentnego  systemu
modelowania  przepływu  powietrza  w  szybach  górniczych  w  aspekcie  oszczędności
energetycznej,  poprawy  bezpieczeństwa  i  doboru  parametrów  eksploatacyjnych  "  zostały
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wykonane. Jest to doktorat wdrożeniowy.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
- zamodelowanie w środowisku CAD szybu górniczego, sprawdzenie przy pomocy CFD oporów
w ruch naczynia wyciągowego, opracowanie prototypów deflektorów aerodynamicznych oraz
weryfikacja  poprawności  działania  prototypów  -  zostały  zrealizowane  i  opisane  w
autoreferacie.
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w konferencji KOMTECH 2021, Gliwice;
- doktorant posiada jedną udokumentowaną publikację.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- brak informacji.
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Karol Jakóbczak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zakres tematyczny pracy wpisuje się w obszar badań dotyczących projektowania materiałów o
lepszych  właściwościach  użytkowych  ukierunkowanych  na  zastosowanie  w  przemyśle
motoryzacyjnych.  Ekonomicznym  i  ekologicznym  uzasadnieniem  prowadzonych  badań  jest
celowe zastąpienie  miedzi  poprzez  aluminium w przewodach elektrycznych stosowanych w
samochodach.
Oceniany  harmonogram  obejmuje  5  zadań  badawczych.  Dwa  pierwsze  zadania  dotyczyły
przeglądu  literatury  skoncentrowanego  na  stopach  aluminium  stosowanych  w  branży
motoryzacyjnej i inhibitorach korozji. Na postawie teoretycznej analizy Doktorant opublikował
przeglądowy artykuł w czasopiśmie Archives of Metallurgy and Materials. W kolejnych etapach
prowadzono  badania  korozyjne  stopu  aluminium  AW1370,  których  wyniki  nie  pozwoliły
jednoznacznie  określić  wpływu inhibitorów  korozji.  Badania  są  dalej  realizowane  stosując
długoterminowe  pomiary  szybkości  korozji:  6-  i  12-miesięczne.  Jednocześnie  prowadzono
badania  korozyjne  w  układzie  miedź-aluminium  w  roztworach  wybranych  substancji
chemicznych. Wyniki pozwoliły na wstępne wytypowanie inhibitorów, które spowalniają proces
korozji w układzie miedź-aluminium. Uwzględniono aspekt ekonomiczny badanych inhibitorów,
co jest ważne ze względu na potencjalne wdrożenie i użytkowanie produktów.
Podsumowując, większa część zaplanowanych zadań badawczych została realizowana. Zadanie
trzecie  jest  jeszcze  w  realizacji,  ponieważ  po  pierwszej  serii  badań,  zdecydowano  o
modyfikacji  układu  badawczego,  w  celu  ograniczenia  błędów  pomiarowych.  Wymagało  to
zaprojektowania specjalnych uchwytów pomiarowych i  wytworzenia odpowiedniego naczynia
pomiarowego metodą druku 3D. Wydłużyło to czas realizacji zadania badawczego, które jest
obecnie prowadzone. 
Niestety  wyniki  badań zostały udokumentowane w postaci  słabej  jakości  wykresów i  tabel
Czarno-białe  skany  uniemożliwiły  dokładną  analizę  wyników.  Doktorant  powinien  również
unikać niepotrzebnych powtórzeń w opracowaniach swoich wyników. 

Doktorant: Jakub Jakubowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem  pracy  badawczej  jest  opracowanie  algorytmu sztucznej  inteligencji,  którego  celem
będzie predykcja zużycia walcarki. Praca wpisuje się w nurt badań dotyczący predykcyjnego
utrzymania ruchu.
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Założony indywidualny plan badawczy doktoranta jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Doktorant  jest  aktywny  w  zakresie  publikowania  wyników  swojej  pracy  badawczej.  Dwie
publikacje (materiały konferencyjne afiliowane przez IEEE oraz Sensors wydawnictwa MDPI)
pozwalają  stwierdzić,  że uzyskane dotychczas wyniki  są  istotne dla realizowanej  rozprawy
doktorskiej. W obu publikacjach Doktorant jest pierwszym autorem.

Podczas prezentacji  Doktorant w sposób zadowalający posługiwał się pojęciami dotyczącymi
uczenia  maszynowego.  Na  obecnym  etapie  pracy  nad  dysertacją  można  stwierdzić,  że
Doktorant posiada odpowiednią wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej Informatyka techniczna
i  telekomunikacja.  Komisja  nie  zidentyfikowała  istotnego  ryzyka,  które  zagrażałoby
terminowemu zakończeniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Daniel Janos 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego,  można
wnioskować,  że  dotychczasowe  zaangażowanie  Doktoranta  w  realizację  prac  jest
systematyczne. Zaplanowane zadania badawcze są realizowane zgodnie z harmonogramem,
dlatego  część  z  nich  jest  nadal  w  trakcie  realizacji  i  nie  została  jeszcze  zakończona.
Przygotowane  artykuły  wskazują  na  umiejętność  w  zakresie  opracowania  materiału
badawczego i  konstruowania  wypowiedzi  naukowych.  Do czasu przygotowania  autoreferatu
Doktorant  opublikowali  dwie  prace  w  tym jedną  za  100 punktów  i  wziął  udział  w  jednej
konferencji naukowej. W trakcie spotkania z komisją Doktorant poinformował o ukazaniu się
kolejnej  publikacji  za  200  punktów.  Badania  dotyczące  jakości  pozycjonowania
niskobudżetowymi  odbiornikami  GNNS  oraz  czujnikami  LIDAR wskazują  na  możliwość  ich
zastosowania w praktyce dlatego Komisja uważa, że prowadzane przez Doktoranta badania
mają duży potencjał utylitarny. Doktorant w autoreferacie i podczas przeprowadzonej rozmowy
potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia oraz wskazuje na znaczne
zaangażowanie w realizacją pracy. Praca doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 

Doktorant: Renata Jarosz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie badawcze Renaty Jarosz dotyczy zastosowania nawozów mineralno-organicznych z
dodatkiem minerałów funkcjonalizowanych do regeneracji  gleb zanieczyszczonych.  Doktorat
jest realizowany w ramach projektu TEAM-NET.
Zgodnie  z  IPB,  do realizacji  przewidziano zadania  badawcze  w podziale  semestralnym.  W
autoreferacie  Doktorantki  zaznaczono,  że  zadania,  których  termin  już  minął,  zostały
zrealizowane. 
Doktorantka w sposób bardzo dokładny i  wyczerpujący dokonała w autoreferacie zbiorczego
zestawienia  informacji  na  temat  przeprowadzonego  studium  literaturowego,  a  także
przeprowadzonych przez siebie badań i ich wstępnych wyników. Podczas rozmowy z komisją
wykazała się dużą wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie podjętego tematu
badawczego.
Niemniej  jednak  komisja  zwróciła  Doktorantce  uwagę  na  konieczność  doprecyzowania  jej
indywidualnego  udziału w  ramach projektu,  a  także  na  fakt,  iż  nie  jest  ona  autorką  (co
sugeruje IPB) badanych innowacyjnych kompozycji nawozowych.
W IPB na  lata  2020-2022 zaplanowano udział  w  konferencji  i  publikację  w  punktowanym
czasopiśmie. Zakładane cele naukowe na oceniany okres zostały zrealizowane. 
Renata Jarosz jest zorientowana w zagadnieniach podjętych w tematyce badawczej. Prezentuje
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dobrą wiedzę w tym zakresie i  przeprowadziła już wstępne badania, co zostało dokładnie i
skrupulatnie opisane w autoreferacie.  Stan realizacji  zadań przewidzianych w IPB, na czas
oceny  śródokresowej,  jest  zgodny  z  harmonogramem,  stąd  komisja  jednomyślnie
POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB Doktorantkę. 

Doktorant: Elżbieta Jasiewicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? tak;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
dyscyplina naukowa pracy: inżynieria mechaniczna czy też inżynieria materiałowa? 

Doktorant: Kamil Jasiewicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant  zrealizował  8  zaplanowanych  zadań  z  zakresu  tematycznego  opisanego  w
„Indywidualnym planie badawczym”.
Wykonał badania eksperymentalne zmiany temperatury podczas chłodzenia powietrzem stali
Armco  oraz  przygotował  publikacje  dotycząca  tego  zagadnienia.  Uczestniczył  w  II  edycji
konferencji  „<lodzi  w  Energetyce”.  Wykonał  badania  eksperymentalne  zmiany  temperatury
podczas  chłodzenia  powietrzem  stali  S310.  Wyniki  analiz  i  badań  przedstawił  na  XXVII
konferencji  „Computer  methods  in  Materials  Technology”  oraz  w  VI  Międzynarodowej
Konferncji  ECCOMAS.  Przeprowadził  studia  literaturowe.  W  trakcie  realizacji  jest  zadanie
związane z opracowaniem wyników rozwiązań odwrotnych dla stali Armco. Złożył wniosek o
grant dziekański dla młodych naukowców.
Opublikował 4 artykuły min:
Comparison of the heat transfer efficiency of selected water cooling systems / JASIEWICZ E.,
JASIEWICZ  K., HADAŁA  B., CEBO-RUDNICKA  A., MALINOWSKI  Z.  //  W:  ATE HEFAT  2021
[Dokument elektroniczny] : 15\textsuperscript{th} international conference on Heat Transfer,
Fluid Mechanics and Thermodynamics : virtual conference, 26–28 July 2021 : proceedings. 
Inverse  solution  to  the  oxidized  Armco  steel  plate  cooling  by  the  air  nozzle  from high
temperature / K. JASIEWICZ, Z. MALINOWSKI, A. CEBO-RUDNICKA // W: YIC 2021 [Dokument
elektroniczny]  :  VI  ECCOMAS Young Investigators  Conference  :  July,  7-9 2021,  [book  of
abstracts] / Universitat 
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Strona 29 z 96



Doktorant: Jan Jasiński 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Większość  zadań  zaplanowanych  do  realizacji  tematu  "Wpływ  własności  poszczególnych
elementów gitary na jej brzmienie " została wykonana.
Realizacja harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej (2): 
-  studia  literaturowe,  przygotowanie  metodyki  badawczej,  badania  wpływu  drewna  na
brzmienie gitary, Python do analizy nagrań, badania eksperymentalne, przygotowanie artykułu
- zostały zrealizowane i opisane w autoreferacie,
- wstępne badania możliwości aktywnego sterowania drganiami płyt gitary akustycznej - są w
trakcie realizacji (badania są dalej prowadzone).
Realizacja planu publikacji i wystąpień konferencyjnych (5): 
- udział w konferencji ISSET 2021,
-  doktorant  posiada  jedną  udokumentowaną  publikację  oraz  dwa  artykuły  w  materiałach
konferencji ISSET 2021.
Realizacja przygotowania wniosków grantowych i udziału w projektach badawczych:
- udział w projekcie GlossoVR w ramach grantu LIDER (06.2021-09.2022).
Prezentacja dotychczasowych osiągnięć zawarta w Autoreferacie oraz dyskusja z Doktorantem
umożliwiają  stwierdzenie,  że  jego  aktualne  i  planowane  aktywności  naukowo-badawcze
zmierzają do osiągania postępów w przygotowaniu rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Radosław Jędrusiak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  Odwoławcza  (KO)  sformułowała  ocenę  na  podstawie  analizy  autoreferatu wraz  z
Indywidualnym Planem Badawczym (IPB), protokołu komisji oceniającej, odwołania doktoranta
oraz  godzinnej  rozmowy  odbytej  online  w  dniu  3  października  2022.  KO stwierdziła,  że
Doktorant dostarczył w odwołaniu dodatkowych argumentów, które wskazują, że zadania IPB
są wykonywane planowo (m.in. uzupełnił dużą ilość analiz: 30 z 52 zaplanowanych tygodni).
Wraz  z  dodatkowymi  wyjaśnieniami  Doktoranta  osłabia  to  krytykę  komisji  oceniającej.
Doktorant przedstawił również manuskrypt rozdziału wprowadzającego rozprawy doktorskiej,
w którym doktorant jest wiodącym autorem (taka rola Doktoranta powinna być  również  w
pozostałych publikacjach).  KO ocenia,  że  tematyka  projektu jest  interesująca,  a  podjęcie
badań jest uzasadnione. Rozmowa z doktorantem wykazała jednak, że szereg zaplanowanych
pierwotnie  typów badań nie  ma naukowego i  wdrożeniowego sensu (z  czym doktorant się
zgodził). Na przykład, pomimo analizowania wszystkich pierwiastków w badanych próbkach, w
kręgu  zainteresowań  znajduje  się  jedynie  kilka,  zaś  ilość  metod  badawczych  można  by
zredukować o połowę bez uszczerbku dla projektu. Pierwotny projekt nie został zatem dobrze
skonstruowany,  zaś  krytyczna  analiza  tematyki  wdrożeniowej  przez  decyzyjne  gremia
akademickie na etapie akceptacji tematu była niewystarczająca. W czasie rozmowy Doktorant
wykazał  skromną wiedzę chemiczną i  analityczną i  powinien na tym polu być bardzo ściśle
prowadzony przez promotora. Pomimo naszej krytycznej opinii na temat konstrukcji projektu,
nie miała ona wpływu na naszą ocenę odwołania, gdyż rolą KO była ocena stopnia realizacji
planu badawczego,  a  nie  ocena  jakości  samego  projektu.  KO pragnie  przekazać  również
rekomendacje, że doktoraty wdrożeniowe, poza dobrze zdefiniowanym aspektem naukowym i
publikacjami powinny kończyć się konkretnymi rozwiązaniami patentowymi, które przy tego
typu doktoratach mogłyby mieć wagę równą lub wyższą niż przedkładane publikacje. 
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Doktorant: Klara Juros 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorantka  zrealizowała  zaplanowane  zadania  z  zakresu  tematycznego  opisanego  w
„Indywidualnym planie badawczym”.
Wykonała  studia  literaturowe  dotyczące  metod  wykorzystywanych  w  obliczeniach
numerycznych  struktur  metamateriałowych,  metod  projektowania  struktur  oraz  ich
wykorzystania w warunkach rzeczywistych. Dokonała oceny dostępnych i  wykorzystywanych
metod  analiz  numerycznych oraz  pomiarów  laboratoryjnych struktur  meta  materiałowych.
Doktorantka zaprojektowała tego typu struktury oraz wykonał je w technologii druku 3D.
Przeprowadziła analizę  możliwości  poszerzenia  efektywnego zakresu częstotliwości  redukcji
drgań i hałasu dla danego materiału.
W trakcie  realizacji  są  badania  wpływu nierównomiernego rozmieszczenia  rezonatorów na
powierzchni na efektywność struktury. 
Doktorantka opublikowała 4 artykuły:
Stopband effect and sound transmission loss of  periodic locally resonant structures / Klara
JUROS, Aleksander Kras, Tadeusz KAMISIŃSKI // Vibrations in Physical Systems = Drgania w
Układach Fizycznych ; ISSN 0860-6897. — 2021 vol. 32 no. 1 art. no.2021105, s. 1–9.
Stopband effect and sound transmission loss of periodic locally resonant structures / Klara M.
JUROS // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2021 vol. 46 no. 4, s. 707. LF
The  use  of  Tranquility  Rating for  urban spaces  /  Julia  IDCZAK,  Klara  JUROS,  Aleksandra
CHOJAK,  Dominik  MLECZKO  //  Vibrations  in  Physical  Systems  =  Drgania  w  Układach
Fizycznych ; ISSN 0860-6897. — 2021 vol. 32 no. 1 art. no. 2021104, s. 1–8. — 
The use of Tranquility Rating for urban spaces / Aleksandra CHOJAK, Julia IDCZAK, Klara M.
JUROS, Dominik MLECZKO // Archives of Acoustics ; ISSN 0137-5075. — 2021 vol. 46 no. 4, s.
709
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Grzegorz Kaczmarczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego,  można
wnioskować, że dotychczasowe zaangażowanie Doktoranta w realizację prac badawczych jest
systematyczne  i  w  pełni  zgodne  z  przyjętym Indywidualnym Planem Badań.  Doktorant  w
autoreferacie potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia. Widoczne
są wymierne efekty pracy. Przeprowadzono już część badań laboratoryjnych z wykorzystaniem
nowoczesnej  aparatury  badawczej  (tomograf),  co  wymagało  znacznego  indywidulnego
zaangażowania  Doktoranta.  Przygotowane  artykuły  i  referaty  wskazują  na  umiejętność
Doktoranta  w  zakresie  opracowania  materiału  badawczego  i  konstruowania  wypowiedzi
naukowych. Warto podkreślić, że liczba publikacji Doktoranta jest znacząca i wykracza poza
zakres  Indywidualnego  Planu Badawczego.  Doktorant  brał  udział  w  licznych konferencjach
naukowych  przedstawiając  wyniki  dotychczasowych  badań.  Komisja  po  zapoznaniu  się  i
analizie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowie z Doktorantem stwierdza, że postępy są
zadowalające. Praca doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 
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Doktorant: Kamila Kalecińska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Pani  mgr  Kamila  Kalecińska realizuje  rozprawę  w  ramach projektu „Dose-3D" (FNP POIR.
04.04.00-00-15R5/18),  którego  celem  jest  konstrukcja  prototypu  aktywnego  fantomu
medycznego  nowej  generacji  pozwalającego  na  pomiar  przestrzennego  rozkładu  dawki
terapeutycznej  w  radioterapii  w  czasie  rzeczywistym.  Doktorantka  zaangażowana  jest  w
stworzenie  oprogramowania  do  analizy  obrazów  medycznych  w  kierunku  opracowania
indywidualnych planów leczenia pacjentów. Badania realizowane są we współpracy z zespołami
Politechniki  Krakowskiej  i  Narodowego Instytutu Onkologii  (NIO)  oraz  zespołu z  Akademii
Górniczo-Hutniczej.
Indywidualny plan badawczy jest bardzo rozbudowany ze szczegółowo opisanymi zadaniami.
Zrealizowane  w  całości  zostały  zadania  semestru  I.  W  trakcie  ich  realizacji  dostrzeżono
problem  zbyt  małej  ilości  dostępnych danych medycznych,  zwłaszcza  jeśli  chodzi  o  dane
pochodzące z tomografii komputerowej (CT). Problem ten został rozwiązany przez rozpoczęcie
dodatkowych  kierunków pracy,  czyli  augmentację  danych  medycznych  oraz  automatyczną
konwersję danych uzyskanych innymi metodami obrazowania medycznego do danych CT przy
użyciu  modeli  głębokiego  uczenia.  Doktorantka  zakończyła  prace  nad  oprogramowaniem
jednak  nie  może  jeszcze  korzystać  z  docelowych  danych  pacjentów,  ponieważ  proces
przekazania tych danych przez NIO opóźnia się  z uwagi  na wymogi  formalne. Tymczasowo
Doktorantka  testuje  oprogramowanie  na  danych  dostępnych  publicznie.  Brak  dostępu  do
docelowych  danych  pacjentów,  jak  również  opóźnienia  przygotowania  eksperymentu
pomiarowego  z  użyciem  urządzenia  terapeutycznego  w  NIO  spowodował  opóźnienia  w
realizacji  zadań  II  roku  kształcenia.  Zadania  te  przewidywały  między  innymi  pozyskanie
wyników,  które  miały  być  podstawą  publikacji.  K.  Kalecińska  jest  współautorką  publikacji
wysłanej do Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, nie związanej bezpośrednio
z doktoratem.
Mimo opóźnień, stan prac nad rozprawą należy uznać za dobry. 

Doktorant: Maciej Kaliciak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. Przeprowadził studia literaturowe oraz wykonał badania
laboratoryjne.  Przygotował  w37  próbek  do  standardowego  badania  Small  Punch  Test,  29
próbek  do  badania  temperatury  przejścia  w  stan  kruchy  metodą  SPT  oraz  6  próbek  do
wyznaczania  pełzania  danego  materiału.  W  trakcie  realizacji  jest  zadania  związane
zastosowaniem uczenia maszynowego.
Doktorant opublikował jeden referat konferencyjny, który został jednocześnie wygłoszony:
Small Punch Test method for SHM / Maciej KALICIAK, Tadeusz UHL, Marek NowakW: European
Workshop on Structural  Health Monitoring : EWSHM 2022 : [EWSHM 2022 : 10th European
Workshop on Structural  Health Monitoring :  Palermo,  Italy,  4-7 July  2022],  Vol.  3 /  eds.
Piervincenzo Rizzo,  Alberto  Milazzo.  — Cham :  Springer  Nature  Switzerland,cop.  2023.  —
(Lecture Notes in Civil Engineering ; ISSN 2366-2557 ; vol. 270). — ISBN: 978-3-031-07321-2
; e-ISBN: 978-3-031-07322-9. — S. 625–634.
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 
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Doktorant: Maciej Kalka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Pan mgr Maciej Kalka w ramach pracy doktorskiej prowadzi badania teoretyczno-obliczeniowe
tzw.  małych układów kwantowych o  rozmiarach poniżej  500 nm,  w  których analizuje  ich
zachowania  dynamiczne  w  obecności  pola  elektromagnetycznego.  Zastosowanie  dobrze  już
ugruntowanego w mechanice kwantowej  formalizmu Wignera,  opartego na funkcji  rozkładu
gęstości cząstek, pozwala rozważać w przestrzeni fazowej dynamikę tak różnych przypadków
jak  kropki  kwantowe  czy  biologiczne  układy  molekularne  (np.  zjawisko  tunelowania  w
strukturze DNA). W centrum zainteresowania doktoranta znalazło się opracowanie narzędzia
numerycznego  umożliwiającego  połączenie  równań  Moyala  opisujących  dynamikę  układów
kwantowych w przestrzeni  fazowej  z klasycznymi  równaniami  Maxwella,  umożliwiającymi  z
kolei analizę odpowiedzi „małego” układu na działanie pola elektromagnetycznego. Doktorant
opracował  algorytmy,  zaadaptował  oprogramowanie  w języku C++ (implementacja metody
split-operator  do  rozwiązania  równania  Moyala)  oraz  wykonał  symulację  dla  modelowych
układów  tzw.  podwójnej  studni  potencjału  (zbliżonego  do  „studni  DNA”).  Wyniki  zostały
zreferowane na ogólnokrajowej  konferencji  fizyki  statystycznej,  i  zgodnie  z  intencją  p.  M.
Kalki,  staną  się  przedmiotem  publikacji  w  czasopiśmie  z  IF.  Mimo,  iż  postęp  badań
teoretycznych  oraz  uzyskane  rezultaty  symulacji  numerycznych  wskazują  na  pomyślną
realizację tematyki doktoratu (wszystkie zadania przewidziane w IPB zostały zrealizowane), to
trochę  niepokoi  brak  widocznych  efektów  badań  w  postaci  manuskryptu  publikacji,  czy
wystąpienia  na  konferencji  międzynarodowej.  Na  podkreślenie  zasługuje  złożenie  wniosku
projektu badawczego do NCN (rozstrzygnięcie, grudzień 2022). 
W podsumowaniu komisja stwierdza, że realizacja doktoratu p. Macieja Kalki jest na dobrej
drodze z uwagi na stopień jego zaawansowania i wykonane zadania badawcze. 

Doktorant: Panagiotis Karmiris-Obratański 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował szesnaście zaplanowanych zadań z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. Przeprowadził badania doświadczalne dotyczące obróbki
EDM w stopach tytanu Grade 2, Grade 23 oraz modyfikacji warstwy wierzchniej stali.
W trakcie realizacji oraz niezrealizowane są zadania związane z przygotowaniem publikacji z
wykonanych badań doświadczalnych. 
Opublikował 21 prac nakowych na konferencjach i w czasopismach recenzowanych min:
Papazoglou, E.L., Karmiris-Obratański, P., Leszczyńska-Madej, B. et al. A study on Electrical
Discharge Machining of Titanium Grade2 with experimental and theoretical analysis. Sci Rep
11, 8971 (2021). https://doi.org/10.1038/s41598-021-88534-8 (Publikacja 140pkt)
Karmiris-Obratański, P.; Papazoglou, E.L.; Leszczyńska-Madej, B.; Zagórski, K.; Markopoulos,
A.P.  A Comprehensive Study on Processing Ti–6Al–4V ELI  with High Power  EDM. Materials
2021, 14, 303. https://doi.org/10.3390/ma14020303 (Publikacja 140pkt)
P.  Karmiris-Obrataski  et al  2021 IOP Conf. Ser.:  Mater.  Sci.  Eng.  1037 012003 (Publikacja
konferencyjna)
Karmiris-Obratański, P.; Papazoglou, E.L.; Leszczyńska-Madej, B.; Zagórski, K.; Markopoulos,
A.P.
Surface  and  Subsurface  Quality  of  Titanium  Grade  23  Machined  by  Electro  Discharge
Machining. Materials 2022, 15, 164. https://doi.org/10.3390/ma15010164 (Publikacja 140pkt)
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 
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Doktorant: Szymon Kasprzyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca doktorska Pana mgr  inż.  Szymona Kasprzyka jest realizowana w ramach „Doktoratu
wdrożeniowego”, a jego głównym problemem jest zweryfikowanie czy możliwe jest stworzenie
receptury mieszanki naprawczej nawierzchni lotniskowych/drogowych, opartej na mineralnych
spoiwach  wiążących,  wykazujących  wysokie  –  zadawalające  –  parametry  mechaniczne.
Indywidualny Plan Badawczy (IPB) Doktoranta, do czerwca 2022 roku, obejmuje 10 głównych
zadań, które zgodnie z przesłana dokumentacją, zostały zrealizowane pełnym zakresie oraz
zgodnie z założonymi terminami. Pan mgr inż. Szymon Kasprzyk wykazał dokonanie bardzo
obszernego  przeglądu  literaturowego  na  podstawie  którego  od  marca  2021  przystąpił  do
działań praktycznych, w których przygotował serie receptur betonów naprawczych. 
Doktorant wykazał  opublikowanie swoich wyników badań w trzech krajowych czasopismach
(Laboratorium: Przegląd Ogólnopolski oraz Szkło i  Ceramika). Komisja zwraca uwagę, iż ze
względu na  interesujące  badania  cennym byłoby  przedstawienie  rezultatów swoich prac  w
szerszym, międzynarodowym gronie. Dotyczy to zarówno publikowania swoich wyników badań
w  czasopismach  z  listy  JCR,  jak  również  uczestniczenia  w  naukowych  konferencjach.  W
przedstawionych materiałach brak było informacji na temat udziału Doktoranta w naukowych
konferencjach  czy  sympozjach.  Załączony  w  systemie  SD  AGH  dokument  nie  wskazywał
jednoznacznie  na  udział  Pana  mgr  inż.  Szymona  Kasprzyka  w  tego  rodzaju  wydarzeniu.
Kwestia ta została wyjaśniona przez Doktoranta, który stwierdził, iż zaistniała sytuacja wynika
z faktu zagubienia właściwego Certyfikatu.
Analiza  przedstawionych dokumentów,  jak  i  dyskusja  z  Doktorantem  pozwoliła  stwierdzić
Komisji,  iż  oceniany  doktorat  jest  realizowany  zgodnie  z  przyjętym  harmonogramem,  co
pozwala na przewidywanie terminowego zakończenia prac badawczych oraz złożenia rozprawy
doktorskiej do jej merytorycznej oceny. 

Doktorant: Kazimierz Kawa 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianej rozprawy są problemy standaryzacji i optymalizacji zarządzania zespołem
rozproszonych, heterogenicznych nieruchomości komercyjnych. 

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej  (koniec 4 semestru)
obejmuje następujące dwa zadania:
1.Przegląd literatury,
2.Opracowanie  metodyki  badań  i  zbieranie  danych  dotyczących  funkcjonowania  systemów
automatyki i zabezpieczenia technicznego rozważanych budynków. 

Podczas sprawdzania autoreferatu pojawiły się następujące uwagi i niejasności: 
• W jakiej formie jest przygotowany opis „state of the art” oraz „opracowania”? 
• Zadanie 2. Jest opisane jako „zrealizowane”, ale jaki jest aktualny etap wydania artykułu,
który był zaplanowany do wydania i jest wzmiankowany w autoreferacie? W autoreferacie jest
data 30 04, obecnie mamy wrzesień.

Dodatkowo częściowo zrealizowano zadania z semestru 5: przygotowano artykuł do PE oraz
poster na Konferencję SPETO z zakresu tematyki rozprawy. Pytanie, czy artykuł jest z zakresu
wzmiankowanego w IPB (do wyjaśnienia)?

Powyższe  niejasności  zostały  wyjaśnione  podczas  rozmowy  z  Doktorantem  w  dniu 08 09
2022r..

Strona 34 z 96



Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja IPB przebiega zgodnie z harmonogramem i nie
ma podstaw do wystawienia oceny negatywnej realizacji IPB. 

Doktorant: Kamil Kawoń 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przygotowywana  przez  pana  mgr.  Kamila  Kawonia  rozprawa  doktorska  obejmuje  badania
zmian biomolekularnych zachodzących w mózgu po jego mechanicznym uszkodzeniu. Jest to
praca eksperymentalna,  w której  wykorzystano szczurzy  model  penetrującego uszkodzenia
mózgu. Badania doktoranta wpisują się w szerszą i ważną społecznie tematykę, która ma na
celu  poszukiwania  nowych  strategii  terapeutycznych  dla  osób  po  urazach  głowy  w  celu
zminimalizowania  wtórnych  uszkodzeń  mózgu  występujących  po  pewnym  czasie  od
pierwotnego  uszkodzenia.  Do  oceny  zmian  wykorzystywane  są  metody  mikroskopii
molekularnej (w podczerwieni i ramanowska) oraz rentgenowska mikroskopia fluorescencyjna.
W autoreferacie zaprezentowano ocenę zmian biochemicznych dla w pełni uformowanej blizny
glejowej, czyli zmian po 30 dniu od uszkodzenia. Wyniki tych badań zostały opublikowane w
2021  roku  w  artykule  w  bardzo  dobrym  czasopiśmie  z  listy  filadelfijskiej  tematycznie
odpowiednim  dla  rozprawy  doktorskiej  (Spectrochimica  Acta  Part  A:  Molecular  and
Biomolecular Spectroscopy) oraz prezentowane na dwóch międzynarodowych konferencjach w
formie  posterów.  Doktorant  jest  też  współautorem  artykułu  w  czasopiśmie  Energies,  o
tematyce  bezpośrednio  nie  związanej  z  realizacją  doktoratu,  dotyczącej  zanieczyszczeń
środowiska drobinami mikroplastiku pochodzącymi z opon samochodowych. 
Zadania  przewidziane  w  harmonogramie  na  pierwsze  cztery  semestry  kształcenia  zostały
zrealizowane  zgodnie  z  planem.  Rozpoczęto  realizacje  kolejnych  zadań,  a  także  zadań
dodatkowych nie przewidzianych w harmonogramie. Stan zaawansowania realizacji doktoratu
można ocenić jako bardzo dobry. 

Doktorant: Zbigniew Klimek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant  zrealizował  dwa  zaplanowane  zadania  z  zakresu  tematycznego  opisanego  w
„Indywidualnym planie badawczym”.
Przeprowadził  studia  literaturowe  dotyczące  metod  aktualnie  wykorzystywanych systemów
pomiarowych  do  emisji  akustycznej  z  uwzględnieniem  wykorzystywanych  systemów
pomiarowych. Przeprowadził studia literaturowe w zakresie wykorzystania metamateriałów do
filtrowania sygnałów akustycznych.
Wykonał badania eksperymentalne na obiektach przemysłowych techniką Emisji Akustycznej. 
W trakcie realizacji jest zadanie związane z opracowaniem wymagań w zakresie częstotliwości
i licz falowych dla sensorów oraz założeń dla konstrukcji meta materiału i przetworników.
Doktorant  opublikował  jedną  pracę  konferencyjną  „Prospects  on  Applications  of  Elastic
Metamaterials in acoustics emission sensing” w ramach konferencji  36th European and 10th
International Conference in AE testing, 13-16 September2022, Ljublana, Slovenia.
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 
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Doktorant: Kamil Klonowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów dokonał weryfikacji problemu związanego z
bieżącym rozliczaniem ilości LNG magazynowanego w stacji  regazyfikacji. Dokonana została
weryfikacja  stosowanych  w  Polsce  typów  zbiorników  LNG  oraz  zastosowanych  układów
pomiarowych na stacjach regazyfikacji  skroplonego gazu ziemnego oraz w magazynach na
terminalach  LNG.  Pogłębione  zostały  studia  literaturowe  w  zakresie  stosowanych  metod
pomiarowych na świecie. 
Opracowana została publikacja pod tytułem: "Zmodernizowany układ pomiarowy zbiornika LNG
jako miejsce  rozliczeń dostaw LNG" i  opublikowana w czasopiśmie "Przemysł  Chemiczny".
Doktorant wziął również udział w VI konferencji Naukowej - Bezpieczeństwo Energetyczne -
filary  i  perspektywy  rozwoju".  Podjęto  współpracę  z  państwowym  operatorem  stacji
regazyfikacji  LNG  oraz  firmami  dystrybucyjnymi  w  zakresie  udostepnienia  danych
pomiarowych.  Dokonano sprawdzenia i  obserwacji  urządzenia pomiarowego eksploatowanej
stacji regazyfikacji LNG w różnych trybach pracy. Praca realizowana jest zgodnie z IPB. 

Doktorant: Paweł Kochaj 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. 
Przeprowadził  analizę  problemu badawczego związanego z  efektywnym transportem załogi
przenośnikami  taśmowymi  w kopalni  podziemnej.  Następnie  dokonał  analizy  stanu wiedzy,
stanu  techniki, przegląd  literatury  w  zakresie  przemieszczania  ludzi  za  pomocą  środku
transportu ciągłego.
Przygotował publikacje oraz uczestniczył w konferencjach.
1. Analysis of the scope for reducing the level of energy consumption of crew transport in an
underground  mining  plant  using  conveyor  belt  system,  Energies,  (artykuł  złożony  do
publikacji),
2. Lód binarny - przełom w systemach centralnej klimatyzacji kopalń na przykładzie instalacji
zastosowanej w Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska
w Górnictwie, 04/2022),
3. Rozwój systemu obiegu zamkniętego wód dla procesu produkcji na przykładzie wybranych
technologii wdrożonych w LW „Bogdanka” S.A. Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w
Górnictwie (artykuł przyjęty do druku)
4. Szykujemy się na jazdę do ściany przenośnikami taśmowymi, Bogdanka, , (nr 243, czerwiec
2020r.), 
5.  Check  Lista  jako  systemowe  narzędzie  wsparcia  procesu  produkcji,  Bogdanka,  (nr
257,czerwiec 2022r.),
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Maria Koczur 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  Odwoławcza  (KO)  sformułowała  ocenę  na  podstawie  analizy  autoreferatu wraz  z
Indywidualnym Planem Badawczym (IPB), protokołu komisji oceniającej, odwołania doktoranta
oraz  godzinnej  rozmowy  odbytej  online  w  dniu  17  października  2022r.  KO  oceniła,  że
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opóźnienie  jest  wynikiem  sytuacji  niezależnej  od  doktorantki;  manuskrypt  jest  w
przygotowaniu, a utracony czas da się nadrobić, szczególnie, że doktorantka dzięki współpracy
z  wybitnym  znawcą  tematyki  pozyskała  wiedzę  dotycząca  nowoczesnej  taksonomii
krasnorostów.  W sytuacji  opóźnienia prac,  doktorantka wraz z promotorką  podjęły słuszną
decyzję o przygotowaniu tradycyjnej (monograficznej) dysertacji. KO stwierdziła ponadto, że
metodyka pracy jest właściwa: nowatorskie metody, jak obrazowanie przy użyciu micro-CT
byłoby tutaj bardzo trudne ze względu na zbliżony węglanowy skład badanych obiektów i ich
wypełnień,  zaś  rozmiary diagnostycznych struktur  są zbyt małe aby je dobrze zobrazować.
Byłby to przerost formy nad treścią, gdyż kluczem do sukcesu jest tu nowoczesna taksonomia
oparta na badaniach mikroskopowych (szlifach). Biorąc pod uwagę konsultacje z ekspertem z
zewnątrz, KO widzi dużą szansę na zakończenie pracy w terminie. KO zasugerowała ponadto
wykonanie  pilotażowych badań  kilku  zwapniałych plech  glonów  z  wykorzystaniem  technik
takich jak  mikrosonda,  EDS,  czy  spektroskopia  Ramana,  w  celu uzyskania  podstawowych
informacji mineralogicznych (kalcyt vs. aragonit). Pomoc promotora w zakresie paleogeografii
(występowanie płycizn vs. stref głębokich) może natomiast dostarczyć nowych informacji na
temat rozwoju najpłytszych stref w Karpatach. 

Doktorant: Łukasz Kokosza 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i  postępów w realizacji  pracy doktorskiej  Łukasza
Kokoszy została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową. 
W ocenianym okresie pracy doktorant zapoznał się ze stanem wiedzy w obszarze zagadnień
będących przedmiotem podjętego przez niego tematu rozprawy doktorskiej z zakresu dyfrakcji
rentgenowskiej  oraz  dyfrakcji  elektronowej  (RHEED  –  reflection  high-energy  electron
diffraction  –  dyfrakcja  odbitych  elektronów  wysokoenergetycznych),  a  także  z  literaturą
dotyczącą  uzyskiwania  próbek  metodą  PLD (Pulsed Laser  Deposition – osadzanie  laserem
pulsacyjnym),  charakterystyki  materiałów  krystalicznych,  budowy  supersieci  itp.  Swój
przegląd literatury oparł na 4 podręcznikach akademickich i kilku artykułach naukowych.
Doktorant jest głównym autorem dwóch publikacji  naukowych,  ponadto wyniki  swoich prac
wygłosił w formie referatu na międzynarodowej konferencji KomPlasTech2021.
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania
poszczególnych etapów badań Komisja stwierdziła, że badania prowadzone są prawidłowo i nie
dostrzega zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Grzegorz Kołaszczyński 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przedmiotem rozprawy doktorskiej  jest opracowanie systemu elektroniczno-informatycznego
do kompleksowej oceny wad postawy i zachowania równowagi ciała u ludzi. Praca badawcza
doktoranta  ma  charakter  praktyczno-wdrożeniowy.  Doktorant  bierze  udział  w  realizacji
projektu B+R ORTOPIEZOMETR, którego wyniki zostaną skomercjalizowane przez Łukasiewicz-
IMiF. Doktorant do oceny śródokresowej zrealizował studia literaturowe, częściowo opracował
urządzenie  do  pomiaru  położenia  środka  ciężkości  ciała,  opracował  założenia  i  sposób
współpracy modułu pomiaru środka ciężkości z systemem pomiaru nacisku stopy na podłoże
oraz  opracował  aplikację  na  urządzenie  mobilne  umożliwiającą  rejestrację  i  obrazowanie
położenia  środka  ciężkości.  Opóźnienie  w  realizacji  IPB  było  spowodowane  koniecznością
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wprowadzenia istotnych i czasochłonnych zmian w projektowanym układzie pomiarowym. 
Doktorant jest współautorem łącznie 19 publikacji  indeksowanych w bazie PBN,  z czego 5
publikacji zostało opublikowanych w latach 2021 – 2022. Wszystkie publikacje mają afiliację
IMiF obecnie Sieć Badawcza Łukasiewicz. Doktorant jest współautorem 2 publikacji (Przegląd
Elektrotechniczny – 2021 r. i Sensors - 2022 r.) związanych z tematyką realizowanej rozprawy
doktorskiej. Wkład merytoryczny doktoranta w powstanie ww. 2 publikacji został określony w
pisemnym odwołaniu.
Podczas rozmowy z komisją  doktorant potwierdził  udział  w przygotowaniu wniosku o grant
TANGO-V-C/0005/2021,  wniosek  został  złożony  w  konkursie  NCBiR/NCN,  ale  nie  uzyskał
rekomendacji  do  dofinansowania.  Zdaniem komisji  doktorant  wykazuje  się  aktywnością  w
pozyskiwaniu środków na badania rozdzielanych w drodze konkursowej.
Komisja na podstawie autoreferatu, pisemnego odwołania doktoranta, opinii  promotora oraz
przeprowadzonej rozmowy stwierdza, że opóźnienia w realizacji IPB nie stwarzają zagrożenia
przerwania prac badawczych lub niezłożenia rozprawy doktorskiej w zaplanowanym terminie,
w związku z czym nie ma podstaw do wystawienia oceny negatywnej 

Doktorant: Dagmara Kołodziej 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie badawcze Dagmary Kołodziej dotyczy badań oceny i optymalizacji pracy układu
technologicznego  przeróbki  wapienia  przy  pomocy  metod  modelowania  regresyjnego  i
sztucznej inteligencji. Jest to doktorat wdrożeniowy.
Zgodnie  z  IPB,  do realizacji  przewidziano zadania  badawcze  w podziale  semestralnym.  W
autoreferacie  Doktorantki  zaznaczono,  że  zadania,  których  termin  już  minął,  zostały
zrealizowane. 
Doktorantka w sposób bardzo dokładny i  wyczerpujący dokonała w autoreferacie zbiorczego
zestawienia  informacji  na  temat  przeprowadzonego  studium  literaturowego,  a  także
przeprowadzonych przez siebie badań i ich wstępnych wyników. Podczas rozmowy z komisją
wykazała się dużą wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną w zakresie podjętego tematu
badawczego.
W IPB na  lata  2020-2022 zaplanowano udział  w  konferencji  i  publikację  w  punktowanym
czasopiśmie. Na ten moment przedstawione cele zostały zrealizowane. 
Dagmara  Kołodziej  jest  zorientowana  w  zagadnieniach  podjętych  w  tematyce  badawczej.
Prezentuje dobrą  wiedzę  w tym zakresie i  przeprowadziła już  wstępne badania,  co zostało
dokładnie i skrupulatnie opisane w autoreferacie. Stan realizacji zadań przewidzianych w IPB,
na czas  oceny  śródokresowej,  jest zgodny  z  harmonogramem,  stąd komisja  jednomyślnie
POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB Doktorantkę. 

Doktorant: Kamil Koniuch 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  zapoznała  się  z  przedłożonymi  dokumentami  (IPB  oraz  autoreferatem  wraz
załącznikami) oraz porównała wyniki osiągnięte przez doktoranta z zadaniami sformułowanymi
w IPB.
Doktorant  prowadzi  badania  z  zakresu  QoE  (Quality  of  Experience),  które  wymagają
rozbudowanych ankiet wypełnianych przez uczestników eksperymentów.
Należy  podkreślić,  że  realizacja  pracy  jest  związana  z  międzynarodowym  projektem  o
akronimie TUFIQoE finansowanym z Funduszy Norweskich.
W IPB określono 6 zadań, które mają być zrealizowane podczas pierwszych dwóch lat studiów.
Jedno z  tych zadań  nie  zostało zrealizowane.  Zakładało ono możliwość  określenia  w  inny
sposób tematu rozprawy  doktorskiej  w  związku z  realizacją  projektu TUFIQoE.  Doktorant
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jednak  zrezygnował  ze  zmiany  tematu  uzasadniając,  że  zakres  badań  jest  szerszy  niż
wynikający bezpośrednio z tytułu zagadnienia.
Pierwsze zadania obejmowały studia literaturowe co zostało zrealizowane, przy czy Doktorant
informuje,  że  na  bieżąco  prowadzi  repozytorium  publikacji  związanych  z  prowadzonymi
eksperymentami w projekcie TUFIQoE. 
Kolejnymi  zaplanowanymi  zadaniami  było  utworzenie  kwestionariusza  do  badań  QoE  i
przeprowadzenie  testów  próbnych.  Zadania  te  zostały  wykonane.  Testy  przeprowadzono  z
udziałem  120 osób.  Obecnie,  po analizie  wyników  tych  testów,  trwają  przygotowania  do
przeprowadzenia badań w dużej skali.
Ponadto opracowano model  teoretyczny,  który odzwierciedla relacje pomiędzy zmiennymi  i
pozwala określić ich charakter. 
Doktorant jest współautorem artykułu, które został  opublikowany w materiałach konferencji
QoMEX 2021 oraz  artykułu przyjętego na  konferencję  ACM IMX 2022.  Dołączył  też  drafty
dwóch innych publikacji. 

Doktorant: Maciej Kopeć 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  doktorska  Pana  Macieja  Kopcia  dotyczy  zaprojektowania  i  wykonania  detektora
promieniowania elektromagnetycznego do trójwymiarowej rekonstrukcji dawki deponowanej w
ciele  pacjenta  podczas  radioterapii.  Główny  nacisk  badań  został  położony  na  stworzenie
wysoko-wydajnego  i  precyzyjnego  systemu  akwizycji  danych,  umożliwiającego  odczyt  i
kontrolę układu detekcyjnego urządzenia (komunikacja na linii fotopowielacz→ układ odczytu →
komputer).  Projekt  elektroniczny  prototypu systemu detekcyjnego oraz  jego rozbudowanej
wersji  zostały planowo przygotowane i  wysłane do produkcji  (po walidacji  przez członków
zespołu badawczego). Na kolejnym etapie prototypy systemu akwizycji danych oraz systemu
detekcyjnego przeszły pomyślnie testy. Efektem prac projektowo-badawczych nad prototypem
układu  detekcyjnego  było  wygłoszenie  przez  doktoranta  prezentacji  na  specjalistycznej
konferencji  międzynarodowej  15th  Pisa  Meeting  on  Advanced  Detectors  (maj  2022),  a
następnie wysłanie manuskryptu publikacji do czasopisma Nuclear Instruments and Methods in
Physics  Research Section A,  w  którym M.  Kopeć  jest  pierwszym autorem.  Doktorant jest
współautorem jeszcze dwóch aktualnie przygotowywanych artykułów konferencyjnych. Podczas
konferencji  23rd  International  Workshop  on  Radiation  Imaging  Detectors  (lipiec  2022),
doktorant zaprezentował poster. Na wyróżnienie zasługuje aktywność dydaktyczno-naukowa M.
Kopcia, nie związana bezpośrednio z doktoratem, m.in. udział w prowadzeniu Applied Physics
and Computer Science School, opieka nad inżynierantami i  magistrantami, współpraca z KN
Bozon.
W podsumowaniu komisja stwierdza, że praca doktorska jest realizowana bardzo sprawnie i
planowo (zadania IPB przewidziane na pierwsze dwa lata doktoratu zostały zakończone). Z
satysfakcją trzeba też podkreślić, że realizacja założonych etapów IPB znajduje widoczny efekt
w postaci wystąpień konferencyjnych i manuskryptów publikacji, a ambitny cel doktoratu ma
szanse na pełną realizację. 

Doktorant: Patryk Korban 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena  śródokresowa  dorobku naukowego  i  postępów  w  realizacji  pracy  doktorskiej  Pana
Patryka  Korbana  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  dokumenty  tj.  Indywidualny  Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Autoreferat pt.  Badanie wpływu procesów metalurgicznych na poprawę  jakości  odlewów ze
stopu EN AC-46000 i EN AC-44200 z uwzględnieniem obróbki mechanicznej i powierzchniowej
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w  przejrzysty  sposób  przedstawia  stan  zagadnienia  oraz  sformułowaną  tezę  pracy  na
podstawie  przeprowadzonej  analizy  literatury.  Dokonano wyboru dwóch stopów,  a  badania
prowadzono w zakresie całego cyklu technologicznego odlewów siluminowych. W autoreferacie
w  zwięzły  sposób  przedstawiono  uzyskane  wyniki  badań  oraz  zastosowaną  metodologię
badawczą.  Zabrakło  jedynie  precyzyjnego  opisu  statystycznej  metody  wykorzystanej  do
analizy  mikrostruktury  wydzieleń  badanych  stopów.  Podanie  szczegółów  zdecydowanie
uwiarygodniłby prezentowane wyniki badań. Na wyróżnienie zasługują badania tomograficzne,
dzięki  którym uzyskano modele 3D próbek po różnych czasach rafinacji.  Pozwoliły ona na
ocenę porowatości  odlewanego metalu. Doktorant poprawnie przeprowadził  analizę wyników
badań  mikrostrukturalnych,  porowatości  i  składu chemicznego,  która  potwierdziła  wstępne
wnioski przedstawione przez Doktoranta. Podczas dyskusji Doktorant doprecyzował i uzupełnił
informacje, których zabrakło w autoreferacie. Wszystkie zaplanowane prace w Indywidualnym
Planie  Badawczym  zostały wykonane  terminowo.  Komisja  pozytywnie  oceniła  realizację
Indywidualnego Planu Badawczego oraz postępy naukowe Pana Patryka Korbana. 

Doktorant: Michał Korzec 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów przeprowadził analizę literatury związanej z
użyciem środków chemicznych przyjaznych środowisku pod katem przyspieszenia separacji
wody od ropy naftowej. Przeanalizowano również metody oceny efektywności demulgatorów.
W dalszej  części  prac doktorant przygotował plan badan, w tym wytypował rozpuszczalniki,
które  mogą  zostać  użyte  w  procesie  separacji.  Doktorant  zebrał  próbki  wytypowanych
substancji i rozpoczął wstępne badania polegające na ocenie wpływu substancji na separacje
ropy  oraz  jej  odsalanie.  W dalszym etapie  sporządzono  bazę  rozpuszczalników  i  zbadano
efektywność  separacji  ropy przy zastosowaniu roztworów substancji  aktywnych. Rozpoczęto
badania  wpływu  substancji  aktywnych  na  szybkość  separacji  oraz  opracowano  pierwsze
receptury  i  zalecenia  odnośnie  ich  produkcji.  Przygotowano  i  opublikowano  prace  w
czasopiśmie z IF pt.: "Investigation of old exploration boreholes in the Lublin basin with regard
to potential  rotary-precussion drilling of  shale  gas  wells".  Druga publikacja jest w trakcie
recenzji. 

Doktorant: Filip Kosiorowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Rozprawa  doktorska  pana  mgr.  Filipa  Kosiorowskiego  związana  jest  z  konstrukcją  linii
pomiarowej  Polyx  synchrotronu  „Solaris”  w  Narodowym  Centrum  Promieniowania
Synchrotronowego  w  Krakowie.  Celem  pracy  jest  wykonanie  modelu  linii  pomiarowej
pozwalającego na symulacje śledzenia biegu wiązki promieniowania (z ang. ray-tracing), który
wykorzystany będzie do optymalizacji linii oraz pozwoli na opracowanie procedur justowania
elementów optycznych linii. 
Realizacja doktoratu przebiega zgodnie z indywidualnym planem badawczym i po pierwszych
dwóch latach, przy użyciu języka programowania Python i bibliotek xrt oraz polycap, powstał
model linii, który obejmuje wszystkie elementy linii Polyx. Stworzony został model soczewki
monokapilarnej  elipsoidalnej  pozwalający  na  wykonanie  symulacji  określających  wpływ
niedoskonałości  kształtu i  justowania soczewki  na parametry wiązki  oraz modele soczewek
polikapilarnych. Wykonano też serię symulacji, które pokazują jak wydajnie różne soczewki -
dostępne na linii Polyx - transmitują promieniowanie oraz jakie rozdzielczości przestrzenne są
spodziewane przy różnych energiach promieniowania. W trakcie realizacji jest implementacja
algorytmu  pozwalającego  na  symulowanie  justowania  soczewek  polikapilamych,  której
zakończenie  przewidziane  było  na  semestr  czwarty.  Doktorant  wziął  czynny  udział  w
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międzynarodowej  konferencji  „European  Conference  on  X-ray  Spectrometry  2022  (EXRS
2022)”, na której w formie prezentacji posterowej przedstawił wyniki badań realizując w ten
sposób zadanie IPB przewidziane na semestr szósty. Stan zaawansowania realizacji doktoratu
jest bardzo dobry. 

Doktorant: Aleksander Kostuch 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Uzasadnienie:
Tematem ocenianej  rozprawy są zagadnienia segmentacji  semantyczna opartej  na sztucznej
inteligencji i zastosowania jej jako systemu percepcji środowiska autonomicznego samochodu
w projektach motoryzacyjnych.

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej  (koniec 4 semestru)
obejmuje następujące zadania (skrótowo):
1.Przygotowanie środowiska programistycznego do zbierania danych i dobór odpowiednich baz
danych do realizacji pracy. 
2.Przegląd literatury i „state of the art” z zakresu segmentacji semantycznej,
3.przygotowanie i normalizacja bazy danych do badań 
4. opracowanie architektury głębokich sieci neuronowych do realizacji zadań z pracy. 

W  autoreferacie  podano  obszerny  opis  uzasadniający,  że  powyższe  zadania  zostały
zrealizowane, jednakże podczas lektury autoreferatu pojawiły się następujące niejasności:
•  Mierzalnym  efektem  wystąpienia  na  konferencji  powinna  być  publikacja  w  materiałach
konferencyjnych  (autoreferat  s.4)  lub  zatwierdzenie  pracy  do  opublikowania.  Publikacja
faktycznie jest, ale źle jest to opisane w autoreferacie. Należało wyraźniej napisać o tym. 
• Zadanie z semestru 4 „Opracowanie architektury głębokich sieci  neuronowych opartych o
sygnały wejściowe o czasowo-przestrzennej charakterystyce” nie zrealizowane do końca.
• Jaki jest status artykułu na konferencję ECCV?

Powyższe  wątpliwości  zostały  wyjaśnione  podczas  rozmowy  z  Doktorantem w  dniu 08 09
2022r.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja IPB przebiega zgodnie z harmonogramem i nie
ma podstaw do wystawienia oceny negatywnej realizacji IPB. 

Doktorant: Anna Kowal-Chwast 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  jednomyślnie  stwierdza,  że  Pani  mgr  inż.  Anna  Kowal-Chwast  rzetelnie  i
konsekwentnie  realizuje  Indywidualny  Plan  Badawczy  (IPB).  Do  oceny  śródokresowej
zrealizowała  wszystkie  zadania  badawcze  przewidziane  harmonogramem  przygotowania
rozprawy doktorskiej z semestrów I i II, przystąpiła też do realizacji zadań przewidzianych na
semestry III-V. Szczegółową strategię dogłębnie przemyślanych badań biochemicznych, w tym
przeprowadzenie  transfekcji  linii  komórkowych  do  linii  komórkowych  z  nadekspresją
transporterów  wypływowych  i  napływowych  oraz  eksperymentów  weryfikujących  stawiane
hipotezy Doktorantka nakreśliła na podstawie rzetelnych studiów literaturowych. Co ważne, te
bardzo  atrakcyjne  i  innowacyjne  badania,  o  wysokim  współczynniku  oddziaływania  na
społeczeństwo, są prowadzone w ścisłej współpracy z firmą Ryvu Therapeutics S.A., która jest
zainteresowana  wdrożeniem  ich  rezultatów.  Należy  zauważyć,  że  stosowanie  nowych linii
komórkowych  transportera  wymaga  opracowania  oryginalnych  modeli  interpretacji  i
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skalowania.  W IPB,  przewidziano przygotowanie  jednego artykułu w czasopiśmie z  Impact
Factor (semestr V) i jednego referatu na konferencję międzynarodową/krajową w semestrze
VI,  stąd oceniając  dorobek naukowy Doktorantki  Komisja  brała pod uwagę  jedynie  wyniki
badań opisane w autoreferacie. Kierując się ich jakością i  wysokim potencjałem aplikacji  w
zakresie testów nowych związków (m.in. leków onkologicznych stosowanych w leczeniu raka
piersi)  syntetyzowanych  w  Ryvu  Therapeutics  Komisja  wysoko  oceniła  wszystkie
wyszczególnione składniki oceny śródokresowej i jednomyślnie uznała, że Pani mgr inż. Anna
Kowal-Chwast spełnia wymagania związane z tym etapem realizacji IPB i zasługuje na bardzo
dobrą ocenę. 

Doktorant: Paweł Krawczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Studia  doktoranckie  rozpoczęto  w  02.2021  roku  z  innym  tematem  (Filtracja  wirusów  w
granulatach AlzO:  modyfikowanych nanocząstkami  tlenkowymi)  i  częściowo zrealizowanym
planem badawczym ( sem. 1,  staż  zagraniczny Hitachi  ABB).  W sem. 2,  nastąpiła zmiana
tematu badawczego Od lutego 2022 realizowany jest sem. 3 wg nowego planu badawczego
(opóźnienie) i obecny sem. 4 jest w trakcie realizacji. Zgodnie z autoreferatem zaplanowane
metody  wytwarzania  nie  pozwoliły  na  uzyskanie  jednofazowego  materiału  tarcz,  ale
prowadzone są badania nad doborem parametrów procesu PLD do osadzania cienkich warstw .
Dotychczas 1) opracowano metody syntezy wieloskładnikowych kobaltytów z udziałem metali
ziem rzadkich i przejściowych poprzez wytrącanie kationów metali z roztworów ich azotanów;
2)  opracowano  nowatorską  metodę  obróbki  termicznej  proszków  ceramicznych w  ciekłym
azocie; 3) otrzymano cienkie warstwy z przygotowanych tarcz o wysokiej zgodności fazowej z
wzorcem (Y0.2La 0.2Nd 0.2Sm0.2Gd0.2)CoO3; 4) przeprowadzono analizy składu chemicznego
otrzymanych warstw  metodą  XPS i  EDS,  oraz  obserwacji  mikrostrukturalnych powierzchni
warstw z użyciem mikroskopów SEM i AFM); 5) zbadano właściwości  elektrycznych warstw
(pomiary  przewodnictwa)  w  wybranych  temperaturach,  z  wykorzystaniem  mikroskopu  sił
atomowych AFM. Dorobek publikacyjny obejmuje pięć publikacji, dwie - pośrednio związane z
tematyką  obecnych badań (za 100 i  140 punktów),  3 to materiały konferencyjne,  2 prace
znajdują się w przygotowaniu. 

Doktorant: Bartłomiej Król-Józaga 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W indywidualnym planie badawczym na pierwsze cztery semestry studiów zaplanowano prace
nad akwizycją i analizą danych okulograficznych, w szczególności związku między wielkością
źrenicy,  a  bodźcem  emocjonalnym  oraz  rozszerzenie  modelu  Duggins,  P., Krzemiński,  D.,
Eliasmith, C., & Wichary, S. (2020). A spiking neuron model of inferential  decision making:
Urgency, uncertainty, and the speed-accuracy tradeoff o możliwość uwzględniania na wejściu
danych behawioralnych i neurofizjologicznych. Zaplanowano również przygotowanie publikacji
konferencyjnej  dotyczącej  modelowanie  wpływu  pobudzenia  emocjonalnego  na  procesy
decyzyjne.  W bazie  Biblioteki  Głównej  AGH wykazane  są  dwie  publikacje  Doktoranta,  ale
żadna z nich nie dotyczy tematu realizowanej  pracy doktorskiej. Z autoreferatu wynika, że
Doktorant  opracował  metodykę  pomiaru  wielkości  źrenicy  na  podstawie  danych
okulograficznych. Z autoreferatu nie wynika jednak, czy dane zgromadzone przez Doktoranta
są  wystarczające do zbudowania modelu,  będącego tematem rozprawy.  Z autoreferatu nie
wynika  również  na  jakim  etapie  są  prace  przy  modelowaniu  wpływu  pobudzenia
emocjonalnego na procesy decyzyjne. Doktorant w trakcie spotkania z Komisją wyjaśnił, że
prace  nad  analizą  danych  okulograficznych  były  bardziej  czasochłonne,  niż  pierwotnie
oceniono. Komisja uznała, że plan badawczy został w części zrealizowany, ale w toku dalszych
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studiów  Doktorant  powinien  ponownie  zweryfikować  założenia  zaplanowanych  prac  oraz
możliwość ich realizacji w oparciu o dane okulograficzne. 

Doktorant: Maciej Kubowicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem  doktoratu  jest  opracowanie  nowych  materiałów  do  konwersji  energii  na  bazie
chalkogenków  metali  przejściowych. W autoreferacie  przedstawiono  opis  preparatyki  oraz
wyniki  badań  właściwości  transportowych  wieloskładnikowych  chalkogenków  metali
przejściowych  o  strukturze  pentlandytu.  Opracowano  metodę  bezpośredniej  syntezy  z
pierwiastków,  która  umożliwia  uzyskanie  materiałów  o  wysokiej  gęstości  bezwzględnej,
zmiennej  zawartości  poszczególnych składników  oraz  o  zachowanej  kompozycji  fazowej  i
chemicznej.  Opracowano  metodykę  pomiarową  dla  materiałów  w  postaci  litej.  W  pracy
przedstawiono  wpływ  warunków  konsolidacji  oraz  składu  chemicznego  na  efektywność
elektrolitycznego  rozpadu  wody.  Wykazano,  że  wysoki  stopień  konsolidacji,  jak  również
rosnąca zawartość selenu mają korzystny wpływ na parametry użytkowe. Mając na uwadze
koszt i skalowalność procesu wykazano, że dzięki podejściu wieloskładnikowemu możliwe jest
uzyskanie materiałów o właściwościach porównywalnych do tych, które wykazują  najlepsze
katalizatory  w  postaci  nanoproszków/cienkich  warstw.  Dotychczasowe  wyniki  potwierdzają
potrzebę  dalszej  optymalizacji  składu  chemicznego  pod  kątem  efektywności  procesu
generowania wodoru i wskazują na możliwości wdrożeniowe. Wyniki badań były prezentowane
na  jednej  konferencji  i  zostały  opublikowane  w  czasopiśmie  o  punktacji  140.  Zadania
realizowane są zgodnie z planem, a aktualny stan prac dobrze rokuje na ukończenie jej  w
planowanym terminie. 

Doktorant: Przemysław Kucharski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja po przeanalizowaniu autoreferatu doktoranta Pana mgr Przemysława Kucharskiego z
realizacji  Indywidualnego Planu Badawczego (tytuł  zagadnienia badawczego „Metody granic
odwrotnych  w  topologii  i  dynamice  ”)  od  momentu  rozpoczęcia  kształcenia  w  Szkole
Doktorskiej  AGH do dnia złożenia autoreferatu,  w szczególności  po analizie terminowości  i
jakości  wykonywania  zadań  wynikających  z  harmonogramu  przygotowania  rozprawy
doktorskiej oraz po dyskusji z doktorantem, w trakcie której zadawane były pytania z zakresu
jego aktywności  naukowo-badawczej  zmierzającej  do osiągania  postępów w przygotowaniu
rozprawy  doktorskiej  (dotychczasowy  dorobek  naukowy,  odpowiedniość  używanych  metod
badawczych,  ilość  złożonych  publikacji,  udział  w  konferencjach)  doszła  do  wniosku,  że
zaplanowane  w  programie  indywidualnego  planu  badawczego  działania  są  konsekwentnie
realizowane.

Przedstawiona  dokumentacja  przygotowana  została  rzetelnie,  a  poszczególne  etapy  planu
badawczego  opisane  są  precyzyjnie.  Dotychczas  zrealizowane  części  projektu  świadczą  o
znaczącym stopniu zaawansowania pracy doktorskiej. Wyniki badań zostały już opublikowane
w 2 czasopismach:  P.  Kucharski,  Graph covers  of  higher  dimensional  dynamical  systems,
Topology and its  Applications.  — 2022 vol.  315 art.  no.  108145,  s.  1–8; P.  Kucharski,  On
Cartwright–Littlewood fixed point theorem, Indagationes Mathematicae. — 2022 vol. 33 iss. 4,
s. 861–868. Doktorant ma w pełni wykrystalizowany zamysł realizacji dzieła pracy doktorskiej,
mimo że stan badań są w ciągłym progresie.

Komisja  oceniła  pozytywnie  wszystkie  wyszczególnione  składniki  oceny  śródokresowej  i
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jednomyślnie uznała, że doktorant Pan mgr Przemysław Kucharski w pełni spełnia wymagania
związane z tym etapem realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. 

Doktorant: Roksana Kurpanik 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W planie badawczym na pierwsze cztery semestry studiów doktoranckich zaplanowano prace
nad syntezą oraz oceną właściwości podłoży włóknistych wspomagających proces regeneracji
rogówki.  Zadeklarowano  przygotowanie  szeregu prezentacji  na  konferencjach krajowych i
zagranicznych i artykułów z IF. Plan został zrealizowany w całości, tzn. wykonano zaplanowane
prace  laboratoryjne:  otrzymanie  i  charakterystyka  podłoży  włóknistych  metodą
elektroprzędzenia  i  ich  modyfikacja  metodą  obróbki  postspinningowej,  zbadanie  wpływu
surfaktantów  na  właściwości  włóknotwórcze,  morfologie  włókien  i  biozgodność  podłoża,
otrzymanie  włókien  typu  skórka-rdzeń,  określenie  wpływu  porowatości  i  cech
fizykochemicznych podłoży na odpowiedź komórkową. Wyniki prac zaprezentowano na licznych
konferencjach  (w  bazie  Biblioteki  Głównej  AGH  wykazano  10  publikacji  konferencyjnych
Doktorantki) i  w trzech artykułach z IF  (Effect of  ionic and non-ionic surfactant on bovine
serum  albumin  encapsulation  and  biological  properties  of  emulsion-electrospun  fibers,
Molecules  2022  vol.  27  iss.  10  art.  no.  3232,  s.  1–24;  Effects  of  montmorillonite  and
gentamicin addition on the properties of electrospun polycaprolactone fibers, Materials 2021
vol. 14 iss. 22 art. no. 6905, s. 1–19; Selected physicochemical properties of diamond like
carbon (DLC) coating on Ti−13Nb−13Zr alloy used for  blood contacting implants,  Materials
2020 vol.  13  iss.  22  art.  no.  5077,  s.  1–15).  Ponieważ  osiągnięcia  przedstawione  przez
Doktorantkę  w  autoreferacie  wypełniają  zadeklarowany  plan  badawczy,  Komisja  oceniła
pozytywnie realizację przez Doktorantkę planu badawczego. 

Doktorant: Tomasz Kuś 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. 
Przeprowadził  studia  literaturowe  związane  z  tematyka  pracy  dotyczącą  zastosowania
strumienic  wielofazowych  w  systemach  energetycznych.  Opracował  i  zdefiniował  modele
niezbędne  do  realizacji  obliczeń  CFD  skraplacza.  Opracował  numeryczny  dwuwymiarowy,
przepływowo-cieplny  model  pracy  strumienicy  uwzględniający  zjawisko  przepływu
wielofazowego z wymianą ciepła. 
Opublikował 9 artykułów na konferencjach i w czasopismach m.in.: 
Analysis  of  turbulent  multiphase  flow  modeling  methods  in  ejector-condenser  system  —
Analiza  metod modelowania  turbulentnego  przepływu wielofazowego w  przypadku obliczeń
dotyczących układu skraplacza  eżektorowego  /  Tomasz  KUŚ,  Paweł  MADEJSKI  //  W:  XIV
warsztaty wielofazowe i szkoła letnia : ["Przepływy wielofazowe"] : Koszałkowo–Wieżyca k/
Gdańska, 2–4.09.2021 = 
Measurement techniques and apparatus for experimental studies of flow processes in a system
with a jet flow type condenser — Techniki pomiarowe i aparatura do badań eksperymentalnych
procesów  przepływowych  w  układzie  ze  skraplaczem  strumieniowym  /  Paweł  MADEJSKI,
Michał KARCH, Piotr MICHALAK, Krzysztof Banasiak, Tomasz KUŚ, Navaneethan SUBRAMANIAN
// W: XIV warsztaty wielofazowe i szkoła letnia : 
Methods and techniques for  CO2 capture: review of  potential  solutions and applications in
modern  energy  technologies  /  Paweł  MADEJSKI,  Karolina  CHMIEL,  Navaneethan
SUBRAMANIAN,  Tomasz  KUŚ  //  Energies  [Dokument  elektroniczny].  —  Czasopismo
elektroniczne ; ISSN 1996-1073. 
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Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Thi Cat Tuong Le 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego,  można
wnioskować,  że  dotychczasowe  zaangażowanie  Doktorantki  w  realizację  prac  jest
systematyczne,  w  większości  zgodne  z  przyjętym Indywidualnym Planem Badań.  Jedno  z
zadań zostało przesunięte w czasie, ale zostało to uzasadnione i Doktorantka skupiła się na
innym  fragmencie  badań.  Odnotowano  jeden artykuł  konferencyjny  i  wraz  z  udziałem  w
konferencji.  Jeden artykuł  -  zgodnie  z  Indywidualnym Planem Badań  został  przesłany  do
czasopisma naukowego i znajduje się na etapie recenzji. Widoczne są wymierne efekty pracy.
Doktorantka  w  autoreferacie  potwierdza  znajomość  teoretycznych  podstaw  badanego
zagadnienia.  Przygotowane  artykuły  wskazują  na  umiejętność  w  zakresie  opracowania
materiału badawczego i  konstruowania  wypowiedzi  naukowych.  Praca  doktorska  rokuje  na
ukończenie w terminie. 
Komisja po zapoznaniu i  analizie przedstawionej  dokumentacji  oraz wysłuchanej  prezentacji
Doktorantki stwierdza że postępy są zadowalające. 

Doktorant: Jakub Lewandowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. 
Nawiązał  współpracę  z  MPK S.A.  w Krakowie  w celu pozyskania  rzeczywistych danych na
temat procesu eksploatacji  wybranych wagonów tramwajowych. Wykonał przegląd literatury
związanej  z  planowaniem  odnowy  profilaktycznej,  którego  efektem  jest  przygotowane  na
użytek własny zestawienie wielu obecnych klasyfikacji modeli odnowy profilaktycznej wraz z
odnośnikami do najistotniejszych, możliwie aktualnych publikacji z danego zakresu. Utworzona
baza  stanowi  wartościowe  zestawienie  obecnego  stanu  wiedzy  z  obszaru,  który  porusza
zagadnienie badawcze. Wraz z przedstawicielami przedsiębiorstwa określił obiekt techniczny,
dla  którego  zostaną  zarchiwizowane  i  przekazane  dane  na  temat  rzeczywistego  procesu
eksploatacji. Eksperymentalne dane dotyczą wagonu tramwajowego PESA 2014N Krakowiak. W
trakcie studiów literaturowych wykazał lukę badawczą w obszarze modeli odnowy opartych na
modelach decyzyjno-losowych. W oparciu o teorię modeli decyzyjno-losowych opracował nowy
model odnowy uwzględniający dywersyfikację czynności obsługowych i wpływ kosztów obydwu
czynności  na strategię  odnowy profilaktycznej  w planowanym procesie obsługi.  Zrealizował
udział  w  konferencji  Fizyka  Uszkodzeń  Eksploatacyjnych  2022.  Opublikował  2  artykuły  w
czasopismach naukowych. 
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Keyun Li 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

PhD student Keyun Li deserved a passing grade. The main research achievement of the PhD
student is  to show from measurements  that copper  is  an alternative  to cobalt.  The main
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difficulty associated with the development of reversible Solid Oxide Cells stems from a need to
ensure the high effectiveness of the electrochemical reactions at the respective electrodes to
take place in both directions. Currently, the material-related challenge in the development of
reversible  Solid  Oxide  Cells  is  to  decrease  the  usage  of  the  highly  electrocatalytic,  but
unfortunately  expensive  and  toxic  cobalt.  For  that  reason,  to  the  PhD student  Keyun Li,
environmentally friendly and widely available copper appears as an attractive alternative. Very
complex materials were obtained and studied as the oxygen electrodes for the reversible Solid
Oxide  Cells.  Influence  of  copper  addition  on  the  physio-chemical  and  electro-chemical
properties of reversible Solid Oxide Cells was evaluated. Comprehensive studies have been
done on the influence of solid electrolyte as well as copper doping content on the polarization
resistance values and their change with temperature. Based on his research work, the author
came to a conclusion that Cu-based perovskites can show very good electro-catalytic activity
at intermediate temperatures, even without cobalt addition. Based on his own research, the
PhD  student  Keyun  Li  published  2  scientific  articles  as  a  co-author  and  gave  2  oral
presentations  at  conferences.  Results  indicate  unusual  characteristics  related  to  the  very
similar (in terms of the normalized unit cell  parameters and the overall  symmetry) crystal
structure  of  both materials.  However,  to  avoid criticism, the  student should devote  more
attention in his future PhD dissertation to a thorough comparison and discussion of all  both
physio-chemical and electro-properties of cobalt and copper. 

Doktorant: Konrad Lis 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianej rozprawy jest: 
•  zastosowanie  analizy  obrazów  oraz  głębokich  sieci  neuronowych  w  badaniu  otoczenia
pojazdów autonomicznych,
• zastosowanie systemu wbudowanego, pracującego w czasie rzeczywistym, z wykorzystaniem
czujników LIDAR,
• opracowanie algorytmów, wspomagających tworzenie inteligencji pojazdów autonomicznych. 
Realizacja zgodnie z IPB:
- przygotowanie szczegółowego przeglądu literatury, 
- implementacja algorytmów do detekcji obiektów, 
- uczestnictwo oraz publikacja 5 materiałów konferencyjnych w tym 3 indeksowane WoS lub
Scopus,
- opublikowanie 1 publikacji w Journal of Signal Processing Systems – 1 cytowanie.
Wątpliwości wyjaśnione podczas rozmowy z Doktorantem w dniu: 8.09.2022 r.:
- 

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę pierwsze 4 semestry Studium Doktorskiego, Doktorant wywiązał się z IPB z
naddatkiem.  Przygotował  szczegółowy  przegląd  literatury  oraz  przeprowadził  analizę  i
implementację  algorytmów  do  detekcji  obiektów.  Wyniki  prac  zaprezentował  na  5
konferencjach, w tym 3 z nich indeksowane były w bazach WoS lub Scopus. Był współautorem
1 publikacji, która osiągnęła 1 cytowanie. Kody źródłowe publikował z wykorzystaniem GIT. 
Ostatecznie realizacja IPB przebiega zgodnie z planem a aktywność  Doktoranta pozytywnie
rokuje na zakończenie prac w założonym terminie. 
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Doktorant: Adrianna Lis 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W  autoreferacie  opisano  metodologię  badawczą  oraz  w  zwięzły  sposób  przedstawiono
uzyskane  wyniki  badań  dla  kompozytów  termoelektrycznych  z  dodatkiem  materiałów
nieorganicznych uzyskanych według nowatorskiej koncepcji o nazwie AES-MPS według, której
struktura  fononowa  materiału nieorganicznego  powinna  być  zupełnie  inna  od  mechanizmu
transportu  ciepła  w  polimerze.  Uzyskane  materiały  zostały  przebadane  pod  względem
właściwości  elektrycznych,  przewodnictwa  cieplnego,  składu  fazowego  oraz  badania
mikrostrukturalne. Warto podkreślić innowacyjne podejście doktorantki do prowadzenia badań.
Bardzo trafnym pomysłem było zastosowanie  młynków kulowych do rozdrobnienia  cząstek
antymonu,  co  doprowadziło  do  uzyskania  93%  objętości  pożądanej  fazy  Cu14Sb4S13  i
wyeliminowanie  produktu  ubocznego  Cu2S.  Podsumowanie  czterech  semestrów  prac
badawczych zawiera zwięzłe wnioski naukowe wynikające z uzyskanych badań. Autoreferat nie
zawiera  stosownych  informacji  o  badaniach  grubości  warstw  kompozytów,  której  zostały
przeprowadzane na skaningowym mikroskopie elektronowym. Przedstawione obrazy przekroju
poprzecznego warstw osadzonych na podłożach szklanych nie mogą do tego służyć ponieważ,
trudno rozróżnić jest gdzie jest warstwa a gdzie podłoże szklane. Należałoby wykazać, granicę
pomiędzy warstwą a podłożem.
Podczas dyskusji  Doktorantka wyjaśniła wszystkie niedociągnięcia,  przedstawiła dalszy plan
badań eksperymentalnych.  Doktorantka bardzo aktywnie  propaguje  swoje  badania  podczas
konferencji  naukowych,  a  wyniki  prac  opublikowała już  w  formie  jednej  publikacji  z  listy
MiSzW. Przedstawione przez Doktorantkę osiągnięcia badawcze są merytorycznie uzasadnione
do  realizacji  założonego  celu  przewodu doktorskiego,  dlatego  komisja  pozytywnie  oceniła
realizację Indywidualnego Planu Badawczego Pani Adrianny Lis. 

Doktorant: Adrian Lubecki 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mgr inż. Adrian Lubecki zasługuje na ocenę pozytywną. Podczas realizacji swojego zagadnienia
badawczego Doktorant zmodernizował  system sterowania i  akwizycji  danych laboratoryjnej
jednostki bazującej na adsorpcji zmiennociśnieniowej PSA. Celem modernizacji laboratoryjnej
jednostki  PSA  było  osiągnięcie  stabilnego  cyklicznego  stanu  ustalonego  oraz  osiągnięcie
stałego stężenia gazów wylotowych po osiągnięciu stanu równowagi  w złożu adsorpcyjnym.
Pan mgr inż. Adrian Lubecki uzyskał dobrą zgodność między krzywymi przebicia składników
mieszaniny  zawierającej  CO2  uzyskanymi  doświadczalnie  a  krzywymi  teoretycznymi
otrzymanymi  na  podstawie  symulacji  komputerowych.  Różnice  w  przebiegu  pomiędzy
krzywymi  ,,doświadczalnymi”  a  ,,teoretycznymi”  wynikają  z  rozbieżności  między
uproszczonymi założeniami teoretycznymi a rzeczywistymi warunkami występującymi podczas
pomiaru. Doktorant zauważył, że przebiegi  izoterm sorpcji  CO2 na wybranych adsorbentach
węglowych zbliżone  są  do  przebiegu izotermy  typu I  wg klasyfikacji  IUPAC.  Na  początku
procesu  wielkość  adsorpcji  wzrasta  wraz  ze  wzrostem  ciśnienia,  następnie  wzrost  ten
stopniowo maleje osiągając na końcu względnie stałą wartość. Badania laboratoryjne wykazały
również,  że  adsorbent  węglowy  ,,K”  charakteryzuje  się  trzykrotnie  większą  zdolnością
adsorpcyjną  CO2  niż  adsorbent  ,,WA”.  Swoje  wyniki  badań  doświadczalnych  i  symulacji
komputerowych  Doktorant  przedstawił  w  5  publikacjach  naukowych,  w  tym  w  2
opublikowanych  we  wysoko  punktowanych  międzynarodowych  czasopismach.  Jest  również
współautorem  w  9  wystąpieniach  na  konferencjach.  Na  jednej  z  konferencji  otrzymał
wyróżnienie  jako  prelegent.  Brał  także  udział  w  4  certyfikowanych  szkoleniach.  Komisja
rekomenduje,  aby  w  swojej  rozprawie  doktorskiej  pan mgr  inż.  Adrian Lubecki  powinien
ujednolicić  wszystkie  rysunki,  tzn.  opisy  na  rysunkach  powinny  być  w  języku  polskim,
ponieważ rozprawa doktorska jest pisana w języku polskim, a niew języku angielskim. 
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Doktorant: Marta Lubszczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  obejmuje  otrzymywanie  i  charakterystykę  ferroelektrycznych  niobianów  potasowo-
sodowych  domieszkowanych  metalami  ziem  rzadkich  w  celu  uzyskania  poprawy  ich
właściwości  dielektrycznych  oraz  optycznych  (wzbudzenie  fotoluminescencji).  Zgodnie  z
Autoreferatem zadanie pierwsze zrealizowano, złożono wniosek o środki z projektu IDUB AGH(
jako  Kierownik),  który  zostały  zakwalifikowany  do  finansowania  09.2021-02  .2022.
Przygotowano i  złożono wniosek o finansowanie badań w konkursie Preludium 21.  Obecnie
realizowane są zadania 2, 3, 4, 5, 6 i 7. Zadania 2 i 3 dotyczą otrzymywania metodą zol-żel
proszków niobianów potasowo-sodowych, niedomieszkowanych i domieszkowanymi Eu oraz ich
charakterystyki  (  XRD,  SEM/EDS,  FTIR).  Zadania  4,  5 i  6 dotyczą  wytwarzania  i  badania
mikrostrukturalne  spieków  z  otrzymywanych  z  proszków  niobianów  potasowo-sodowych  i
domieszkowanych Eu,  badania  ich właściwości  elektrycznych (  zad.5)  i  optycznych (zad.6,
rozpoczęte,  odbyte  szkolenie).  Zadanie  7,  dotyczące  wpływu  domieszki  na  właściwości
niobianów nie  zostało zrealizowane,  badania  wstrzymano ze  względu na  brak  mierzalnych
efektów optycznych.  Wyniki  badań zaprezentowano na 2 konferencjach zagranicznych oraz
opublikowano w 3 materiałach pokonferencyjnych i  w 1 artykule naukowym (40 punktów).
Doktorantka deklaruje  1 artykuł  naukowy jako złożony.  Zaplanowane zostały dwa krajowe
staże naukowe: 8-12 tygodniowy w INT UP w Krakowie  (  niezrealizowany) i  na Wydziale
Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. staże
nie  zrealizowano  zgodnie  z  planem,  przesunięto  na  późniejsze  semestry.  Zaplanowano  3
wystąpienia na konferencjach, w tym jedna zagraniczna oraz złożenie 2 wniosków ( IDUB AGH
oraz Preludium). Ponadto, zaplanowano odbycie szkoleń z edycji  tekstów naukowych (kursy
Nature Masteclass) - zrealizowaneoraz obsługi oprogramowania LabView – nie zrealizowane. 

Doktorant: Patryk Łaś 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zaprezentowana tematyka badawcza dotyczy pomiaru i  optymalizacji  poboru mocy i  energii
wbudowanych systemów mikroprocesorowych podczas przetwarzania sygnałów sensorycznych.
Pomiar  powyższych  parametrów  związanych  z  pojedynczą  instrukcją  jest  trudny  do
praktycznej realizacji i dlatego wymaga szczegółowych badań. Wynikiem prac Doktoranta nad
tym zagadnieniem jest przygotowywane zgłoszenie patentowe opisujące wspomnianą metodę
pomiarową.  Ponadto,  zrealizowane  prace  doprowadziły  do  opracowania  metody  detekcji  i
zliczania  kroków  wykonywanych  przez  człowieka  wykorzystujące  wariację  pola
magnetycznego,  która  została  opublikowana  w  wysoko  punktowanym  czasopiśmie  z  listy
filadelfijskiej.  Doktorant przedstawił  jasno sprecyzowany plan badawczy obejmujący dalsze
semestry realizacji pracy doktorskiej. Przedstawił zarówno metodologię jak i narzędzia, które
planuje wykorzystać w dalszej działalności badawczej. Po wysłuchaniu prezentacji Doktoranta i
jego odpowiedzi  na zadawane pytania Komisja jednomyślnie postanowiła ocenić  pozytywnie
dotychczasową realizację badań. 

Doktorant: Dorota Łączak-Król 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
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prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  dyskusji  poruszono
problemy związane z  tematyką  doktoratu,  a  mianowicie  zastanawiano się,  czy  postawiony
problem  badawczy  wpisuje  się  w  tzw.  obszar  zarządzania  publicznego.  W nawiązaniu  do
propozycji  tytułu,  a  mianowicie  „Systemy  zarządzania  operacyjnego  w  medycynie.
Wykorzystanie innowacyjnych metod badań genomowych w przypadkach niestandardowych”
dyskutowano  o  istocie  zarządzania  operacyjnego  w  aspekcie  tak  postawionego  problemu.
Komisja  podczas  niejawnej  części  posiedzenia  na  podstawie  dokumentacji  złożonej  przez
Doktorantkę,  w  tym:  Indywidualnego  Planu  Badawczego,  wykazu  publikacji  i  patentów  z
Biblioteki Głównej AGH, prac opublikowanych, prace przyjętych do druku (z potwierdzeniem),
udziału w  konferencjach,  sympozjach,  szkołach naukowych,  popularyzacji  wyników  badań,
oceniła  wyniki  pracy  doktorantki.  W konkluzji  posiedzenia  Komisji,  na  drodze  głosowania
ustalono, iż dotychczasowy przebieg realizacji Indywidualnego Planu Badawczego Doktorantki
zasługuje na ocenę pozytywną. Dodatkowych uwag nie zgłoszono. 

Doktorant: Monika Łągiewka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie  badawcze  Moniki  Łągiewka  dotyczy  błękitno  -  zielonej  sieć  jako  narzędzia
zrównoważonej  gospodarki  wodami  deszczowymi  miasta  Krakowa.  Jest  to  doktorat
wdrożeniowy.
Zgodnie z IPB, do realizacji przewidziano cztery zadania badawcze w podziale na semestry. Z
czterech zadań trzy zostały zakończone,  a czwarte w czasie oceny jest kontynuowane.  Na
semestry  1-4 przypadały studia literaturowe,  wybór  lokalizacji  (obszarów studyjnych) oraz
rozpoczęcie  pracy  terenowej.  Doktorantka  w  sposób  bardzo  dokładny  i  wyczerpujący  w
autoreferacie dokonała zbiorczego zestawienia informacji na temat przeprowadzonego studium
literaturowego,  a  także  przeprowadzonych  przez  siebie  badań  i  ich  wstępnych  wyników.
Podczas rozmowy z komisją wykazała się dużą wiedzą zarówno teoretyczną, jak i praktyczną
w zakresie podjętego tematu badawczego. Jednakże komisja zwróciła Doktorantce uwagę na
konieczność  doprecyzowania  przyjętej  przez  siebie  metodologii  badawczej  i  wskazanie
konkretnych narzędzi badawczych.
W  IPB  na  lata  2020-2022  zaplanowano  jedną  publikacje.  Na  ten  moment artykuł  został
przyjęty na konferencję dotyczącą tematyki badawczej.
Monika Łągiewka jest zorientowana w zagadnieniach podjętych w pracy badawczej. Prezentuje
dobrą wiedzę i duże zaangażowanie w tym zakresie i przeprowadziła już wstępne badania, co
zostało opisane w autoreferacie. Stan realizacji zadań przewidzianych w IPB, na czas oceny
śródokresowej,  jest  zgodny  z  harmonogramem,  stąd  komisja  przy  jednym  głosie
wstrzymującym POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB przez Doktorantkę. 

Doktorant: Aneta Łętocha 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zakres tematyczny pracy wpisuje się  w obszar  badań właściwości  fizycznych i  użytkowych
materiałów  inżynierskich.  Realizowanie  badania  mają  charakter  poznawczym  jak  również
aplikacyjny.  Głównym  efektem pracy  będzie  opracowanie  nowych  metod  obliczania
porowatości  i  pomiaru zużycia  po testach tribologicznych.  Proponowane przez  Doktorantkę
rozwiązanie pozwoli  w jednym pomiarze na analizę z lepszą dokładnością obszarów zużycia
powierzchni wraz z jednoczesnym wyznaczeniem porowatości otwartej materiałów.
Oceniany  harmonogram  obejmuje  3  zadania  badawcze.  Badania  realizowane  były  na
wybranych  materiałach  ceramicznych  i  metalicznych  wytworzonych  metodą  Spark  Plasma
Sintering.  Dla  celów  porównawczych,  wyznaczono  dla  wszystkich  spiekanych  materiałów
porowatość  przy  zastosowaniu metody  Archimedesa.  Jednak  na  tym etapie  badań  brakuje
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omówienia  wyników  badań  gęstości  dla  spiekanych  materiałów.  Przeprowadzono  analizę
struktury geometrycznej powierzchni dwoma metodami: stykową i optyczną. Stwierdzono, że
nie  są  one  efektywnymi  metodami  pozwalającymi  wyznaczyć  porowatość  otwartą  dla
analizowanych  powierzchni.  Na  potrzeby  dalszych  badań  Doktorantka  zaprojektowała  i
wykonała  specjalny  stolik  obrotowy,  który  docelowo  poprawi  dokładność  i  powtarzalność
pomiarów  struktury  geometrycznej  powierzchni.  Takie  rozwiązanie  stanowić  będzie
alternatywne narzędzie do pomiarów porowatości otwartej z jednoczesną analizą zużycia po
testach tribologicznych. Doktorantka jest w trakcji realizacji następnego czwartego zadania, co
świadczy o jej systematycznej pracy badawczej.
Podsumowując,  zaplanowane  zadania  badawcze  zostały  realizowane.  Doktorantka
prezentowała  swoje  wyniki  na  trzech  międzynarodowych  konferencjach  naukowych.  Jest
współautorką  czterech  recenzowanych  prac  o  zasięgu  międzynarodowym,  jednak
nieopublikowana jeszcze pracy dotyczącej tematyki rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Magdalena Łukosz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po  analizie  autoreferatu  na  tle  przedstawionego  Indywidualnego  Planu  Badań  można
wnioskować, że dotychczasowe zaangażowanie Doktorantki w realizację prac badawczych jest
systematyczne  i  zgodne  z  przyjętym  Indywidualnym  Planem  Badań.  Doktorantka  w
autoreferacie potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia. Widoczne
są  wymierne efekty pracy.  Dotychczas przeprowadzono badania wstępne dotyczące ruchów
lodowców. Pobrano dane dla licznych poligonów badawczych jak osuwiska i lodowce. Dane te
porano z m.in Europejskiej Agencji Kosmicznej a ich prawidłowe gromadzenie i przetwarzanie
wymaga  znacznego  nakładu  pracy  Doktorantki.  Przygotowane  publikacje  (4  pozycje
opublikowane  w  wysoko  punktowanych  czasopismach  naukowych  –  łącznie  340  punktów)
wskazują  na  umiejętność  Doktorantki  w  zakresie  opracowania  materiału  badawczego  i
konstruowania  wypowiedzi  naukowych.  Doktorantka  uczestniczyła  także  w  pięciu
konferencjach  naukowych.  Warto  podkreślić  zaangażowanie  Doktorantki  w  przygotowanie
wniosków grantowych. 

Doktorant: Krzysztof Łyczko 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów dokonał  przeglądu i  analizy literatury z
zakresu  konstrukcji  odwiertów  eksploatujących  gaz  ziemny.  Analiza  dotyczyła  technologii
uszczelniania  kolumn  rur  okładzinowych,  zwłaszcza  w  otworach  kierunkowych  o  niskim
gradiencie ciśnień złożowych. Doktorant przeanalizował wymagania techniczne i technologiczne
stawiane zaczynom uszczelniającym do zastosowania w otworach pionowych i kierunkowych.
Opracowano metodologie badan zaczynów uszczelniających oparta na normach API. Doktorant
wykonał również badania laboratoryjne podstawowych parametrów zaczynów uszczelniających.
W ramach badan polowych wykonano pomiary gęstości  zaczynu cementowego, parametrów
reologicznych,  filtracji  oraz  czasu  gęstnienia  zaczynu  cementowego.  Na  bazie
przeprowadzonych  badan  laboratoryjnych  opracowano  recepturę  zaczynu  cementowego  do
cementowania  rur  traconych 7"  w  środowisku płuczki  syntetycznej  w  warunkach wysokiej
temperatury i  ciśnienia.  Rekomenduje się  opublikowanie wyników w czasopiśmie z IF  oraz
zaprezentowanie na konferencji. 
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Doktorant: Paweł Łydek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianej rozprawy jest: 
•  Prace  nad  systemem  zarządzania  zagrożeniami  przemysłowymi,  zoptymalizowanym  w
oparciu o nowoczesne techniki analizy sygnałów oraz innych informacjach o zagrożeniach,
• Zastosowanie  metod sztucznej  inteligencji  oraz  uczenia  maszynowego do rozpoznawania
obiektów oraz zarządzania systemem,
•  Stworzenie  algorytmu  zarządzania  różnego  typu  technologiami,  jako  elementami
holistycznego systemu bezpieczeństwa i  pozyskiwanie informacji  z różnych źródeł  w czasie
rzeczywistym.
Realizacja zgodnie z IPB:
• szczegółowy przegląd literatury,  analiza stanu badań w zakresie systemów wspomagania
decyzji, wykorzystujących metody sztucznej inteligencji, 
• opracowanie koncepcji wykorzystania zrobotyzowanych systemów w monitoringu wizyjnym
• wykorzystanie różnego rodzaju technologii do pozyskiwania informacji, 
• opracowanie metody fuzji informacji z systemów wizyjnych, 
• propozycja rozmieszczenia elementów monitoringu na terenie przedsiębiorstwa, w którym
ma nastąpić wdrożenie pracy doktorskiej,
• 1 publikacja w materiałach konferencyjnych,
• przygotowanie publikacji artykułu do czasopisma z IF, 
• udział w projekcie NAWA.

Wątpliwości wyjaśnione podczas rozmowy z Doktorantem w dniu: 8.09.2022 r.:
• Doktorant uczestniczył w sumie w 12 konferencjach, z których opublikowano 1 artykuł. Czy
pozostałe konferencje nie posiadały materiałów konferencyjnych?

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę pierwsze 4 semestry Studium Doktorskiego, Doktorant wywiązał się z IPB.
Uczestniczył  w  międzynarodowej  konferencji  PP-RAI'2022,  oraz  przygotował  publikację  do
Artificial Intelligence Review. Ponadto w sumie uczestniczył w 12 konferencjach tematycznych.
Pozostałe  prace  prowadzono  zgodnie  z  harmonogramem.  Ostatecznie,  po  konsultacjach  z
Doktorantem, można stwierdzić, iż realizacja IPB pozytywnie rokuje na zakończenie prac w
założonym terminie. 

Doktorant: Adam Machynia 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie  badawcze  podejmowane  przez  Doktoranta  dotyczy  wykorzystania  danych
wizyjnych i  termowizyjnych na  potrzeby  monitoringu strukturalnego z  metodami  sztucznej
inteligencji.  Ważnym elementem są metody uszkodzeń i  defektów w oparciu o wykrywanie
anomalii.  Doktorant  realizuje  zagadnienia  badawcze  z  indywidualnego  planu  badawczego
zgodnie z harmonogramem. Jednym z ważniejszych dokonań jest stworzenie bazy danych z
nagraniami  zarejestrowanymi  przy  użyciu  szybkich  kamer  dla  różnych  obiektów
inżynieryjnych. Jego dorobek naukowy zamyka się w jednym wysoko punktowanym artykule z
listy filadelfijskiej oraz jednego komunikatu konferencyjnego. W obu artykułach Doktorant jest
pierwszym autorem ze znaczącym wkładem merytorycznym. Ponadto, w najbliższym czasie
Doktorant  wygłosi  dwa  referaty  na  międzynarodowej  konferencji  (artykuły  zostały  już
przyjęte).  Jest  on również  po  pozytywnych recenzjach kolejnego  artykułu zgłoszonego  do
prestiżowego czasopisma z listy filadelfijskiej. Po wysłuchaniu prezentacji  Doktoranta i  jego
odpowiedzi  na  zadawane  pytania  Komisja  jednomyślnie  postanowiła  ocenić  pozytywnie
dotychczasową realizację badań. 
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Doktorant: Piotr Maćków 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zakres  prac  badawczych  obejmuje  perspektywy  ponownego  wykorzystania  pozyskanych
akumulatorów  trakcyjnych  pochodzących  z  częściowo  wyeksploatowanych/powypadkowych
samochodów  elektrycznych  lub  hybrydowych typu plug-in  pod  kątem  zastosowania  ich  w
magazynach  energii.  Na  podstawie  przedłożonej  dokumentacji  oraz  prezentacji  Komisja
stwierdza, że Doktorant planowo realizuje swój indywidualny plan badawczy. W szczególności
Doktorant  opracował  stanowiska  pomiarowe  do  pomiaru  impedancji  wewnętrznej
akumulatorów samochodowych, a także przeprowadził  serie pomiarów. Praca ma charakter
typowo  praktyczny/wdrożeniowy,  Doktorant  w  swoich  badaniach  wykorzystuje  rzeczywiste
podzespoły zasilania, do których również dostosował dostępny układ autokompensacji różnicy
napięć  poszczególnych  ogniw.  Dorobek  naukowy  Doktoranta  zamyka  się  w  trzech
komunikatach konferencyjnych oraz  dwóch publikacjach w  Przeglądzie  Elektrotechnicznym.
Daje się zauważyć brak publikacji wspólnych z promotorem oraz ich lokalny, krajowy zasięg. 

Doktorant: Mateusz Madej 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w  przedstawionym sprawozdaniu wykazał  postępy  w  pracy  doktorskiej.  Postępy
zostały ocenione pozytywnie. Doktorant uczestniczył  w konferencjach. Zaplanowane zadania
badawcze wynikające z planu badawczego zostały zrealizowane zgodnie z zaproponowanym
harmonogramem badawczym.
Celem pracy jest zbadanie kinetyki redukcji tlenków żelaza i cynku w piecu łukowo-oporowym.
Pozwala  to  wykorzystać  ponownie  pyły  zawierające  żelazo  i  cynk  i  wytworzyć  z  nich  w
najkorzystniejszych  warunkach  materiał  o  potencjale  handlowym.  Aby  uzyskać  proces
ekonomicznie uzasadniony należy zbadać kinetykę prowadzenia procesu i określić optymalne
warunki temperaturowe i czasowe prowadzenia procesu,
Przedstawione  przez  Doktoranta osiągnięcia  są  merytorycznie  uzasadnione  do  realizacji
założonego celu przewodu doktorskiego. Podczas dyskusji Doktorant doprecyzował wątpliwości
jakie pojawiły się po analizie autoreferatu, przedstawił dalszy plan badań eksperymentalnych
oraz uzupełnił wnioski z dotychczasowej realizacji planu badawczego. 

Doktorant: Anna Maj 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Z uwagi na zmianę technologii na rynkach światowych ogniw fotowoltaicznych pierwotny temat
rozprawy doktorskiej Pani Anny Maj został wycofany i w dniu 07.06.2022 został zaakceptowany
nowy.  Badania  Pani  mgr  inż.  Anny  Maj  według nowego Indywidulanego Planu Badawczego
dotyczą  wytworzenia  kompozytów  mineralno-polimerowych  z  wykorzystaniem  odpadów
polimerowych  pozyskiwanych  z  polimerowych  frakcji  odpadów  komunalnych,
domieszkowanych piaskiem i  stłuczką  szklaną.  Doktorantka  prace  badawcze  rozpoczęła  w
lutym 2022r , przed oficjalną akceptacją tematu. W semestrze trzecim opracowała receptury
dla dwóch typów kompozytów: piaskowo-polimerowy oraz szklano-polimerowy.  Zostały one
przebadane  pod  katem  własności  mechanicznych w  odniesieniu  do  betonu,  odporności  na
działanie  wody.  Dodatkowo  przeprowadzono  badania  DTA  w  celu  określenia  mechanizmu
procesów jakim ulega mieszanina polimerów podczas obróbki termicznej.
Doktorantka  jest  współautorem  publikacji  z  nowej  tematyki,  która  na  dzień  dzisiejszy
pozostaje  w  recenzji.  W  tym  semestrze  prezentowała  poster  podczas  Konferencji  Tygiel
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29.04.2022r, Szczegółowy opis analizy literaturowej oraz dotychczasowe wyniki zrealizowanych
badań  laboratoryjnych  zawarte  w  autoreferacie  wskazują  jednoznacznie  na  prawidłową
realizację nowego tematu doktoratu, zgodnego z Indywidualnym Planem Badawczym z dnia
06.07.2022r  i  stanowią  przesłankę,  iż  praca  doktorska  zostanie  ukończona  w  założonym
terminie. 

Doktorant: Marcin Majkrzak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów wykonał  studium literaturowe z zakresu
analizy zmian własności filtracyjnych ośrodków porowatych oraz komputerowego modelowania
ośrodka geologicznego. Doktorant przygotował materiał badawczy do testów przepływowych w
zakresie  doboru  i  charakterystyki  próbek  skalnych  o  zróżnicowanych  parametrach
petrofizycznych. 
Opracowano  metodykę  budowy  sztucznych  złóż  piaskowych  z  uwzględnieniem  złóż
wielowarstwowych. Zaadoptowano aparaturę badawcza dla wielopunktowej analizy pośrednich
spadków ciśnień w trakcie przepływu płynu przez próbkę. Aparatura została przetestowana w
celu potwierdzenia poprawnego działania systemu. Doktorant wykonał testy przepływowe na
próbkach skał porowatych dla oceny efektywności barier izolacyjnych. Opublikowano prace pt.:
"Ocena selektywnej redukcji własności filtracyjnych skał porowatych w zabiegach ograniczania
produkcji wody w odwiertach" w czasopiśmie Nafta-Gaz. Prace jest prowadzona zgodnie z IPB.
Rekomenduje się opublikowanie wyników w czasopiśmie z IF. 

Doktorant: Marcin Maleta 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Autoreferat pt. Badania nad opracowaniem technologii wytwarzania materiałów wsadowych na
bazie stopów miedzi do zastosowań w procesach przyrostowych (WAAM) w przejrzysty sposób
przedstawia stan zagadnienia przygotowany na podstawie analizy literatury oraz aktualnego
zapotrzebowania przemysłu. Autoreferat w bardzo wyczerpujący sposób przedstawia wyniki
badań dotyczące modyfikacji składu chemicznego komercyjnego drutu spawalniczego na bazie
miedzi  do  zostawiania  w  technice  WAAM  (Wire  Arc  Additive  Manufacturing).  Badania
prowadzone są kompleksowo, a uzyskane wyniki są bardzo obiecujące. Uzyskane materiały w
stanie  odlanym i  po  uzyskaniu wstępnej  partii  drutów  zostały  przebadane  pod  względem
właściwości  mechanicznych,  korozyjnych  oraz  strukturalnych.  Dla  potwierdzenia
prezentowanych wniosków zabrakło badań mikrostrukturalnych, które wskazywałyby na inne
mechanizmy  umocnienia  badanego  materiału  poza  umocnieniem  roztworowym  znanym  z
literatury. Wykonanie badań z wykorzystaniem transmisyjnej mikroskopii elektronowej (TEM)
potwierdziłoby wstępne wnioski przedstawione przez Doktoranta.
Przedstawione  przez  Doktoranta osiągnięcia  są  merytorycznie  uzasadnione  do  realizacji
założonego celu przewodu doktorskiego. Podczas dyskusji Doktorant doprecyzował wątpliwości
jakie pojawiły się po analizie autoreferatu, przedstawił dalszy plan badań eksperymentalnych
oraz  uzupełnił  wnioski  z  dotychczasowej  realizacji  planu  badawczego.  Za  najważniejsze
osiągnięcie  badawcze  na  tym  etapie  realizacji  przewodu  doktorskiego  należy  uznać
optymalizację składu chemicznego drutów na bazie Cu-Ni z dodatkiem Ti i Si, które na drodze
odlewania ciągłego i procesu ciągnienia będą mogły być wykorzystane w technologii druku 3D
WAAM. Komisja pozytywnie oceniła realizację Indywidualnego Planu Badawczego Pana Marcina
Malety. 
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Doktorant: Izabela Marchewka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Rozprawa  doktorska  Pani  mgr  inż.  Izabeli  Marchewki  dotyczy  badań  nad  materiałami
zmiennofazowymi mającymi znaleźć zastosowanie jako materiały termoizolacyjne – w pracy
Doktorantka analizujem.in. możliwości wykorzystania hybrydowego materiału powłokowego z
modyfikowaną matrycą polimerową, zapewniającej uzyskanie niskich wartości współczynnika
przewodzenia ciepła.
Plan Badawczy (IPB) Doktorantki,  do czerwca 2022 roku, obejmuje cztery główne zadania,
które częściowo zostały zrealizowane. Stwierdzono, iż zarówno dobór matrycy polimerowej,
jak  i  określenie  rodzaju,  uziarnienia  oraz  sposobu wprowadzania  różnych wypełniaczy  do
matrycy  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  harmonogramem.  W  ocenianym  okresie  trwania
doktoratu  wskazano  na  brak  upowszechniania  wyników  badań,  co  Doktorantka  wyjaśniła
kwestią braku zgody na opublikowanie wyników badań ze strony firmy, w której realizowany
jest doktorat. 
Pani mgr inż. Izabela Marchewka wykazała w dokumentacji procedowanie publikacji artykułu
w czasopiśmie Composites Theory and Practice, który został przyjęty do druku. Doktorantka
uczestniczyła  w  jednym  sympozjum  naukowym  „Kompozyty  –  Teoria  i  praktyka”,  gdzie
zaprezentowała w formie referatu część swoich badań.
Komisja oceniając postępy prowadzanych przez Doktorantkę  prac badawczych stwierdza, iż
harmonogram  IPB  jest  realizowany  planowano,  jednakże  Komisja  zwraca  uwagę  na
zwiększenie aktywności publikacyjnej, jak konferencyjnej Doktorantki. 
Przeprowadzona dyskusja z Doktorantką, jak i analiza przedstawionej dokumentacji pozwala
uznać,  iż  praca  jest  realizowana  zgodnie  z  harmonogramem  i  z  pewnością  zostanie
zrealizowana w założonym terminie. 

Doktorant: Lidia Marcińska-Mazur 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie badawcze Lidii Marcińskiej-Mazur dotyczy oceny efektywności działania nawozów
mineralno-organicznych z dodatkiem materiałów funkcjonalizowanych w uprawach rolniczych.
Doktorat jest realizowany w ramach projektu TEAM-NET.
Zgodnie  z  IPB,  do realizacji  przewidziano zadania  badawcze  w podziale  semestralnym.  W
autoreferacie  Doktorantki  zaznaczono,  że  zadania,  których  termin  już  minął,  zostały
zrealizowane. 
Doktorantka w sposób bardzo dokładny i  wyczerpujący dokonała w autoreferacie zbiorczego
zestawienia  informacji  na  temat  przeprowadzonego  studium  literaturowego,  a  także
przeprowadzonych przez siebie badań i ich wstępnych wyników. Podczas rozmowy z komisją
wykazała  się  wiedzą  zarówno teoretyczną,  jak  i  praktyczną  w  zakresie  podjętego  tematu
badawczego.
Niemniej  jednak  komisja  zwróciła  Doktorantce  uwagę  na  konieczność  doprecyzowania  jej
indywidualnego  udziału w  ramach projektu,  a  także  na  fakt,  iż  nie  jest  ona  autorką  (co
sugeruje IPB) badanych innowacyjnych kompozycji nawozowych.
W IPB na lata 2020-2022 zaplanowano udział w konferencjach i  publikacje w punktowanych
czasopismach.  Zakładane  cele  naukowe  na  oceniany  okres  zostały  zrealizowane,  niemniej
jednak tylko w jednej z publikacji Dokorantka jest pierwszym autorem.
Lidia Marcińska-Mazur jest zorientowana w zagadnieniach podjętych w tematyce badawczej.
Prezentuje dobrą  wiedzę  w tym zakresie i  przeprowadziła już  wstępne badania,  co zostało
dokładnie i skrupulatnie opisane w autoreferacie. Stan realizacji zadań przewidzianych w IPB,
na  czas  oceny  śródokresowej,  jest  zgodny  z  harmonogramem,  stąd komisja  przy  jednym
głosie wstrzymującym POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB Doktorantkę. 
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Doktorant: Robert Mazur 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia  Doktorant  dokonał  prezentacji  ustaleń  poczynionych  w  toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  dyskusji  poruszono
problem  związany  z  tematyką  doktoratu  i  jej  związku  z  dyscypliną  wiodącą  tj.  Nauki  o
zarządzaniu  i  jakości.  W  nawiązaniu  do  tytułu  pracy  „Wykorzystanie  nowych  metod
obliczeniowych  w  modelowaniu  symulacji  i  optymalizacji  procesów  realizowanych  w
łańcuchach dostaw” oraz zreferowanych przez Doktoranta zagadnień Komisja podkreśliła słabe
powiązanie zaprezentowanych zagadnień z dyscypliną wiodącą. Jednak działając na podstawie
art. 202 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz par 18 i  19 Regulaminu
Szkoły  Doktorskiej  AGH  decyzję  co  do  przynależności  pracy  do  dyscypliny  pozostawiono
powołanym do tego celu organom. Komisja podczas niejawnej części posiedzenia na podstawie
dokumentacji złożonej przez Doktoranta, w tym: Indywidualnego Planu Badawczego, wykazu
publikacji  i  patentów z  Biblioteki  Głównej  AGH,  prac  opublikowanych,  prace przyjętych do
druku  (z  potwierdzeniem),  udziału  w  konferencjach,  sympozjach,  szkołach  naukowych,
popularyzacji  wyników  badań,  oceniła  wyniki  pracy.  W  konkluzji  posiedzenia  Komisji,  na
drodze  głosowania  ustalono,  iż  dotychczasowy  przebieg  realizacji  Indywidualnego  Planu
Badawczego Doktorantki zasługuje na ocenę pozytywną (2 głosy na TAK, jeden wstrzymujący).
Dodatkowo  zwrócono  uwagę  na  to,  aby  profil  czasopism  w  których  publikuje  Doktorant
związany  był  z  wiodącą  dyscypliną  naukową,  a  poziom  jakościowy  czasopism  nie  budził
zastrzeżeń. 

Doktorant: Magdalena Michalak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mgr inż. Magdalena Michalak zasługuje na ocenę pozytywną. Przeprowadziła analizę zarówno
ilościową, jak i jakościową strumieni gazów odlotowych. Ustaliła charakterystykę przepływów
strumieni  gazów  odlotowych  emitowanych  cyklicznie  podczas  tygodniowej  pracy  na
rzeczywistym  obiekcie.  Doktorantka  dokonała  analizy  jakościowej  identyfikując  związki
chemiczne występujące  w poszczególnych strumieniach gazów uprzednio konstruując  układ
biofiltracyjny.  Wyniki  swoich  badań  pani  mgr  inż.  Magdalena  Michalak  przedstawiła  na  3
konferencjach naukowych.  Na podstawie  wyników badań przygotowała i  złożyła wniosek  o
finansowanie projektu badawczego. Doktorantka w oparciu o swoje własne badania wysnuła
szczegółowe wnioski  związane z tytułem jej  zagadnienia badawczego.  Pomimo stosunkowo
niewielkiego średniego natężenia przepływu, koncentracja uciążliwości  zapachowej strumieni
pochodzących zarówno z procesu wytopu tłuszczu, jaki suszenia skwar była bardzo wysoka.
Oznacza to, że proces przetwórstwa materiału zwierzęcego generuje podobną ilość substancji
szkodliwych jak z obiektów hodowli  żywego inwentarza i  jak z obiektów przetwarzających
odpady komunalne i  osady  ściekowe.  Obecność  szeregu różnych związków chemicznych w
strumieniu gazów  odlotowych wynika  z  wysokotemperaturowego  charakteru prowadzonych
operacji  jednostkowych.  Pani  mgr  inż.  Magdalena  Michalak  zwróciła  uwagę  na  wysoką
zawartość amoniaku oraz formaldehydu. Oba związki wykazują silnie negatywne oddziaływanie
na  środowisko i  na  organizmy  żywe.  Ich powstawanie związane  jest  głównie  z  procesem
suszenia  skwar,  gdzie  materiał  zwierzęcy  jest  poddawany  działaniu wysokiej  temperatury
prowadzącemu  do  odparowania  wody,  co  dodatkowo  sprzyja  transmisji  amoniaku  i
formaldehydu do fazy gazowej. Komisja rekomenduje opublikowanie wyników badań w wysoko
punktowanym zagranicznym czasopiśmie naukowym. 
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Doktorant: Maciej Michalczak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po  analizie  autoreferatu  na  tle  przedstawionego  Indywidualnego  Planu  Badań  można
wnioskować, że dotychczasowe zaangażowanie Doktoranta w realizację prac badawczych jest
systematyczne i zgodne z przyjętym Indywidualnym Planem Badań. Doktorant w autoreferacie
potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia. Widoczne są wymierne
efekty  pracy.  Przygotowane publikacje  (2 pozycje  opublikowane)  wskazują  na  umiejętność
Doktoranta  w  zakresie  opracowania  materiału  badawczego  i  konstruowania  wypowiedzi
naukowych. Doktorant uczestniczył w jednej konferencji naukowej z wygłoszeniem referatu i
dwóch innych,  tematycznych jako  uczestnik.  Doktorant  wykazuje  też  inne  osiągnięcia  jak
działalność  na  rzecz  Wydziału  i  Uczelnianego  Samorządu  Doktorantów.  Warto  podkreślić
zaangażowanie Doktoranta w przygotowanie wniosków grantowych do konkursów ogłoszonych
przez  Narodowe  Centrum  Badań.  Komisja  po  zapoznaniu  się  i  analizie  przedstawionej
dokumentacji  oraz rozmowie z Doktorantem stwierdza,  że postępy są  zadowalające.  Praca
doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 

Doktorant: Jakub Mirek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W opinii Komisji mgr Jakub Mirek terminowo wywiązuje się z przyjętych zobowiązań, niektóre
z nich inicjuje przed czasem. Koncepcja dysertacji wygląda na przemyślaną i poukładaną. Jest
to  bardzo  dobrze  skonceptualizowany,  interesujący  merytorycznie  projekt,  który  dobrze
rokuje,  jeśli  chodzi  o  jego  finalizację.  W  trakcie  spotkania  z  Komisją  Doktorant  potrafił
rzeczowo  opowiedzieć  o  zakresie  pracy  i  postępach  badawczych  w  ostatnich  czterech
semestrach.  Warto  docenić  decyzję  Doktoranta  o  wydaniu  drukiem  pracy  (zapewne)
magisterskiej.
Doktorant podchodzi do empirycznej części badań dość ambitnie, o czym świadczy ich bogaty,
trójelementowy  projekt.  Warto  przy  tym  pamiętać,  że  „lepsze  bywa  wrogiem  dobrego”:
ewentualna kumulacja poszczególnych zadań badawczych, z którą Autor pracy nie będzie sobie
radził,  może  przełożyć  się  negatywnie  na  słabość  analiz  i  interpretacji  danych  już
pozyskanych. Autor słusznie zauważa, że ilościowe podsumowanie wyników pozostaje tu opcją
dodatkową.
Komisja  sugeruje,  by  Doktorant  przygotował  się  (interpretacyjnie)  na  sytuację,  w  której
respondenci  nie będą  chętni,  aby dzielić  się  z badaczem wiedzą  specjalistyczną,  dotyczącą
sposobów organizacji pracy, jakie wypracowali na własny użytek (ochrona przed konkurencją).

Doktorant: Paweł Mirowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zgłoszony projekt pracy doktorskiej, jego temat i zakres, są bardzo interesujące poznawczo.
Koncepcja  i  konstrukcja  planu  przyjętego  przez  mgr.  Pawła  Mirowskiego  wydają  się  być
słuszne;  poszczególne  zadania  w  większości  przypadków  realizowane  są  zgodnie  z
harmonogramem.  Z  harmonogramu  badań  trudno  jednak  wywnioskować,  na  kiedy
przewidziane są badania empiryczne. Wiadomo, że w maju i czerwcu 2021 roku zrealizowano
badania  jakościowe  oraz  sondaż  – ale  czy  były  to  badania  zasadnicze?  Jeśli  tak,  to  jak
uzasadnić ich realizację pod koniec II semestru studiów, a więc zanim zrealizowane zostaną
inne zadania teoretyczne i metodologiczne?
Komisja  opiniuje  przedstawiony  projekt  pozytywnie.  Wyraża  jednak  uwagi  natury
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metodologicznej. Projekt wymaga bowiem pewnego doprecyzowania metodologicznego. Autor
powinien zdecydować się na określoną ramę teoretyczną, z której będą wynikać metody, które
zastosuje. Zwraca uwagę brak bliższych informacji na temat procedur metodologicznych, które
Doktorant zamierza stosować w empirycznej części swej pracy (przede wszystkim dobór próby
badawczej, technika badawcza, sposób analizy zebranego materiału). Niepokojący jest zamiar
poddania  badaniom  aż  dwudziestu  pięciu  pojęć,  które  zostaną  uwzględnione  (s.  10
Autoreferatu, Podsumowanie, pkt. 5). Czy jest to możliwe i konieczne?
Komisja  pozytywnie  ocenia  dorobek  publikacyjny  Doktoranta,  zakładając,  że  zgłoszone
artykuły  (znajdujące  się  na  różnych etapach prac  kwalifikujących)  zostaną  opublikowane.
Docenić  należy  także  dużą  aktywność  organizacyjną  i  merytoryczną  mgr.  Mirowskiego  w
grancie badawczym dotyczącym duchowości Śląska Cieszyńskiego. 

Doktorant: Jakub Mojsiejuk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant  podejmuje  zagadnienie  modelowania  wielowarstwowych  modeli  układów
spintronicznych złożonych z warstw ferromagnetycznych (FM), niemagnetycznych (NM), metali
ciężkich (HM) oraz barier  tunelowych (TB). Doktorant tworzy modele obiektów numeryczne
fizycznych oraz buduje oprogramowanie symulacyjne na potrzeby swoich badań. Na podstawie
przedłożonej dokumentacji oraz prezentacji Komisja stwierdza, że Doktorant planowo realizuje
swój  indywidualny plan badawczy. Opracował  i  opublikował  bibliotekę  do symulacji  różnych
wielowarstwowych  struktur  spintronicznych.  Biblioteka  używa  języka  C++  oraz
stochastycznych  równań  Landau-Liefschitz-Gilbert-Slonczewski  i  jest  upubliczniona  na
ogólnodostępnym  portalu  internetowym.  Ma  on  w  swoim  dotychczasowym  dorobku
publikacyjnym trzy pozycje, w tym artykuł w czasopiśmie, w którym jest drugim autorem oraz
dwa komunikaty konferencyjne wygłoszone na międzynarodowych konferencjach.  Doktorant
przedstawia jasno sprecyzowany plan badawczy na dalszy etap realizacji pracy doktorskiej i w
opinii Komisji terminowa realizacja pracy doktorskiej nie jest zagrożona. 

Doktorant: Kamil Motyka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W opinii  Komisji  projekt  jest  wart  kontynuacji  ze  względu na  ważny  społecznie  problem:
rozpoznanie sytuacji homoseksualnych mężczyzn mieszkających na wsi. Wydaje się, że pewne
przesunięcia  czasowe,  jako  efekt  zmian  konceptualizacyjnych,  nie  będą  miały  większego
wpływu na  pomyślną  finalizację  dysertacji.  Mgr  Kamil  Motyka  jawi  się  jako  osoba,  która
sprawnie porusza się w teoretycznych (kwestie nieheteronormatywności) i  metodologicznych
kontekstach podjętego przez siebie zagadnienia.
Doktorant  powinien  jednak  zintensyfikować  swoją  działalność  naukową,  zarówno
konferencyjną, jak i  publikacyjną, a przede wszystkim - przyspieszyć prace prowadzące do
realizacji  badań  empirycznych.  Przeprowadzenie,  jak  deklaruje,  30–45  wywiadów
pogłębionych,  a  także  ich  analiza  i  interpretacja,  będą  wymagały  znacznych  nakładów
czasowych i sporej determinacji w ich efektywnym wykorzystaniu. 
Komisja zwraca uwagę, że samo dotarcie do odpowiednich respondentów może nie być łatwe.
Biorąc pod uwagę fakt, że młodzi geje ze wsi bardzo często przenoszą się do miast, badacz
powinien  także  zbadać  ten  aspekt  zagadnienia.  Warto  zwrócić  uwagę  na  (niepoprawne)
sformułowania w autoreferacie: „społeczeństwa wiejskie”,  „wywiad swobodny z elementami
wywiadu narracyjnego”. 
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Doktorant: Mentari Mukti 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

On 9 September 2022, the evaluation committee, on the basis of the presented documentation
and  discussions  with  PhD  student  Mentari  Rachmatika  Mukti,  positively  assessed  the
implementation of the Individual Research Plan. PhD student Mentari Mukti presented the state
of implementation of the IRP in a factual manner. PhD student Mentari Mukti has completed the
organization of  experiments  related to the  use  of  geothermal  water  for  the  cultivation of
various plants. She also analyzed the suitability of geothermal water used in the experiments
from Dieng Geothermal Working Area, Indonesia. The PhD student also started the LCA (Life
Cycle Assessment) analysis and economical aspect using of geothermal resources. PhD student
Mentari  Mukti  is a co-author  of  two scientific papers and 3 conference abstracts.  Both the
Summary  of  Academic  Accomplishments  and the  discussion with the  PhD student  clearly
showed that  the  research issue  is  carried out  on time  and has  a  good chance  of  being
successfully completed in the form of a written doctoral dissertation. 

Doktorant: Magdalena Murdzek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  dyskusji  poruszono
problemy związane z  tematyką  doktoratu,  a  mianowicie  zastanawiano się,  czy  postawiony
problem  badawczy  stanowi  w  myśl  ustawy  oryginalne  rozwiązanie  problemu naukowego,
oryginalne rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze
gospodarczej  lub społecznej  (art.  187, pkt.  2).  Zadano także pytania dotyczące wybranych
czasopism, w których publikuje doktorantka. Wątpliwość Komisji budził są fakt przynależności
czasopism do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości. Członkowie komisji podczas niejawnej
części  posiedzenia Komisja na podstawie dokumentacji  złożonej  przez Doktorantkę,  w tym:
Indywidualnego Planu Badawczego, wykazu publikacji  i  patentów z Biblioteki  Głównej  AGH,
prac opublikowanych, prace przyjętych do druku (z potwierdzeniem), udziału w konferencjach,
sympozjach,  szkołach  naukowych,  popularyzacji  wyników  badań,  oceniła  wyniki  pracy
doktorantki.  W  konkluzji  posiedzenia  Komisji,  na  drodze  głosowania  ustalono,  iż
dotychczasowy przebieg realizacji Indywidualnego Planu Badawczego Doktorantki zasługuje na
ocenę  pozytywną.  Zwrócono uwagę  na to,  aby profil  czasopism związany był  z  dyscypliną
naukową,  w  której  realizowana jest praca doktorska,  a  poziom jakościowy  czasopism nie
budził zastrzeżeń. 

Doktorant: Piotr Mydłowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem  ocenianej  rozprawy  są  badania  potencjalnych  interakcji  bezpieczeństwa
funkcjonalnego z cyberbezpieczeństwem w projektach motoryzacyjnych. 

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej  (koniec 4 semestru)
obejmuje następujące zadania: 
1.Analiza procesu bezpieczeństwa funkcjonalnego i przegląd literatury,
2. Analiza narzędzi bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz cyberbezpieczeństwa w firmie APTIV i
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innych firmach z branży motoryzacyjnej.
3. Identyfikacja optymalnej interakcji w procesach.
4.Opracowanie integracyjnej metody analitycznej.

W  IPB  powyższe  zadania  nie  są  podzielone  na  konkretne  semestry,  jednocześnie  bardzo
precyzyjnie określono konferencje, na których mają być prezentowane wyniki badań. Podczas
lektury autoreferatu nasunęły się następujące uwagi i niejasności:
• Nie jest do końca jasne, w jakiej formie mają być zaprezentowane wyniki realizacji zadania
2 (wg kolejności w tabeli IPB)? Realizacja trudna do ocenienia na podstawie autoreferatu. 
• Zadanie 3 „Identyfikacje optymalnej  interakcji  w procesach”– referat został  zgłoszony na
Konferencję  MMAR 2021 ale nie został  przyjęty.  Może w harmonogramie należało zapewnić
większą  „elastyczność” w kwestii  konferencji  lub czasopisma do opublikowania? Czy praca
została gdzieś zgłoszona powtórnie po analizie negatywnej recenzji z MMAR-u?
• Zadanie 4 „Opracowanie integracyjnej metody analitycznej”- zrealizowane i zreferowane na
Konferencji MMAR 2022 – dlaczego nie na wzmiankowanej w IPB Konferencji IWCFS2022?

Powyższe  wątpliwości  zostały  wyjaśnione  podczas  rozmowy  z  Doktorantem w  dniu 08 09
2022r.

Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja IPB przebiega zgodnie z harmonogramem i nie
ma podstaw do wystawienia oceny negatywnej realizacji IPB. 

Doktorant: Katarzyna Myślińska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie badawcze Katarzyny Myślińskiej dotyczy badań nad wielokryterialnym modelem
wyboru optymalnych lokalizacji dla budowy magazynów energii w powiązaniu ze źródłami OZE.
Jest to doktorat wdrożeniowy.
Zgodnie  z  IPB,  do realizacji  przewidziano zadania  badawcze  w podziale  semestralnym.  W
autoreferacie  Doktorantki  zaznaczono,  że  zadania,  których  termin  już  minął,  zostały
zrealizowane.  Dodatkowo  ostatnie  zadanie  zostało  poszerzone  o  wizyty  terenowe  w
potencjalnych lokalizacjach posadowienia magazynów energii, czyli Doktorantka rozpoczęła już
realizację kolejnego zadania badawczego. Jak sama wskazała, część tych wizyt jednak się nie
odbyło (głównie z uwagi na pandemię COVID). Chce ona jednak nadrobić cześć zaległości w
tym zakresie. Ponadto w sposób bardzo dokładny i  wyczerpujący dokonała w autoreferacie
zbiorczego zestawienia informacji na temat postępów w realizacji doktoratu. Podczas rozmowy
z  komisją  wykazała  się  dużą  wiedzą  zarówno  teoretyczną,  jak  i  praktyczną  w  zakresie
podjętego tematu badawczego.
W IPB na lata 2020-2022 zaplanowano udział w konferencji, lub też publikację w punktowanym
czasopiśmie.  Na  ten  moment  przedstawiono  dwa  referaty  na  konferencjach  tematycznie
odpowiadających zagadnieniu badawczemu. 
Katarzyna Myślińska jest  zorientowana w zagadnieniach podjętych w tematyce  badawczej.
Prezentuje dobrą  wiedzę  w tym zakresie i  przeprowadziła już  wstępne badania,  co zostało
dokładnie i skrupulatnie opisane w autoreferacie. Stan realizacji zadań przewidzianych w IPB,
na czas  oceny  śródokresowej,  jest zgodny  z  harmonogramem,  stąd komisja  jednomyślnie
POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB Doktorantkę. 
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Doktorant: Mateusz Najdek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem  badań  jest  opracowanie  odpornego  na  błędy  algorytmu  zapewniającego  liniową
skalowalność na kilkuset węzłach obliczeniowych. Problem należy do klasy mikroskopowych
modeli  ciągłych,  co  zapewnia  dokładną,  zbliżoną  do  rzeczywistości  symulację  ruchu.  Na
podstawie  analizy  literaturowej  i  doświadczeń  sformułowano warunki  konieczne  dla  super-
skalowalności  dotyczące  odpowiednio  zachowania  rozmiaru  problemu  na  jednostkę
obliczeniową, komunikacji z ograniczoną liczbą sąsiadów oraz trybu synchronizacji. Aktualnie
opracowany system pozwala na symulację  100 000 km2 silnie  zurbanizowanego obszaru i
zapewnia 10-krotne przyspieszenie czasu obliczeń.

Założony indywidualny plan badawczy doktoranta jest realizowany zgodnie z harmonogramem.

Doktorant  jest  aktywny  w  zakresie  publikowania  wyników  swojej  pracy  badawczej.  Dwie
publikacje (materiały konferencyjne afiliowane przez IEEE oraz Sensors wydawnictwa MDPI)
pozwalają  stwierdzić,  że uzyskane dotychczas wyniki  są  istotne dla realizowanej  rozprawy
doktorskiej. W obu publikacjach Doktorant jest pierwszym autorem.

Podczas prezentacji  Doktorant w sposób zadowalający posługiwał się pojęciami dotyczącymi
konstrukcji  algorytmów symulacji  ruchu i  przyspieszania obliczeń dużej  skali.  Na obecnym
etapie pracy nad dysertacją  można stwierdzić,  że Doktorant posiada odpowiednią  wiedzę  z
zakresu  dyscypliny  naukowej  Informatyka  techniczna  i  telekomunikacja.  Komisja  nie
zidentyfikowała  istotnego  ryzyka,  które  zagrażałoby  terminowemu  zakończeniu  rozprawy
doktorskiej. 

Doktorant: Ramesh Narina 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

In the research plan for the first four semesters of doctoral studies, it was planned to prepare
a laboratory stand (Advanced podoscope) for the performance and analysis of biomechanical
measurements of forces and moments arising during the contact of the foot with the ground. It
was declared to prepare publications on the developed measurement methods. The research
plan was  implemented:  a  measuring system for  gathering biomechanical  data  in dynamic
conditions was designed and constructed, a control algorithm for exoskeleton was proposed
based on finite state machines and simulated using experimental data, the constructed device
- podoscope was tested in laboratory conditions and algorithms for analysing the collected data
were developed.  Six  publications were prepared,  five of  which concern the research topic
underway.  Since  the  achievements  presented by  the  PhD student  in the  report  meet  the
declared  research  plan,  the  Commission  positively  assessed  the  implementation  of  the
research plan by the PhD student. 

Doktorant: Thi Thu Trang Nguyen 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Doktorantki
Nguyen  Thi  Thu  Trang  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  dostarczone  dokumenty,  tj.
Indywidualny Plan Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji i referatów
konferencyjnych. Komisja jednomyślnie stwierdziła, że realizacja pracy doktorskiej przebiega
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zgodnie z założonym przez Doktorantkę planem. Doktorantka wykazuje się dużą aktywnością i
inwencją naukową. 
Wyniki  dotychczas przeprowadzonych badań Doktorantka opublikowała w dwóch artykułach,
jako główny autor i w jednym, jako współautor w czasopismach o wskaźniku Impact Factor
oraz jeden w materiałach konferencyjnych, jako autor samodzielny. W artykułach tych opisała
realizowane  przez  siebie  zagadnienia  badawcze,  które  w  znacznej  mierze  zostały
zrealizowane.  Pewne  działania  uzupełniające  zamierza  wykonać  w  trakcie  kolejnych
semestrów.
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  oraz  postępy  w  realizacji
poszczególnych  etapów  badań  Komisja  stwierdziła,  że  docenia  postęp  w  ich  realizacji  i
rekomenduje kontynuację badań. 

Doktorant: Barbara Niemiec 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przedłożony  autoreferat  jednoznacznie  wskazuje,  że  mgr  inż.  Barbara  Niemiec  z  pasją  i
zaangażowaniem  realizuje  Indywidualny  Plan Badawczy  (IPB).  Komisja  pozytywnie  ocenia
wyniki  dotychczasowych  badań,  które  Doktorantka  realizuje  zgodnie  z  harmonogramem
przygotowania  rozprawy  doktorskiej  z  tematyki  dotyczącej  miniaturowych  czujników
elektrochemicznych przeznaczonych do analiz biochemicznych i środowiskowych. Szczegółową,
logiczną strategię podejmowanych kierunków badawczych określiła w oparciu o rzetelne studia
literaturowe  zaplanowane  na  I  semestr  studiów.  Z  sukcesem  zrealizowała  także  prawie
wszystkie zadania zaplanowane na II, III i IV semestr. Autoreferat zawiera sporo informacji
na temat nowych koncepcji i prezentacji własnych wyników badań co świadczy, że Doktorantka
nieustannie  dąży  do  zgłębiania  wiedzy  i  zdobywa  doświadczenie.  Dotychczasowy  dorobek
naukowy  obejmuje  współautorstwo  (jest  pierwszym  autorem)  artykułu  w  czasopiśmie
Membranes  i  artykułu  przyjętego  do  publikacji  w  czasopiśmie  Materials.  To  mniej  niż
planowano, gdyż w IPB do końca IV semestru zobowiązywano się przygotować aż 4 artykuły
do czasopism z IF, jednak Komisja uznaje, że przegotowanie artykułu nie oznacza wprost jego
publikacji.  Zgromadzone  wyniki  są  gwarancją  spełnienia  również  tych  bardzo  ambitnych
założeń. Doktorantka wygłosiła 3 referaty na konferencjach międzynarodowych, w krótce w
Pradze wygłosi  czwarty  referat popularyzujący Jej  osiągnięcia naukowe.  Jest kierownikiem
projektu, który uzyskała w ramach konkursu Działanie 4 Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia
Badawcza (IDUB) AGH, złożyła też wniosek w konkursie NCN Preludium 21. Angażowała się w
organizację  Studenckich Spotkań  Chemicznych (2021,  2022),  była  też  członkiem  komitetu
organizacyjnego  międzynarodowej  konferencji  IMYAC  2021.  Ambitna,  aktualna  tematyka
badawcza,  osiągnięte  rezultaty,  sygnalizowane  propozycje  rozszerzenia  zakresu  badań,
zgodność postępów pracy z IPB wskazują, że mgr inż. B. Niemiec zasługuje na bardzo dobrą
ocenę. 

Doktorant: Sylwia Nowak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przygotowywana  przez  panią  mgr  Sylwię  Nowak  rozprawa  doktorska  dotyczy  badań
niejednorodności naprężeń materiałów polikrystalicznych przy użyciu metod dyfrakcyjnych w
geometrii  stałego  kąta  padania  wiązki  promieniowania  rentgenowskiego  (ang.  grazing
incidence X-ray diffraction, GIXD). Celem jest udoskonalenie metody i użycie jej do badania
rozkładu  naprężeń,  mikrostruktury  i  struktury  warstwy  powierzchniowej  materiałów
powstałych podczas jednoosiowego rozciągania próbki. Badania tego typu mają znaczenie dla
określenia wytrzymałości mechanicznej materiałów. Doktorantka prowadzi badania dla tytanu,
miedzi  oraz  miedzi  z  warstwą  niklu,  dla  próbek  z  jednorodną  strukturą  wewnętrzną  oraz
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posiadających  gradient  naprężeń  na  powierzchni,  który  dla  małych  wartości  naprężeń
uzyskiwany jest przez szlifowanie lub polerowanie powierzchni próbki, a dla dużych wartości
przez specjalną obróbkę powierzchni  SMAT (surface mechanical  attrition treatment). Oprócz
badań  dyfrakcyjnych  wykonuje  pomiary  topografii  próbek  przy  użyciu  profilometru  oraz
symulacje  naprężeń  w  środowisku  obliczeniowym  opartym  na  metodzie  elementów
skończonych ABAQUS.  Rozprawa realizowana jest w ramach projektu NCN Preludium BIS.
Zadania IPB są dobrze zdefiniowane a ich realizacja przebiega zgodnie z planem, z wyjątkiem
zadania związanego z przygotowaniem publikacji na temat jednoosiowego rozciągania Ti, które
jest  w  trakcie  realizacji.  Wyniki  badań  na  ten  temat  zostały  szczegółowo  opisane  w
autoreferacie. Stan zaawansowania realizacji doktoratu jest bardzo dobry. 

Doktorant: Michał Nowosielski 

Ocena: negatywna

Uzasadnienie:

Komisja  Odwoławcza  (KO)  sformułowała  ocenę  na  podstawie  analizy  autoreferatu wraz  z
Indywidualnym Planem Badawczym (IPB), protokołu komisji oceniającej, odwołania doktoranta
oraz godzinnej rozmowy odbytej online w dniu 17 października 2022r. Biorąc pod uwagę fakt,
że  doktorant  nie  wykonuje  żadnych  prac  analitycznych,  ani  nie  ma  w  planie  żadnych
systematycznych prac terenowych (wykonał jedynie wizję lokalną), dwa lata pracy skutkują
bardzo  słabym  dorobkiem.  Niezgodność  z  harmonogramem  dotyczy:  [Semestr  2]  Brak
sformułowania  problemu  badawczego  (przygotowanie  projektu  zmian  w  prawie  nie  jest
problemem badawczym).  Nie przedstawiono wstępnego planu badań; [Semestr  3] Wstępne
prace  laboratoryjne  to  zlecenie  oznaczenia  zawartości  Pb  i  Zn  w  10  pobranych  przez
doktoranta próbach, ilość pracy śladowa jak na jeden semestr. Ani cel opróbowania, ani ilość
zaplanowanych
do pobrania prób, ani lokalizacja miejsc do opróbowania nie są przedstawione/wytypowane/
uzasadnione;  [Semestr  4]  Brak  przedstawienia  rezultatów  identyfikacji  barier
formalnoprawnych eksploatacji  złóż wtórnych (poza jednym ogólnym stwierdzeniem znanym
od początku projektu, że "złoża wtórne nie są w sensie prawnym złożami"). Po dwóch latach
pracy można by oczekiwać nieco głębszej analizy, a nawet propozycji rozwiązania problemu.
KO wyraża  ponadto  opinie,  że  harmonogram  nie  powinien  był  zostać  zaakceptowany  do
realizacji  na etapie proponowania rozprawy doktorskiej, gdyż zakłada wykonanie czynności,
które realizowane są zazwyczaj  przed przystąpieniem do projektu takie jak, sformułowanie
problemu badawczego, wizja lokalna, czy zapewnienie dostępu do niezbędnych danych. 

Doktorant: Maciej Ordowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianej rozprawy jest: 
• zastosowanie metod analizy sygnałów w celu poszukiwaniu informacji ukrytej,
•  zastosowanie  informacji  ukrytej  oraz  poziomów  wartości  w  systemach  próbkowania
wyzwalanego przez zdarzenia,
• zastosowania teorii informacji w projektowaniu systemów przetwarzania sygnałów. 
Realizacja zgodnie z IPB:
• badania  dot.  zysku informacyjnego wprowadzanego przez  próbkowanie  z  zastosowaniem
poziomu wartości, 
• badania dot. metody estymacji sygnału próbkowanego poziomem wartości w oparciu o teorię
procesów stochastycznych,
• badania dot. metody estymacji sygnału próbkowanego poziomem wartości z uwzględnieniem
informacji ukrytej – w trakcie realizacji,
• przygotowanie do artykułu z listy JCR oraz konferencji naukowej, 
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• 1 przygotowanie referatu oraz uczestnictwo w międzynarodowej konferencji naukowej,
• 1 publikacja w materiałach konferencyjnych indeksowana na WoS

Wątpliwości wyjaśnione podczas rozmowy z Doktorantem w dniu: 8.09.2022 r.:
• rozważany jest staż zagraniczny – jaki to by był staż i czy jest znana uczelnia?
•  Czy  artykuł  „Sensitivity  of  QRS  Detection  Accuracy  to  Detector  Temporal  Resolution”
opublikowany  w  materiałach  konferencyjnych  International  Conferenece  on  Computing  in
Cardiology łączy się z wątkiem badawczym w doktoracie?
• W semestrze 4 Doktorant zaplanował przygotowanie artykułu do czasopisma naukowego z
bazy JCR. Jak wyglądają prace nad tym punktem planu?

Podsumowanie:
Biorąc pod uwagę pierwsze 4 semestry Studium Doktorskiego, Doktorant wywiązał się z IPB za
wyjątkiem publikacji w czasopiśmie z listy JCR. Aczkolwiek opublikował o jeden więcej artykuł
konferencyjny,  który  jest  indeksowany  na  WoS.  Pozostałe  prace  prowadzono  zgodnie  z
harmonogramem.  Ostatecznie,  po  konsultacjach  z  Doktorantem,  można  stwierdzić,  iż
realizacja IPB pozytywnie rokuje na zakończenie prac w założonym terminie. 

Doktorant: Martyna Orkisz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  trakcie  dyskusji
podniesiono  między  innymi  problemy  dotyczące  doboru  próby  badawczej  oraz  złożoności
tematu pracy, który składa się z trzech zagadnień: fluktuacji  pracowników, zwinnych metod
zarządzania  projektami  i  dynamicznie  rozwijającą  się  branżą  IT.  W  trakcie  weryfikacji
zgodność realizacji Indywidualnego Planu Badawczego z harmonogramem pojawiły się pewne
wątpliwości  co do jego wykonania. Z dyskusji  wynikały wnioski,  iż dotychczasowy plan nie
został zrealizowany w 100% ze względu na pewne przesunięcia dotyczące prowadzenia zajęć
dydaktycznych.  Niemniej  jednak  zostały  zrealizowane  pewne  elementy  planu z  kolejnych,
przyszłych  semestrów.  Członkowie  komisji  zapoznali  się  także  z  dokumentami
przedstawionymi  przez  Doktorantkę.  W  konkluzji  posiedzenia  w  części  niejawnej  obrad
Komisji, na drodze głosowania ustalono, iż dotychczasowy przebieg realizacji Indywidualnego
Planu  Badawczego  Doktorantki  zasługuje  na  ocenę  pozytywną  (2  głosy  na  TAK,  jeden
wstrzymujący). Dodatkowe uwagi dotyczyły także „jakości” czasopism, w których Doktorantka
opublikowała artykuł. Zwrócono uwagę na to, aby profil czasopism związany był z dyscypliną
naukową,  w  której  realizowana jest praca doktorska,  a  poziom jakościowy  czasopism nie
budził zastrzeżeń. 

Doktorant: Dawid Osowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Zagadnienie  badawcze  Dawida  Osowskiego  dotyczy  metody  organizacji  pracy  w  ścianie
wydobywczej  o długim wybiegu w podziemnej  kopalni  węgla kamiennego.  Jest to doktorat
wdrożeniowy.
Zgodnie  z  IPB,  do  realizacji  przewidziano  zadania  badawcze  podziale  na  semestry.  W
autoreferacie  Doktorant  wykazał,  że  z  zaplanowanych na  lata  2020-2022 zadań  wszystkie
zostały zrealizowane. Na semestry 1-4 przypadały studia literaturowe, zdefiniowanie problemu
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badawczego,  wybór  metodologii  i  prowadzenie analiz produkcyjnych i  badań empirycznych.
Doktorant  w  sposób  bardzo  dokładny  i  wyczerpujący  dokonał  w  autoreferacie  zbiorczego
zestawienia  informacji  na  temat  przeprowadzonego  studium  literaturowego,  a  także
przeprowadzonych przez siebie badań i ich wstępnych wyników. Podczas rozmowy z komisją
Doktorant  wykazał  się  dużą  wiedzą  zarówno  teoretyczną,  jak  i  praktyczną  w  zakresie
podjętego  tematu  badawczego.  Dokładnie  opisał  wprowadzone  w  zakładzie  górniczym
rozwiązania będące częścią jego pracy doktorskiej lub własnych przemyśleń w tej tematyce
W  IPB  w  okresie  ocenianym  zaplanowano  wystąpienie  konferencyjne.  Na  ten  moment
Doktorant brał  udział  w sześciu konferencjach o zasięgu krajowym. Został  pouczony przez
komisję  o konieczności  rozszerzenia swojej  działalności  badawczej  o konferencje o zasięgu
międzynarodowym.
Dawid  Osowski  jest  zorientowany  w  zagadnieniach  podjętych  w  tematyce  badawczej.
Prezentuje dobrą wiedzę i  duże zaangażowanie w tym zakresie i  przeprowadził już wstępne
badania,  co zostało dokładnie i  skrupulatnie opisane w autoreferacie.  Stan realizacji  zadań
przewidzianych w IPB, na czas oceny śródokresowej,  jest zgodny z harmonogramem, stąd
komisja jednomyślnie POZYTYWNIE oceniła wykonanie IPB przez Doktoranta. 

Doktorant: Marlena Pabian 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej Akademii Górniczo-Hutniczej w dyscyplinie Nauki o zarządzaniu i jakości. Podczas
otwartej  części  posiedzenia Doktorantka dokonała prezentacji  ustaleń poczynionych w toku
prowadzonych  prac  badawczych,  a  następnie  odbyła  się  dyskusja.  W  trakcie  dyskusji
podniesiono  między  innymi  problemy  dotyczące  sposobu  pojmowania  przez  Doktorantkę
pojęcia sprawozdawczość niefinansowa. Dyskutowano na temat wpływu innych czynników niż
tylko makroekonomiczne na zagadnienie  badawcze,  którym zajmuje  się  Doktorantka,  oraz
omówiono hipotezy szczegółowe nie dotyczące sprawozdawczości niefinansowej
Członkowie komisji podczas niejawnej części posiedzenia Komisja na podstawie:
•  dokumentacji  złożonej  przez  Doktorantkę,  w  tym:  Indywidualny  Plan  Badawczy,  wykaz
publikacji i patentów z Biblioteki Głównej AGH, prace opublikowane, prace przyjęte do druku
(z potwierdzeniem), udział w konferencjach, sympozjach, szkołach naukowych, popularyzacja
wyników badań, 
• dyskusji przeprowadzonej podczas otwartej części posiedzenia
oceniła wyniki pracy doktoranta w następujących kategoriach:
• Postęp w realizacji IPB i zgodność jego realizacji z harmonogramem.
• Osadzenie problemu w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości.
• Jakość prac badawczych przedstawionych w załącznikach.
• Prezentacja i dyskusja podczas otwartej części.
W konkluzji  posiedzenia Komisji, na drodze głosowania ustalono, iż dotychczasowy przebieg
realizacji  Indywidualnego  Planu  Badawczego  Doktorantki  zasługuje  na  ocenę  pozytywną.
Dodatkowych uwag nie przedstawiono 

Doktorant: Piotr Pańtak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W planie badawczym na pierwsze cztery semestry studiów doktoranckich zaplanowano prace
nad  syntezą  oraz  oceną  właściwości  materiałów  kościozastępczych.  Zadeklarowano
przygotowanie szeregu prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych i artykułu z IF.
Plan został zrealizowany w całości, tzn. wykonano zaplanowane prace laboratoryjne: synteza,
preparatyka  oraz  charakterystyka  proszków  fosforanowo-wapniowych,  dobór  środków
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sprzęgających  oraz  opracowanie  metody  modyfikacji  proszków  bioceramicznych,  badania
pilotażowe  nad  otrzymaniem  biomateriałów  ceramicznych  opartych  na  zmodyfikowanych
fosforanach wapnia, charakterystyka otrzymanych biomateriałów. Wyniki zaprezentowano na
licznych konferencjach (w bazie Biblioteki Głównej AGH wykazano 14 publikacje konferencyjne
Doktoranta)  i  1  artykuł  z  IF  (Influence  of  natural  polysaccharides  on  properties  of  the
biomicroconcrete-type bioceramics, Materials, 2021 vol.  14 iss. 24 art.  no. 7496, s. 1–14).
Ponieważ  osiągnięcia  przedstawione  przez  Doktoranta  w  autoreferacie  wypełniają
zadeklarowany plan badawczy, Komisja oceniła pozytywnie realizację przez Doktoranta planu
badawczego. 

Doktorant: Rafał Pasek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”.
Przeprowadził analizę danych dotyczących transportu osób i materiałów urządzeniami systemu
transportu w kopalni  Soli  „Wieliczka” ,  w której  uwzględnił  parametry techniczne i  funkcje
urządzeń transportu pionowego dla górniczych wyciągów szybowych w szybie Kinga i w szybie
Daniłowicz oraz urządzenia transportu specjalnego w szybie Regis. Opracował model systemu
transportu  uwzględniający  podstawowe  zagadnienia  związane  z  przepustowością  systemu
transportu  pionowego.  Zrealizował  badania  stanu  technicznego  i  trwałości  drewnianych
prowadników szybowych metodami nieniszczącymi i seminiszczącymi. Przeprowadził pomiary
rzeczywistych sił oddziaływania naczyń na zbrojenie szybowe.
Opublikował 2 prace:
Analiza pomiarów zmian naprężeń ramy kabiny i wybranych elementów zbrojenia szybowego
instalacji  dźwigowej  zabudowanej  w szybie  górniczym „Regis”  w Kopalni  Soli  Wieliczka —
Analysis of the results of measurements of changes in the stresses of the cabin frame and
selected elements of  the shaft reinforcement of  the lift implemented in the "Regis" mining
shaft  in  the  Wieliczka  Salt  Mine  /  Krzysztof  ROZWADOWSKI,  Artur  KONEWECKI,  Szymon
MOLSKI, Rafał PASEK // W: KOMTECH 2021 [Dokument elektroniczny] : innowacyjne techniki i
technologie w dobie zielonej transformacji : monografia zbiorowa
Evaluation of technical condition and durability of wooden shaft guides with application of non-
destructive  and  semi-destructive  testing  methods  /  Rafał  PASEK,  Justyna  JASKOWSKA-
LEMAŃSKA,  Daniel  WAŁACH,  Tomasz  ROKITA,  Paweł  KAMIŃSKI  //  Materials  [Dokument
elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1996-1944. — 2022 vol. 15 iss. 14 art. no.
4769, s. 1–16.
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Karolina Pasierbiewicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i  postępów w realizacji  pracy doktorskiej  Karoliny
Pasierbiewicz została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny
Plan  Badawczy,  Autoreferat  oraz  wykaz  dotychczasowych  publikacji  i  referatów
konferencyjnych. Komisja jednomyślnie stwierdziła, że realizacja pracy doktorskiej przebiega
zgodnie z założonym przez Doktorantkę planem. Doktorantka wykazuje się dużą aktywnością i
inwencją naukową. 
W ocenianym okresie pracy doktorantka opisała aktualny stan techniki w obszarze zagadnień
będących przedmiotem podjętego przez nią  tematu rozprawy doktorskiej  z zakresu analizy
strumieni danych pochodzących z opomiarowanej linii produkcyjnej zgrzewania oporowego rur.
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W tym celu przeanalizowała kilkanaście najnowszych publikacji, głównie z ostatnich pięciu lat,
dotyczących procesu zgrzewania metali nawiązujących do analizy jakości i defektów procesu
zgrzewania  rur,  a  także  z  zakresu  analizy  danych  BigData  oraz  z  tematyką  uczenia
maszynowego. 
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania
poszczególnych etapów badań Komisja stwierdziła, że badania prowadzone są prawidłowo i nie
dostrzega zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Adrian Pason 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka  pracy doktorskiej  zaprezentowanej  do  oceny  śródokresowej  dotyczy  sposobu
łączenia i  integracji ze sobą systemów ciepłowniczych opartych o kolektory ciepłownicze. W
zakresie prac badawczych doktorant przedstawił  analizę  literaturową  zagadnienia.  Pozwoliła
ona na wytypowanie zakresu zmienności  badanych parametrów oraz ustalenie precyzyjnego
planu badawczego.  Kolejnym krokiem było opracowanie konstrukcji  nowego kolektora oraz
testowanie  różnego  typu  połączeń  materiałów  w  kolektorach.  Rozpoczęto  długoterminowe
badania ewolucji mikrostruktury nowego typu kolektorów w badaniach terenowych. 
Przedstawiony  do  oceny  przebieg  toku studiów  doktoranckich i  uzyskane  wyniki  uzyskały
pozytywną opinię Komisji.
Doktorant w  przedstawionym sprawozdaniu wykazał  postępy  w  pracy  doktorskiej.  Postępy
zostały ocenione pozytywnie.  Doktorant nie  uczestniczył  w konferencjach.  W sprawozdaniu
wykazał publikację dotyczącą tematyki doktoratu. Zaplanowane zadania badawcze wynikające
z  planu  badawczego  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  zaproponowanym  harmonogramem
badawczym. 
Podczas dyskusji  Doktorant doprecyzował i  uzupełnił nieścisłości  podnoszone przez Komisję.
Przedstawione  przez  Doktoranta osiągnięcia  są  merytorycznie  uzasadnione  do  realizacji
założonego celu przewodu doktorskiego. Komisja pozytywnie oceniła realizację Indywidualnego
Planu Badawczego Doktoranta. 

Doktorant: Margot Patry 

Ocena: negatywna

Uzasadnienie:

On September 5, 2022, the Mid-term Evaluation Committee met with Ms Margot Patry, a PhD
student  at  the  Faculty  of  Geology,  Geophysics  and  Environmental  Protection  of  the  AGH
University of  Science and Technology.  During this meeting,  Ms Patry provided explanations
regarding  the  implementation  of  the  Individual  Research  Plan  so  far  and  answered  the
questions. Unfortunately, in the first two years, not all planned tasks were completed. During
the first semester, light microscopy observations and electron microprobe analyses have been
performed on samples from Svalbard collected before the start of the doctoral studies. The
doctoral student, on the other hand, took part in field studies in Sweden and Poland, which
were not related to the program of  her  doctoral  dissertation.  The fieldwork related to the
doctorate was carried out in Svalbard in 2021. There have been very serious delays with the
publication of the results in the articles intended to form parts of the doctoral dissertation. The
reasons for this delay are not entirely clear, as the doctoral student's explanations during the
meeting differed from the information contained in her IRP. It is also not known when the
SIMS analyzes will be conducted at GFZ Potsdam. All this makes the probability of completing
the doctoral dissertation on the planned date very low. And this is why the members of the
Committee negatively assessed the implementation of IRP and confirmed their opinions in a
secret ballot. 
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Doktorant: Bartosz Pawela 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 5.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantem  Bartoszem  Pawela,  pozytywnie  oceniła  realizację  Indywidualnego
Planu  Badawczego  (IPB).  Podczas  posiedzenia  komisji  oceniającej  doktorant  szczegółowo
przedstawił  stan  realizacji  IPB.  Zaplanowane  w  ramach  IPB  zadania:  studia  literatury,
przygotowanie koncepcji instalacji z agregatem tri-generacyjnym wraz z jej opomiarowaniem
w  obiekcie  referencyjnym,  przygotowanie  aparatury  pomiarowej  oraz  określenie  sposobu
monitorowania pracy całej  instalacji,  określenie  parametrów krytycznych do wyznaczenia i
opomiarowania, pomiary i analiza danych dla okresu grzewczego, analiza pracy urządzenia w
oparciu o zebrane dane zostały w pełni  zrealizowane.  Zadania zaplanowane na semestr  4
(planowany  termin  realizacji  –  30.09)  dotyczące  przygotowania  modelu  komputerowego
urządzenia z uwzględnieniem danych uzyskanych podczas pomiarów w sezonie grzewczym są
w stanie zaawansowanym co potwierdza duże prawdopodobieństwo realizacji w zaplanowanym
terminie  –  30.09.  Należy  podkreślić,  że  doktorant  jest  współautorem  2  referatów
konferencyjnych oraz dwóch artykułów naukowych w czasopiśmie – Energies. Z autoreferatu
jak  i  dyskusji  z  doktorantem  podczas  posiedzenia  komisji  jednoznacznie  wynika,  że
zaplanowane  zagadnienia badawcze  są  realizowane  terminowo  co  daje  duże  szanse  na
pomyślne  zakończenie  realizacji  doktoratu  w  formie  napisanej  rozprawy  doktorskiej  –
Optymalizacja Gazowego Agregatu Tri-generacyjnego. 

Doktorant: Piotr Piątek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem ocenianego projektu są zagadnienia związane z systemową analizą bezpieczeństwa
układów sterowania w pojazdach o wysokim stopniu automatyzacji jazdy.

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej  (koniec 4 semestru)
obejmuje cztery zadania obejmujące m.in. analizę procesów stosowanych w firmie Aptiv przy
wdrażaniu nowych produktów zawierających wymagania bezpieczeństwa, studia literaturowe w
tym  zakresie  oraz  identyfikację  poszczególnych  części  procesu  projektowania  zgodnie  z
określonymi normami. Jak wyniki realizacji tych zadań podano m.in. przygotowanie artykułów
i referatów konferencyjnych. 

Dodatkowo  Doktorant  podczas  trwania  studiów  był  współautorem  polskiego  tłumaczenia
podręcznika „Podręcznik inżynierii systemów opartej na modelach”. 

Na podstawie prezentacji osiągnięć w autoreferacie można stwierdzić, że zadania 2 i 3 zostały
zrealizowane, czego potwierdzeniem jest przygotowanie artykułu do czasopisma (zadanie 2) i
referatu na Konferencję MMAR 2022 (zadanie 3). 

• W przypadku zadania 4 – artykuł został zgłoszony, ale brakuje informacji o jego przyjęciu. 

• W przypadku zadania 1 brakuje informacji o zatwierdzeniu referatu na Konferencję MMAR
2021, jak również nie podano, jakie są dalsze losy tej pracy w przypadku jej nie przyjęcia (z
braku czasu przewodniczący nie był stanie zweryfikować zatwierdzenia tego referatu w 2021r).

Powyższe  wątpliwości  zostały  wyjaśnione  podczas  rozmowy  z  Doktorantem w  dniu 08 09
2022r.
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Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja IPB przebiega zgodnie z harmonogramem i nie
ma podstaw do wystawienia oceny negatywnej realizacji IPB. 

Doktorant: Monika Pieszka-Łysoń 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorantka przedstawiła bardzo ciekawą i starannie przygotowaną prezentację opisującą stan
zaawansowania pracy doktorskiej. Na uwagę zasługuje również bardzo starannie zaplanowany
Indywidualny Plan Badawczy, którego zadania zostały w pełni wykonane. Opis realizacji badań
przedstawiony w Autoreferacie jest opracowany wyróżniająco. Należy podkreślić,  że dużym
utrudnieniem  była  w  tym  przypadku  podpisana  z  firmą  Doktorantki  klauzula  poufności.
Doktorantka  znakomicie  poradziła  sobie  w  tej  sytuacji  i  przedstawiony  opis  nie  wzbudza
żadnych wątpliwości co do zakresu badań. Na szczególne podkreślenie i docenienie zasługuje
złożenie w zespole zgłoszenia patentowego, które jest na tym etapie pracy jedynym sposobem
upowszechnienia  jej  wyników.  W  dyskusji  Doktorantka  bardzo  świadomie  wyjaśniła  plan
publikacyjny, który zostanie zrealizowany w ostatnim roku, gdy część opracowanych rozwiązań
technicznych zostanie już ujawniona – wdrożona do praktyki systemów ładowania samochodów
elektrycznych. Członkowie Komisji jednomyślnie oceniają postępy Doktorantki bardzo dobrze,
a opracowaną dokumentację, prezentację oraz jej przedstawienie oceniają wyróżniająco. 

Doktorant: Bartłomiej Piwowarczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant  zrealizował  dwa  zaplanowane  zadania  z  zakresu  tematycznego  opisanego  w
„Indywidualnym planie badawczym”.
Przeprowadził  studia  literaturowe  dotyczące  stanów  chronionych  w  matemateriałach
topologicznych.  Przygotował  algorytmy  numeryczne  do  badań  nowych  metamateriałów.
Opracowane skrypty będą dotyczy wyznaczania krzywych dyspersji  i  fa topologicznych(PWE,
macierzy przejścia) oraz faz odbicia. W trakcie realizacji są badania analityczne i numeryczne
nad  jedno  -  dwuwymiarowymi  metamateriałami  pasywnymi  oraz  projektowanie  topologii
metamateriałów  w  celu  osiągniecia  zadanych  charakterystyk  dynamicznych.  Doktorant
uczestniczył  w  zaawanasowanym  kursie  „Metamaterial  in  Acoustics,  Elastodynamics  and
Electromagnetism” Udine, Italy from July 12, 2021 to July 16, 2021 and coordinated by Habib
Ammari and Agnès Maurel.
Doktorant nie przedstawił publikacji konferencyjnych i artykułów recenzowanych.
Komisja  stwierdza,  że  zagadnienia  badawcze  są  realizowane  zgodnie  z  przyjętym
„Indywidualnym planie badawczym”. 

Doktorant: Justyna Płotek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 5.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z doktorantem Justyną  Płotek, pozytywnie oceniła realizację  Indywidulanego Planu
Badawczego  (IPB).  Podczas  posiedzenia  komisji  oceniającej  doktorantka  szczegółowo
przedstawiła stan realizacji  IPB.  Zaplanowane w ramach IPB zadania:  studia  literaturowe,
przeprowadzenie  syntezy  niskotemperaturowej  antymonu oraz  jego kompozytów z  węglem
oraz  badanie  właściwości  uzyskanych  materiałów,  przeprowadzenie  syntezy
niskotemperaturowej amorficznego krzemu oraz nanokompozytów wraz z doborem dodatków
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węglowych zostały  w  pełni  zrealizowane.  Zadania  zaplanowane  na  semestr  4 (planowany
termin  realizacji  –  30.09)  dotyczące  syntezy  niskotemperaturowej  materiałów  o
zróżnicowanych kształtach ziaren oraz przeprowadzenie testów elektrochemicznych są w stanie
zaawansowanym co potwierdza duże prawdopodobieństwo realizacji w zaplanowanym terminie
– 30.09. Należy podkreślić,  że doktorantka jest współautorem 2 referatów konferencyjnych
oraz jednego artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie – Energy Storage Materials. Z
autoreferatu jak i dyskusji z doktorantem podczas posiedzenia komisji jednoznacznie wynika,
że  zaplanowane zagadnienia  badawcze  są  realizowane terminowo co daje  duże  szanse  na
pomyślne  zakończenie  realizacji  doktoratu  w  formie  napisanej  rozprawy  doktorskiej  –
Opracowanie  materiałów anodowych nowej  generacji  opartych na  kompozytach Sb/C,  Si/C
oraz Sb-Si/C dla ogniw typu Na-ion. 

Doktorant: Magdalena Prorok 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po  zapoznaniu  się  z  Indywidualnym  Planem  Badawczym  (tytuł  zagadnienia  badawczego
„Rozróżniające kolorowania w grafach”), autoreferatem wraz z załącznikami, a następnie, po
wysłuchaniu  referatu  doktorantki  Pani  mgr  Magdaleny  Prorok  i  przeprowadzeniu  dyskusji
merytorycznej  w  formie  pytań  i  odpowiedzi,  z  uzupełniającymi  komentarzami  członków
Komisji, stwierdzono co następuje:

Przygotowanie  rozprawy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z  planem  zapisanym  w  IPB.
Doktorantka zrealizowała zakres analiz i badań przypisanych do zadań zaplanowanych w I-IV
semestrze Szkoły Doktorskiej. Dotychczasowa praca nad opracowaniem projektu doktorskiego
jest  na  wystarczającym  poziomie.  Doktorantka  prezentuje  w  dyskusji  poziom  wiedzy  i
zaangażowania  właściwy  dla  czasowego  zaawansowania  realizacji  rozprawy,  co  ma  także
potwierdzenie  w  wysłanym do  publikacji  artykule:  R.  Kalinowski,  M.  Pilśniak,  M.  Prorok,
Distinguishing symmetric digraphs; przygotowanym manuskrypcie: R. Kalinowski, M. Pilśniak,
M. Prorok, Distinguishing symmetric digraphs by proper arc-colourings of type I, oraz udziale
w 3 konferencjach naukowych.

Komisja jednomyślnie uznała, że doktorantka Pani mgr Magdalena Prorok spełniła wszystkie
wymagania związane z tym etapem realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. 

Doktorant: Roman Prykhodchenko 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Justification:
The scope of the research is Evaluation of Datasets for the Verification and Machine Learning
of Automotive Perception Systems.

The Individual Research Plan to the end of 4-th semester covers the following tasks:
1.literature review,
2.Numerical calculations and and experiments. First draft of the publication, 
3. Experiments with a data-centric approach and unsupervised machine learning techniques,
4.Tune/optimise parameters of the model and find optimal sets of data. 

On the basis of the self-report it can be concluded that only task no 2 has been completed. As
the result the article in the highly indexed journal is pointed. In this article Student is the first
and corresponding Author. 
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The tasks no 1, 3 and 4 are described as being in progress. But it is important to note that the
analysis of the state of the art (job 1) is being done during witing the whole dissertation and
the moment of  its finishing is hard to define. Next, during realization of  the task no 4 Mr
Prykhodhenko  prepared  and  delivered  the  presentation  at  the  conference  „Data  Science
Summit Machine Learning edition 2022” in Warsaw 21-22 06 2022r. The task no 3 is planned to
be finished in October 2022. 

The above doubts were clarified during meeting at 08 09 2022r.

Finally, it can be concluded that the IRP is implemented as planned and there are no grounds
for negative mark. 

Doktorant: Paweł Pysz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 9.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantem  Pawłem  Pyszem  przeprowadzonej  w  dniu  5  września  2022  roku
pozytywnie oceniła realizację  indywidualnego Planu Badawczego. Mgr Paweł  Pysz w sposób
jasny przedstawił stan realizacji IPB. Mgr Paweł Pysz wykonał przegląd literatury i zapoznał
się  z  oprogramowaniem do  przetwarzania  i  modelowania  danych sejsmicznych.  Doktorant
rozpoczął  przeprowadzanie  modelowań  sejsmicznych  oraz  testy  wybranych  procedur
przetwarzania  danych sejsmicznych na  danych syntetycznych i  polowych.  Mgr  Paweł  Pysz
stworzył  już  bazę  syntetycznych  danych  sejsmicznych,  co  pozwoliło  na  zastosowanie
pierwszych  wyników  w  badaniach  georadarowych.  Doktorant  współuczestniczył  w
przygotowaniu 2 artykułów konferencyjnych dotyczących przetwarzania danych georadarowych
oraz 1 abstraktu konferencyjnego poruszającego tematykę zastosowania elektromagnetyzmu
we współczesnej  inżynierii  i  medycynie.  Pozyskiwane wyniki  powinny w najbliższym czasie
pozwolić  Doktorantowi  na  napisanie  artykułu  z  wysokim  IF,  w  którym  będzie  głównym
autorem. Zarówno z Autoreferatu jak i dyskusji z doktorantem jasno wynikało, że zagadnienie
badawcze jest realizowane terminowo i ma duże szanse na pomyślne zakończenie w formie
napisanej rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Ravi Raj 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The subject of  the dissertation are issues related to intelligent control  systems for  mobile
robots. As a study of the state of science and technology, the PhD student published an article
in the Applied Sciences – Basel  (70 points),  which was published on August 4,  2022.  The
publication of  this article was not planned at IPB.  On the other  hand,  at IPB,  the student
planned to publish an article on the previous subject he dealt with, which appeared in the
Przegląd Elektrotechniczny in 2022. This subject is poorly related to the main topic of  the
dissertation and indicates the interdisciplinary interests of the doctoral student and the ability
to write technical texts subject to review (which is also one of the goals of the doctoral study).
Next, the student discusses the application of artificial intelligence in character recognition and
recognition of human activity. This content is indeed an integral part of intelligent algorithms
managing the control  of  robots  and their  appropriate application has a great potential  for
development.  The  student  published  the  results  of  these  research in  two  articles  at  the
international conference planned at IPB (MIXDES 2022), indexed in the IEEE database. In this
way, he achieved this goal with a surplus. The objectives set out in IPB have therefore been
met. In addition, the doctoral student submitted an application to the NCN Miniatura, which
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was not planned in the first four semesters of doctoral studies, which is an added value to the
evaluated part of the IPB. 

Doktorant: Dagmara Rataj 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na  tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego można
wnioskować, że dotychczasowe zaangażowanie Doktorantki w realizację prac badawczych jest
systematyczne  i  zgodne  z  przyjętym  Indywidualnym  Planem  Badań.  Doktorantka  w
autoreferacie potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia. Widoczne
są wymierne efekty pracy. Wyselekcjonowano już obiekty mostowe zlokalizowane na terenach
górniczych i wykonano część badań, które stanowią podstawę do rozpoczęcia budowy modeli
numerycznych obiektów.  Przygotowane publikacje  (3 pozycje  opublikowane i  2 w procesie
recenzji) wskazują na umiejętność Doktorantki w zakresie opracowania materiału badawczego
i konstruowania wypowiedzi naukowych. Widoczny jest także udział konferencjach naukowych.
Doktorantka  wykazuje  też  inne  osiągnięcia  jak  działalność  w  interdyscyplinarnym zespole
badawczym przy  AGH,  co  owocuje  wspólnymi  publikacjami.  Komisja  po  zapoznaniu się  i
analizie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowie z Doktorantką stwierdza, że postępy są
zadowalające. Praca doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 

Doktorant: Wojciech Reklewski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W  planie  badawczym  na  pierwsze  cztery  semestry  studiów  doktoranckich  Doktorant
zaplanował  opracowanie  dwóch  algorytmów  detekcji  zespołu  QRS  w  sygnale  EKG.
Zadeklarował  również  wykonanie  zgłoszeń  patentowych  opracowanych  rozwiązań  oraz
przygotowanie dwóch publikacji konferencyjnych. Plan ten został zrealizowany: przygotowano i
złożono  zgłoszenia  patentowe  w  UP  RP  "Sposób  detekcji  zespołu  QRS  w  sygnale
elektrokardiogramu"  P.435394,  "Urządzenie  do  detekcji  zespołu  QRS  w  sygnale
elektrokardiogramu"  P.435396.  Przygotowano  również  i  złożono  europejcloe  zgłoszenia
patentowe  dotyczące  tych  samych  wynalazków  EP21197579,  EP21197580.  Przygotowano
również dwie  publikacje  konferencyjne:  Real  time  ECG  R-peak  detection  by  extremum
sampling i  Sensitivity  of  QRS detection accuracy  to  detector  temporal  resolution.  Ponadto
Doktorant przygotowuje artykuł  do czasopisma z listy JCR, opisujący rezultaty osiągnięte w
trakcie realizacji  prac badawczych. Ponieważ osiągnięcia przedstawione przez Doktoranta w
autoreferacie wypełniają zadeklarowany plan badawczy, Komisja oceniła pozytywnie realizację
przez Doktoranta planu badawczego. 

Doktorant: Krzysztof Remsak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Kluczowym  dla  uzyskania  możliwości  wyciskania  stopów  aluminium  tzw.  twardych  jest
obniżenie  temperatury  w kotlinie  wyciskania  poprzez  modyfikację  matrycy  i  podwyższenie
szybkości  wypływu  materiału.  Aby  tego  dokonać  konieczne  jest  zmodyfikowanie  kształtu
kotliny przy jednoczesnym zachowaniu pozostałych parametrów procesu.
Aby  tego  dokonać  Doktorant  zaproponował  użycie  metody  MES  do  optymalizacji  kształtu
narzędzia i pojemnika. 
Oceniany  harmonogram  obejmuje  3  zadania  badawcze.  Doktorant  dokonał  przeglądu
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aktualnego stanu wiedzy w celu wytypowania materiałów do badań. Następnie otrzymano stop,
który stanowił materiał wsadowy do procesu. 
Przedstawione  wyniki  świadczą  o  dobrym  przygotowaniu  Doktoranta  do  prowadzenia
samodzielnie  badań  naukowych  przy  użyciu  odpowiednio  dobranych  technik  badawczych.
Oceniany opis realizacji zadań świadczy o dużym zaawansowaniu prac badawczych Doktoranta.
Podsumowując, większa część zaplanowanych zadań badawczych została realizowana. Zadanie
trzecie  jest  jeszcze  w  realizacji,  ponieważ  po  pierwszej  serii  badań,  zdecydowano  o
modyfikacji układu badawczego. Wydłużyło to czas realizacji zadania badawczego, które jest
obecnie prowadzone. 

Doktorant: Sebastian Sado 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca doktorska Pana mgr inż. Sebastiana Sado obejmuje badania nad opracowaniem modeli
predykcyjnych pozwalających na optymalne dobieranie materiałów ogniotrwałych typu MgO-C
przeznaczonych na wyłożenia urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach w
Hutach Żelaza i Stali. Indywidualny Plan Badawczy (IPB) Doktoranta, do czerwca 2022 roku,
obejmuje  cztery  główne  zadania,  które  zostały  zrealizowane  w  terminie  oraz  w  pełnym
zakresie,  łącznie  z  etapem przemysłowym obejmującym  produkcję  10 ton wyrobów  oraz
podjęcia  się  ich  wstępnych  badań  fizykochemicznych.  W  pracy  Doktorant  przeprowadził
również  obliczenia  termodynamiczne  w  programie  FactSage  pozwalających  na  dokonanie
symulacji  zachowania się badanych w pracy materiałów w warunkach prowadzonych testów
korozyjnych. 
Wyniki dotychczasowych badań zostały opublikowane w dwóch artykułach w czasopismach z
listy  JCR (2020 – Journal  of  Ceramic Science and Technology oraz 2022- MDPI  Materials).
Trzeci artykuł w Journal of Ceramic Processing Research od lutego 2022 roku znajdował się „w
druku”,  w  dniu  przeprowadzenia  Oceny  śródokresowej  publikacja  została  opublikowana.
Doktorant wyniki swoich badań prezentował zarówno w formie referatów, jak i posterów na
pięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych oraz dwóch seminariach.
Komisja oceniając postępy prowadzanych przez Doktoranta prac, w oparciu o przedstawioną
dokumentację,  jak i  przeprowadzoną  dyskusję,  stwierdza, iż  realizacja zaplanowanych prac
przebiega wzorowo i zgodnie z założonym harmonogramem. 

Doktorant: Szymon Salagierski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W planie badawczym na pierwsze cztery semestry studiów doktoranckich zaplanowano prace
nad syntezą, sieciowaniem, modyfikacją, oraz oceną właściwości  materiałów hydrożelowych
możliwych do zastosowania  w chorobach przyzębia.  Zadeklarowano przygotowanie  szeregu
prezentacji na konferencjach krajowych i zagranicznych. Plan został zrealizowany w całości,
tzn. wykonano zaplanowane prace laboratoryjne: synteza oraz charakterystyka bioaktywnych
szkieł  oraz  funkcjonalizacja  polisacharydów,  dobór  warunków  otrzymywania  materiałów
hydrożelowych w tym parametrów związanych z zastosowaniem substancji sieciującej, analiza
procesu sieciowania,  modyfikacja  materiałów  hydrożelowych.  Otrzymane  wyniki  Doktorant
zaprezentował  na  licznych  konferencjach  (w  bazie  Biblioteki  Głównej  AGH  wykazano  17
publikacji  konferencyjnych  Doktoranta)  i  w  jednym  artykule  z  IF  pt.  "Newly  crosslinked
chitosan- and chitosan-pectin-based hydrogels with high antioxidant and potential  anticancer
activity" (Carbohydrate Polymers 2022 vol. 290 art. no. 119486, s. 1–1). Ponieważ osiągnięcia
przedstawione przez  Doktoranta w autoreferacie  wypełniają  zadeklarowany plan badawczy,
Komisja oceniła pozytywnie realizację przez Doktoranta planu badawczego. 
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Doktorant: Wojciech Salamon 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Wojciecha
Salamona została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową. 
W ocenianym okresie  pracy  doktorant opisał  aktualny  stan techniki  w obszarze  zagadnień
będących przedmiotem podjętego przez niego tematu rozprawy doktorskiej  tj.  dla obszaru
multiferroicznych nanokompozytów typu VAN. Studia literaturowe przeprowadził w oparciu o
dziesięć  pozycji  publicznych  domen internetowych  z  ostatnich  lat  (2009 –  2021).  Na  tej
podstawie zebrał informacje na temat metod otrzymywania nanokompozytów VAN z systemu
BiFeO3:CoFe2O4 techniką PLD (Pulsed Laser Deposition), ze szczególnym ukierunkowaniem na
parametry  procesu  oraz  ich  wpływ  na  morfologię  i  strukturę  nanokompozytów.  Na  tej
podstawie stworzył wewnętrzną  bazę  parametrów depozycji  oraz przeanalizował  możliwości
ich aplikacji do otrzymywania próbek nanokompozytów z wyżej wymienionego systemu.
Ponadto jest kierownikiem projektu w konkursie Preludium 20 w panelu ST5 pt. „Inżynieria
odwrotna w projektowaniu nanokompozytów multiferroicznych”. Projekt został zakwalifikowany
do finansowania i od stycznia 2022. Doktorant złożył także manuskrypt w czasopiśmie Applied
Surface Science (IF=7,392, punkty ministerialne = 140).
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania
poszczególnych etapów badań Komisja stwierdziła, że badania prowadzone są prawidłowo i nie
dostrzega zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Mateusz Sałęga-Starzecki 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W  pracy  skupiono  się  na  badaniu  technologii  otrzymywania  oraz  właściwościach  warstw
selenku  cyny,  czystego  jak  i  domieszkowanego.  Warstwy  nanoszono  metodą  rozpylania
magnetronowego.  Otrzymany  materiał  posiada  interesujące  właściwości  termoelektryczne  i
optyczne, przy tym jest nietoksyczny, cechuje się niskim kosztem substratów oraz potencjalnie
wyższą  wartością  maksymalną  współczynnika  efektywności  termoelektrycznej  (ZT).  Celem
doktoratu  jest  opracowanie  technologii  otrzymywania  warstw  selenku cyny  oraz  zbadanie
wpływu warunków syntezy na właściwości warstw. Optymalizacja procesu nanoszenia warstw
obejmowała  dobór:  optymalnych  mocy,  czasów  nanoszenia  oraz  poprawę  efektywności
chłodzenia targetu, co sprzyjało zapewnieniu jego stabilniej pracy. Dodatkowo zbadano wpływ
rodzaju zasilania na właściwości otrzymywanych warstw (zasilanie targetu za pomocą prądu
stałego  i  prądu  zmiennego).  W  niniejszej  pracy  poruszono  również  kwestie  dotyczące
domieszkowania materiału. Zbadano morfologie, przybliżony skład chemiczny, skład fazowy,
grubości warstw, właściwości termoelektryczne i optyczne. Doktorat realizowany jest zgodnie
z Indywidualnym Planem Badawczym. Doktorant uczestniczył w jednej konferencji naukowej.
Wyniki doktoratu zostały także zakwalifikowane do prezentacji posterowej na konferencji VII
Kongres Polskiego Towarzystwa Próżniowego. Doktorant uczestniczy także w realizacji projektu
badawczego OPUS bezpośrednio związanego z realizacją doktoratu. Doktorat realizowany jest
zgodnie  z  Indywidualnym  Planem  Badawczym,  a  uzyskane  wyniki  pomyślnie  rokują  jego
zakończenie w terminie. 
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Doktorant: Rupam Samanta 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Mr. Rupam Samanta's research program studies the properties of the dense and hot matter
formed in ultra-relativistic heavy-ion collisions. This dense matter expands collectively, which
is modeled by the viscous hydrodynamics, resulting in the collective flow of the particles after
freeze-out.  Due  to  the  asymmetry  in  the  initial  source  distribution,  after  the  collective
expansion of the fireball, there occurs an azimuthal momentum anisotropy of the final state
particles, described by the Fourier expansion of the momentum distribution of the particles. By
studying harmonic flow coefficients and their correlations with the other global observables,
one can learn the properties of the dense matter and get information on the initial state of the
heavy-ion collisions. 
The student performed two analyses in this context:
Study of  the higher  order  cumulants between transverse momentum and harmonic flow to
probe the initial state correlation in the heavy ion collision. The results of this research were
published in Physical Review C 104, 014905 (2021).
Study of factorization breaking coefficients between the harmonic flow vectors. The results of
the studies were published in Physical Review C 105, 034904 (2022).

The student completed all the tasks foreseen in the Individual Research Program. Mr. Samanta
was remarkably active in presenting the results of his studies, giving oral presentations at two
international conferences - Quark Matter 2022 and BEACH 2022. He was invited to present his
results  at  the  BIALASÓWKA  Seminar  for  Krakow's  High  Energy  Physics  community.  He
attended the Karpacz Winter School of Theoretical  Physics and was assigned a student talk
there.
The mid-term evaluation Committee positively assesses the research implementation and its
compliance with the Individual Research Plan. 

Doktorant: Krzysztof Seńczuk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant  w  ramach pierwszych dwóch lat  studiów  skupił  się  na  studiach literaturowych,
dotyczących zarówno wykonywanych badań  przewodności  cieplnej  zaczynów cementowych,
badań  reologicznych  na  świeżych  zaczynach  oraz  badań  wytrzymałościowych.  Doktorant
dokonał  przeglądu literatury z zakresu wykonywania testów reakcji  termicznej  oraz analizy
danych  otrzymanych  po  zakończeniu  tych  badań.  Doktorant  wykonał  analizę  wcześniej
wykorzystywanych  dodatków  stosowanych  w  zaczynach  cementowych  w  geoenergetyce,
wykonał  również  badania  laboratoryjne  świeżych  i  stwardniałych  zaczynów  cementowych.
Wykonano  analizę  literaturową  różnych  konstrukcji  otworowych  wymienników  ciepła
wykonywanych w Polsce i na świecie, pod kątem efektywności energetycznej. Zapoznano się z
aktualnymi  trendami  konstrukcji  OWC  na  świecie.  Zaprezentowano  poster  pod  tytułem
„Możliwość zastosowania pyłu bazaltowego w geoenergetyce” na I Ogólnopolskim Seminarium
„Geoenergetyka i Geotermalne Pompy Ciepła”. Wybrano i zaplanowano kolejność otworów, dla
których będą wykonane testy reakcji termicznej. 
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Doktorant: Dominik Sepioło 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem pracy badawczej jest zaproponowanie metody (metod) uzyskiwania interpretowalnego
wyniku (drzewa decyzyjnego) z wielu drzew decyzyjnych (lasu losowego) lub innych modeli
uczenia  maszynowego.  Praca  wpisuje  się  w  nurt  badań  dotyczący  wyjaśnialnej  sztucznej
inteligencji (XAI).

Założony indywidualny plan badawczy Doktoranta jest realizowany zgodnie z harmonogramem.
Należy jednak zauważyć, że opis zadań w IPB jest ogólnikowy. W przypadku semestrów 1-4
taki opis nie budzi większych zastrzeżeń. W przypadku zadań na semestry 4-8 nie pojawiają
się pojęcia, takie jak las losowy, drzewo decyzyjne, XAI, wytłumaczalny model zagregowany,
czy też analiza statystyczna danych eksperymentalnych. Wątpliwości budzi również zadanie z
semestru  7  z  opisem  „opracowanie  przykładu”.  Związek  z  realizacją  rozprawy  jest  mało
precyzyjny i nie odpowiada na pytanie jaki lub czego dotyczy przykład.

Publikacja Doktoranta pt. „Towards Explainability of  Tree-Based Ensemble Models. A Critical
Overview”  potwierdza  wykonanie  części  zadań  zaplanowanych  na  semestry  2-4.  Problem
badawczy, wynikający z prac koncepcyjnych zaplanowanych na semestry 3 oraz 4, Doktorant
definiuje  jako  metody  objaśnialności  lasów  losowych.  W  czasie  rozmowy  Doktorant  nie
wyjaśnił  zadowalająco  co  rozumie  pod  pojęciem  interpretowalności  pojedynczego  drzewa
(interpretowalność  drzewa  pojawia  się  w  postawionej  hipotezie  badawczej)  oraz  nie
przedstawił  rzetelnie  metody  (algorytmu)  tworzenia  interpretowalnego  modelu
zagregowanego. Na obecnym etapie realizacji pracy Doktorant ma problemy z wyjaśnieniem i
obroną stawianej hipotezy badawczej, mimo że posługuje się poprawnie pojęciami z uczenia
maszynowego. Doktorant posiada zatem odpowiednią wiedzę z zakresu dyscypliny naukowej
Informatyka techniczna i telekomunikacja.

Biorąc  powyższe  pod uwagę  komisja  ocenia,  że istnieje  ryzyko niezrealizowania  rozprawy
doktorskiej  w  wyznaczonym  terminie.  Komisja  rekomenduje  uszczegółowienie  zadań
zawartych w IPB. 

Doktorant: Hasan Shabbir 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przedstawiony  do  oceny  przebieg  toku studiów  doktoranckich i  uzyskane  wyniki  uzyskały
pozytywną opinię Komisji.
Doktorant  przedstawił  postępy  w  pracy  i  wykazał  zgodny  z  planem  badawczym  sposób
realizacji pracy doktorskiej.
Temat badań realizowanych w ramach pracy doktorskiej  to „Wpływ wybranych parametrów
syntezy  kropek  kwantowych  na  ich  właściwości  fizykochemiczne”.  Kropki  kwantowe  są
syntezowane  z  różnych  bioprekursorów  jak  mleko  a  także  łatwo  dostępnych  związków
chemicznych jak kwas askorbinowy. Przeanalizowano kropki węglowe do różnych zastosowań,
takich jak wykrywanie jonów metali,  i  stwierdzono, że kropka kwantowa z węgla na bazie
kwasu askorbinowego może wykryć  jony Fe+3 do granicy wykrywalności  rzędu 0,49 ppm.
Zaobserwowano że po 30 minutach zdolność wykrywania kropki  węglowej wzrosła o 200%,
więc jest to zalecane wykorzystać ten czas do optymalizacji wykrywania.
Dotychczas  opublikowano  na  ten  temat  artykuł  badawczy.  Doktorant  w  przedstawionym
sprawozdaniu wykazał  postępy  w  pracy  doktorskiej.  Postępy  zostały  ocenione  pozytywnie.
Doktorant nie uczestniczył  w konferencjach.  W sprawozdaniu wykazał  publikację  dotyczącą
tematyki doktoratu. Zaplanowane zadania badawcze wynikające z planu badawczego zostały
zrealizowane zgodnie z zaproponowanym harmonogramem badawczym. 
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Przedstawione  przez  Doktoranta osiągnięcia  są  merytorycznie  uzasadnione  do  realizacji
założonego celu przewodu doktorskiego. Podczas dyskusji Doktorant doprecyzował wątpliwości
jakie pojawiły się po analizie autoreferatu, przedstawił dalszy plan badań eksperymentalnych
oraz uzupełnił wnioski z dotychczasowej realizacji planu badawczego. 

Doktorant: Ali Sheikh 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The Committee performed the second assessment of all achievements as well as the progress
in  the  realization  of  Ph.D.  thesis  by  the  student  Ali  R.  Sheikh.  The  first  assessment
accomplished by a Committee from the Faculty of Foundry Engineering AGH UST was negative;
however,  at  this  time  the  student  has  provided a  more  detailed  description of  his  work
including two research papers that were not taken into account during first evaluation. These
papers  have  been already  published in the  Archives  of  Foundry  Engineering.  Though our
Committee concurs of the all critical statements formulated by the previous Committee, the
new materials presented by the student shed new light on the student's activity. In particular,
the  student  showed  new  literature  findings  on  TiN  formation  in  steel,  presented  new
experimental results regarding Ti effects on steel corrosion as well as developed the basis for
a mathematical model of nitrogen removal from steel through argon bubbles. During an online
interview,  the  student  showed  a  new  PowerPoint  presentation  illustrating  his  new
achievements. Despite the student's additional explanations, the Committee still regards that
the Summary of the Academic Accomplishments (SAA) and the Individual Research Plan (IRP)
display a lack of consistency. The Committee gives the opinion that the student does not pay
enough attention to the chronology and methodology of  his  research.  Also,  the mentioned
problems with financial  support of further research may raise doubts regarding the smooth
continuation of his research. However, taking into consideration all of the above comments and
a  noticable  progress  since  the  prior  evaluation,  despite  some  critical  comments,  the
Committee has decided to give the Ph.D. student a chance to continue his research work.
Thus, the final garde is positive. 

Doktorant: Damian Sierakowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Damiana
Sierakowskiego została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny
Plan  Badawczy,  Autoreferat  oraz  wykaz  dotychczasowych  publikacji  i  referatów
konferencyjnych.  Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  jest
opóźniona z  przyczyn niezależnych od Doktoranta,  lecz  podjęte  działania dają  nadzieję  na
uzyskanie pozytywnych rezultatów końcowych zgodnie z założonym planem badawczym. 
W ocenianym okresie pracy Doktorant zapoznał się z aktualnym stanem wiedzy w obszarze
zagadnień będących przedmiotem podjętego przez niego tematu rozprawy doktorskiej  oraz
przeprowadził  analizę  archiwalnej  dokumentacji  projektowo-konstrukcyjnej  i  instalacji
technologicznych pod kątem wyboru materiału do badań.  W tym celu przeanalizował  kilka
pozycji  bibliograficznych,  głównie  z  ostatnich  pięciu  lat.  W  ramach  realizowanej  pracy
wytypował  do swoich badań stal  w gatunku 800HT,  a następnie  pozyskał  próbki  materiału
poeksploatacyjnego.  Opracował  szczegółowy  program  dotyczący  badań  stali  800H/800HT
zarówno  dla  materiałów  i  złączy  poeksploatacyjnych,  jak  również  nowych  materiałów
hutniczych i  wykonywanych połączeń  spawanych.  Następnie  określił  wymagania  dotyczące
technologii wykonania tych złączy.
Badania naukowe rozpoczął od wykonania obróbki cieplnej próbek oraz analizy mikrostruktury
oraz mikro i  nanotwardości  Vickersa na zgładach metalograficznych. Mikrostrukturę  oceniał
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metodą mikroskopii świetlnej (LM) oraz skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
W trakcie wykonywania są badania korozji elektrochemicznej oraz obwodowych doczołowych
złączy spawanych rur. Proces spawania został wykonany z wykorzystaniem wiązki elektronów.
Uzyskane  dotychczas  wyniki  prac  zaprezentował  w  wystąpieniu  na  II  Międzynarodowej
Konferencji  Naukowej  pt.  "COP  potencjałem  rozwoju  oraz  innowacji  w  konstrukcjach  i
technologiach specjalnego przeznaczenia".
Z uwagi na pewne obiektywne przyc 

Doktorant: Andrzej Sikora 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Andrzeja
Sikory  została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty,  tj.  Indywidualny  Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową. 
W ocenianym okresie  pracy  doktorant opisał  aktualny  stan techniki  w obszarze  zagadnień
fotowoltaiki będący przedmiotem podjętego przez niego tematu rozprawy doktorskiej. Studia
literaturowe  przeprowadził w  oparciu  o  kilkanaście  pozycji  bibliograficznych,  głównie
zagranicznych,  z  ostatnich  lat  (2007 – 2021).  Za  cel  swojej  pracy  postawił  opracowanie
nowych materiałów w postaci  heterozłączy  tlenkowych typu n/p opartych na  perowskitach
La2Ti2O7-n i LaCoO3:Sr-p. Prace w tym zakresie podzielone zostały na kilka etapów, z których
część została wykonana w dotychczasowym okresie realizacji:
– Synteza tlenków. 
Tlenki  syntetyzowane  zostały  w  postaci  stałej  metodą  zol-żel  oraz  syntezy  mechanicznej.
Przeprowadzono badania struktury i własności elektrycznych.
– Osadzenie cienkich warstw metodą ablacji laserowej (PLD). 
Dobrane  zostały  parametry  procesu tak,  aby  otrzymane  cienkie  warstwy  miały  strukturę
nanometryczną  o  grubości  około  300  nm,  co  jest  warunkiem  uzyskania  odpowiednich
właściwości fotokatalitycznych.
– Badania struktury i właściwości elektrycznych cienkich warstw.
Badania prowadzono za pomocą: spektroskopii Ramana i spektroskopii UV/vis, skaningowej i
transmisyjnej  mikroskopii  elektronowej  (SEM,  TEM),  spektroskopii  fotoelektronów  (XPS),
dyfrakcyjnej rentgenowskiej analizy fazowej w geometrii Graizing (GDCRD).
Powyższe działania w znacznej mierze wypełniają założony plan badawczy. W kolejnym etapie,
uzupełniającym i rozszerzającym obecne prace, Doktorant przewiduje skoncentrowanie się na
fotokatalizie i właściwościach fotokondu 

Doktorant: Jędrzej Skibowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant podjął się bardzo ciekawego tematu badawczego z dziedziny historii idei. Wybrany
temat  jest  pionierski  na  gruncie  polskiej  nauki.  Plan  badawczy  doktoratu  mgr.  Jędrzeja
Skibowskiego jest realizowany terminowo, a nawet niektóre zadania są  wykonywane przed
czasem.  Wydaje  się,  że  Doktorant  panuje  nad  rozkładem  zadań  i  ma  spore  szanse  na
terminową  obronę  pracy.  Jeśli  chodzi  o kwestie  merytoryczne,  Doktorant powinien obecnie
skupić się na problemie spójności systemu myśli środowiska Eranosa. Na czym ten "wspólny
mianownik" ideowy miałby polegać? Jak go badać?
Należy  podkreślić,  że  mgr  Skibowski  bierze  udział  w  pracach  redakcyjnych  w  cenionym
wydawnictwie oraz w grancie badawczym dotyczącym duchowości Śląska Cieszyńskiego, wziął
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też udział w dwóch konferencjach; jednak warto, by zintensyfikował swoją aktywność naukową
poprzez udział w recenzowanych publikacjach.
W  czasie  przyszłej  obrony  Doktorant  powinien  zwrócić  uwagę  na  konstrukcję  swojej
prezentacji  i  wypowiedzi.  W czasie  spotkania  z  Komisją  Doktorant  skupił  się  głównie  na
interesującej  narracji  o środowisku, którym się zajmuje, o miejscu spotkań tych osób etc.,
zbyt  mało  natomiast  mówił  o  własnych  badaniach  i  wnioskach  badawczych  z  nich
wynikających. 

Doktorant: Maciej Sobczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja ds. Oceny Śródokresowej odbyła w dniu 5 września 2022 spotkanie z mgr Maciejem
Sobczykiem,  doktorantem na  Wydziale  Geologii,  Geofizyki  i  Ochrony  Środowiska  AGH.  W
trakcie  tego  spotkania  doktorant  złożył  wyjaśnienia  dotyczące  dotychczasowej  realizacji
Indywidualnego Planu Badawczego i odpowiadał na zadane pytania. W okresie pierwszych 4
semestrów  studiów  doktorant  zgodnie  z  planem  badawczym  przeprowadził  hydrotermalną
syntezę zeolitów oraz eksperymenty dotyczące ich sorpcji. Samodzielnie przygotował również
roztwór  wzorcowy  mieszaniny  naturalnych  izotopów  uranu,  który  będzie  potrzebny  do
eksperymentów nad usuwaniem izotopów uranu z roztworów wodnych,  a także stanowisko
laboratoryjne do chromatograficznego rozdzielania izotopów pierwiastków promieniotwórczych.
Doktorant brał także udział w pokrewnych badaniach w ramach szerszego zespołu naukowego
czego efektem stała się publikacja, która ukazała się w renomowanym periodyku Science of
the  Total  Environment.  Komisja  stwierdziła,  że  zadania  przewidziane  w  IPB  dla  okresu
pierwszych  4  semestrów  zostały  prawie  w  całości  wykonane  i  że  prowadzone  prace
reprezentują  wysoki  poziom  naukowy.  Dlatego  też  członkowie  Komisji  są  przekonani,  że
rozprawa doktorska zostanie ukończona w planowanym terminie. 

Doktorant: Michał Sobieraj 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja po przeanalizowaniu pisemnego autoreferatu doktoranta Pana mgr Michała Sobieraja z
realizacji  Indywidualnego  Planu  Badawczego  (tytuł  zagadnienia  badawczego  „Złożoność
informacyjna problemów numerycznych”) w szczególności po analizie terminowości i  jakości
wykonywania zadań wynikających z harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej oraz
po dyskusji z doktorantem, w trakcie której zadawane były pytania z zakresu jego aktywności
naukowo-badawczej  zmierzającej  do  osiągania  postępów  w  przygotowaniu  rozprawy
doktorskiej  stwierdziła  wykonanie  zaplanowanych  zadań  badawczych  w  sposób  rzetelny  i
terminowy.  Tematyka  badań  jest  ambitną  i  aktualną.  Wyniki  badań  dotyczące  rozprawy
doktorskiej zostały opublikowane w renomowanym czasopiśmie z listy JCR: P. Przybyłowicz, M.
Sobieraj, L. Stępień, Efficient approximation of SDEs driven by countably dimensional Wiener
process and Poisson random measure, SIAM Journal on Numerical Analysis, 2022 vol. 60 no.
2, s. 824–855.

Komisja  oceniła  pozytywnie  wszystkie  wyszczególnione  składniki  oceny  śródokresowej  i
jednomyślnie uznała, że doktorant Pan Michał Sobieraj w pełni spełnia wymagania związane z
tym etapem realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. 
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Doktorant: Tahereh Soleymani Angili 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The  research  issue  of  Tahereh  Soleymani  concerns  the  Life  Cycle  Assessment  (LCA)  of
Advanced Biofuel Production from Bio-Waste.
According to IPB, the implementation of four research tasks was planned. Two should have
been completed in June 2022, and one started. All the scheduled tasks have been completed;
the work is proceeding according to plan. 
For  semesters 1-4 (5),  there were literature studies,  the development of  a research plan,
collecting data and starting modelling and preparation of  the  paper  for  publication.  In an
interview  with  the  committee,  the  PhD  student  showed  very  good  orientation  both  in
theoretical and practical terms in the research topic. The student is well versed in the research
subject, knows how to define the research goal correctly and strives to achieve it according to
plan. In addition, PhD student established scientific cooperation with European research groups
to expand knowledge and acquire new research material.
One publication was prepared for MDPI Energies, with the student being the first author. The
results were also presented at conferences in Greece and USA.
Tahereh  Soleymani  is  oriented  in  the  field  of  research  undertaken.  She  presents  good
knowledge  reflected (at  least  partially  due  to  formal  limitations)  in the  quoted literature
review and preliminary analysis results. The implementation status of the tasks provided in
IPB for the mid-term evaluation period is in line with the schedule. Therefore, the commission
assessed and approved the implementation of the IPB. 

Doktorant: Bader Somaiday 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant zrealizował  wszystkie zaplanowane zadania z zakresu tematycznego opisanego w
„Indywidualnym planie badawczym”. Zadania obejmowały: Literature review, Literature review
and HAWT rotor, Solid work programing, 3D printing two models (Multi-cross section and Naca
4412 blades, ANSYS-Flaunt analysis +Experimental work, Preparation of papers. Przeprowadził
analizę wpływu rodzaju przekroju poprzecznego profilu lotniczego na sprawność łopat turbiny
wiatrowej o osi poziomej (HAWT). Analizie poddano trzy różne profile lotnicze: symetryczne
(NACA 4412), asymetryczne (NACA 0012), oraz nadkrytyczny (EPLER 417). Przeprowadzone
analizy  miały  charakter  zarówno  teoretyczny  jak  i  eksperymentalne.  Analizy  teoretyczne
wykonano za pomocą kodu Fortran 90, oraz kodu Qblade opartego na teorii  momentu pędu
elementów łopatkowych.  Solidworks  oraz  drukarkę  3D wykorzystano do zaprojektowania  i
wykonania łopatki do badań eksperymentalnych.
Opublikował pracę konferencyjną: The Influence of cross-section airfoil on the HAWT efficiency
na konferencji, 7th Virtual International Conference on Science, Technology and Management
in Energy,  Publisher  Mathematical  Institute  of  the  Serbian Academy of  Sciences  and Arts,
Belgrade, Serbia, December 16-17, 2021, 545-551. 

Doktorant: Piotr Soprych 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  doktorska  Pana  mgr.  inż.  Piotra  Soprycha  związana  jest  z  procesem pirolizy  opon.
Tematyka ta jest rozwija od szeregu lat przez różne ośrodki i jest istotna z punktu widzenia
środowiskowego.  Doktorant  w  swojej  pracy  koncentruje  się  na  poprawie  procesu pirolizy
poprzez zastosowanie katalizatorów pochodzenia roślinnego, a mianowicie popiołów z różnego
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rodzaju biomasy zawierających pierwiastki  aktywne. Scharakteryzował  karbonizaty,  a także
popioły, i  następnie ocenił  wpływ ich dodatku na proces zgazowania. Ponadto przeprowadził
szereg obliczeń kinetycznych.
Indywidualny  plan  badawczy  (IPB)  Doktoranta  obejmuje  realizację  czterech  etapów
(semestrów) do czerwca 2022. Wg planu powinien uczestniczyć w konferencjach naukowych,
co udało się zrealizować. Zgodnie z IPB Doktorantowi udało się uzyskać finansowanie badań w
ramach IDUB. Plan badań obejmował  także przygotowanie w raportowanym okresie dwóch
publikacji. Doktorant wskazuje, że jedna z publikacji została przygotowana w styczniu 2022 i
wysłana do Energy Reports, nadal znajduje się w trakcie recenzji. Kolejna publikacja została
przygotowana i jest na etapie wysyłania do czasopisma z listy JCR. 
Komisja oceniając postępy prowadzanych przez Doktoranta prac, w oparciu o przedstawioną
dokumentację,  jak  i  przeprowadzoną  dyskusję,  stwierdza,  iż  ich  realizacja  przebiega
poprawnie i zgodnie z założonym harmonogramem. 

Doktorant: Julia Sordyl 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 09.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantką  Julią  Sordyl  w  dniu  5  września  2022 komisja  pozytywnie  oceniła
realizację indywidualnego Planu Badawczego. Przedstawiony do oceny raport doktoratu oparty
jest  o  wszechstronne  badania  mineralogiczne  i  chemiczne  apatytów  i  piromorfitu  jako
narzędzia koncentracji ziem rzadkich, REE. Doktorantka wykonała założony plan z naddatkiem,
będąc już współautorką trzech publikacji o wysokim IF (w tym jednej jako pierwszy autor) i
patentu, współpracując ze światowej klasy krystalografami. Doktorantka odbyła staż naukowy
w USA oraz złożyła aplikację grantu NCN Preludium. Przedstawiony przez doktorantkę referat
pokazuje na bardzo zaawansowany etap prac badawczych, w tym wykonanych interpretacji.
Założone  w  planie  badawczym  zadania  zostały  zrealizowane  w  terminie,  co  pozwala  na
przewidywanie  terminowego  zakończenia  studiów  i  złożenia  rozprawy  o  bardzo  wysokim
walorze naukowym i technologicznym. 

Doktorant: Magdalena Starczewska 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 9.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantką  Magdaleną  Starczewską  w  dniu 5 września  2022 roku pozytywnie
oceniła realizację indywidualnego Planu Badawczego. Mgr Magdalena Starczewska w sposób
rzeczowy  przedstawiła  stan  realizacji  IPB.  Mgr  Starczewska  przeprowadziła  studia
literaturowe, ukończyła kursy online Raw Materials Manager Course, Nature Master Classes,
gPROMS,  współuczestniczyła w opracowaniu dwóch artykułów naukowych oraz przedstawiła
prezentację na Ogólnopolskim Kongresie Geotermalnym, wzięła udział w projekcie EnerGizerS,
dofinansowanego z Funduszy Norweskich.  Kolejnym zrealizowanym krokiem był  wyjazd do
elektrowni  geotermalnej  w Soultz – sous – Forets,  podczas którego Doktorantka pozyskała
dane niezbędne do dalszych prac nad rozprawą doktorską. Dane te pozwoliły na rozpoczęcie
analiz cyklu życia elektrowni w programie Open LCA. Zarówno z Autoreferatu jak i dyskusji z
doktorantką  jasno wynika,  że zagadnienie  badawcze  jest realizowane terminowo i  istnieją
bardzo  duże  szanse  na  pomyślne  zakończenie  studiów  doktoranckich  i  terminowe
przedstawienie rozprawy doktorskiej. 
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Doktorant: Bartłomiej Starzyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Przedłożony autoreferat  wraz  z  załącznikami  jednoznacznie  wskazuje,  że  Pan  mgr  inż.
Bartłomiej  Starzyk  wzorowo  i  terminowo  realizuje  Indywidualny  Plan  Badawczy  (IPB).
Doktorant  zrealizował  wszystkie  zadania  badawcze  z  semestrów  I  -  IV  i  konsekwentnie
realizuje dalsze zadania harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej. Co godne uwagi,
nakreślony szczegółowy IPB mocno ewoluuje w miarę postępu badań, które obejmują przede
wszystkim  oryginalną  metodę  wytopu  szkieł  fluoroindowych  domieszkowanych  jonami
pierwiastków  ziem  rzadkich.  Te  nowoczesne,  sfunkcjonalizowane  materiały  niskofononowe
znajdują  szerokie  zastosowanie  w  konstrukcji  czujników  fotonicznych.  W  tym  kontekście,
Doktorant wskazał  m.in.  czynniki  prowadzące  do krystalizacji  tych szkieł,  co umożliwi  ich
zastosowanie do produkcji aktywnych falowodów. Doktorant logicznie omawia i wskazuje nowe
koncepcje i  kierunki badawcze, co świadczy o Jego ciągłym rozwoju naukowym. W IPB, do
oceny  śródokresowej  przewidziano  przygotowanie  jednego  referatu  na  konferencję
międzynarodową  i  dwóch  artykułów  do  czasopism  z  listy  JCR.  Dotychczasowy,
udokumentowany  dorobek  naukowy  Doktoranta  obejmuje  3  artykuły  opublikowane  w
specjalistycznych czasopismach jak Sensors, Materials i Materials Research Bulletins, a także
wygłoszenie  2 referatów i  prezentację  3 posterów na  konferencjach międzynarodowych w
Szczyrku i  w Strasburgu. Jako wykonawca uczestniczył w realizacji  projektu NCN OPUS13 i
projektu  europejskiego  FET-Open  H2020  EU,  obecnie  jest  zatrudniony  w  projekcie  NCN
SONATA16, jest też kierownikiem projektu, który uzyskał w ramach wewnętrznego konkursu
Działanie  4  Inicjatywa  Doskonałości  -  Uczelnia  Badawcza  (IDUB)  AGH.  Aktualnie  jest
zaangażowany w organizację międzynarodowej konferencji  ICMS 2022 w Szczawnicy. Biorąc
pod uwagę zakres prac i już osiągnięte rezultaty oraz sygnalizowane propozycje rozszerzenia
tematyki  badań  w  opinii  Komisji,  Pan  mgr  inż.  Bartłomiej  Starzyk  zasługuje  na  ocenę
wyróżniającą. 

Doktorant: Łukasz Stępień 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po  zapoznaniu  się  z  Indywidualnym  Planem  Badawczym  (tytuł  zagadnienia  badawczego
„Złożoność informacyjna problemów numerycznych”), autoreferatem wraz z załącznikami, a
następnie, po wysłuchaniu referatu doktoranta Pana mgr Łukasza Stępienia i przeprowadzeniu
dyskusji  merytorycznej  w  formie  pytań  i  odpowiedzi,  z  uzupełniającymi  komentarzami
członków  Komisji,  stwierdzono  co  następuje:  przedłożona  dokumentacja  i  autoreferat
jednoznacznie wskazują,  że Pan mgr Łukasz Stępień sumiennie realizuje Indywidualny Plan
Badawczy (IPB) z zachowaniem terminowości i jakości wykonywanych zadań wynikających z
harmonogramu przygotowania rozprawy doktorskiej. Tematyka badań jest ambitną i aktualną.
Doktorant jest współautorem publikacji  w czasopiśmie SIAM Journal  on Numerical  Analysis
wysoko punktowanym na liście MEiN (140 pkt). Warto też wymienić nieprzeciętną działalność
doktoranta na rzecz studenckiego ruchu naukowego AGH (pełnienie funkcji koordynatora sekcji
olimpijskiej przy Studenckim Kole Matematyków AGH).

Komisja  oceniła  pozytywnie  wszystkie  wyszczególnione  składniki  oceny  śródokresowej  i
jednomyślnie  uznała,  że  doktorant  Pan  mgr  Łukasz  Stępień  w  pełni  spełnia  wymagania
związane z tym etapem realizacji Indywidualnego Planu Badawczego. 
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Doktorant: Barbara Stępień 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Student zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Student  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy  zadania  sformułowane  w  harmonogramie  rozprawy  doktorskiej  za  okres  od
1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka prac opublikowanych w czasopismach naukowych i  ich punktacja zgodnie z
zapisami  na stronie  Biblioteki  Głównej  AGH,  patenty/ wzory użytkowe.  Czy dotychczasowy
dorobek naukowy jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo  w  cyklicznych  seminariach  lub  konferencjach  naukowych  krajowych  i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej  jest
zadowalające? tak; 
Uczestnictwo w projektach badawczych, charakterystyka. Czy Student uczestniczy aktywnie w
innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące
zagadnienia: uściślenie tytułu pracy oraz zintensyfikowanie popularyzacji  wyników badań w
środowisku naukowym. 

Doktorant: Navaneethan Subramanian 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? tak;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta. 

Doktorant: Marek Sulewski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
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dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? nie;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
uściślenie  tytułu  rozprawy  doktorskiej,  skorygowanie  celu  i  zakresu  pracy  doktorskiej,
zwiększenie popularyzacji wyników badań w środowisku naukowym, większe zaangażowanie w
realizację projektów naukowo-badawczych. 

Doktorant: Tomasz Szczepkowicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
realizacja  zadań  zaplanowanych  harmonogramem  wymaga  uzupełnienia,  doprecyzowania
wymaga  koncepcja  budowy  robota  specjalistycznego,  zwiększenie  popularyzacji  wyników
badań  w  środowisku  naukowym,  zwiększenie  zaangażowania  w  projektach  naukowo-
badawczych. 

Doktorant: Piotr Szczerba 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem badawczym badań realizowanych przez Doktoranta jest wprowadzenie innowacyjnych
procedur  projektowych  i  obliczeniowych  w  zakresie  obliczania  strat  w  elementach
magnetycznych będących częścią układów energoelektronicznych produkowanych przez firmę
Fideltronik Poland Sp. z o. o.. Doktorant realizuje badania zgodnie z przedstawionym planem.
W szczególności zakończył realizację badań z semestrów I-III, natomiast zadania z semestru
IV  wykazują  wysoki  stopień  zaawansowania.  Wyniki  dotychczasowych  badań  zostały
opublikowane  w  postaci  pięciu  komunikatów  konferencyjnych,  w  których  Doktorant  jest
pierwszym  autorem.  Wszystkie  te  referaty  zostały  wygłoszone  na  międzynarodowych
konferencjach  naukowych.  Wyniki  badań  zostały  również  wdrożone  w  firmie,  w  której
Doktorant  jest  zatrudniony.  Doktorant  wykazuje  świadomość  swoich  dokonań  i  ma  jasno
sprecyzowane plany  badawcze na dalszy  etap realizacji  pracy  doktorskiej.  Po wysłuchaniu
prezentacji  Doktoranta  i  jego  odpowiedzi  na  zadawane  pytania  Komisja  jednomyślnie
postanowiła ocenić pozytywnie dotychczasową realizację badań. 
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Doktorant: Monika Szczuka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 09.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji z doktorantką Moniką Szczuką w dniu 5 września 2022 pozytywnie oceniła realizację
indywidualnego Planu Badawczego. Mgr Monika Szczuka w sposób rzeczowy przedstawiła stan
realizacji  IPB. Realizowane zagadnienie badawcze polega na próbie rekonstrukcji  stosunków
przestrzennych  i  historii  geotektonicznej  podłoża  Karpat,  na  podstawie  analizy  skał
krystalicznych (egzotyków) z  Grzbietu Śląskiego.  Doktorantka przedstawiła wstępne wyniki
badan, które wykonała we współpracy z Trinity College Dublin. Wyniki prac zostały ujęte w
przesłanej do redakcji publikacji. Doktorantka złożyła także wniosek o grant NCN Preludium.
Prace  badawcze  są  zaawansowane,  wyniki  analityczne  obiecujące,  założone  w  planie
badawczym  zadania  zostały  w  większości  zrealizowane  w  terminie,  co  pozwala  na
przewidywanie terminowego zakończenia studiów i złożenia rozprawy. 

Doktorant: Rafał Szela 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w  przedstawionym sprawozdaniu wykazał  postępy  w  pracy  doktorskiej.  Postępy
zostały  ocenione  pozytywnie.  Doktorant  uczestniczył  w  konferencjach.  W  sprawozdaniu
wykazał publikację dotyczącą tematyki doktoratu.. Zaplanowane zadania badawcze wynikające
z  planu  badawczego  zostały  zrealizowane  zgodnie  z  zaproponowanym  harmonogramem
badawczym. 
Celem pracy jest optymalizacja pracy reaktora Bartona pozwalających na produkcję  tlenku
ołowiu o założonych parametrach fizykochemicznych,  takich jak skład i  stopień rozwinięcia
powierzchni  czynnej. Pozwala to z jednej  strony wykorzystać ołów pochodzący z recyklingu
akumulatorów a z drugiej  strony ograniczyć  zużycie ołowiu w postaci  tlenkowej  w nowych
akumulatorach. Celem jest uzyskanie takiej  samej  gęstości  prądowej  w akumulatorze przy
obniżonej  masie  tlenku ołowiu używanego na  elektrody.  Zaprezentowany  przez  doktoranta
przegląd  literaturowy  wskazał  na  parametry  których  zmiana  i  optymalizacja  powinna
doprowadzić do uzyskania spodziewanych efektów. 
Produkcja tlenku ołowiu w reaktorze Bartona jest obarczona sporym zakresem niepewności
wynikającej ze zmienności składu wsadu i braku pełnej parametryzacji pracy reaktora. Partner
przemysłowy realizowanego Doktoratu Wdrożeniowego, Autopart, dysponuje największym na
świecie  reaktorem Bartona a proces w nim realizowany wymaga optymalizacji  pod kątem
świadomego sterowania dla osiągnięcia wymaganych właściwości tlenku ołowiu. 
Przedstawione  przez  Doktoranta osiągnięcia  są  merytorycznie  uzasadnione  do  realizacji
założonego celu przewodu doktorskiego. Podczas dyskusji Doktorant doprecyzował wątpliwości
jakie pojawiły się po analizie autoreferatu, przedstawił dalszy plan badań eksperymentalnych
oraz uzupełnił wnioski z dotychczasowej realizacji planu badawczego. 

Doktorant: Jakub Szydłowski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  doktorska  Pana  mgr.  inż.  Jakuba  Szydłowskiego  dotyczy  możliwości  zastosowania
mielonego  skład odpadowego  oraz  kalcynowanych glin  do  produkcji  cementu.  Po  analizie
indywidualnego  planu  badawczego  oraz  przedstawionych  do  oceny  materiałów  można
stwierdzić, że Doktorant zrealizował wszystkie zaplanowane prace. W trakcie studiów pozyskał
szereg  materiałów  takich  jak  cement  czy  stłuczka  szklana  oraz  oznaczył  podstawowe
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parametry  fizyczne  tj.  oznaczenie  krzywej  mielenia,  gęstości  oraz  powierzchnię  właściwą.
Oprócz podstawowych technik badawczych, Doktorant zastosował takie technik jak XRD, XRF,
TG,  DTA,  MIP,  mikroskopia  wysokotemperaturowa  czy  SEM.  Bazując  na  dotychczas
otrzymanych  wynikach  badań,  Doktorant  przedstawił  plan  dalszych  badań,  obejmujące
zagadnienia związane z karbonatyzacją spoiw. W ramach studiów, została opublikowana praca
w  czasopiśmie  „Cement,  wapno,  beton’  oraz  zostały  zaprezentowane  na  3  konferencjach
naukowych. Doktorant bierze udział  kilku projektach badawczych, złożył  również wniosek w
Konkursie Preludium.
Biorąc pod uwagę przedstawiony plan badawczy, analizę wykonanych prac badawczych oraz
dyskusję  z  Doktorantem,  Komisja  stwierdza,  że  realizacja  prac  przebiega  zgodnie  z
harmonogramem oraz praca doktorska zostanie zrealizowana w założonym terminie. 

Doktorant: Robert Świerszcz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Rozprawa doktorska Pana mgr. inż. Roberta Świerszcza dotyczy oceny wpływu węglików na
właściwości  materiałów  korundowo  węglowych.  Indywidualny  plan  badawczy  obejmuje  8
zadań, których 4 zostały już zrealizowane. W ramach prowadzonych prac Doktorant otrzymał i
scharakteryzował  przy  zastosowaniu  technik  rentgenograficznych  materiały  Al4C3.  Wyniki
uzyskanych  badań  pozwoliły  na  ocenę  właściwości  uzyskanych  materiałów  oraz  ich
optymalizację pod względem składu oraz warunków syntezy. Wyniki prac zostały opublikowane
w  czasopiśmie  „Materiały  ceramiczne”  oraz  dwóch  wzorach  przemysłowych  i  opisie
patentowym.  Analizując  plan badawczy  nie  było jasne  czy  zamieszczone  w opisie  prace  i
zgłoszenia  patentowe  będą  wchodziły  w  skład  rozprawy  doktorskiej.  W  trakcie  spotkania
Doktorant wyjaśnił, że dotychczas opublikowane wyniki  badań nie dotyczą badań w ramach
doktoratu, zapewnił jednak, że w najbliższym semestrze wyniki badań zostaną opublikowane.
W trakcie dyskusji, Komisja podkreśliła konieczność rozszerzenia metod badawczych o techniki
takie jak FTIR czy DTA/TG, gdyż zastosowanie jedynie technik dyfrakcyjnych może być nie
wystarczające  do  wyprowadzenia  istotnych  zależności  struktura-skład.  Doktorant  przyznał
Komisji rację i wskazał, że planowane badania będą w najbliższym czasie rozszerzone, a IPB
będzie  poddany  pewnym  koniecznym  korekcjom,  wynikającym  z  uzyskanych do  tej  pory
wyników badań. 
Komisja  na  podstawie  przedstawionego  planu badawczego,  wyników  prac  oraz  dyskusji  z
Doktorantem stwierdziła, że realizacja prac przebiega poprawnie, a planowany termin obrony
jest realny. 

Doktorant: Karolina Tomaszkiewicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Po analizie  autoreferatu na tle  przedstawionego Indywidualnego Planu Badawczego,  można
wnioskować, że dotychczasowe zaangażowanie Doktorantki w realizację prac badawczych jest
systematyczne  i  zgodne  z  przyjętym  Indywidualnym  Planem  Badań.  Doktorantka  w
autoreferacie potwierdza znajomość teoretycznych podstaw badanego zagadnienia. Widoczne
są wymierne efekty pracy. Przeprowadzono już część badań na obiektach mostowych, które
stanowią  podstawę  do  budowy  bazy  danych  i  algorytmów  obliczeniowych.  Przygotowane
publikacje  (3  pozycje  w  tym  artykuły  i  referat  konferencyjny)  wskazują  na  umiejętność
Doktorantki  w  zakresie  opracowania  materiału  badawczego  i  konstruowania  wypowiedzi
naukowych.  Warto  podkreślić  aktywny  udział  w  licznych  konferencjach  naukowych  i
zaangażowanie Doktorantki w wydarzenia popularyzujące naukę. Komisja po zapoznaniu się i
analizie przedstawionej dokumentacji oraz rozmowie z Doktorantem stwierdza, że postępy są
zadowalające. Praca doktorska rokuje na ukończenie w terminie. 
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Doktorant: Patrycja Trestka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i  postępów w realizacji  pracy doktorskiej  Patrycji
Trestki  została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty,  tj.  Indywidualny  Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktorantkę planem. Doktorantka wykazuje się dużą aktywnością i inwencją
naukową. W ocenianym okresie pracy Doktorantka opisała aktualny stan techniki w obszarze
zagadnień będących przedmiotem podjętego przez nią tematu rozprawy doktorskiej z zakresu
produkcji  pianek  poliuretanowych  oraz  wytwarzania  bio-polioli,  a  także  z  zakresu  metod
badawczych  oraz  stosowanych  napełniaczy  do  modyfikacji  produktów  PUR.  W  tym  celu
przeanalizowała kilkanaście najnowszych publikacji,  głównie z ostatnich pięciu lat,  zarówno
krajowych jak i zagranicznych.
W ramach realizowanej pracy wykonane zostały próbki do badań. Zsyntezowano 13 różnych
materiałów: piankę  referencyjną  oraz  kompozyty  zawierające  od 5 do 15% modyfikatora:
łuski  słonecznika,  łuski  ryżu,  łuski  gryki  oraz  popiół  z  biomasy.  Przeprowadzone  przez
Doktorantkę  badania  pozwoliły  ocenić  możliwości  zastosowania  popiołu  z  biomasy  oraz
napełniaczy  biodegradowalnych  w  technologii  produkcji  sztywnej  pianki  poliuretanowej.
Doktorantka uznała, że analizowane rodzaje modyfikatorów można zastosować w produkcie
PUR. Podkreśla przy tym, że właściwości produktu z napełniaczem zależą od rodzaju i stężenia
modyfikatora  w  materiale.  Jednak  w  celu  całkowitego  potwierdzenia  postawionej  tezy
badawczej zamierza przeprowadzić jeszcze kolejne badania otrzymanych kompozytów. Biorąc
pod uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania  poszczególnych
etapów badań  Komisja  stwierdziła,  że  badania  prowadzone  są  prawidłowo i  nie  dostrzega
zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Syed Uddin 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

The Commission referred to the Mr. Uddin’s Individual Research Plan (IRP) and his Summary
of  Academic  Accomplishments  with attachments.  The  Commission compared the  achieved
results with IRP.
The research issue of  Mr.  Uddin is  concerned with developing a new technology for  video
transmission that provides  its  high reliability  and keep low latency.  According to IRP,  the
implementation of seven tasks is planned. Three of them should have been completed by the
end of Semester 4 (September 30).
The first task was concerned with literature studies and was completed. Basing on this studies
one paper was completed. The second task was devoted to form a theoretical framework. This
task was also completed. The proposed framework was described in a conference paper.
The third task has been devoted to set up the research experiment. This task is in progress,
however, some results of this study was submitted to conference proceedings.
The results presented by Mr. Uddin concern tuning the parameters of well-known video codecs
(e.g. H265). In the Commission’s opinion it is necessary to analyse video steaming systems
(e.g. MPEG-DASH). 
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Doktorant: Katarzyna Ungeheuer 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Katarzyny
Ungeheuer została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj. Indywidualny Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktorantkę planem. Doktorantka wykazuje się dużą aktywnością i inwencją
naukową. 
W ocenianym okresie pracy doktorantka opisała aktualny stan techniki w obszarze zagadnień
będących przedmiotem podjętego przez  nią  tematu rozprawy  doktorskiej  z  zakresu ogniw
opartych  na  materiałach  bezkrzemowych.  Zebraną  wiedzę  zawarła  w  przeglądzie  pt.
„Pozyskiwanie  energii  słonecznej  w  XXI  wieku  –  bezkrzemowe,  cienkowarstwowe  ogniwa
fotowoltaiczne”,  który  wydano  w  grudniu  2021  roku.  Zostały  tam  zebrane  podstawowe
informacje dotyczące tlenkowych ogniw słonecznych, literatura dotycząca właściwości tlenków
miedzi oraz ich wykorzystania w dziedzinie fotowoltaiki. Dalsze studia literaturowe, dotyczące
tlenku  cynku  czy  potrzebne  do  napisania  artykułów  naukowych  doktorantka  prowadzi  na
bieżąco z myślą o kolejnych artykułach w oparciu o najnowszą literaturę w tym zakresie.
Część badawczą swojej pracy doktorantka podzieliła na szereg działań wpisujących się w IPB.
W ocenianym okresie są one następujące:
1.  Przygotowanie  warstw  tlenków  miedzi  do  modyfikacji  metodą  implantacji  jonowej.
Przygotowanie cienkich warstw tlenków miedzi zostało przeprowadzone jesienią 2020 i wiosną
2021  roku.  Materiał  był  nanoszony  metodą  reaktywnego  rozpylania  magnetronowego.  W
styczniu  i  lutym  2021  przeprowadzono  pomiary  własności  elektrycznych  próbek  cienkich
warstw tlenków miedzi.
2. Przeprowadzenie procesu implantacji jonowej. Proces implantacji został przeprowadzony w
Instytucie  Fizyki  Jądrowej  PAN  w  Krakowie.  Implantacja  była  przeprowadzona  w  dwóch
seriach: w grudniu 2020 r. i w marcu 2021 r.
3. Badania właściwości strukturalnych próbek po proce 

Doktorant: Aleksandra Urbańczyk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Celem prac badawczych doktorantki jest opracowanie nowych, zmodyfikowanych algorytmów
ewolucyjnych inspirowanych odkryciami z dziedziny socjokognitywistyki. 

Wyróżnić należy następujące osiągnięcia:

1. Zaproponowanie socjokognitywnej wersji strategii ewolucyjnej, implementacja i weryfikacja
algorytmu.
2. Opracowanie nowych algorytmów bazujących na paradygmacie EMAS (Evolutianary Multi-
Agent System).
3. Przeprowadzenie badań związanych z metaheurystyką inspirowaną koncepcją zaczerpniętą z
psychologii społecznej.

Doktorantka  jest  również  aktywna  w  badaniach  nie  wymienionych  explicite  w  IPB,  lecz
poszerzających kompetencje poznawcze.  Wymienić  tu należy udział  w pracach dotyczących
różnorodności  osobników  w  algorytmach  mrówkowych  oraz  adaptacji  parametrów
wyszukiwania algorytmu ewolucyjnego z zastosowaniem sieci neuronowej.

Prace te należy uznać za nowatorskie i interdyscyplinarne. 
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W  połączeniu  z  faktem,  iż  doktorantka  wypełnia  indywidualny  plan  badawczy  zgodnie  z
założeniami, a nawet wyprzedza go, pozytywnie rokuje co do dalszej części doktoratu. 

Doktorant: Michał Waląg 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Oceniany harmonogram pracy obejmuje 11 zadań badawczych. W pierwszym etapie Doktorant
dokonał  przeglądu  literatury.  Na  jego  postawie  sformułował  hipotezę,  w  której  założono
skuteczną  poprawę  właściwości  plastycznych  magnezu  w  wyniku  rozdrobnienia  jego
mikrostruktury z wykorzystaniem konwencjonalnego procesu wyciskania. Do badań wybrano
technicznie  czysty  magnez.  Wytworzono kilkanaście  wariantów  magnezu o  różnej  średniej
wielkości  ziarna, co pozwoliło w szerokim spektrum ocenić  plastyczność  takich materiałów.
Kolejne  zadania  dotyczą  realizacji  planu  badawczego  z  wykorzystaniem  kilku  technik
badawczych. Na podstawie wyników badań wytrzymałościowych stwierdzono, że rozdrobienie
ziarna ma znaczący wpływ na plastyczność czystego magnezu. Poniżej wielkości ziarna 3 m
zaobserwowano efekt  zwiększonej  plastyczności,  który  był  bardziej  wyraźny  podczas  prób
ściskania.  Badania mikrostruktury i  tekstury magnezu o różnej  wielkości  ziarna przed i  po
deformacji  wskazały  na  różnice  w  mechanizmie  odkształcenia  zależne  od  warunków
obciążenia.  Przedstawione  wyniki  mają  charakter  poznawczy  i  świadczą  o  dobrym
przygotowaniu  Doktoranta  do  prowadzenia  samodzielnie  badań  naukowych  przy  użyciu
odpowiednio  dobranych  technik  badawczych.  Doktorant  bardzo  starannie  przeanalizował  i
zinterpretował otrzymane wyniki. 
Podsumowując, zaplanowane zadania badawcze zostały realizowane. Doktorant zaprezentował
swoje osiągnięcia naukowe na trzech konferencjach o zasięgu krajowym. Dodatkowo podjął
starania o dofinansowanie swoich badań w ramach konkursu IDUB oraz OPUS 22 NCN. 

Doktorant: Filip Wątorek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Prace  badawcze podejmowane przez  Doktoranta dotyczą  predyktywnego monitoringu stanu
technicznego turbin wiatrowych, w szczególności z wykorzystaniem układów samowzbudnych.
Układy te bazują na różnicach w częstotliwościach drgań występujących w komponentach w
różnym  stanie  zużycia.  W  ramach  prowadzonych  prac  Doktorant  opracował  stanowisko
pomiarowe z modelem turbiny wiatrowej i  elektronicznym układem pomiarowym. Model ten
wykorzystywany  był  do  pomiarów  w  tunelu  aerodynamicznym.  Uzyskane  wyniki  zostały
zaprezentowane  na  międzynarodowej  konferencji.  Ponadto,  Doktorant  jest  współautorem
wysoko punktowanej publikacji z listy filadelfijskiej, a także planuje przedstawić dalsze wyniki
badań w punktowanym czasopiśmie w najbliższej przyszłości. Doktorant prezentuje zarówno
dotychczasowy efekt działań, jak i plany na dalsze etapy prac badawczych w sposób jasny i
niebudzący zastrzeżeń. Po wysłuchaniu prezentacji Doktoranta i jego odpowiedzi na zadawane
pytania Komisja jednomyślnie postanowiła ocenić pozytywnie dotychczasową realizację badań.

Doktorant: Grzegorz Węgrzyn 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematem  ocenianej  rozprawy  są  zagadnienia  związane  z  rozwojem  systemów  detekcji
promieniowania jonizującego, w szczególności zbadanie możliwości zwiększenia rozdzielczości
energetycznej  detektorów.  Dotychczasowe  wyniki  badań  to  wykonanie  wstępnej  analizy  i
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optymalizacji  takich metod jak nadpróbkowanie, skorelowane wielokrotne próbkowanie oraz
opis  i  budowa prototypu nowej  metody  pośredniego pomiaru napięcia,  która  może  zostać
zaimplementowana wewnątrz detektora promieniowania jonizującego. 

Zgodnie z IPB realizacja rozprawy do momentu oceny śródokresowej obejmuje następujące
zadania:
1. Studia literaturowe (semestr 1)
2. Opis teoretyczny nowej techniki (semestr 2)
3. Projekt układu nr 1 do przetestowania opracowanego rozwiązania (semestry 3)
4. Ciąg dalszy projektowania
4.  Ciąg dalszy projektowania oraz produkcja układu nr  1 do przetestowania opracowanego
rozwiązania (semestr 4)

Na  podstawie  prezentacji  osiągnięć  w  autoreferacie  można  stwierdzić,  że  wszystkie
zaplanowane zadania zostały zrealizowane. Do najważniejszych wyników prac można zaliczyć:
opracowanie  i  implementacja  nowego  algorytmu  pośredniego  pomiaru  napięcia,
przeprowadzenie  analizy  metod CDS/CMS oraz  nadpróbkowania,  przeprowadzenie  wstępnej
analizy algorytmu pomiaru dwóch wielkości, zaprojektowanie prototypowego układu scalonego.

Komisja stwierdza, że doktorant zrealizował  dotychczasowe plany publikacyjne określone w
Indywidualnym Planie Badawczym. Doktorant opublikował 2 artykuły naukowe:
1. P. Kmon, R. Szczygieł, R. Kłeczek, D. Górni, G. Węgrzyn, A. Niedzielska, K. Sitko, P. Drwal,
Spectrum1k — integrated circuit for  medical  imaging designed in CMOS 40 nm, Journal  of
Instrumentation,  ISSN  1748-0221,  2022,  vol.  17,  no.  3,  art.  no.  C03023,  s.  1-2,  22nd
international workshop on Radiation imaging detectors : June 27–July 1, 2021, Ghent, Belgium
2. G. Węgrzyn, R. Szczygieł, Voltage measurements using noise distribution — Pomiar napięcia
z wykorzystaniem szumu, Przegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-209 

Doktorant: Sebastian Wilk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Tematyka pracy  doktoranta dotyczy  wytworzenia nowoczesnego biomateriału,  który  swoimi
właściwościami fizykochemicznymi i biologicznymi będzie w jak najwyższym stopniu zbliżony
do naturalnej  ECM,  i  który  będzie  zdolny do wspomagania rozwoju komórek w hodowlach
laboratoryjnych  w  warunkach  in  vitro.  Zdolność  materiału  do  przewodzenia  sygnałów
elektrycznych  została  uzyskana  poprzez  domieszkowanie  materiału  sfunkcjonalizowanymi
powierzchniowo  nanorurkami  węglowymi.  W  celu  zachowania  naturalnej  morfologii  ECM,
nanokompozyty  otrzymane  zostały  w  postaci  włóknistej  dzięki  wykorzystaniu  techniki
elektroprzędzenia. Rozprawa doktorska ma duży potencjał aplikacyjny i może przyczynić się w
znaczącym stopniu do rozwoju wyspecjalizowanych metod hodowli  i  różnicowania komórek
tkanek miękkich organizmu ludzkiego, w warunkach laboratoryjnych. Doktorant opublikował
wyniki swoich badań w sumie w siedmiu materiałach konferencyjnych i czasopismach, w tym
dwóch czasopismach o całkowitej punktacji 140 i 100 punktów. Uczestniczyła także czterech
konferencjach  międzynarodowych.  Dotychczasowe  wyniki  zrealizowanych  badań
laboratoryjnych zawarte  w  autoreferacie  wskazują  jednoznacznie  na  prawidłową  realizację
doktoratu  zgodnie  z  Indywidualnym  Planem  Badawczym  i  stanowią  przesłankę,  iż  praca
doktorska zostanie ukończona w założonym terminie. 
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Doktorant: Radosław Wnuk 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i postępów w realizacji pracy doktorskiej Radosława
Wnuka  została  przeprowadzona  w  oparciu  o  dokumenty  tj.  Indywidulany  Plan  Badawczy,
Autoreferat  oraz  wykazu dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.  Komisja
jednomyślnie stwierdziła, że realizacja pracy doktorskiej przebiega zgodnie z założonym przez
Doktoranta planem. 
W ocenianym okresie Doktorant opisał aktualny stan wiedzy i techniki w obszarze zagadnień
odnoszących się  do materiałów spiekanych na osnowie cyrkonu oraz ich utleniania.  Studia
literaturowe zostały przeprowadzone na podstawie 15 aktualnych pozycji  literaturowych, na
podstawie których dokonano wyboru pierwiastków stopowych prowadzących do optymalnego
zachowania korozyjnego i  właściwości  mechanicznych uzyskanych spieków. W autoreferacie
opisano metodologie badawczą oraz w zwięzły sposób przedstawiono uzyskane wyniki badań
dla  materiałów  spiekanych  uzyskanych  dwoma  metodami:  w  procesie  KOBO  i  SPS.
Przeprowadzono analizę uzyskanych materiałów pod kątem gęstości, twardości. Odporności na
korozję oraz wpływu techniki konsolidacji proszkowej mieszanki na mikrostrukturę. Wykonanie
tych badań potwierdziło wstępne wnioski przedstawione przez Doktoranta. Niestety w części
doświadczalnej  mało  precyzyjnie  została  opisana  metodologia  badawcza.  Zabrakło
precyzyjnego opisu stosowanych metod analizy obrazów mikrostruktury oraz ilościowej oceny
udziału fazy α-Zr i β-Zr w uzyskanych spiekach. 
Podczas  dyskusji  Doktorant doprecyzował  i  uzupełnił  powyższe  braki.  Przedstawione  przez
Doktoranta osiągnięcia są merytorycznie uzasadnione do realizacji założonego celu przewodu
doktorskiego. Komisja pozytywnie oceniła realizację Indywidualnego Planu Badawczego Pana
Radosława Wnuka. 

Doktorant: Jagoda Worek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 5.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z  doktorantem Jagodą  Worek,  pozytywnie oceniła realizację  Indywidulanego Planu
Badawczego  (IPB).  Podczas  posiedzenia  komisji  oceniającej  doktorantka  szczegółowo
przedstawiła stan realizacji  IPB.  Zaplanowane w ramach IPB zadania:  studia  literaturowe,
analiza  i  opracowanie  wyników  separacji  i  identyfikacji  mikroplastiku  z  próbek  osadów
ściekowych i pyłów zawieszonych, wpływ procesów starzenia sztucznego na wybrane polimery,
przeprowadzenie starzenia sztucznego wybranych polimerów, badania związane z określeniem
zmian związku chemii oraz określenie zdolności adsorpcyjnych zostały zrealizowane zgodnie z
planem przedstawionym przez  doktorantkę  w  IPB.  Zadania  zaplanowane  na  semestr  IV  -
Przeprowadzenie  badań  związanych  z  wpływem  najczęściej  używanych  metod  separacji  i
trawienia  (utleniające,  kwasowe  i  zasadowe)  na  matryce  próbek  środowiskowych  oraz
degradacje mikroplastiku są w trakcie realizacji, przy czym należy podkreślić, że zadania te są
w stanie zaawansowanym co potwierdza duże prawdopodobieństwo realizacji w zaplanowanym
terminie. Należy podkreślić, że doktorantka jest współautorem 11 referatów konferencyjnych
oraz jednego artykułu naukowego w czasopiśmie – Energies. Z autoreferatu jak i dyskusji z
doktorantem podczas posiedzenia komisji jednoznacznie wynika, że zaplanowane zagadnienia
badawcze są realizowane terminowo co daje duże szanse na pomyślne zakończenie realizacji
doktoratu w formie napisanej rozprawy doktorskiej – Występowanie i analiza mikroplastiku w
środowisku wodnym. 
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Doktorant: Dariusz Woźniak 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W swojej  pracy  doktorskiej  mgr  Dariusz  Woźniak  zajmuje  się  fundamentalnymi,  z  punktu
widzenia podstaw mechaniki kwantowej, zagadnieniami ewolucji nieuporządkowanych układów
dynamicznych  w  obecności  procesów  dyssypacji  oraz  dekoherencji.  W  centrum
zainteresowania  podejścia  teoretycznego  jest  znany  formalizm  Wignera  zdefiniowany  w
przestrzeni  fazowej  i  oparty o rzeczywistą funkcję rozkładu gęstości,  w miejsce zespolonej
funkcji  falowej,  co umożliwia m.in. skonstruowanie adekwatnych modeli  matematycznych z
użyciem kwantowych równań ruchu uwzględniających oddziaływanie  układu z  otoczeniem i
analizę  stabilności  rozwiązań  tych  równań  w  oparciu  o  uzyskane  na  drodze  symulacji
numerycznych,  portrety  fazowe oraz czasowe zmiany wielkości  entropowych.  Doktorantowi
udało się zaimplementować podejście Wignera oraz zastosować tzw. metodę split-operator do
opracowania programu w języku C++ i  zweryfikować  na dobrze znanych przypadkach: (i)
ewolucji stanu kota Schrodingera w obecności potencjału zależnego od czasu oraz (ii) ewolucji
oscylatora nieliniowego zaburzonego oscylującym polem elektrycznym. Uzyskane wyniki  są
obiecujące, m.in. dzięki wyznaczeniu parametrów dynamicznych układu w postaci czasowych
zależności  współczynników  transmisji  i  uwięzienia,  entropii  Shannona,  parametru
„nieklasyczności” , a nawet czasu oddziaływania. Pomimo widocznych postępów naukowych,
trochę  może  niepokoić  brak  przełożenia  uzyskanych  wyników  na  anonsowane  w  planie
badawczym publikacje czy choćby ich manuskrypty. Dariuszowi Woźniakowi nie udało się też
złożyć  wniosku projektu do  NCN,  niemniej  wspomniane  2 niezrealizowane  zadania  IPB  w
najbliższym czasie powinny zostać sfinalizowane. Warto jednak podkreślić, że wyniki których
współautorem  jest  D.  Woźniak,  zostały  zaprezentowane  na  dwóch  konferencjach
międzynarodowych.
W opinii  komisji  powodzenie  realizacji  doktoratu nie  budzi  obaw z  uwagi  na  stopień jego
zaawansowania  oraz  perspektywę  szybkiego  uzupełnienia  niezrealizowanych  zadań
badawczych. 

Doktorant: Tomasz Wójtowicz 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Doktorant w ramach pierwszych dwóch lat studiów dokona przeglądu literatury  krajowej  i
zagranicznej na temat korozji, pomiarów tempa korozji jak również w zakresie zapobiegania i
minimalizacji  zjawiska  korozji.  Doktorant  zaprezentował  wybrane  dane  przemysłowe  w
zakresie monitorowania zjawiska korozji i działań minimalizujących szkodliwy wpływ zjawiska
na  elementy  przewodu  wiertniczego.  Doktorant  wykazał  zależność  miedzy  prędkością
wiercenia i temperatura a prędkością postępu korozji. Doktorant przedstawił poczynione prace
nad  budowa  stanowiska  badawczego  do  pomiaru  korozji  w  warunkach  otworowych
zainstalowanego na terenie firmy w której realizowany jest doktorat wdrożeniowy. Doktorant
wykazał  się jedna publikacja w czasopiśmie branżowym "Nowoczesne urządzenie wiertnicze
dla środowiska naturalnego i środowiska pracy" opublikowana w czasopiśmie Wyższego Urzędu
Górniczego  "Bezpieczeństwo  pracy  i  ochrona  środowiska  w  górnictwie".  Brak  publikacji  z
Impact Factor,  która jest w trakcie przygotowywania.  Rekomendujemy przyspieszenie prac
laboratoryjnych i polowych oraz wzmożenie prac publikacyjnych, zwłaszcza w czasopismach z
IF. 
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Doktorant: Wojciech Wronka 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? nie;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
realizacja  zadań  zaplanowanych  harmonogramem  wymaga  uzupełnienia,  zwiększenie
popularyzacji  wyników  badań  w  środowisku  naukowym,  zwiększenie  zaangażowania  w
projektach naukowo-badawczych. 

Doktorant: Wojciech Wróbel 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 5.09.2022 r.  Komisja  oceniająca,  na  podstawie  przedstawionej  dokumentacji  oraz
dyskusji  z doktorantem Wojciechem Wróblem, pozytywnie oceniła realizację Indywidulanego
Planu  Badawczego  (IPB).  Podczas  posiedzenia  komisji  oceniającej  doktorant  szczegółowo
przedstawił  stan realizacji  IPB.  Zaplanowane  w  ramach IPB  zadania:  studia  literaturowe,
uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie artykułu naukowego, przygotowanie grantu dot.
badań  w  zakresie  zagospodarowania  stałych  pozostałości  z  przeróbki  odpadów,  analiza
popiołów  powstałych  w  procesie  termicznego  przekształcania  odpadów  zostały  w  pełni
zrealizowane. Zadania zaplanowane na semestr 4 (planowany termin realizacji – 30.09) są w
stanie zaawansowanym co potwierdza duże prawdopodobieństwo realizacji  w zaplanowanym
terminie  –  30.09.  Należy  podkreślić,  że  doktorant  jest  współautorem  4  referatów
konferencyjnych oraz jednego artykułu naukowego w prestiżowym czasopiśmie – Renewable
Energy. Z autoreferatu jak i dyskusji z doktorantem podczas posiedzenia komisji jednoznacznie
wynika, że zaplanowane zagadnienia badawcze są realizowane terminowo co daje duże szanse
na  pomyślne  zakończenie  realizacji  doktoratu w  formie  napisanej  rozprawy  doktorskiej  –
Synteza  geopolimerów  o  wybranych  właściwościach  aplikacyjnych  z  zastosowaniem
materiałów odpadowych pochodzących z zakładu termicznego przekształcania odpadów. 

Doktorant: Andrzej Zakręcki 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
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od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? nie; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
wzmocnienie  elementu  naukowego  rozprawy  doktorskiej  z  uwzględnieniem  dyscypliny
naukowej inżynieria mechaniczna, zmiana dyscypliny naukowej na biomedyczną, zwiększenie
popularyzacji wyników badań w środowisku naukowym. 

Doktorant: Mohammad Zamani Ahmad Mahmoudi 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Kandydat wykonał  zakładany plan badawczy na pierwsze dwa lata studiów doktorskich.  W
ramach  przeprowadzonych  prac  przeanalizował  szeroko  dostępną  literaturę  światową
obejmującą zagadnienia wpływu parametrów mechanicznych skał oraz stosowanego medium
na  wskaźniki  poro-elastyczne.  Następnie  przeprowadził  badania  laboratoryjne  oszacowania
wartości  współczynnika  Biota  dla  przykładowego  materiału skalnego  (piaskowiec  z  Kielc).
Wykorzystał do tego celu urządzenie do analiz prędkości fali przepływu przez materiał skalny.
Wyniki tych badań opublikował w 3 artykułach (2 z IF). Dodatkowym ciekawym rozwiązaniem
jakie  przedstawił  Doktorant  jest  analiza  współczynnika  bezpieczeństwa  określonego  dla
hydrodynamicznych wskaźników piaskowca. Wyniki tych badań zostały również wydrukowane
w czasopiśmie z IF. Poza tym Doktorant prowadził badania zawiązane możliwością eksploatacji
kosmosu (marsa) oraz zastosowaniem metod sieć neuronowych do analiz górniczych. Komisja
stwierdza  że  przedstawione  osiągnięcia  w  pełni  spełniają  warunki  pozytywnej  oceny
śródokresowej Doktoranta. 

Doktorant: Sebastian Zarębski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Komisja  zapoznała  się  z  przedłożonymi  dokumentami  (IPB  oraz  autoreferatem  wraz
załącznikami) oraz porównała wyniki osiągnięte przez doktoranta z zadaniami sformułowanymi
w IPB.
IPB określa osiem zadań, które powinny być wykonane do końca semestru IV. Zadania te są
związane z  obszarem szeroko pojętej  sztucznej  inteligencji,  która  ma wspomóc w sposób
zautomatyzowany personel w utrzymaniu sieci telefonii komórkowych.
Pierwsze  zadanie  dotyczyło  studiów  literaturowych  a  następne  wyboru  modelu  sieci
neuronowych,  które pasowałby do zbioru danych (logi,  opisy  błędów) gromadzonego przez
operatora  sieci.  Zadania  te  zostały  wykonane  i  określono  model  językowy  oparty  o
architekturę transformera (BERT).
Kolejne  zadanie  dotyczyło  uściślenia  problemu badawczego  m.in.  w  postaci  zastosowania
wnioskowania wariacyjnego, oparcia się na słownictwie 3GPP i występującej w dokumentacji
firmowej firmy NOKIA.
Następnie dokonano implementacji  połączonych sieci neuronowych CNN i LSTM oraz modelu
transformera BERT. Osiągane wyniki  były na bieżąco dyskutowane z inżynierami  firmy Bell
Labs.
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Wyniki realizacji zadań przestawiono w dwóch artykułach naukowych: jednego przyjętego na
konferencję KSTiT (wybrany jako rozszerzona publikacja do MPDI Electronics) oraz drugiego
załączonego w postaci draftu do autoreferatu (planowane zgłoszenie do IEEE Access).
Należy podkreślić, że realizacja badań ma ścisłe powiązanie z działalnością firmy NOKIA, w
której  zatrudniony  jest  doktorant.  Doktorant  na  bieżąco  dyskutuje  osiągane  wyniki  z
pracownikami tej firmy pod kątem ich praktycznego wykorzystania.
Doktorant przedstawił jasno sprecyzowany plan dalszych działań prowadzących do ukończenia
pracy doktorskiej. 

Doktorant: Patryk Zdziobek 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Praca  doktorska  Pana  mgr.  inż.  Patryka  Zdziobek  dotyczy  otrzymywania  antyutleniaczy
poprzez  zastosowanie  bakterii  kwasu  mlekowego  i  przeprowadzenie  z  ich  udziałem
transformacji cukrów do polifenoli, przy czym źródłem cukrów są warzywa i owoce. W ramach
pracy dokonano  badań  przesiewowych soków  pod kątem zawartości  polifenoli  i  określono
grupę  warzyw  o  największych  właściwościach  bioaktywnych.  Doktorant  określił  wpływ
temperatury na zawartość produkowanych przez bakterie Lactobacillus polifenoli. Ponadto w
ramach realizacji  pracy zmodyfikował  procedury analityczne służące oznaczniu polifenoli  w
matrycach organicznych.
Indywidualny  plan  badawczy  (IPB)  Doktoranta  obejmuje  realizację  czterech  etapów
(semestrów) do czerwca 2022. W sprawozdaniu z realizacji  planu Pan P. Zdziobek podzielił
etapy  na  liczne  zadania,  które  opisuje.  Wg IPB  Doktorant  powinien uczestniczyć  w  kilku
konferencjach o zasięgu krajowym i  międzynarodowym. I  faktycznie tak się stało, nawet z
naddatkiem.  W  wyniku  udziału  w  konferencjach  powstało  kilka  publikacji  w  materiałach
konferencyjnych. Ponadto Doktorant wysłał  artykuł  do czasopisma Molecules, który obecnie
znajduje  się  na  etapie  recenzji.  W  pierwszych  dwóch  latach  zaplanowano  przygotowanie
publikacji do czasopisma z IF (3 semestr), złożenie projektu Preludium (4 semestr), a także
wniosku w ramach IDUB (2 semestr). Zarówno wniosek o finansowanie w ramach IDUB, jak i
Preludium  (2022/45/N/ST4/03725)  zostały  złożone.  Wniosek  w  ramach  IDUB  nie  uzyskał
finansowania.  Doktorant  uzyskał  dofinansowanie  w  programie  Grant  Rektora  AGH.  W
przypadku publikacji  z  IF  Doktorant wskazuje,  że jest ona w trakcie  przygotowywania  do
czasopisma Polish Journal of Food and Nutrition Sciences (IF = 2,736), jednakże ze względu na
brak odczynników nie ma możliwości jej skończenia.
Komisja oceniając postępy prowadzanych przez Doktoranta prac, w oparciu o przedstawioną
dokumentację,  jak i  przeprowadzoną  dyskusję,  stwierdza, iż  realizacja zaplanowanych prac
przebiega poprawnie i 

Doktorant: Urszula Zemlińska-Sikora 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W dniu 6 września 2022 roku odbyło się  posiedzenie Komisji  Oceny Śródokresowej  Szkoły
Doktorskiej  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie  w  dyscyplinie  Nauki  o  zarządzaniu i
jakości.  Podczas  otwartej  części  posiedzenia  Doktorantka  dokonała  prezentacji  ustaleń
poczynionych w toku prowadzonych prac badawczych,  a następnie  odbyła się  dyskusja.  W
trakcie dyskusji  podniesiono między innymi  zagadnienia dotyczące rozumienia efektywności
komunikacji i doboru próby badawczej. Wypowiedzi i doświadczenia Doktorantki wskazały na
Jej  szeroką  wiedzę  i  prawidłowe  sformułowanie  problemu  badawczego,  celów  i  hipotez
badawczych. Członkowie komisji podczas niejawnej części posiedzenia Komisja na podstawie:
•  dokumentacji  złożonej  przez  Doktorantkę,  w  tym:  Indywidualny  Plan  Badawczy,  wykaz
publikacji i patentów z Biblioteki Głównej AGH, prace opublikowane, prace przyjęte do druku
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(z potwierdzeniem), udział w konferencjach, sympozjach, szkołach naukowych, popularyzacja
wyników badań, 
• dyskusji przeprowadzonej podczas otwartej części posiedzenia
oceniła wyniki pracy doktoranta w następujących kategoriach:
• Postęp w realizacji IPB
• Osadzenie problemu w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości
• Jakość prac badawczych przedstawionych w załącznikach
• Prezentacja i dyskusja podczas otwartej części
W konkluzji  posiedzenia Komisji, na drodze głosowania ustalono, iż dotychczasowy przebieg
realizacji  Indywidualnego  Planu  Badawczego  Doktorantki  zasługuje  na  ocenę  pozytywną.
Dodatkowych uwag nie przedstawiono. 

Doktorant: Kamil Zimny 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? tak; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? nie;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
realizacja zadań zaplanowanych harmonogramem wymaga istotnej intensyfikacji, zwiększenie
popularyzacji  wyników  badań  w  środowisku  naukowym,  zwiększenie  zaangażowania  w
realizację projektów naukowo-badawczych. 

Doktorant: Karolina Zybała 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

W ramach przeprowadzonych prac przeanalizowała dostępną literaturę światową obejmującą
obszar  przyszłej  rozprawy  doktorskiej.  Zebrano  materiał  do  publikacji  naukowych  oraz
przeprowadzono  audyt  wewnętrzny  dotyczący  Gospodarki  Obiegu  Zamkniętego  w
przedsiębiorstwie przemysłowym Z.E. Omega Sp. Z o.o. Opublikowano artykuł w czasopiśmie
z  IF  (140  punktów  wg  MEiN).  Doktorantka  uczestniczyła  w  szkoleniach  i  warsztatach  o
tematyce związanej  z przygotowywaną  rozprawą  doktorską  uzyskując certyfikaty audytora.
Kandydatka  uczestniczyła  również  w  konferencjach  „Gospodarka  o  obiegu  zamkniętym  –
racjonalne gospodarowanie zasobami” oraz „ Międzynarodowej Konferencji Naukowej LIMBRA
–  Przedsiębiorczość  w  sektorze  surowcowym”  gdzie  prezentowała  referat,  który  został
opublikowany. Kandydatka określiła przedsiębiorstwa w których chce realizować swoje prace
badawcze. Zaleca się  w najbliższym semestrze sprecyzowanie hipotezy, celu i  stosowanych
metod badawczych co umożliwi kandydatce realizację pracy doktorskiej. Kandydatka wykonała
zakładany plan badawczy na pierwsze dwa lata studiów doktorskich.  Komisja stwierdza że
przedstawione osiągnięcia spełniają warunki pozytywnej oceny śródokresowej Doktorantki. 
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Doktorant: Maciej Żarnik 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Ocena śródokresowa dorobku naukowego i  postępów w realizacji  pracy doktorskiej  Macieja
Żarnika została przeprowadzona w oparciu o dostarczone dokumenty, tj.  Indywidualny Plan
Badawczy, Autoreferat oraz wykaz dotychczasowych publikacji  i  referatów konferencyjnych.
Komisja  jednomyślnie  stwierdziła,  że  realizacja  pracy  doktorskiej  przebiega  zgodnie  z
założonym przez Doktoranta planem. Doktorant wykazuje się  dużą  aktywnością  i  inwencją
naukową. W ramach realizowanej pracy Doktorant, jako główny autor przygotował wystąpienie
na  XIII  Konferencji  naukowej  Zintegrowane  Studia  Podstaw  Deformacji  Plastycznej  Metali
Plastmet 2021 w Łańcucie. Temat wystąpienia: „Analiza wpływu parametrów procesu spawania
metodą TIG na poziom odkształceń spawalniczych w stali  odpornej  na korozję”. Planuje też
udział  w konferencji  Szkoła Inżynierii  Materiałowej  organizowanej  na AGH w Krakowie we
wrześniu 2022 roku. Publikacja naukowa jest w trakcie przygotowania, a planowany termin
złożenia pracy to wrzesień 2022.
Ponadto  złożył  wniosek  o  przyznanie  środków  finansowych  na  prowadzenie  działalności
naukowej przez młodych naukowców na Wydziale Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
AGH na rok 2022.
Biorąc  pod  uwagę  dotychczasowe  osiągnięcia  badawcze  i  terminowość  wykonania
poszczególnych etapów badań Komisja stwierdziła, że badania prowadzone są prawidłowo i nie
dostrzega zagrożeń w dotrzymaniu zaplanowanego terminu realizacji rozprawy doktorskiej. 

Doktorant: Filip Żelawski 

Ocena: pozytywna

Uzasadnienie:

Uzasadnienie oceny
Czy Doktorant zamieścił w systemie elektronicznej oceny autoreferat? tak; 
Czy  Doktorant  sformułował:  obiekt  badań,  cel  i  zakres  pracy,  oczekiwany  rezultat  pracy
doktorskiej? tak; 
Czy zadania sformułowane przez Doktoranta w harmonogramie rozprawy doktorskiej za okres
od 1.10.2020-30.08.2022 (4 semestry) zostały zrealizowane? tak;
Charakterystyka  prac  opublikowanych  przez  Doktoranta  w  czasopismach naukowych  i  ich
punktacja zgodnie z zapisami na stronie Biblioteki Głównej AGH, patenty/ wzory użytkowe. Czy
dotychczasowy dorobek naukowy Doktoranta jest zadowalający? nie;
Uczestnictwo Doktoranta w cyklicznych seminariach lub konferencjach naukowych krajowych i
międzynarodowych. Czy dotychczasowe popularyzowanie wyników rozprawy doktorskiej przez
Doktoranta jest zadowalające? nie; 
Uczestnictwo  Doktoranta  w  projektach  badawczych,  charakterystyka.  Czy  Doktorant
uczestniczy aktywnie w innych projektach badawczych? tak;
W  rezultacie  debaty  Członkowie  Komisji  pozytywnie  zaopiniowali  ocenę  śródokresową
Doktoranta.  Członkowie  Komisji  zaproponowali  do  rozważenia  następujące  zagadnienia:
uściślenie  tytułu  rozprawy  doktorskiej,  uściślenie  sformułowanych  zadań  wyróżnionych  w
harmonogramie prac, zwiększenie popularyzacji wyników badań w środowisku naukowym. 
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