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RECENZJA 
catoksztaltu dorobku naukowo-badawezego oraz rozprawy habilitacyjnej 

dr. Michala Turskiego , 

opracowana w Jego przewodzie habilitacyjnym na podstawie uchwaty 
nr 31/2020/2021 Rady Dyscypliny Naukowej ,,Inzynieria Srodowiska, Gérnictwo 

i Energetyka” Politechniki Czestochowskiej z dnia 22.03.2021 r. 

oraz pisma kierownika dyscypliny naukowe] Jnzynieria srodowiska, 
gérnictwo i energetyka z dnia 29.03.2021, znak: R-WIiS-BOD-512-2/2021.3 

; Dr Michal Turski ukonezy! w 2008 r. studia na Wydziale Inzynierii i Ochrony 

Srodowiska Politechniki Cz¢stochowskiej], uzyskujac tytul magistra inzyniera. 
W roku 2012 ukonczyt w Politechnice Czestochowskiej Miedzywydzialowe Studium 
Ksztalcenia i Doskonalenia Nauczycieli, uprawniajace do nauczania w_ uczelni 
wyzszej. W 2012 r. uzyskal stopien doktora nauk technicznych na Wydziale Inzynierii 
i Ochrony Srodowiska Politechniki Czestochowskiej. Ponadto: 

- w 2010 r. ukonezy! dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu Oceny 
energetycznej budynkow, 

- w 2011 r, ukonfezy! w Politechnice Czestochowskiej szkolenie w zakresie 

e-learningu ,,e—Nauczanie w praktyce szkoly wyzszej”’, 

- takze w 2011 r, ukofczyt 2-letnie studia pedagogiczne. 

W latach 2008-2012 byt doktorantem Wydzialu Inzynierii i Ochrony Srodowiska 
Politechniki Czestochowskiej, a po uzyskaniu stopnia doktora uzyskal zatrudnienie na 
tym Wydziale na zajmowanym do dzisiaj stanowisku adiunkta naukowo-badawczego 
w Katedrze Sieci i Instalacji Sanitarnych. 

Dorobek naukowo-badawezy dr Michala Turskiego obejmuje: 

- | monografie (rozprawe habilitacyjna), 

- 4 publikacje w czasopismach z bazy JCR, 

- 5 publikacji w czasopismach indeksowanych w Web of Science, 

- 2 publikacje w czasopismach obcojezycznych z wykazu MNiSW,
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- 7 publikacji w polskich czasopismach z wykazu MNiSzW, 

- 3 publikacje, jako rozdzialty w monografiach. 

- 45 referatow opublikowanych w materialach konferencji krajowych. 

Powyzsze informacje dowodza m.in. o dobrej aktywnosci publikacyjnej 
Kandydata. Liczba cytowan Jego prac wynosi 78 wedlug bazy Scopus, a indeks 
Hirscha osiagnal wartosc 5. 

W ocenie osiggnie¢ naukowo-badawezych Habilitanta nie sposéb pomina¢ 

wysoka Jego aktywnos¢ konferencyjnga. Wyniki swych prac prezentowal, zazwyczaj 
osobiscie, na wielu konferencjach, w tym takze o zasiegu miedzynarodowym. Nalezy 
uzna¢, ze osiggniecia badawcze Kandydata swobodnie docieraly do gremiéw 
branzowych najbardziej na nie oczekujacych. 

W tak wyzej przyjete} ogdlnej ocenie dorobek naukowy dr Michala Turskiego 
poza rozprawa habilitacyjna jest — pomimo stabszych stron — w pelni wystarezajacy w 
aspekcie ustawowych wymogow stawianych w przewodzie habilitacyjnym. 

Dorobek naukowo-badawezy i techniczny dr. Michala Turskiego — poza 
rozprawa habilitacyjng — w duzej mierze takze o charakterze stosowanym, pogtebil 

wiedze w dyscyplinie nauk technicznych inzynieria srodowiska, wnoszac do niej 
zaré6wno wartosci poznawcze, jak i aplikacyjne. Speinia na zadowalajacym poziomie 
ustawowe wymagania do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

Rozprawa habilitacyjna dr. Michata Turskiego pt. Dobdr i efekt zastosowania 
zmiennofazowego akumulatora ciepia w miejskim systemie cieplowniczym zostata 
wydana w 2020 r., jako monografia naukowa, przez Wydawnictwo Politechniki 
Czestochowskiej. Je} celami — ujmujac krétko — bylo przede wszystkim: 

- omowienie kierunk6w rozwoju miejskich systeméw _ cieplowniczych 
uwzgledniajacych zastosowanie nowych technologii, 

- uwzglednienie rozbieznosci miedzy zapotrzebowaniem a faktycznym 
zuzyciem ciepla w budynkach przytaczonych do miejskich systeméw cieplowniczych, 

- wykazanie technologii wykorzystywanych do magazynowania ciepla w 
miejskich systemach cieplowniczych, 

- oméwienie metod stosowanych przy donorze magazynow ciepla. 

Na podstawie przeprowadzonych badan Habilitant sformutowat wiele 

wartosciowych zalecen i wnioskéw, zaroéwno jakosciowych, jak i iloSciowych. 

Z peinym przekonaniem nalezy uzna¢, ze w odniesieniu do dotychczasowej 

wiedzy wartosci poznawcze i aplikacyjne monografii habilitacyjnej dr. inz. Michala 

Turskiego wnoszq istotny wktad do rozwoju dyscypliny nauk technicznych inzynieria 

Srodowiska. Rozprawa habilitacyjna Kandydata, jako oryginalne osiagni¢cie 

badaweze, speinia w zwiazku z tym tresé i intencje ustawy z 2003 r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.



Wnoioski 

Opublikowany dorobek naukowy dr. inz. Michala Turskiego, osiagniety 

zwilaszeza po doktoracie, Swiadezy, ze w obszarze technicznych nauk stosowanych 

osiagnal On dojrzatosé badaweza samodzielnego pracownika naukowego. 

Rozprawa_ habilitacyjna Kandydata pt. Dobodr i efekt zastosowania 

zmiennofazowego akumulatora ciepta w miejskim systemie cieplowniczym jest 

oryginalnym osiagnieciem przyczyniajacym si¢ do postepu dyscypliny nauk 

technicznych inzynieria Srodowiska. 

Dopelnieniem sylwetki akademickiej dr. inz. Michata Turskiego, majacym 

rowniez pozytywne znaczenie w przewodzie habilitacyjnym, jest Jego zaangazowanie 

w dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej, zwiazane glownie ze swoim 

macierzystym Wydziatem. Aktywnie dziala ponadto na rzecz popularyzacji nauki. 

Dorobek naukowo-badawezy oraz rozprawa habilitacyjna dr. inz. Michala 

Turskiego, wraz z dopelniajaca je sylwetka akademicka, spelniaja wymagania 

stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego w ustawie z roku 2003 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Uprzejmie wi¢c wnosze o przyjecie rozprawy habilitacyjnej dr. Michala Turskiego i 

nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego.. 

{| plomrec/ Wroctaw, 15. kwietnia 2021 r. 
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