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Recenzja osi¡gni¦¢ i aktywno±ci naukowej dra in». Wojciecha Rafajªowicza

w zwi¡zku z post¦powaniem o nadanie Mu stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja

Niniejsza recenzja zostaªa przygotowana w odpowiedzi na pismo nr R-WIMiI-BOD-512-
1/21 z dnia 12.05.2022 od Pana prof. dra hab. in». Roberta Nowickiego, Przewodnicz¡ce-
go Rady Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Cz¦stochow-
skiej, w zwi¡zku z powoªaniem mnie w skªad komisji habilitacyjnej jako recenzenta w
post¦powaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, wszcz¦tym na wniosek Pana dra
in». Wojciecha Rafajªowicza.
Podstaw¡ opracowania opinii byªy materiaªy, które otrzymaªem:

� skan wniosku,

� kopia dyplomu doktora,

� dane wnioskodawcy,

� autoreferat,

� wykaz osi¡gni¦¢ naukowych,

� kopie wybranych publikacji,

� o±wiadczenia wspóªautorów prac.

1 Ocena osi¡gni¦¢ naukowych o których mowa w art.

219 ust. 1. pkt 2b Ustawy

Dr in». Wojciech Rafajªowicz w 2011 roku uko«czyª studia magisterskie na Wydziale
Elektroniki Politechniki Wrocªawskiej (PWr) i wygraª konkurs na najlepszego absolwenta
Politechniki. W roku 2016 obroniª z wyró»nieniem doktorat przed Rad¡ Wydziaªu In-
formatyki, Elektrotechniki i Automatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, nt. �Hybrydowe

algorytmy optymalnego sterowania systemami caªkowo-algebraicznymi �. Obecnie pracuje
na stanowisku adiunkta na etacie badawczo-dydaktycznym na Wydziale Informatyki i
Telekomunikacji PWr.
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Jako swoje gªówne osi¡gni¦cie naukowe Habilitant wskazaª samodzieln¡ monogra�¦ wy-
dan¡ przez wydawnictwo Springer pt. �Learning decision sequences for repetitive processes

- selected algorithms�, pi¦¢ artykuªów opublikowanych w czasopismach naukowych oraz
referat na mi¦dzynarodow¡ konferencj¦ z listy CORE. Wszystkie te prace w roku opubli-
kowania w ostatecznej formie byªy uj¦te w wykazie sporz¡dzonym zgodnie z przepisami
wydanymi na podstawie art. 267 kryteria ewaluacji jako±ci dziaªalno±ci naukowej ust. 2
pkt 2 lit. b Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce (Dz.
U. z 2018 poz. 1668 z pó¹n. zm.). Swojemu osi¡gni¦ciu nadaª tytuª: �Metody i algorytmy

uczenia powtarzalnych sekwencji decyzji - z maª¡ informacj¡ o modelach�.
W±ród prac, które zostaªy opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicz-

nych i jednocze±nie nale»¡ do osi¡gni¦cia Habilitanta, zawarte s¡ dodatkowo trzy prace
samodzielne:

[1] Rafajªowicz W., Learning decision sequences for repetitive processes - selected algori-
thms, ser. Studies in Systems, Decision and Control vol. 401 ISBN 978-3-030-88395-9
Springer Cham, 2022.

[2] Rafajªowicz, W., Learning Novelty Detection Outside a Class of Random Curves
with Application to COVID-19 Growth, Journal of Arti�cial Intelligence and Soft
Computing Research, vol.11, no.3, 2021, pp.195-215. https://doi.org/10.2478/jaiscr-
2021-0012, IF 2.5, pkt 140,

[3] Rafajowicz W., Nonparametric estimation of continuously parametrized families of
probability density functions - computational aspects. Algorithms. 2020, vol. 13,
nr7, art. 164, s. 1-20. Lista WoS: Emerging (ESCI), pkt 40.

Ponadto, Habilitant jest pierwszym wspóªautorem i ma najwi¦kszy wkªad w artykule,
który ukazaª si¦ w renomowanym czasopi±mie IEEE Transactions on Control Systems
Technology w 2019 roku. Jest równie» wspóªautorem artykuªu, który zostaª opublikowany
w International Journal of Control w 2018 roku. W ka»dym przypadku prac wspóªautor-
skich, zostaª przedstawiony wkªad Habilitanta. Jest on przewa»aj¡cy, albo znaczny.
Generalnie, zainteresowania Habilitanta po doktoracie dotycz¡ uczenia sekwencji decy-

zji w procesach powtarzalnych, które s¡ przedmiotem zainteresowania badaczy reprezen-
tuj¡cych ró»ne dyscypliny, m.in. informatyk¦, teori¦ sterowania oraz obejmuj¡ zjawiska
rozpatrywane w produkcji seryjnej, transporcie i innych gaª¦ziach zwi¡zanych z przemy-
sªem czy zdrowiem.
Przejd¦ do omówienia gªównego osi¡gni¦cia w postaci monogra�i. Tematyka ksi¡»ki do-

tyczy procesów powtarzalnych, w których wyst¦puje wiele sekwencji przebiegów o takim
samym modelu matematycznym, maj¡cym charakter deterministyczny lub probabilistycz-
ny. Do procesów tych nale»¡ m.in. techniki wytwarzania wykorzystuj¡ce drukarki 3D, pro-
dukcja identycznych wyrobów (np. ±rób, nitów, elementów zª¡cznych, ró»nych detali, itd.),
procesy opisuj¡ce dziaªania manipulatorów ramion robotów, wsadowe procesy chemiczne
i wiele innych. Autor wykazaª, »e w podobny sposób mo»na rozpatrywa¢ inne zjawiska
maj¡ce charakter powtarzalny, np. kolejne fale pandemii. W ksi¡»ce zawarto rozwa»ania
teoretyczne oraz algorytmy pozwalaj¡ce na sformuªowanie i rozwi¡zanie wielu problemów
decyzyjnych. Interesuj¡ce jest to, »e autor traktuje systemy dynamiczne w sposób szerszy,
ni» w klasycznej teorii sterowania. Habilitant przyznaª, »e inspiracj¡ do napisania ksi¡»ki
byªa koncepcja iteracyjnego uczenia si¦ sterowania (ILC), a ide¡ przewodni¡ byªo zebranie
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wi¦kszo±ci istniej¡cych podej±¢ do uczenia sekwencji decyzyjnych (z wyj¡tkiem uczenia ze
wzmocnieniem, które si¦ z tym wi¡»e, ale pozostaje poza zakresem monogra�i).
Pierwszy rozdziaª monogra�i zawiera wst¦p. W rozdziale drugim omówiono poj¦cia

procesów powtarzalnych, decyzji, ich ograniczenia i funkcje celu. Przedstawiono równie»
wst¦pne opisy matematyczne procesów powtarzalnych i konwencje notacyjne, w tym ogól-
ne poj¦cie stanu procesu powtarzalnego, sekwencje decyzji, zakªócenia losowe. Ponadto
scharakteryzowano deterministyczne i probabilistyczne modele statyczne oraz dynamicz-
ne, ocen¦ jako±ci sekwencji decyzyjnych, modele ªa«cuchów Markowa oraz kryteria jako-
±ciowe dla procesów dynamicznych.
W rozdziale trzecim omówiono problem uczenia si¦ sekwencji decyzji dla procesów po-

wtarzalnych, w tym ró»nic¦ mi¦dzy uczeniem si¦ decyzji oraz sekwencji decyzji. Podano
uwagi o uczeniu si¦ w systemach sterowania i w badaniach operacyjnych. Zaprezentowano
te» metodyk¦ bezpo±redniego uczenia si¦ na podstawie statycznego procesu w przypad-
ku bez zakªóce« i z zakªóceniami losowymi, jak równie» nieparametryczne podej±cie do
uczenia si¦.
W czwartym rozdziale przedstawiono krótki przegl¡d ewolucji ró»nicowej, która jest

metaheurystyczn¡ metod¡ optymalizacji, umo»liwiaj¡c¡ znalezienie optimum globalnego.
Algorytm ewolucji ró»nicowej wykorzystano do przedstawienia �ltru populacyjnego do
obsªugi narzuconych ogranicze«. Wprowadzenie �ltru populacyjnego, który pozwala na
uwzgl¦dnienie w procesie uczenia si¦ skomplikowanych ogranicze«, nale»y uzna¢ za jedno
z wa»nych osi¡gni¦¢ Habilitanta do dyscypliny informatyka.
W pi¡tym rozdziale przedstawiono podstawowy model rozprzestrzeniania si¦ wirusa

COVID-19. Problem ograniczania rozprzestrzeniania si¦ wirusa zostaª potraktowany jako
problem decyzyjny. Zaprezentowano zmody�kowany logistyczny model wzrostu dla Polski,
wykorzystuj¡c m.in. wielomiany Bernsteina jako mo»liwe modele tempa wzrostu epide-
mii. Dokonano optymalizacji sekwencji decyzji i przedstawiono rezultaty w postaci dziaªa«
ograniczaj¡cych rozprzestrzenianie si¦ wirusa. Algorytm przetestowano na prostym, jed-
nak jak si¦ okazaªo - dokªadnym modelu rozprzestrzeniania si¦ wirusa. Do interesuj¡cych
osi¡gni¦¢ zaliczam porównanie algorytmu z metod¡ Newtona zaimplementowan¡ w niekla-
syczny sposób, a mianowicie poprzez zastosowanie hybrydy symbolicznych i numerycznych
metod obliczania kierunków poprawy.
Rozdziaª szósty dotyczy zastosowania metody gradientu stochastycznego w uczeniu se-

kwencji decyzji. Dokonano przegl¡du ró»nych podej±¢ do uczenia si¦ pojedynczych decyzji
i ci¡gów decyzyjnych. Omówiono m.in. klasyczn¡ aproksymacj¦ stochastyczn¡ Kiefera-
Wolfowitza i inne. Podej±cia s¡ uporz¡dkowane od bezmodelowych do inspirowanych mo-
delami i koncentruj¡ si¦ na uczeniu si¦ caªej sekwencji decyzyjnej procesu, który jest
w jaki± sposób powtarzalny. Habilitant przedstawiª nowe podej±cie, odbiegaj¡ce od kla-
sycznego stosowanego w teorii sterowania, które zwykle koryguje bª¦dy tylko w ka»dym
przej±ciu, bez przekazywania informacji mi¦dzy przej±ciami.
Siódmy rozdziaª omawia iteracyjne uczenie optymalnych sekwencji decyzji, w tym ucze-

nie w systemach decyzyjnych typu �run-to-run�, podstawowe sformuªowanie problemu ILC
i paradygmat optymalizacji w ILC.
W ósmym rozdziale omówiono problem uczenia si¦ na podstawie sekwencji obrazów.

Zaroponowano klasy�kator i podano przykªad.
Podsumowuj¡c t¦ cz¦±¢ opinii, która dotyczy monogra�i chciaªbym doda¢, »e ksi¡»k¦

wydan¡ przez Springera uwa»am za bardzo znacz¡ce osi¡gni¦cie Habilitanta, które z jednej
strony podsumowuje, z drugiej za±, rozszerza Jego wkªad do dyscypliny informatyka tech-
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niczna i telekomunikacja. W ksi¡»ce zostaªy przedstawione metody i algorytmy uczenia
sekwencji decyzyjnych, które mog¡ by¢ stosowane dla procesów powtarzalnych, przy czym
nacisk zostaª poªo»ony na algorytmy ucz¡ce. To automatycznie powoduje umiejscowienie
monogra�i w informatyce. Autor rozpatrywaª m.in. problem zbie»no±ci tych algorytmów,
co zdarza si¦ rzadko w ogromnej literaturze dotycz¡cej uczenia maszynowego. To powo-
duje, »e monogra�a jest oryginalna i wnosi trwaªy wkªad do nauki. Chciaªbym podkre±li¢,
»e dr Wojciech Rafajªowicz zarówno w monogra�i, jak i artykuªach naukowych wyka-
zaª si¦ du»¡ swobod¡ w posªugiwaniu si¦ aparatem matematycznym oraz umiej¦tno±ci¡
uogólniania poj¦¢.
Poza monogra�¡ dr Wojciech Rafajªowicz opublikowaª kilkana±cie prac. Zwróc¦ uwag¦

na dwa artykuªy samodzielne, które wymieniªem na pocz¡tku niniejszej opinii.
W pracy [2] Habilitant podaª oryginaln¡ metod¦ wykrywania anomalii w zbiorze sy-

gnaªów losowych. Istotne jest to, »e algorytm nie wymaga zaªo»e« co do modelu ma-
tematycznego generuj¡cego przebiegi czasowe i mo»na go wykorzysta¢ do sprawdzenia,
kiedy sygnaª przestaje speªnia¢ wymagania typowe dla procesu powtarzalnego. Zapropo-
nowane pedej±cie zostaªo przetestowane m.in. do wery�kacji podobie«stwa kolejnych fal
rozprzestrzeniania si¦ wirusa COVID-19.
W pracy [3] Autor rozwa»yª ogólny problem nieparametrycznej estymacji caªej rodziny

g¦sto±ci rozkªadów prawdopodobie«stw, który jest zadaniem ogólniejszym ni» estymacja
pojedynczej funkcji g¦sto±ci. Zaproponowaª algorytm ucz¡cy, bazuj¡cy na dwuwymiarowej
szybkiej transformacie Fouriera, który przetestowaª dla danych dotycz¡cych temperatury
silnika odrzutowego. Algorytm ten podaje oszacowanie caªej g¦sto±ci rozkªadu dla ka»-
dej warto±ci decyzji. Podaª te» wyniki dotycz¡ce zbie»no±ci procedury estymacji, które
zawieraj¡ wskazówki dotycz¡ce doboru parametrów algorytmu estymacji.
Do istotnych dokona« Hailitanta zaliczam próby dowodzenia nieªatwych wyników. Zwró-

ciªo moj¡ uwag¦ pokazanie dowodu zbie»no±ci algorytmu iteracyjnego uczenia si¦ sterowa-
nia optymalnego dla ukªadów nieliniowych (w artykule, który ukazaª si¦ w IEEE Trans.
Contr. Syst. Technol.). Dowody tego rodzaju zdarzaj¡ si¦ rzadko w informatyce, ponie-
wa» wi¦kszo±¢ znanych mi prac opiera si¦ na wynikach symulacji komputerowych. Dzi¦ki
takiemu podej±ciu, wkªad dra Wojciecha Rafajªowicza jest istotny i znacz¡cy dla nauki w
dªu»szym horyzoncie czasowym. Interesuj¡ce jest to, »e Habilitant legitymuje si¦ równie»
pracami, które maj¡ zastosowania praktyczne. �wiadczy o tym propozycja zastosowania
iteracyjnego uczenia si¦ sterowania optymalnego w procesie laserowego wytwarzania ad-
dytywnego, czy otrzymane wyniki dotycz¡ce problemu zapobiegania rozprzestrzenianiu
si¦ wirusa COVID-19.
Jak wspominaªem wcze±niej, dokonania Habilitanta mieszcz¡ si¦ oczywi±cie w dyscypli-

nie informatyka techniczna i telekomunikacja, jakkolwiek maj¡ charakter interdyscyplinar-
ny. W omawianych pracach widoczny jest zwi¡zek z teori¡ sterowania, w tym sterowania
optymalnego. Uwa»am, »e po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych, Habilitant
wniósª istotny wkªad w rozwój dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja. Kon-
kretnie, wkªad ten polega na:

(1) opracowaniu jednolitego opisu szerokiej klasy problemów uczenia sekwencji decyzji;
opis ten obejmuje algorytm ewolucji ró»nicowej z �ltrem uwzgl¦dniaj¡cym zªo»o-
ne ograniczenia, oryginalny symboliczno-numeryczny sposób obliczania gradientu i
hesjanu dla modeli rekurencyjnych, oraz algorytmy obliczania stochastycznego gra-
dientu dla dªugich ci¡gów decyzji w oparciu o niepewne modele i obserwacje procesu,
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(2) uogólnieniu iteracyjnego uczenia decyzji (sterowa«) w taki sposób, »e uczenie do-
tyczy równocze±nie caªych sekwencji decyzji przy jednoczesnym zagwarantowaniu,
»e algorytm zmierza w kierunku minimum funkcji celu; istotnym osi¡gni¦ciem jest
pokazanie dowodu zbie»no±ci procesu uczenia do rozwi¡zania optymalnego w przy-
padku znajomo±ci modelu,

(3) opracowaniu metod warunkuj¡cych lub poszerzaj¡cych mo»liwo±ci uczenia decyzji
w procesach powtarzalnych, w tym algorytmu wykrywania anomalii w sekwencjach
danych procesu powtarzalnego,

(4) opracowaniu algorytmu znajdowania wªa±ciwego wymiaru przestrzeni decyzji (przez
zanurzanie przestrzeni metrycznej w euklidesowej przestrzeni wielowymiarowej) i
pokazaniu jego skuteczno±ci na przykªadzie NP-trudnego problemu komiwoja»era,

(5) zaproponowaniu nowego algorytmu estymacji rodziny rozkªadów prawdopodobie«stw
zale»nych od decyzji.

Podsumowuj¡c, przedstawione osi¡gni¦cie naukowe obejmuj¡ce monogra�¦, trzy arty-
kuªy w czasopismach z listy WoS i jedn¡ publikacj¦ konferencyjn¡ z listy CORE, uwa»am
za imponuj¡ce osi¡gni¦cie, zwa»ywszy na zawarto±¢ merytoryczn¡ tych prac i wkªad
do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja.

2 Ocena aktywno±ci naukowej

Dr Wojciech Rafajªowicz czynnie wspóªpracowaª z Uniwersytetem Przyrodniczym we
Wrocªawiu w zakresie zastosowania metod przetwarzania obrazów termowizyjnych w dia-
gnostyce weterynaryjnej. Uwa»am za istotne wspóªautorstwo dwóch publikacji, które po-
wstaªy w wyniku tej wspóªpracy: jedna praca zostaªa opublikowana w czasopi±mie Animal
Reproduction Science (2018), a druga jako artykuª na konferencj¦ DPS (2020). Ponadto,
Habilitant wspóªpracowaª z Unwersytetem w Rostocku i zaplanowaª tam dªu»szy wyjazd,
który jednak nie doszedª do skutku z powodu pandemii. W trakcie realizacji grantu NCBR
wspóªpracowaª te» przez 3 lata z Instytutem Metalurgii i In»ynierii Materiaªowej Polskiej
Akademii Nauk w Krakowie i AWL Wrocªaw.
Jednym z warunków nadania stopnia doktora habilitowanego, jest �wykazanie si¦ istotn¡

aktywno±ci¡ naukow¡ albo artystyczn¡ realizowan¡ w wi¦cej ni» jednej uczelni, instytucji
naukowej lub instytucji kultury, w szczególno±ci zagranicznej�. Chciaªbym w tym miejscu
zwróci¢ uwag¦ na opini¦ przewodnicz¡cego Rady Doskonaªo±ci Naukowej, prof. G. W¦-
grzyna, wyra»on¡ w poradniku pt. �Post¦powania dotycz¡ce nadawania stopnia doktora
habilitowanego� z dnia 5.08.2021, która mówi o tym, »e poj¦cie �aktywno±ci naukowej�
nale»y rozumie¢ szeroko. Ponadto, �zasadne mo»e by¢ przyj¦cie, i» przy ocenie istotno±ci
aktywno±ci naukowej nale»y j¡ odnosi¢ do wpªywu na uzyskanie osi¡gni¦¢, które stanowi¡
znaczny wkªad w rozwój okre±lonej dyscypliny�. Bior¡c powy»sze pod uwag¦ uwa»am, »e
dr Wojciech Rafajªowicz wykazaª si¦ istotn¡ aktywno±ci¡ naukow¡ w dyscyplinie informa-
tyka techniczna i telekomunikacja.
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2.1 Wyst¡pienia na krajowych lub mi¦dzynarodowych konferen-

cjach naukowych

Przed uzyskaniem stopnia doktora Habilitant wygªosiª 12 referatów, a po uzyskaniu stop-
nia doktora 17, w tym byª wspóªautorem artykuªu na konferencj¦ CORE.

2.2 Uczestnictwo w pracach zespoªów realizuj¡cych projekty NCN

oraz UE

Habilitant po doktoracie braª udziaª w projektach jako wykonawca w jednym grancie NCN
oraz jednym wspóª�nansowanym ze ±rodków UE w ramach ±rodków EFS. Grant NCN do-
tyczyª algorytmów sterowania produkcj¡ z u»yciem systemów wizyjnych (2013-2017), na-
tomiast projet UE dotyczyª �Cyberbezpiecze«stwa dla gospodarki przyszªo±ci�, w ramach
EFS, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet III Szkolnictwo Wy»sze
dla gospodarki i rozwoju, Dziaªanie 3.5. Braª te» udziaª w projekcie �Variability-Reducing
Quality-Control Methods in Photovoltaics� wspólnie z RWTH Aachen i niemieckimi �r-
mami sektora energetycznego.

2.3 Recenzowanie prac naukowych

Dr in». Wojciech Rafajªowicz wykonaª 18 recenzji w 12 czasopismach, w tym równie»
w czasopismach renomowanych, jak ISA Transactions, IEEE Transactions on Control
Systems Technology, IEEE Transactions on Cybernetics i kilku innych.

3 Wspóªpraca z otoczeniem spoªecznym i gospodarczym

Habilitant po doktoracie braª udziaª w kilku umowach dotycz¡cych wspóªpracy z prze-
mysªem. Jedna z nich dotyczyªa �Mikroprocesorowo-webowego systemu sterowania, te-
lemetrii, diagnostyki i geolokalizacji dla nowej generacji maszyn drogowych z silnika-
mi turbinowymi�. Jeszcze inna dotyczyªa �Opracowania znacz¡co ulepszonego systemu
mikroprocesorowo-webowego maszyny drogowej TORGOS z silnikiem turbinowym, ze
szczególnym uwzgl¦dnieniem automatyzacji i bezpiecze«stwa eksploatacji�, gdzie Habi-
litant braª udziaª w opracowaniu koncepcji i kierowaª pracami nad diagnostyk¡. Dr Woj-
ciech Rafajªowicz otrzymaª nagrod¦ Rektora PWr w uznaniu wyró»niaj¡cego wkªadu w
dziaªalno±¢ uczelni - realizacja zlece« z przemysªu.

4 Wska¹niki naukometryczne

Dzi¦ki publikacjom w renomowanych czasopismach, takich jak Nature Communications,
Automation in Construction, IEEE Transactions on Control Systems Technology, Inter-
national Journal of Control, Habilitant ma bardzo wysokie wska¹niki naukometryczne.

4.1 Wspóªczynnik Impact Factor

Wspóªczynnik IF Habilitanta wynosi ok. 43.86, z czego 13.01 przypada na same prace
zaliczone do gªównego osi¡gni¦cia.

6



4.2 Cytowania

� Web of Science - ª¡cznie cytowa«: 90, w tym bez autocytowa«: 61,

� Scopus - ª¡cznie cytowa«: 160, w tym bez autocytowa«: 95,

� Google Scholar - ª¡cznie cytowa«: 255.

4.3 Indeks Hirscha

� Web of Science: 6.

� Scopus: 8.

� Google Scholar: 10.

5 Inne osi¡gni¦cia i aktywno±ci

Habilitant otrzymaª szereg nagród i wyró»nie«, w tym Medal Zasªu»ony dla Wydziaªu
Elektroniki PWr, jest czªonkiem Academia Iuvenum, która skupia mªodych wybitnych
naukowców Politechniki Wrocªawskiej (kadencja trwa 2 lata), otrzymaª szereg nagród
Rektora: Primus (2021) i Secundus (2020) za najwy»ej punktowane publikacje w dyscy-
plinie informatyka techniczna i telekomunikacja, jak równie» wiele nagród Rektora PWr w
uznaniu wyró»niaj¡cego wkªadu w dziaªalno±¢ uczelni - realizacja zlece« z przemysªu. Dr
Wojciech Rafajªowicz byª równie» wspóªzaªo»ycielem grupy Modelling COronavirus Spre-
ad (MOCOS) - mi¦dzynarodowego zespoªu naukowców zajmuj¡cych si¦ modelowaniem
epidemii COVID-19.

6 Ocena ko«cowa

Zgodnie z Ustaw¡ z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wy»szym i nauce (art. 219,
Dz.U. 2018 poz.1668 z pó¹n. zm.), stwierdzam, »e dr in». Wojciech Rafajªowicz posiada
w swoim dorobku osi¡gni¦cie naukowe stanowi¡ce znaczny wkªad w rozwój dyscypliny
informatyka techniczna i telekomunikacja. Osi¡gni¦cie to stanowi monogra�a wydana w
j¦zyku angielskim przez wydawnictwo Springer, dodatkowy cykl powi¡zanych tematycz-
nie artykuªów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych i w recenzowanych
materiaªach z konferencji mi¦dzynarodowych, które w roku opublikowania w ostatecznej
formie byªy uj¦te w wykazie sporz¡dzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie
art. 267 kryteria ewaluacji jako±ci dziaªalno±ci naukowej ust. 2 pkt 2 lit. b. Ponadto, Ha-
bilitant wykazaª si¦ istotn¡ aktywno±ci¡ naukow¡ realizowan¡ w wi¦cej ni» jednej uczelni
krajowej. Pragn¦ doda¢, »e dr Wojciech Rafajªowicz wykazaª si¦ umiej¦tno±ciami i rzeteln¡
wiedz¡ matematyczn¡, dzi¦ki którym Jego wkªad w dyscyplinie informatyka techniczna
i telekomunikacja jest zarówno istotny, jak i znacz¡cy dla nauki w dªugim horyzoncie
czasowym.
Moja ko«cowa ocena osi¡gni¦¢ i aktywno±ci naukowej dra in». Wojciecha Rafajªowicza

jest jednoznacznie wysoce pozytywna i zdecydowanie popieram wniosek w sprawie
nadania Mu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk in»ynieryjno-
technicznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja.

7


