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Recenzja przedstawionego dorobku dr inz. Wojciecha Rafajtowicza w postepowaniu 

habilitacyjnym o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej 

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja 

W odpowiedzi na pismo R-WIMil-BOD-512-1/21 z dnia 12 maja 2022 przedktadam niniejszq 

recenzje. 

Przedstawiony do recenzji wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego sktada sie 

Zz pisma przewodniego z danymi stuzbowymi, do ktérego Aplikant dotqczyt: autoreferat, wykaz 

osiagniec, odpis dyplomu oraz kopie 6 prac naukowych wraz 3 o$Swiadczeniami wspotautorow. 

Niniejsza recenzja sktada sie z tematycznych podrozdziatéw, w ktdorych przedstawiam moja 

opinie nt. przedstawionego osiagniecia naukowego oraz dorobku Aplikanta zgodnie 

z art. 219 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pdzn. zm.). 
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Ocena merytoryczna przedstawionego osiagniecia naukowego 

Dr inz. Wojciech Rafajtowicz przedstawit do recenzji osiagniecie naukowe zatytutowane 

»Metody i algorytmy uczenia powtarzalnych sekwencji decyzji - z mata informacjq 

o modelach”, w ktdérego sktad wchodzi 6 publikacji, w tym: 1 monografia oraz 4 publikacje 

w czasopismach naukowych i 1 praca w wolumenach konferencyjnych. 

Idea przedstawionego osiagniecia naukowego polega na mozliwosci rozszerzenia modelu 

powtarzalnosci zjawiska w stosunku do uScislonego pojecia opartego na zagadnieniach 

sterowania. Habilitant zaproponowat w swoich pracach wykorzystanie modelu powtarzalnosci 

dla uproszczenia procesow uczenia. Zaproponowane algorytmy uczenia zostaty zoudowane 

tak aby byty w stanie generalizowac podejmowane decyzje, co w rezultacie ma na celu ich 

uproszczenie i przyspieszenie. Tak rozumiane uczenie sekwencji decyzji zostato 

zaproponowane jako uogdlnienie idei iteracyjnego uczenia sterowania (iterative learning 

control — ILC). 

W pracy [ON2] Habilitant przedstawit metodologie weryfikacji czy przebieg procesu spetnia 

wymagania powtarzalnosci. Zagadnienie to zostato sformutowane w postaci analizy modelu 

matematycznego pod katem podobienstwa do kolejnych iteracji w opisywanym procesie. 

W > publikacji [ON3] przedstawiona jest nieparametryczna estymacja catej rodziny 

prawdopodobierstw zaleznej od optymalizowanego parametru. Jest to nowe sformutowanie 

problemu. Habilitant zaproponowat algorytm o ztozonosci obliczeniowej zblizonej do 

algorytmu szybkiej transformaty Fouriera. 

W publikacjach [ON4] i [ON5] habilitant zaproponowat uogdlnienie iteracyjnego uczenia 

polegajace na nafozeniu wymagania by ulepszany ciag decyzji korelowat ze wskaznikiem 

jakosci optymalizowanego procesu na zasadzie ulepszania go pomiedzy kolejnymi iteracjami. 

Model algorytmu zostat opracowany dla przetwarzania obrazow z kamery umieszczonej 

wspotosiowo z laserem oraz przetwarzania zarejestrowanych sygnatow w decyzje o ew. 

redukcji, zwiekszaniu lub utrzymywaniu mocy lasera. 

W publikacji [ON6] pokazano koncepcje metody zanurzania przestrzeni metrycznej 

w euklidesowej przestrzeni wielowymiarowej. Przedstawione podejscie pozwala na swobodny 

dobor wymiaru docelowej przestrzeni, w ktdérej dokonujemy projekcji wynikdw dziatania 

algorytmu. 
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Natomiast praca [ON1] jest obszernym opisem zaproponowanych modeli i uzyskanych 

wynikéw. Analiza algorytmow i ich wiasnosci zostata przedstawiona w formie monografii, 

w kt6rej poszczegdlne rozdziaty przedstawiajq analize i poréwnania poszczegéinych modeli. 

Podsumowujac przedstawione osiggniecie naukowe mozna wskazac kilka najwazniejszych 

osiagnie¢ habilitanta, kt6re wedtug Habilitanta moga stanowic wktad w rozwdj nauki. 

Habilitant opracowat sposdéb opisu klasy problemow uczenia sekwencji decyzji. W swoich 

pracach pokazat efektywne podejscie do uogdlnienia iteracyjnego procesu uczenia decyzji, aby 

uczenie zostaio rozciqggniete na mozliwie najszersza game procesOw decyzyjnych, poprzez 

minimalizacje funkcji kryterialnej opisujacej taki proce. W rezultacie swoich badan Habilitant 

opracowat algorytmy warunkujace lub poszerzajqce mozliwoSsci uczenia decyzji w procesach 

powtarzalnych. 

Podsumowujac ta czes¢ wniosku mozna stwierdzi¢, ze przedstawiony dorobek spetnia 

zwyczajowe wymagania, a przedstawiona wiedza stanowi nowy wktad w rozwoj nauki, 

w szczegdlnosci w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, oraz jest 

interesujgcym problemem badawczym. 

Ocena dorobku naukowego 

Zgodnie z przedstawionym dorobkiem, w trakcie dotychczasowej dziatalnosci naukowej 

Aplikant opublikowat 14 prac w czasopismach i 26 w wolumenach konferencyjnych 

oraz 2 wspotautorskie monografie. 

Wsrdd prac naukowych Habilitant przedstawit 1 publikacje za 200 pkt, 5 publikacji za 140 pkt 

oraz 1 publikacje za 100 pkt. Natomiast pozostate publikacje zostaty opublikowane 

w periodykach o niskim znaczeniu naukowym. Podsumowujac dorobek naukowy aplikanta 

mozna oceni¢ go jako wystarczajacy do oceny przedstawionego wniosku. Jednoczesnie mozna 

wskazaé, ze liczba prac w wysoko punktowanych periodykach powinna byc¢ wyzsza. Jednakze 

réwniez warto doceni¢ wktad Habilitanta w rozw6j naukowy, co potwierdza przedstawiona do 

oceny w ramach osiagniecia monografia naukowa, kto6ra w pewien sposéb rekompensuje 

liczbe prac w czasopismach naukowych. Na uwage zastuguje interesujacy dorobek naukowy 

zaprezentowany na tematycznych konferencjach naukowych, co swiadczy o tym, ze Habilitant 

aktywnie uczestniczy w dziataniach spotecznosci naukowej, a jego pomysty znajduja 

odbiorcéw i zainteresowanie. 
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W przedstawionym wykazie osiggnie¢ mozemy réwniez znalezé informacje o udziale 

w 2 projektach po obronie doktoratu oraz 5 przed obrona doktoratu. Projekty te dotyczyty 

zar6wno prac naukowych oraz zastosowaf nauki w przemysle. W jednym projekcie 

Whioskodawca byt giéwnym uczestnikiem projektu realizujgcym czes¢ naukowa, natomiast 

w drugim uczestniczyt w prowadzonych dziataniach. Niestety w zadnym z przedstawionych do 

osiagniecia projektow Habilitant nie petnit funkcji kierownika projektu odpowiedzialnego za 

catosé wykonanych prac, co pokazuje ze doswiadczenie projektowe Aplikanta mogtoby byc 

nieco wieksze. Natomiast podsumowujac ocene dorobku projektowego zdecydowanie mozna 

stwierdzi¢é, ze przedstawione elementy stanowig interesujacy dorobek naukowy, ktdry 

pokazuje doswiadczenie Habilitanta nie tylko w pracach na rzecz rozwoju teorii i nauki, ale 

réwniez w obszarach zastosowan i opracowywaniu rozwigzan przemysiowych, 

Habilitant przedstawit wspdtprace z Univesitat Rostock. W szczegdé|nosci wymienit wizyte 

studyjna we wrzesniu 2017 z wygioszeniem referatu na tamtejszym seminarium dla katedry 

Mechatroniki. Jednoczesnie Habilitant przedstawit, iz miat zaplanowany dtuzszy wyjazd 

naukowy, ktéry nie doszedt do skutku z powodu pandemii covid. Jest to niewatpliwie stabszy 

punkt przedstawionego dorobku naukowego. Zwyczajowo wymaganym jest aby wspdtpraca 

zagraniczna Whioskodawcy zrealizowana byta w badaniach naukowych trwajacych 

przynajmniej kilka miesiecy. Jednakze ze wzgledu na pandemie covid mozna mie¢ nadzieje, 

iz Habilitant bedzie kontynuowat rozpoczetq miedzynarodowg dziatalnosé naukowd@. 

Natomiast intersujgcym wktadem w _ rozw6j interdyscyplinarnych dziataf naukowych 

Habilitanta jest wspdipraca z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wroctawiu widoczna we 

wspdolautorskich pracach naukowych. 

Podsumowujac tq czesé wniosku mozna stwierdzic, ze przedstawiony dorobek speinia 

zwyczajowe wymagania. 

Ocena dorobku organizacyjnego i dydaktycznego 

W przedstawionym wniosku Habilitant wskazat na cztonkostwo w IEEE, SEP oraz Polskim 

Towarzystwie Sieci Neuronowych. Co pokazuje, ze jest on aktywnym cztonkiem spotecznosci 

naukowej. Natomiast Aplikant nie wskazat jakie realizowat zdania w tych organizacjach i czego 

dotyczyto jego zaangazowanie w ich dziatalnosé. 
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W przedstawionym dorobku Habilitant wskazat rowniez na recenzowanie prac dla 

prestizowych czasopism naukowych, co pokazuje ze wiedza jaka posiada Aplikant jest ceniona 

w spotecznosci naukowej. 

Niestety Habilitant nie przedstawit dorobku w organizacji sesji tematycznych lub seminaridw 

naukowych. Mozna zatem wskazaé, ze dziatalnos¢ Aplikanta w tym kierunku powinna byé 

wieksza. Dodatkowo w przedstawionym wniosku pokazano jak ksztattowata sie dziatalnos¢ 

organizacyjna w ramach Uczelni, kt6érq reprezentuje Habilitant. Wniosek pokazuje dziatalnos¢ 

dydaktyczng Habilitanta, a doktadniej pokazano jakie prowadzit przedmioty, w ilu pracach 

magisterskich byt promotorem natomiast nie przedstawiono czy petnit jakies funkcje na 

reprezentowanym Wydziale, co niestety pozostawia niepetny obraz dziatalnosci dydaktycznej 

i organizacyjnej. 

Dziatania i osiagniecia pokazane przez Aplikanta pokazujq wyktad organizacyjny w rozwdj 

dyscypliny. Podsumowujac ta czes¢ wniosku mozna stwierdzic, ze przedstawiony dorobek 

speinia zwyczajowe wymagania. 

Ocena osiagnieé nauko-metrycznych 

W przedstawionym do recenzji wniosku wskazano na uzyskany IF na poziomie 39.22. 

Habilitant wymienit r6wniez 90 cytowan w bazie WoS i 160 w bazie Scopus. Jednoczesnie 

wskazat na h-index na paziomie 6 w bazie WoS oraz 8 w bazie Scopus. Jest to maim zdaniem 

wystarczajqca liczba do rekomendowania przedstawionych osiggniec. Indeksy te pokazuja, ze 

Habilitant dziata naukowo, a jego pomysty i prace naukowe charakteryzujq sie juz 

zauwazalnym odnosnikiem do prac innych autoréw. 

Podsumowanie 

Przedstawione do recenzji osiagniecie naukowe porusza istotny temat wspdiczesnej 

informatyki, a zwtaszcza algorytmiki zwiazanej z procesami analizy danych niepetnych. 

Wspdiczesne metody uczenia maszynowego, a zwtaszcza rézne modele i ich konfiguracje, 

wymagaja algorytmow pozwalajacych efektywnie przetwarzac informacje niepetne. Badania 

dot. rozwoju takich metod sq aktualne i ciekawe z punktu widzenia nauki. Przyktadowe 

rozwigzania dla takich probleméw przedstawit w swoich pracach dr inz. Wojciech Rafajtowicz. 

Przedstawiony dorobek naukowy jest zwigzany z obecnymi tematami_ informatyki 

i pokazuje zaangazowanie Habilitanta w rozwoj nauki. Dorobek naukowy stanowi nowe 
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osiagniecie naukowe w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja, oraz jest 

interesujgcym problemem badawczym. 

Dziatalnos¢ naukowa Habilitanta pokazuje rowniez zaangazowanie w projekty i aplikacje nauki 

w rozwiqzaniach przemystowych. Jest to wazny aspekt naukowy, ktdéry jest atutem 

przedstawionego wniosku. Natomiast na minus nalezy zaliczyé maty udziat w stazach 

naukowych, ktory jednak mozna w pewien sposdb wyttumaczyé okresem pandemii covid 

poprzedzajacej niniejszy wniosek. Jednoczesnie Habilitant prowadzit interdyscyplinarna 

dziatalnos¢ naukowg we wspoipracy z jednostkami naukowymi w Polsce. 

Posiadane indeksy nauko-metryczne pokazujq i w/w dziatalnosé Habilitanta znalazta juz 

zainteresowanie w miedzynarodowej spotecznosci, co daje nadzieje na dalszy rozw6j badan 

i nauki. 

Na podstawie przedstawionej powyzej oceny stwierdzam, iz przedstawiony wiosek 

dr inz. Wojciecha Rafajtowicza spetnia warunki okreslone w art. 219 ustawy Prawo 

o Szkolnictwie Wyzszym i Nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z pdzn. zm.). W zwiazku z tym opiniuje 

go pozytywnie i wnosze o przyjecie w/w wniosku do dalszego procedowania o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dyscyplinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja. 
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