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Recenzja 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

Pana dr inz. Marcina Sosnowskiego 

Ww zwigzku z postepowaniem habilitacyjnym 

w dziedzinie: nauki inzynieryjno-techniczne, 

w dyscyplinie: inzynieria mechaniczna 

1. Podstawa formalna opracowania recenzji, uwagi wstepne 

Podstawe formalna opracowania recenzji stanowi decyzja Rady Dyscypliny Naukowej 

Inzynierii Mechanicznej Politechniki Czestochowskiej z dnia 29 pazdziernika 2020 r. na podstawie 

ktdrej zostatem powotany na recenzenta Komisji Habilitacyjnej w postepowaniu w sprawie nadania 

stopnia doktora habilitowanego drowi inz. Marcinowi Sosnowskiemu. 

Opinie sporzgdzono na _podstawie dostarczonych nastepujacych dokumentow 

i materiatow: 

dane wnioskodawcy, 

kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie stopnia doktora, 

autoreferat, 

wykaz osiggnieé naukowych, 

petne teksty publikacji stanowiacych cykl powiazanych tematycznie artykut6w 

naukowych, 

dokumenty potwierdzajace odbycie stazy naukowych oraz kierowanie dziataniem 

naukowym, 

oswiadczenia o indywidualnym wkiadzie wspdtautoréw w powstanie publikacji. 

Dorobek zostat oceniony zgodnie z ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie 

wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.)



2. Sciezki kariery edukacyjnej i zawodowej Habilitanta 

Dotychczasowy przebieg edukacji wyzszej Pana dr inz. Marcina Sosnowskiego byt 

nastepujacy: 

— magister inzynier, kierunek elektrotechnika, specjalnos¢ informatyka w elektroenergetyce, 

Politechnika Czestochowska, Wydziat Elektryczny, 2001, tytut pracy magisterskiej: 

Symulacja i analiza stanéw przejsciowych podczas zwaré doziemnych w sieciach SN, 

— nauczyciel przedmiotéw technicznych, Politechnika Czestochowska, Miedzywydziatowe 

Studium Ksztatcenia Nauczycieli Przedmiotow Technicznych, 2001, 

— doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, Politechnika 

Czestochowska, Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Informatyki, 2008, tytut rozprawy: 

Modelowanie i analiza przebiegu wytadowania iskrowego w silniku z zaptonem 

wymuszonym, promotor: prof. dr hab. inz. Karol CUPIAt, recenzent: prof. dr hab. inz 

Andrzej TEODORCZYK, recenzent: prof. dr hab. inz. Kazimierz GOLEC 

Dotychczasowy przebieg zatrudnienia Pana dr inz. Marcina Sosnowskiego byt nastepujacy: 

2010 — nadal Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Ditugosza w Czestochowie 

(wezesniej Akademia im. Jana Dtugosza w Czestochowie) 

Wydziat Nauk Scistych, Przyrodniczych i Technicznych 

(wezesniej Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy) 

stanowisko: adiunkt 

2009 — 2010 Akademia im. Jana Diugosza w Czestochowie 

Wydziat Matematyczno-Przyrodniczy 

stanowisko: asystent 

2008 — 2009 Engineering Design Center 

stanowisko: analysis engineer 

2001 — 2008 Politechnika Czestochowska 

Wydziat inzynierii Mechanicznej i Informatyki 

stanowisko: asystent 

3. Ocena osiagniecia naukowego 

Osiagniecie naukowe i wktad Pana dr inz. Marcina Sosnowskiego w rozwoj dyscypliny 

Inzynieria Mechaniczna, zostana ocenione przede wszystkim na podstawie cyklu czternastu 

powigzanych tematycznie artykutow naukowych. Tytut osiggniecia naukowego to: Badania 

modelowe transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych urzqdzeniach chtodniczych. 

Wszystkie artykuty zostaty opublikowane w czasopismach JCR lub w recenzowanych 

materiatach z konferencji miedzynarodowych. Czasopisma w ktorych habilitant publikowani swoje 

wyniki nalezqa do kluczowych w dyscyplinie, znajdziemy tam m.in. Entropy, Thermal Science, Journal 

of Theoretical and Applied Mechanics, Journal of Physics, Journal of Thermal Science, Engineering 
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Mechanics, Journal of Physics, Energy Conversion and Management, Energies. Sumaryczny IF cyklu 

poblikacji wynosi: 15,043, sumaryczna liczba punktéw publikacji z roku 2019: 360, natomiast z lat 

2017 i 2018: 150. 

Tematycznie cyk! publikacji jest spdjny i koncentruje sie na badaniach modelowych 

transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach chtodniczych, co jest zgodne z tytutem 

osiggniecia. Uscislajac, w obrebie cyklu badawczego mozna wskazac nastepujace zagadnienia nad 

rozwinieciem ktérych pracowat autor: 

— zastosowanie algorytmdw sztucznej inteligencji do budowy nieiteracyjnego modelu 

obliczeniowego, wykorzystujacego logike rozmytq z adaptacyjnymi metodami uczenia 

sztucznej sieci neuronowej do oszacowania mocy chtodniczej, dwustopniowej i czteroztozowe;| 

chtodziarki adsorpcyjnej; 

— zdefiniowanie optymalnej metody dyskretyzacji domeny obliczeniowej w analizach ciep|no- 

przeptywowych z udziatem fazy statej, w ktdérych wystepuje zjawisko cieplnego oporu 

kontaktowego na granicy styku ciat statych o kulistym ksztatcie; 

— badania eksperymentalne z wykorzystaniem metody Particle Image Velocimetry (PIV) oraz 

numeryczne w zakresie modelowania pola predkosci gazu w bezposrednim sasiedztwie ziaren 

o kulistym ksztatcie umieszczonych w szyku liniowym; 

— badania wptywu zastosowanej metody dyskretyzacji domeny obliczeniowej w obszarze 

kontaktu ziaren oraz typu siatki numerycznej na modelowanie transportu ciepta w ztozu 

granularnym; 

— badania parametrow dyskretyzacji domeny obliczeniowej w aspekcie przygotowania do 

efektywnego modelowania transportu ciepta i masy w ztozach sorpcyjnych urzadzen 

chtodniczych; 

— badania modelowe sprzezonego transportu ciepta w wymienniku rurowym wykorzystywanym 

m.in. w konstrukcji konwencjonalnych zi6z sorbentu oraz parownikow i skraplaczy bedacych 

integralnymi elementami chtodziarek adsorpcyjnych; 

— wykorzystanie logiki rozmytej do efektywnego zdefiniowania parametréw dyskretyzacji 

domeny obliczeniowej w obszarze warstwy przysciennej; 

— badania modelowe zmierzajace do rozwoju metod intensyfikacji transportu ciepta i masy w 

ztozach sorpcyjnych adsorpcyjnych urzadzen chtodniczych z uwzglednieniem mozliwosci 

wykorzystania opracowanych rozwigzan w praktyce przemystowej; 

— analiza z wykorzystaniem metod modelowych moiliwosci intensyfikacji wymiany ciepta 

poprzez wprowadzenie zmian w konstrukcji zfoza sorpcyjnego; 

— analiza wptywu lokalnej zmiany przewodnosci ciep|nej ztoza na globalne parametry chtodziarki 

wykonana z zastosowaniem komercyjnego oprogramowania CFD, z_ funkcjonalnoscig 

rozszerzong dzieki opracowanemu autorskiemu modelowi wymiany ciepta w ztozu sorbentu; 

— badanie wptywu geometrii wymiennika ciepta na sprawnos¢ adsorpcyjnego urzadzenia 

chtodniczego; 

— okreslenie wptywu wymiennika ciepta o strukturze plastra miodu na sprawnos¢ adsorpcyjnego 

urzadzenia chtodniczego; 
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— badania eksperymentalne oraz numeryczne krgzkowego wymiennika ciepta dedykowanego dla 

chtodziarek adsorpcyjnych; 

— badania opracowanego prototypu ztoza wraz ze zintegrowanym kolektorem wlotowym i 

wylotowym. 

Przedstawione przez habilitanta artykuty charakteryzujg sie wysokim poziomem 

naukowym, starannoscig redagowania oraz wysokg naukowg intuicja analityczna. W 4z posrdd 14 

prac habilitant jest jedynym autorem, w 7 kolejnych jest pierwszym autorem. W publikacjach 

zespotowych udziat merytoryczny habilitanta jest bardzo istotny. Przedstawione prace wskazujq na 

osiagniecie przez Habilitanta samodzielnosci naukowej. 

4. Ocena aktywnosci naukowej 

Gtowne zainteresowania Habilitanta, efektem ktdérych sq przedstawione publikacje, 

obejmuja w gtéwnej mierze zagadnienia modelowania transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych 

urzadzeniach chtodniczych. 

W ramach realizacji projekt6w badawczych w charakterze wykonawcy oraz dziatania 

naukowego pt. Modelowanie ciepinego oporu kontaktowego w_ osrodkach ziarnistych z 

wykorzystaniem obliczeniowej mechaniki ptynédw (2017/01/X/ST8/00019 — MINIATURA NCN) w 

charakterze kierownika Habilitant podejmowat tematy zwigqzane z: 

— opracowaniem autorskiego modelu wymiany ciepta i masy w ztozu sorbentu bedacego 

skutecznym narzedziem dedykowanym do badan modelowych adsorpcyjnych urzqadzen 

chtodniczych; 

— wykorzystaniem algorytmow sztucznej inteligencji do definiowania parametrow dyskretyzacji 

domeny obliczeniowej oraz optymalnej korelacji kluczowych parametréw eksploatacyjnych 

adsorpcyjnych urzqdzen chtodniczych; 

— zdefiniowaniem rekomendagcji w zakresie metody geometrycznej reprezentacji kontaktu ziaren 

oraz typu komorek siatki wykorzystanych do dyskretyzacji domeny obliczeniowej opisujacej 

ztoze granularne zbudowane z ziaren o kulistym ksztatcie; 

— opracowaniem koncepcji oraz badaniami modelowymi innowacyjnych konstrukcji ztéz 

adsorpcyjnych urzqdzen chtodniczych — ztoze o strukturze plastra miodu oraz ztoze krazkowe; 

— realizacjg badafii modelowych transportu ciepta i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach 

chtodniczych o znaczeniu poznawczym i aplikacyjnym. 

Kandydat opublikowat jako autor lub wspdtautor 37 indeksowanych publikacji naukowych o 

zasiegu miedzynarodowym (Scopus lub Web of Science). Publikacje te cieszq sie duzym 

zainteresowaniem badaczy. Miara ogromu pracy naukowej habilitanta jest przedstawiony we 

wniosku przyrost wartosci indeksu Hirsch’a od 1 w 2017 do 8 (wg. Scopus i Web of Science) W 

chwili przygotowania niniejszej recenzji w/w bazy wskazujq wartosc indeksu Hirsch’a wynoszaca 9 

oraz liczbe cytowan wynoszqcq 303 wg. Web of Science j 311 wg. Scopus. 
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Habilitant brat czynny udziat w 14 konferencjach naukowych. Zaangazowany byt w 

organizacje 27 krajowych oraz miedzynarodowych konferencii. 

Habilitant ma ogromny dorobek organizacyjny. Od 2010 do chwili obecnej jest kierownikiem 

studid6w podyplomowych. W latach 2012-2016 bytem zastepcq dyrektora ds. dydaktyki Instytutu 

Edukacji Technicznej i Bezpieczeristwa, a w latach 2016-2019 petnit funkcje dyrektora tego 

Instytutu. Od roku 2019, petni funkcje prodziekana ds. studencko-dydaktycznych na Wydziale Nauk 

Scistych, Przyrodniczych i Technicznych oraz jest cztonkiem Rady Uczelni. Ponadto od dwéch 

kadencji jest cztonkiem Senatu Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Dtugosza w 

Czestochowie. Byt cztonkiem komitet6w organizacyjnych lub naukowych_ kilkudziesieciu 

konferencji naukowych o zasiegu krajowym i miedzynarodowym. 

Habilitant uczestniczyt w kilku projektach o charakterze dydaktycznym finansowanych ze 

§rodkéw zewnetrznych peinigc w nich funkcje kierownika lub koordynatora. Petnit role redaktora 

naczelnego czasopisma naukowego indeksowanego na ministerialnej liscie B oraz jest edytorem 

goszczacym czasopisma JCR. Kandydat recenzowat kilkadziesiat artykut6w naukowych, w tym dla 

czasopism indeksowanych w Journal Citation Reports. 

Dr inz. Marcin Sosnowski w latach 2017/2018 realizowat jako kierownik dziatanie naukowe 

pt. Modelowanie cieplnego oporu kontaktowego w osrodkach ziarnistych z wykorzystaniem 

obliczeniowej mechaniki ptynéw (2017/01/X/ST8/00019) finansowane przez Narodowe Centrum 

Nauki w ramach konkursu MINIATURA 1. Uczestniczyt jako pracownik naukowo-badawczy w 

projekcie pt. Opracowanie innowacyjnej technologii agregatu adsorpcyjnego NETI, 

wykorzystujgcego specjalng, klejong konstrukcje ztéz adsorpcyjnych (POIR.01.01.01-00-1659/15) 

finansowanym przez Narodowe Centrum Badan i Rozwoju oraz uczestniczy w charakterze 

wykonawcy w projekcie pt. Badania metod intensyfikacji procesow sorpcyjnych w modyfikowanych 

konstrukcjach ztéz adsorpcyjnych (2018/29/B/ST8/00442) finansowanym przez Narodowe 

Centrum Nauki. 

Habilitant petni role promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr inz. Karoliny 

Grabowskiej pt. Efektywnosc energetyczna chfodniczego agregatu adsorpcyjnego o modyfikowanej 

konstrukcji ztoz oraz mgr inz. Anny Zytki pt. Badania modelowe procesu fluidalnego spalania paliw 

statych w petli chemicznej. Byt rowniez opiekunem naukowym dr inz. Vladimiry Pospiéil, 

reprezentujgcej Technical University of Ostrava, kt6ra odbywata trzymiesieczny staz naukowy w 

Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Ditugosza w Czestochowie. 

Odbyt starze naukowe w instytucjach naukowych krajowych (Instytut Mechaniki Gdrotworu 

Polskiej Akademii Nauk w Krakowie) i zagranicznych (VSB-Technical University of Ostrava, NATO 

Modelling & Simulation Centre of Excellence, University of Security Management in KoSice), 

Posiada w swym dorobku osiagniecia wdrozeniowe: opracowanie zatozen technologicznych 

do budowy innowacyjnej, krazkowej konstrukcji ztoza sorpcyjnego, ktore jest przedmiotem 

zgtoszenia wzoru uzytkowego pt. Zespdt adsorpcyjny urzqgdzenia chfodniczego, wykonanie 

narzedzia informatycznego wspierajacego analizy numeryczne w zakresie transportu ciepta i masy 

w reaktorach sorpcyjnych, opracowanie rozwiqzan konstrukcyjnych objetych prawami wytqacznymi 

z rejestracji wzordw przemystowych pt. Kask ochronny oraz Obudowy telefonu komérkowego jak 
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r6wniez opracowanie koncepcji, wykonanie i wdrozenie innowacyjnego  narzedzia 

informatycznego przeznaczonego do automatycznej dyskretyzacji domeny obliczeniowej 

opisujgcej komory spalania turbinowych silnik6w lotniczych oraz turbin gazowych. Jest 

zaangazowany w dziatania na rzecz komercjalizacji technologii i wynalazk6w opracowanych w 

Uniwersytecie Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Dtugosza w Czestochowie jako cztonek 

Zespotu Doradczego ds. Komercjalizacji dziatajacego przy Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w 

Obszarze Nauki i Sztuki. Aktywnie wspdtpracuje. z sektorem gospodarczym m.in. jako Zastepca 

Przewodniczacego Rady Nadzorczej spotki JDU Innovations Sp. z 0.0. 

5. Podsumowanie 

Zgodnie ustawg z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 

r. poz. 1668 ze zm., Rozdziat 3, Art. 219.1.): 

Stopien doktora habilitowanego nadaje sie osobie, ktdra: 

1) posiada stopien doktora; 

2) posiada w dorobku osiggniecia naukowe albo artystyczne, stanowigce znaczny wktad w 

rozwoj okreslonej dyscypliny, w tym co najmniej: 

a) 1 monografie naukowqg wydang przez wydawnictwo, ktoére w_ roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie byto ujete w wykazie 

sporzgdzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 

pkt 2 lit. a, lub 

b) 1 cykl powigzanych tematycznie artykut6w naukowych opublikowanych w 

czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiatach z konferencji 

miedzynarodowych, ktére w roku opublikowania artykutu w ostatecznej 

formie byty ujete w wykazie sporzqdzonym zgodnie z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

c) 1 zrealizowane oryginalne osiggniecie projektowe, konstrukcyjne, 

technologiczne lub artystyczne; 

3) wykazuje sie istotng aktywnoscig naukowg albo artystyczng realizowang w wiecej niz 

jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczegdlnosci zagranicznej. 

Przedstawione mi do recengzji dzieto Habilitanta, w postaci cyk/u powigzanych tematycznie 

artykutow naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w_ recenzowanych 

materiatach z konferencji miedzynarodowych zatytutowane: Badania modelowe transportu ciepta 

i masy w adsorpcyjnych urzqdzeniach chtodniczych, bez watpienia mozna uznaé za istotny 

dorobek naukowy oraz mozna zaliczyé do oryginalnych osiqggnie¢ naukowych Habilitanta, 

§wiadczacych o jego umiejetnosciach prowadzenia badan i wyciagania naukowych i utylitarnych 

wnioskéw. Dzieto to wraz z pozostatymi publikacjami stanowig istotny wkltad_ do dorobku 

naukowego w dyscyplinie: inzynieria mechaniczna. 
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By zachowa¢é rzetelnos¢ recenzji dorobku, nalezy doda¢ iz uzupetniaja go liczne konferencje 

naukowe, udziat w projektach naukowych, w tym kierowanie dziataniem naukowym NCN 

miniatura oraz recenzje artykuf6w naukowych. Habilitant wykazat sie takze wspdotpraca z 

otoczeniem spofecznym oraz gospodarczym, posiada zgtoszenia patentowe, wspdtpracuje z 

sektorem gospodarczym, a wyniki jego prac sq wdrazane w przemysle. Kandydat posiada takze 

imponujace osiagniecia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzatorskie. Dwukrotnie petnit 

funkcje promotora pomocniczego w przewodach doktorskich. Posiada pokazng liczbe kompetencji 

zawodowych majacych znaczenie w dydaktyce wyzszej, nabytych w wyniku specjalistycznych 

szkolen. Dziatalnos¢ badawczq précz obecnego miejsca zatrudnienia (Uniwersytet Humanistyczno- 

Przyrodniczy im. Jana Diugosza w Czestochowie) prowadzit w swojej karierze takze na Politechnice 

Czestochowskiej, w Engineering Design Center bedacym centrum R&D koncernu General Electric 

oraz na dtugookresowych stazach w Instytucie Mechaniki Gérotworu Polskie) Akademii Nauk, VSB- 

Technical University of Ostrava, NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence i University of 

Security Management in KoSice. 

Biorac pod uwage powyzszq ocene osiagniecia naukowego i pozostatej aktywnosci 

Kandydata, w Swietle kryteridw osiaggnie¢ osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego zawartych w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i 

nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm), stwierdzam, ze habilitant spetnia wszystkie wymogi w/w 

Ustawy i wnioskuje o dopuszczenie Pan dr inz. Marcina Sosnowskiego do kolejnego etapu 

przewodu habilitacyjnego. 
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