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Wydziat Mechaniczny 

RECENZJA 

dorobku naukowo-badawczego oraz aktywnoSsci naukowej i osiagnieé dydaktycznych, 

organizacyjnych i popularyzatorskich dra inz. Marcina Sosnowskiego w odniesieniu 

do ustawowych wymagan nadania stopnia doktora habilitowanego 

zgodnie z uchwata Rady Dyscypliny Naukowej Inzynieria Mechaniczna 23/2020/2021 z 

dnia 29 pazdziernika 2020r. Wydziat Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechnika 

Czestochowska 

1. Informacje podstawowe 

Dr inz. Marcin Sosnowski jest zatrudniony w charakterze adiunkta w Uniwersytecie 

Humanistyezno-Przyrodniczym im. Jana Diugosza Wydziat Nauk Scistych, Przyrodniczych i 

Technicznych w Czestochowie gdzie pracuje od 2009 roku. Stopien naukowy doktora nauk 

technicznych w dyscyplinie naukowej budowa i eksploatacja maszyn nadafa mu Rada 

Wydziatu Inzynierii Mechanicznej i Informatyki Politechniki Czestochowskiej dnia 17.07.2008 

roku na podstawie rozprawy pt. , Modelowanie j analiza przebiegu wytadowania iskrowego w 

silniku spalinowym z zapfonem wymuszonym” (promotor rozprawy: prof. dr hab. inz. Karol 

Cupiat). 

Dr. Inz. Marcin Sosnowski pracowat uprzednio w Engineering Design Center w okresie 

2008-2009 na stanowisku analysis engineer oraz w latach 2001-2008 w Politechnice 

Czestochowskiej na Wydziale inzynierii Mechanicznej i Informatyki na stanowisku asystenta. 

Niniejsza recenzja opracowana jest zgodnie z wymogami art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo 0 szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.). 

Oceniane elementy oceny okreslone sq w tym przypadku w nastepujacy sposdb 

(wybrano z ustawy tylko dotyczace ocenianej dziatalnoSci dr inz. Marcina Sosnowskiego): 

»1) posiada stopien doktora; 

2) posiada w dorobku osiagniecia naukowe albo artystyczne, stanowigce znaczny wkfad w rozw6j 

okreslonej dyscypliny: 

b) 1 cykl powigzanych tematycznie artykufow naukowych opublikowanych w czasopismach 

naukowych lub w recenzowanych materiatach z konferencji miedzynarodowych, ktére w roku 

opublikowania artykutu w ostatecznej formie byty ujete w wykazie sporzadzonym zgodnie z przepisami 

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

3) wykazuje sie istotng aktywnoscig naukowg albo artystyczna realizowana w wiecej niz jednej 

uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczegdinosci zagranicznej. 
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Osiagniecie, o kt6rym mowa w ust. 7 pkt 2, moze stanowic czes¢ pracy zbiorowej, jezeli 

opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkiadem osoby ubiegajacej sie o stopieh 

doktora habilitowanego.” 

Powyzej stwierdzono ze Marcin Sosnowski uzyskat stopien doktora nauk technicznych, 

co wypetnia punkt 1 oceny. 

2. Ocena dorobku naukowo-badawczego (po uzyskaniu stopnia doktora) i wktadu w 

rozwoj dyscypliny. Ocena osiagniecia naukowego dra inz. Marcina Sosnowskiego 

Podstawowym osiagnieciem naukowym przedstawionym do oceny jest cykl powiazanych 

tematycznie artykulow naukowych, pod wspdinym tytulem tematycznym: 

,Badania modelowe transportu ciepla i masy w adsorpcyjnych urzadzeniach 

chiodniczych”. 

Tematyka podjetych przez Habilitanta badan naukowych jest wazna z wielu wzgledéw. W 

urzadzeniach transportu energii ciepinej czyli obiegach lewobieznych, Obiegi takie 

napedzane energig odpadowa stanowiq istotny element gospodarki energetycznej 

ukierunkowanej proekologicznie. Czynnikiem roboczym w urzadzeniach adsorpcyjnych jest 

czesto ekologiczne H2O (choé nie zawsze) i umozliwiajqa one prace przy_niskich 

temperaturach czynnika zasilajacego (w przeciwienstwie do urzadzen absorpcyjnych). 

Problemami naukowymi dobrze zdefiniowanymi przez Autora wniosku jest optymalizacja 

geometrii i struktury ztoza adsorpcyjnego, sposob zasilania itp. Zatem mozna bez 

watpliwosci stwierdzi¢é, ze podjeta przez dra Sosnowskiego tematyka jest wazna zaroOwno 

pod wzgledem teoretycznym jak i praktycznych zastosowan. Co wiecej modgtby to by¢ 

element polskie] specjalizacji przemystowo-naukowej, jako ze sq to  konstrukcje 

indywidualne, wymagajace duzego zaangazowania pracy ludzkiej ale rownoczesnie nie 

wymagajace drogich linii technologicznych. 

Do oceny osiagniecia w ramach tej tematyki zostato wybranych przez dra Sosnowskiego 

14 artykulow w wiekszoSci wspdfautorskich ale z jasno pokazanym udziatem Habilitanta. 

Udziat ten jest potwierdzony w dokumentacji przez wspdlautorow i w kazdej z wskazanych 

14 publikacji jest istotnie merytoryczny. 

Osiagniecie zostalo opisane w ramach autoreferatu na stronach 4-12. Wykaz publikacji 

zostat sporzadzony poprawnie zgodnie z zasadami bibliograficznymi. 

Do najwazniejszych prac opublikowanych w znaczacych czasopismach zaliczam (w 

nawiasach [] odniostem sie do pozycji podanych przez Autora wniosku habilitacyjnego): 

[A1] M. Sosnowski, “Evaluation of Heat Transfer Performance of a Multi-Disc Sorption 

Bed Dedicated for Adsorption Cooling Technology,” Energies, vol. 12, no. 24, 2079. 

Jest to w moim rozumieniu gtowna praca cyklu, indywidualne, gdzie pokazane zostaty 

innowacyjna koncepcja wielodyskowego zloza adsorpcyjnego, sposdb modelowania 

wymiany ciepla i masy w ztozu opracowany przez Autora. Co wazne zostalo to 

zweryfikowane eksperymentalnie w oparciu o badania wtasne. 
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[A2] M. Sosnowski, J. Krzywanski, R. Scurek, “A Fuzzy Logic Approach for the Reduction 

of Meshinduced Error in CFD Analysis: A Case Study of an Impinging Jet,” Entropy, vol. 21, 

no. 11, 2019 

W tej pracy z kolei pokazany zostat drugi wazny element wkiadu Habilitanta do nauki w 

zakresie modelowania komputerowego a w_  szczegdlnosci dyskretyzacji domeny 

obliczeniowej CFD poprzez zastosowanie logiki rozmytej] przy tworzeniu siatek. Pozwala to 

zmniejszyé blad numeryczny rozwiazania przy mniejszym czasie obliczeniowym. 

[A3] J. Krzywanski, K. Grabowska, M. Sosnowski, A. Zylka, K. Sztekler, W. Kalawa, T. 

Wojcik, W.Nowak, “An adaptive neuro-fuzzy model of a re-heat two-stage adsorption chiller,” 

Thermal Science, vol. 23, no. 14, 2019. 

Publikacja w ktorej Autorzy stosuja metodologie logiki rozmytej w modelowaniu 

dwustopniowego agregatu adsorpcyjnego. Widoczne jest ze problemy logiki rozmytej sq 

jednym z waznych elementéw osiagnieé naukowych Autora, ktory potrafi je stosowac 

zarowno w obliczeniach numerycznych jak i modelowaniu zerowymiarowym. 

[A4] M. Sosnowski, R. Gnatowska, J. Sobezyk, W. Wodziak, “Computational domain 

discretization for CFD analysis of flow in a granular packed bed,” Journal of Theoretical and 

Applied Mechanics, vol. 57, no. 4, pp. 833-842, 2019. 

W publikacji pokazano wazny aspekt prac Habilitanta dotyczqcy pomiaréw w ztozu z 

wykorzystaniem PIV. Rowniez w tym przypadku wskazano optymalng dyskretyzacje obszaru 

ale bez ,fuzzy-logic’. 

[A7] K. Grabowska, M. Sosnowski, J. Krzywanski, K. Sztekler, W. Kalawa, A. Zylka, W. 

Nowak, “The Numerical Comparison of Heat Transfer in a Coated and Fixed Bed of an 

Adsorption Chiller,” Journal of Thermal Science, vol. 27, no. 5, pp. 421-426, 2078. 

W tej pracy Autorzy zastosowali LFA 457 MicroFlash do pomiaru przewodnosci ciep|nej 

ztoza. Praca natomiast zawiera model CFD i optymalizacje parametrow ztoza. Jest to mocno 

zwiazane z pozostatymi badaniami Autora w ramach cyklu. 

[A14] J. Krzywanski, K. Grabowska, F. Herman, P. Pyrka, M. Sosnowski, T. Prauzner, W. 

Nowak, “Optimization of a three-bed adsorption chiller by genetic algorithms and neural 

networks,” Energy Conversion and Management, vol. 153, pp. 313-322, 2017. 

Praca zamieszczona w wysoko punktowanym czasopismie. Zawiera rdwniez wktad 

Habilitanta w zakresie modelu numerycznego podobnie jak w pozycji [A3] zastosowaniem 

logiki rozmytej z tym ze tym razem w ukladzie trzech zt6z adsorpcyjnych. 

Pozostale publikacje maja mniejszqa wage formalna, co jednak nie umniejsza ich 

zawartosci merytorycznej. Wszystkie publikacje dotycza powigzanej tematyki wiec moga byé 

uznane za cykl monotematyczny. Szkoda ze Autor wniosku nie podaje przy publikacjach ich 

aktualnej punktacji zgodnej z aktualng lista ministerialna. 
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Podany przez Autora sumaryczny IF dla ocenianych w ramach podstawowego 

osiaggniecia naukowego publikacji wynosi 15.043 i jest wystarczajacy do pozytywnej 

oceny osiagniecia naukowego. 

Petne teksty publikacji stanowiacych ,osiggniecie naukowe” zostaty dotqczone do 

wniosku i opisane w przewodniku. 

Istotnym osiagnieciem Habilitanta, opisanym w publikacji indywidualnej zamieszczonej 

w czasopismie Energies, jest opracowanie autorskiego modelu wymiany ciepia i masy w 

ztozu sorbentu i ewaluacja eksperymentalna opracowanej symulacji numerycznej. Model ten 

ukazat sie w indywidualnej publikacji Habilitanta co jest warte podkreslenia, gdyz stanowi o 

samodzielnosci jego opracowania. Model ten jest rowniez wazna czesciq innych podanych 

publikacji w ramach ocenianego osiagniecia ale indywidualna publikacja pozwala na ocene 

samodzielnosci osiagniecia. 

Autor wniosku opisat tez ztoze granularne ziaren o kulistym ksztatcie oraz wprowadzit do 

modelu inne rodzaje innowacyjnych zt6z sorpcyjnych. 

Waznym elementem jest weryfikacja zaproponowanych modeli za pomoca samodzielnie 

wykonanych badan eksperymentalnych zi6z adsorpcyjnych w urzadzeniach rzeczywistych. 

Waznym elementem osiagniecia naukowego jest tez wprowadzenie algorytmow 

sztucznej inteligencji do definiowania parametr6w dyskretyzacji domeny obliczeniowej i 

innych korelacji parametréw adsorpcyjnych urzadzen chtodniczych. 

Wykazane do oceny dorobku publikacje niewatpliwie skupiajg si¢ na jednorodne;| 

tematyce stanowiacej podstawe do zakwalifikowania jako cyklu. 

Jest to tematyka lezqaca w ramach dyscypliny Inzynieria Mechaniczna czesciowo 

siegajaca w Inzynierie Chemiczna. Niemniej jednak zasadnicza czes¢ w tym wszystkie 

osiagniecia Autora wniosku habilitacyjnego dotyczq numerycznej mechaniki ptynow, 

wymiany ciepla i zagadnien typowo zwigqzanych z Inzynieriqg Mechaniczna stad w tej 

dyscyplinie osiagniecia powinny byé rozpatrywane. 

Sumaryczna ocena osiagniecia naukowego jest pozytywna, chociaz uwazam ze 

Habilitant mogiby napisaé monografie naukowg na podstawie tych badan, co pozwolitoby na 

lepszqa systematyzacje osiagniec. Miatoby tez wiekszqa wartos¢ dla ewentualnego odbiorcy 

czy to konstruktoréw urzadzen czy naukowcow czy nawet studentow kierunkow zwiazanych 

z urzadzeniami chtodniczymi. 

Catosé dorobku dotyczacy ,osiagniecia naukowego” stanowiacego podstawe do oceny 

oceniam jako spetniajaca wymogi Ustawy w stopniu wystarczajacym. 

3. Ocena aktywnoSci naukowej realizowanej w wiecej niz jednej uczelni, instytucji 

naukowej, w szczegolnoSci zagranicznej. 

Pozostata, oceniana dziatalnoS¢ naukowa dra inz. Marcina Sosnowskiego (poza 

ocenianym osiagnieciem naukowym) obejmuje, oprécz 14 pozycji wymienionych wezesniej 

jako osiggniecie naukowe, 46 pozycji opublikowanych prac réznej wagi. W tych pracach 

znalazto sie 8 publikacji indywidualnych, w tym jedna monografia opublikowana w 2009 roku 

wynikajaca z pracy doktorskiej Habilitanta: 

r 
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M. Sosnowski, “Modelowanie i analiza przebiegu wyladowania iskrowego w silniku z 

zaptonem wymuszonym,” Prace Instytutu Lotnictwa, 2009. 

Niestety w  publikacjach wspdlautorskich Habilitant nie podat swojego udziatu 

procentowego, co powinno byé norma w takim opracowaniu. Nie podano tez punktacji 

ministerialnej czasopism co nieco utrudnia ocene. 

W 7 publikacjach Autor kontynuuje badania pracy doktorskiej, dotyczace proceséw 

spalania w silnikach, do wazniejszych publikacji w tym zakresie zaliczam: 

[49] A. Jamrozik, W. Tutak, A. Kociszewski, M. Sosnowski, “Numerical simulation of two- 

stage combustion in SI engine with prechamber,” Applied Mathematical Modelling, vol. 37, 

no. 5, pp. 2961-2982, 2013. 

Znaczna czesc publikacji w zakresie “pozostatej aktywnoSci naukowej” dotyczy 

zagadnien bezposrednio zwiqzanych z ocenianym wezesniej glownym osiagnieciem 

naukowym. Tu podkresli¢ nalezy publikacje w uznanych Journalach z listy JCR: 

[6] A. Kulakowska, A. Pajdak, J. Krzywanski, K. Grabowska, A. Zylka, M. Sosnowski, M. 

Wesolowska, K. Sztekler, W. Nowak, “Effect of Metal and Carbon Nanotube Additives on the 

Thermal Diffusivity of a Silica-Gel-Based Adsorption Bed,” Energies, vol. 13, no. 6, 2020. 

[7] K. Sztekler, W. Kalawa, A. Mlonka-Medrala, W. Nowak, t. Mika, J. Krzywanski, K. 

Grabowska, M. Sosnowski, M. Debniak, “The Effect of Adhesive Additives on Silica Gel 

Water Sorption Properties,” Entropy, vol. 22, no. 3, 2020. 

[8] K. Sztekler, W. Kalawa, L. Mika, J. Krzywanski, K. Grabowska, M. Sosnowski, W. 

Nowak, T. Siwek, A. Bieniek, “Modeling of a Combined Cycle Gas Turbine Integrated with an 

Adsorption Chiller,” Energies, vol. 13, no. 3, 

[14] K. Sztekler, W. Kalawa, S. Stefanski, J. Krzywanski, K. Grabowska, M. Sosnowski, 

W. Nowak, M. Makowski, “Using adsorption chillers for utilising waste heat from power 

plants,” Thermal Science, vol. 23, no. 14, 2019. 

Ponadto dr inz. Marcin Sosnowski jest wspdtautorem publikacji zwiazanych z 

modelowaniem CFD w tym w punktowanym wysoko czasopismie ,Energy and Fuels”. 

Podsumowaniem aktywnosci publikacyjnej; sq wskazniki naukometryczne dra_inz. 

Marcina Sosnowskiego: 

Sumaryczny 5-letni IF: 38,040 

Liczba cytowani wg Scopus: 240 

Indeks Hirscha: 7 

Sumaryczna liczba punktOw przypisanych do publikacji po uzyskaniu stopnia doktora 

nauk technicznych: 1454, chociaz nie jest podane czy ta liczba jest przeliczona przez 

indywidualne zaangazowanie w poszczegolnych publikacjach. 

Podana przez Autora liczba publikacji naukowych indeksowanych w bazie Scopus po 

uzyskaniu stopnia doktora wynosi 37. 

Mozna podsumowaé ze aktywnos¢ naukowa-publikacyjna Habilitanta jest dosyé szeroka i 

nie ogranicza sie do jednej tematyki. Zawiera ona osiagniecia z zakresu modelowania CFD, 

silnikow i modelowania proceséw spalania, urzqadzen adsorpcyjnych i ich modelowania i 

innych zastosowan numerycznej mechaniki ptynédw. Na podstawie opublikowanych prac i 
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wskaznikow naukometrycznych mozna stwierdzié ze wkiad ,pozostalych osiagnie¢” w 

dziedzinie Inzynieria Mechaniczna jest znaczacy Oznacza to ze zgodnie z ustawa jest 

podstawa do uznania ,osiagniec’” w liczbie mnogiej. 

Poza-publikacyjne osiagniecia naukowe dra inz. Marcina Sosnowskiego 

Dr inz. Marcin Sosnowski brat aktywny udziat w wielu konferencjach w tym 

zagranicznych. Byt cztonkiem komitetow organizacyjnych 27 konferencji rdéwniez 

zagranicznych. 

Odbywat staze naukowe w trzech instytucjach w tym dwéch zagranicznych (Czechy, 

Wiochy) 

Jest redaktorem naczelnym polskiego czasopisma naukowego, byt réwniez edytorem 

goscinnym w specjalnym numerze czasopisma Entropy. 

By! recenzentem 39 rdéznej wagi artykulow, w tym rowniez z listy JCR. 

Byt wykonawca trzech grantOw naukowych w tym w jednym z nich kierownikiem 

projektu. Ponadto realizowat granty dydaktyczne (w jednym kierowal) i prace w ramach 

dziatalnoSci statutowej uczelni. 

Ustawa wymaga osiagnie¢ naukowych w liczbie mnogiej. Jednym z nich jest wezesniej 

oceniony cykl 14 publikacji przedstawiony jako osiqggniecie habilitacyjne. Wedtug mnie 

pozostate opracowania, poza osiagnieciem ,habilitacyjnym” pokazanym w 14 pracach [A1]- 

[A14] dra inz. Marcina Sosnowskiego, spetniajg w zupetnosci wymagania osiagniecia 

naukowego, natomiast wskazniki naukometryczne sq bardzo dobre. 

Podsumowujac efekty dziatalnoSci naukowej dra inz. Marcina Sosnowskiego nalezy 

stwierdzic¢, ze: 

e jest wspdlautorem  oryginalnych prac naukowych, opublikowanych w 

czasopismach indeksowanych w JCR, Swiadczacych o uzyskaniu autorytetu 

specjalisty w zakresie reprezentowanej dyscypliny naukowej, jego osiagniecia 

podsumowane w_ publikacjach [A1]-[A14] uznaje za _ spetniajace definicje 

sformutowania ,osiggniecia naukowe” wymaganego przez Ustawe. 

e Pozostate prace poza gléwnym ocenianym ,osiagnieciem naukowym” maja dobre 

wskazniki naukometryczne i Swiadcza o szerokich zainteresowaniach naukowych 

Habilitanta. Osiggniecia te mozna w zupetnosci uznaé jako spetniajace ustawowy 

wymdg ,osiagnieé naukowych’ w liczbie mnogiej, 

e Kierowat dwoma _ projektami: badawczym i dydaktycznym co wskazuje na 

zdolnosci organizacyjne oraz umiejetnosci kierowania pracami naukowymi jako 

lider zespotu. 

e Wykazat sie teoretycznymi umiejetnosciami w zakresie symulacji CFD zjawisk 

przeptywowych i ciepinych zwiaszcza w zakresie modelowania_ trudnych 

zagadnien zl6z adsorpcyjnych, wprowadzajac wiasne oryginalne modele i 

innowacyjne rozwiqzania numeryczne, 
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e Wykazat sie umiejetnosciami prowadzenia badan eksperymentalnych w 

szczegdlnosci zioza adsorpcyjnego, w tym przy uzyciu najnowszych technik PiV 

e Jest rozpoznawalny w Swiecie naukowym w tematyce numerycznej analizy 

procesow w ziozach i innych modeli CFD nie tylko w Polsce ale i na Swiecie, o 

czym swiadceza wskazniki bibliometryczne, indeks Hirscha (WoS 7 Scholar 11) 

oraz IF 38.040. 

W mojej ocenie cata dziatalnoS¢ naukowa dra inz. Marcina Sosnowskiego zawierajqca 

osiagniecie naukowe ,Badania modelowe transportu ciepfa i masy w adsorpcyjnych 

urzgdzeniach chtodniczych” oraz szereg innych omdéwionych powyzej osiagnie¢ wypetniaja 

wymagania Ustawy uzasadniajac pozytywnq opinie do nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie Inzynieria Mechaniczna. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspolpracy miedzy- 

narodowej 

W tym punkcie nalezy podkreslié ze w zyciorysie naukowym dra inz. Marcina Sosnowskiego 

jest wspdtpraca z wieloma instytucjami, praca na dwoch uczelniach w Czestochowie, staze 

naukowe w Czechach i we Whoszech oraz wspdtpraca z Instytutem Mechaniki Gorotworu 

PAN w Krakowie. Swiadczy to o umiejetnosciach pracy w réznych zespotach. 

Prace naukowe zrealizowane w tych instytucjach dotyczyty wykorzystania PIV, co pozwolito 

pdzniej na sformutowanie wiasnych modeli zioza, Inne zagadnienia to opracowanie metodyki 

dyskretyzacji przestrzeni obliczeniowej oparte na tzw. Fuzzy Logic, wykorzystane pdzniej w 

wielu publikacjach Autora. Czes¢ prac zostata utajniona. 

Na uwage zastuguje fakt wspdlnych publikacji z autorami zagranicznymi z Japonii, Czech, i 

Arabii Saudyjskiej, co potwierdza dobre wyniki we wspdtpracy miedzynarodowej. 

Dziatalnosé dydaktyczna: 

Dr inz. Marcin Sosnowski jest wspdtautorem czterech podrecznikéw akademickich. 

W ramach pracy na uczelni wspdttworzyt plany i programy studiédw, koncepcje rozwoju 

kierunkéw dydaktycznych, brat udziat w przygotowaniu raportu samooceny dia PKA. 

Pod wzgledem formalnym aktywnosé dydaktyczna Habilitanta jest wyrdzniajaca: cztonek 

wielu komisji wydziatowych i rektorskich zwiazanych z dydaktyka i jakoScia ksztatcenia. 

Waznym aspektem  dzialalnosci dydaktycznej sq  osiqgniecia ow  zakresie 

umiedzynarodawiania studidw. Dotyczy to zapraszania na wyktady uczonych z innych 

krajow, ale tez dziatalnosé w ramach programu Erasmus. 

Wspotpraca z otoczeniem uczelni, dziatalnosS¢ popularyzatorska 

Dr inz. Marcin Sosnowski prowadzit prace badawcze z zakresu innowacyjnych zidz 

adsorpcyjnych, co znalazto wyraz w zgtoszonym wzorze uzytkowym ,Zespot adsorpcyjny 

Kk



urzadzenia chtodniczego”, ktora to innowacja znalazta dalsze finansowanie w ramach 

,inkubatora Innowacyjnosci”. Posiada tez dwa inne wzory uzytkowe w tym miedzynarodowy. 

Habilitant wspdétpracowat z dziewiecioma firmami w sposob sformalizowany. Petnil tez role 

cztonka zespotu doradczego ds. komercjalizacji w UHP im Jana Ditugosza w Czestochowie. 

W ramach dziatalnosci popularyzatorskiej prowadzit seminaria, wyktady popularnonaukowe, 

spotkania ze szkolami oraz jest wspdtautorem publikacji popularyzatorskich. 

Podsumowujac ten fragment oceny stwierdzam ze dorobek dydaktyczny, przemystowy i 

popularyzatorski dra inz. Marcina Sosnowskiego odpowiada bardzo dobrze wymogom 

stawianym tradycyjnie przy uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

Jego zaangazowanie (praca na dwoch uczelniach w Polsce, innych instytucjach, staze 

zagraniczne) pozwalaja z kolei na_ stwierdzenie spetnienia 3 punktu powyzej 

zacytowanych wymogow ustawy. 

4. Podsumowanie i wniosek koncowy 

Podsumowujac stwierdzam, ze dr inz. Marcin Sosnowski: 

e powiekszyt wyraznie, od czasu uzyskania stopnia doktora, sw0j dorobek 

naukowy, 

e duza czes¢ wynikéw swoich badan opublikowat w cenionych periodykach 

naukowych, w tym Z listy JCR, 

e jego dziatalnosé naukowa odpowiada w petni definicji ,osiagnie¢ naukowych” w 

liczbie mnogiej, gdyz poza podstawowym ocenianym osiagnieciem, dziatalnosé 

publikacyjna i inna naukowa Habilitanta jest na wysokim poziomie, 

e ma doswiadczenie miedzynarodowe wynikajace z odbytych stazy, cztonkostwu w 

miedzynarodowych komitetach konferencyjnych, wspotautorstwo artykutow z 

uczonymi z zagranicy, 

e wykazuje bogata aktywnosé dydaktyczna poprzez opracowywanie nowych 

programéw nauczania, prowadzenie projektow dydaktycznych, udziat w 

komisjach rektorskich i wydziatowych oraz umiedzynarodawiania studiow, 

e jest wspdtautorem 4 podrecznikéw akademickich. 

Biorac pod uwage wysokie wartosci wskaznikéw okreSlajacych dorobek naukowy dra inz. 

Marcina Sosnowskiego, takich tak sumaryczny impact factor, liczbe cytowari oraz indeks 

Hirscha stwierdzam, ze dr inz. Marcin Sosnowski wykazuje aktywnosc naukow@a i wnidst 

znaczacy wktad w rozw6j dyscypliny naukowej Inzynieria Mechaniczna, wypetniajac wymogi 

Ustawy odnoszace sie do stopnia doktora habilitowanego. 

W zwiazku z powyzszym stwierdzam, zgodnie z wymogami art. 219 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.): 

dr inz. Marcin Sosnowski spetnia warunki do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie Inzynieria 

Mechaniczna. fe 1 dh 

Prof. dr hab. inz. Piotr Cyklis


