
Uchwala 

Komisji habilitacyjnej 

z dnia 20 stycznia 2021 roku 

powolanej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk inzynieryjno-technicznych w dyscyplinie inzynieria mechaniczna wszczetym na 

wniosek dra inz. Marcina Sosnowskiego. 

§1 

Komisja habilitacyjna powolana przez Rade Dyscypliny Naukowej Inzynieria Mechaniczna 

Politechniki Czestochowskiej w dniu 29 pazdziernika 2020 roku, dzialajac na podstawie art. 

221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 85, z pozn. zm.), w nawigzaniu do § 13 ust. 1 Uchwaly Senatu Politechniki 

Czestochowskiej nr 400/2019/2020 z dnia 29 kwietnia 2020 r., po zapoznaniu sie 

zrecenzjami i dokumentacja wniosku, stwierdza, ze aktywnosé naukowa oraz osiagniecia 

naukowe zatytulowane "BADANIA MODELOWE TRANSPORTU CIEPLA I MASY 

W ADSORPCYJNYCH URZADZENIACH CHLODNICZYCH" stanowiqg znaczny wktad 

wrozw6j dyscypliny naukowej inzynieria mechaniczna i wyraza pozytywnq opinie 

w sprawie nadania dr. inz. Marcinowi Sosnowskiemu stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inzynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inzynieria mechaniczna. 

Uzasadnienie 

1. Rada Doskonatosci Naukowej wszczela postepowanie habilitacyjne w dniu 27 kwietnia 

2020 r. 

2. Recenzje o dorobku naukowym i aktywnosci naukowej dra inz. Marcina Sosnowskiego 

sporzadzone przez czterech Recenzent6w maja jednoznacznie pozytywne konkluzje. 

3. Osiagniecie naukowe zatytulowane ,BADANIA MODELOWE TRANSPORTU CIEPLA 

I MASY W ADSORPCYJNYCH URZADZENIACH CHLODNICZYCH” oraz pozostate 

elementy dorobku naukowego, a w szczegdélnosci: 

e opublikowanie 1 monografii oraz 4 rozdzialow w monografiach, 

e opublikowanie 16 artykulow w czasopismach z listy JCR (Applied Mathematical 

Modelling, Applied Science - Basel, Energies, Energy & Fuels, Entropy, FUEL, 

Journal of Thermal Science, Journal of Theoretical and Applied Mechanics, Materials, 

Thermal Science), 

e autorstwo lub wspdlautorstwo 16 referatow opublikowanych w materiatach 

konferencji krajowych i zagranicznych, 

e wspdlautorstwo jednego wzoru przemystowego, jednego wzoru wspdlnotowego oraz 

wspOolautorstwo zgloszenia wzoru uzytkowego,



wysokie wskazniki bibliometryczne wedtug Web of Science: sumaryczny impact 

factor IF = 36,941, indeks Hirscha = 8 (7 bez autocytowan), liczba cytowan = 210 

(130 bez autocytowan), 

wnosza znaczny wktad Habilitanta w rozw6j dyscypliny inzynieria mechaniczna. 

. Dorobek w zakresie dziatalnosci dydaktycznej i popularyzatorskie] oraz wspdtpracy 

miedzynarodowej, obejmujacy m.in. takie elementy jak: 

kierowanie 1 projektem badawezym oraz udziat w 2 projektach badawezych jako 

wykonawcea, 

uczestnictwo w programach europejskich lub innych programach miedzynarodowych 

(m.in. POWR) oraz w zespotach badawczych, 

udziat w 14 konferencjach i w 27 komitetach organizacyjnych konferencji, 

udziat w 3 komitetach redakcyjnych (Prace Naukowe Akademii im. Jana Diugosza 

w Czestochowie. Technika, Informatyka, Inzynieria Bezpieczefstwa - redaktor 

naczelny; Entropy, Special Issue "Artificial Intelligence and Computational Methods 

in the Modeling of Complex Systems" - guest editor; International Journal of 

Engineering and Safety Sciences - member of the editorial office) i w jednej radzie 

naukowej czasopisma (Studia nad Bezpieczefistwem - czionek kolegium ekspertéw) 

3 staze w zagranicznych lub krajowych ogrodkach naukowych lub akademickich: VSB 

— Technical University of Ostrava (Czechy), Instytut Mechaniki Gérotworu Polskiej 

Akademii Nauk (Polska), NATO Modelling & Simulation Centre of Excellence 

(Wiochy), 

pelnienie 2 - krotnie funkcji promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim oraz 

opieki naukowej w trakcie trzymiesiecznego stazu naukowego dr inz. Vladimiry 

PospiSil reprezentujacej Technical University of Ostrava, 

czionkostwo z wyboru w krajowych i miedzynarodowych towarzystwach naukowych: 

International Engineering and Technology Institute, Polskie Towarzystwo Mechaniki 

Teoretycznej i Stosowanej, 

prowadzenie autorskich wykladéw i inne osiggniecia dydaktyczne, w tym kierowanie 

93 pracami dyplomowymi w tym 26 pracami magisterskimi, 51 pracami inzynierskimi 

i 16 pracami licencjackimi oraz licznymi pracami kofcowymi na_studiach 

podyplomowych, 

prowadzenie zaje¢é w ramach programu Erasmus+ oraz wielokrotne uczestniczenie 

WwW wymianie osobowej w ramach programu Erasmus/Erasmus+,



ukonezenie 6 kurs6w i szkolen podnoszacych kompetencje dydaktyczne, oraz 

posiadanie kilkunastu certyfikat6w majacych znaczenie w dydaktyce szkoly wyzszej, 

wielokrotne otrzymanie nagréd Rektora, w tym za dziatalnosé organizacyjna, 

eztery publikacje o charakterze dydaktycznym (skrypty, zbiér zadan), 

ksztalttowania polityki dydaktycznej uczelni wyzszej, m.in. poprzez udzial 

Ww opracowywaniu programéw i plandw  studidw, czionkostwo w komisjach 

i zespotach ds. dydaktycznych i jakoSci ksztatcenia, 

realizacja otwartych wykladow popularnonaukowych dla mieszkancéw, ucznio6w 

szk6t ponadgimnazjalnych oraz popularyzacja nauki podczas targ6w edukacyjnych, 

rozlegia dziatalnos¢ organizacyjna, m.in. Cztonek Rady Uczelni Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Diugosza w Czestochowie (2019-nadal), 

Prodziekan ds. Studencko-Dydaktyeznych na Wydziale Nauk  Scistych, 

Przyrodniczych i Technicznych Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. 

Jana Dtugosza w Czestochowie (2019-nadal), Czlonek Senatu Uniwersytetu 

Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Diugosza w Czestochowie (2015-nadal), 

w sposob jednoznaczny $wiadczy o wysokiej aktywnosci zawodowej Habilitanta. 

§ 2 

Uchwala wchodzi w zycie w dniu jej podjecia. 

Komisja habilitacyjna w sktadzie: 

1. 

Bs 

Bs 

Prof. dr hab. inz. Janusz Kowal Przewodniczacy 

Dr hab. inz. Dawid Cekus Sekretarz 

Prof. dr hab. Tomasz Kowalewski Recenzent 

Prof. dr hab. inz. Piotr Cyklis Recenzent 

Dr hab. inz. Jarostaw Bartoszewicz Recenzent 

. Dr hab. inz. Norbert Skoczylas Recenzent 

Prof. dr hab. inz. Andrzej} Bogustawski Cztonek Komisji 

 


