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RECENZJA
osi^gnifcia naukowego oraz caloksztaitu dzialalnoSci naukowej 

dr inz. Wojciecha Macka
w zw'i^zku z post^powaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk iniynierjjno-technicznych

w dyscyplinie ini>nieria mechaniczna

Podstawa prawna przygotowanej opinii:
- powolanie w sklad komisji habilitacyjnej przez Rad^ Doskonalosci Naukowej 

potwierdzone pismem Przewodnicz^cego Rady D>scypHny Iniynieria Mechaniczna 
Politechniki Gdahskiej, prof, dr hab. inz. Michala Waliszczuka, nr 380AVIMiO/2022 

z dnia 21 paidziemika 2022 r.;
- ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolniclwie wytszym i nauce (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 85, 374, 695, 875, 1086, z 2021 r. poz. 159);
- rozporz^zenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 22 lutego 2019 r. w 

sprawie ewaluacji jako^ci dzialalno^ci naukowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 392, z 2020 r. 

poz. 1352);
- rozporz^enie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia 20 wTze^nia 2018 r. w 

sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 1818).

Jako osi^ni^ie naukowe dr ini. Wojciech Macek przedstawil *^cykl powiqzanych 
tematycznie artykulow' naukowych' w liczbie osiemnastu, opublikowanych w latach 2019- 
2022, ktoremu nadal tytul „Wpl>’w warunkow obci^enia na topografi^ powierzchni 

przelom6w zm^czeniowych w stopach metali".

W przedloionej dokumentacji znajduj^ si?:
1. wniosek przewodni,
2. dane wnioskodawcy,
3. kopia dyplomu potwierdzaj^cego posiadanie stopnia doktora,
4. auioreferat,
5. wykaz osi^gni^c naukowych.
6. udzialy w publikacjach,
7. wydruki publikacji,
8. dyplomy i cert> fikaty potwierdzaj^ce osi^ni?cia wskazane w autoreferacie.
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1. Sylwetka zawodowa Kandydata

Dr ini. Wojciech Macek jesl absolwentem: Wydzialu Mechanicznego Politechniki 
Opolskiej, ktory ukohczyi w roku 2006 jako magister iniynier w specjalnoki Komputerowe 
Wspomaganie Projektowania i Badania Maszyn, oraz absolwentem z roku 2007 Wydzialu 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, takie Politechniki Opolskiej, w specjalnosci 
Iniy nieria Oprogramowania w Systemach Automatyki, w stopniu iniyniera. Prac^ zawodow^ 
rozpocz^l w styczniu 2008 r. w Cadbury Polska, pracuj^c nast^pnie do czerwca 2021 r. w 
kolejnych 9 instytucjach nie b^d^cych instytucjami naukowymi. W czerwcu 2015 r. Habilitant 
obronil rozpraw? doktorsk^ zatytulowan^ ..Mechatroniczny system do wyznaczania 
energet>'Gznych charaktensh k zm^czeniowych materialow przy zginaniu i skr^caniu", 
ktorej promotorem byl prof, dr hab. ini. Tadeusz Lagoda, przejmuj^c opiek? naukow^ nad 
prac^ doktorsk^ po ^mierci pierwszego opiekuna naukowego prof, dr hab. ini. Ewalda 
Machy. Na podstawie tej dysertacji Wojciech Macek uzyskal stopieh doktora nauk 
lechnicznych w dyscyplinie Budowa i Eksploalacja Maszyn; nadany przez Wydzial 

Mechaniczny, Politechniki Opolskiej.

Z kolei zatrudnienie w placdwkach naukowych dr ini. Wojciech Macek rozpocz^ w 
pazdziemiku 2016 r. jako adiunkt w Politechnice Opolskiej, pracuj^c tarn przez jeden rok 
akademicki. W hislorii zalrudnienia znajduj^cej si^ w Autoreferacie, dr Macek podaje kolejne 
4 jednostki naukowe. w ktorych pracowal na roinych stanowiskach by w z pocz^tkiem roku 
akademickiego 2021/2022 rozpocz^c zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Politechnice 
Gdanskiej, na Wydziale Iniynierii Mechanicznej i Okr^townictwa, ktore to zatrudnienie trwa 

obecnie.

Zainteresowania naukowe dr ini. Wojciecha Macka - potwierdzone jego publikacjami, 
dotycz4 procesow p^kania zm^czeniowego oraz wyznaczenia trwalosci zm^czeniowej 
materiahi, w oparciu o metrologi^ powierzchni przelomow.

W punkcie 5.2 Autoreferatu w przedloionej dokumentacji, Habilitant odnosi si^ do 

^aktynno^ci naukowej albo artystycinej realizowanej w wifcej niz jednej uczelni, instytucji 
naukowej luh instytucji kultury. w szczegolnosci zagranicznej \ Jest tu przy wolana wspolpraca 
naukowa z Katedr^ Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn z macierzystej Politechniki 
Opolskiej poza okresem zatrudnienia w tej uczelni oraz z Wydzialem Iniynierii Mechanicznej 
Uniwersytetu w Coimbrze w Portugali. Na lymie uniwersytecie, w dniach od 27 listopada 
2021 do 16 grudnia 2021 r. dr ini. Wojciech Macek odbyl zagraniczny stai naukowy choc 
jego tematyka czy zakres badah nie jest wymieniony. Intensywnosci wspolpracy z 
Uniwersytetem w Coimbrze maj^ dowodzic 23 wspolne prace naukowe opublikowane 
niezaleinie od terminow staiu naukowego, indeksowane w bazie Scopus. Zatem nie czas 
trwania staiu naukowego na Uniwersytecie w' Coimbrze. a wspolny dorobek publikacyjny
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prowadz^cy do tworzenia dorobku naukowego Habililanta mo±na uznac za spelnienie 

warunku istotnoSci tej wspolpracy naukowej - ‘w szczegolnohi zagranicznej

2. Ocena osi^gni^cia naukouego

Na przedstawiony do zaopiniowania dorobek naukowy sklada si^ cykl 18 wybranych prac 
powi^zanych tematycznie, opublikowanych w czasopismach naukowych znajduj^cych si^ w 
wykazie wydanym na p>odstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b ustawy Prawo o szkolnictwie 
vvylszym i nauce, zatytulowany: ,,Wphw warunkow obci^ienia na topograH^ powierzchni 
przelomow zm^czeniowych yv stopach metali". W Autoreferacie artykuty te wskazane s§ 
w wykazie w punkcie 4.2 i opisane indeksami od [Al] do [A18], Z tej grupy artykulow: 6 

zostalo opublikowanych w Engineering Failure Analysis (IF 3,114), 3 w Measurements (IF 
3,114), 2 w Mechanics of Materials (IF 4,137), 2 w Metals (IF 2,351), 2 w International 
Journal of Fracture (IF 2,374), kolejne 2 w Materials (IF 3,625) oraz jeden tekst w 
czasopi^mie open access Surface Topography: Metrology and Properties (IF 2,088). 
Wszystkie wymienione czasopisma byl>' uj^te w wykazie czasopism naukowych ogloszonym 
komunikatem MEiN, posiadaj^ wsp6Icz>nnik wplywii (Impact Factor) oraz przypisane do 

dyscypliny iniynieria mechaniczna. Dwa z tych czasopism - Metals i Materials^ wydawane 
przez wydawnictwo MDPI uznawane obecnie za wydawnictwo agresywne.

W Autoreferacie, oprocz cyklu podstawowego Habilitant zglosil takiK 10 prac 
opublikowanych przed uzyskaniem dokloratu oraz szesc grup artykulow opublikowanych po 
uzyskanie stopnia doktora. Te ostatnie podzielit na bloki tematyczne. W^rod nich dwa bloki: 
‘Badanie i szacowanie trwalo^ci zm^czeniowej materialow konstrukcyjnych’ (13 prac 
- [Cl-rC13]) oraz 9 prac oznaczonych [Hl-rH9], nie uwzgl^dnione w wykazie [Al-rA18], 
reprezentuj^ tematyk^ zgodn^ z osi^gni^iem naukowym. Pozostale publikacje Habilitant 
zinterpretowal w nast^puj^y sposob; 6 artykulow w grupie ‘Bezpieczenstwo i inZynieria 
produkcji’, 3 artykuly ‘Struktura pian w^glowych i metalowych’, 4 - ‘Odpomo^ na zuZycie’, 

oraz 2 - ‘Systemy wspomagania decyzji’.

Sumaryczny wspolczynnik wptywu (Impact Factor) prac wybranych jako osi4gni^cie 
naukowe wynosi 55,297, a sumaryczna liczba punktdw MEiN - 2090. W odniesieniu do 
zlozonych o^wiadczen o wspolautorstwie (Zal^cznik nr 5) udzial wtasny dr inZ. Wojciecha 
Macka stanowi ^rednio 78,06% (od 40 do 85% w artykulach wspolautorskich), a sumaryczny 
wspotczynnika wplywii (IF) wynikaj^cy z udzialu w poszczegolnych pracach wynosi 40,503. 
L^czna liczba autorow tych prac wynosi 45 osob. Srednia punktacja ministerialna 

przjpadaj^ca na jednego autora w artykulach cyklu wynosi 46,44 pkt. W 18 artykulach 
zgloszonego cyklu 6 prac jest samodzielnych, we wsz>stkich publikacjach dr Macek jest
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pierwszym autorem, a w siedemnastu autorem korespondencyjnym. Co ciekawe adresem 
korespondencyjnym w zdecydowanej wi^kszo^ci artykulow jest adres na \iond\\x yahoo.com, 
a nie zwyczajowo adres z domen^ uczelni afiliuj^cej. Do tego afiliacje uczelni w pierwszych 
11 anykutach (AKAll) nie pokrywaj^ si^ z okresami zatrudnienia w podanych w 
Autoreferacie. Naleiy tak& odnotowac intryguj^cy fakt, we wszystkich tekslach 
wspolaulorskich istnieje grupa wspolautorow. ktorych udzial deklarowany Jest np. na 5%, a 
ich wktad merytoryczny to ‘przygotowanie manuskryptu', ‘walidacja wynikdw’ czy 
‘odpowiedzi na uwagi recenzentow’? Co ciekawe s^ to autorzy o stosimkowo wysokiej 
rozpoznawalno^i i liczbie cytowan, na co wskazuje wzgl^nie wysoki indeks Hirscha.

Wzmoiona aktywTiosc publikacyjna Habilitanta rozpoczyna si? w roku 2019 (8 prac), 7 w 
2020 r., 14 w 2021 r., by osi^n^c 18 publikacji w roku 2022. W poprzednich czterech latach 
(po uzyskaniu stopnia doktora) baza Scopus indeksuje tylko 4 prace. W bazie Web of Science 
widnieje odpowiednio 7 artykulow w roku 2019, 6 publikacji w roku 2020 i 12 artykulow w 
roku 2022. Co do caloksztaltu dorobku publikacyjnego dr ini. Wojciecha Macka w bazie Web 
of Science indeksowanych jest 38 prac (8 autorskich). z liczb^ cytowah 332 (226 bez 
autocytowah) oraz indeksem h= 12. Najbardziej cylowane s^ prace z cyklu tematycznego 
- oznaczone w Autoreferacie jako [A3] oraz [A5] z liczb^ cytowah 26 (w tym odpowiednio 12 
i 10 autocytowah). W bazach Scopus oraz Google Scholar le liczby cytowah s^ wi?ksze - 
odpowiednio: 428 (222 bez autocytowah) z h = 15 (10 bez autocytowah) oraz 580 (brak 
informacji o autocytowaniach) i h = 16 (dane bibliometryczne ustalone na dzieh pisania 

recenzji).

W przedloionym cyklu powi^zanych tematycznie publikacji warunkow
obci^enia na topografi? powierzchni przelomow zm?czeniowych w stopach metali" 
Habilitant zajmuje si? metodami badawczymi stosowanymi w analizie topografii powierzchni 
przelomow zm?czeniowych, ocen^ trwalo^i zm?czeniowej materialu czy tez powi^zaniem 
sposobu/stanu obci^nia z mechanizmem p?kania.

Celem naukowym prezentowanego cyklu badawczego bylo ,.^defmiowanie wielkosci. 
ktore pozwolq na identyfikacj^ sposohow ohciqzenia. opis procesow p^kania zm^czeniowego 
oraz wyznaczenie Imahsci zm^czeniowej materialu, w oparciu o metrologif powierzchni 
przehmdw'’\ Jako nowo^c jest tu przywolane powi^zanie zachowania powierzchni p?kni?c ze 
sposobami obci^iania oraz trwalosciami zm?czeniowymi za pomoc^ parametrow 
fraktograficznych, choc to podej^ie jest obecne w mechanice p?kania od polowy lat 60 
ubieglego wieku. Zapewne chodzi tu bardziej o pewne modyfikacje i specyfik? podej^cia do 
powi^zania topografii przelomu z procesem p?kania i identyfikacj^ stanu obci^ienia 

zaproponowane przez Habilitanta.

W^rod zaproponowanych w cyklu artykulow [A1-^A18] metod badawczych 
wykorzystanych do analiz topografii powierzchni przelomow zm?czeniowych mozna
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wskazac: (a) melody calkowitej powierzchni przeJomow; (b) metod? FRASTA {FRActure 
Surface Topography Analysis)-, (c) analiz? fraktaln^; (d) analiz? powierzchni przeiomu za 
pomoc^ standardowych paramelrow profilu powierzchni; oraz (e) metody analityczne 
szacowania trwato^ci zm^czeniowej. Wszystkie publikacje maj^ bogat^ list? referencji co 
pozwala dobrze lokowac wlasne badania na tie prac w innych osrodkach naukowych. Grafika 
obecna w pracach cyklu jest starannie dobrana i wynika z mo^iwo^ci rejestracji danych przez 
stosowane w badaniach urz^dzenia pomiarowe oraz specjalistyczne oprogramowanie.

Pierwsza z metod, najobszemiej reprezentowana w osi^ni?ciu naukowym, jest omawiana 
w pracach [A1t-A9, A11-^A18]. Jej istot^ jest analizowanie parametrow topografii 
powierzchni dla obszarow caiych przelomow zredukowanych jedynie o strefy zbliione do 
kraw?dzi. celem wyeliminowania nieci^gloi^ci pomiarowych. Jest to metoda uniwersalna ze 
wzgl?du na szerokie mo^iwo^ci zastosowania, zarowno badanych material6w» jak roinych 
geometrii i obci§±eh probek, Jednakie badania dr ini. Macka prowadzone byiy na probkach 
laboratoryjnych st^ w stosowaniu tej metody moina napotkac ograniczenia w przypadku 
zastosowania tej metody dla obiektow o duiych gabarytach lub nieregulamych ksztahach, co 
odnosi si? do rzeczywistych elementow konstrukcyjnych. Konieczne zatem wydaje si? 

aplikacyjne rozwijanie tej metody.

Kolejn^ metody stosowan^ w pracach badawczych Habililanta jest metoda FRASTA 
zaprezentowana w pracy [A15] w odniesieniu do badah statycznych i zm?czeniowych probek 
cienko^iennych. Ta metoda dla struktur cienkosciennych przy obci^ieniach osiowo- 
skr?tnych jest po raz pierwszy zastosowana przez autorow dla wskazania miejsc inicjacji 
p?kni?c oraz kieninkdw ich propagacji.

Trzecia ze stosowanych metod - analiza fraktalna, zostala wykorzystana w badaniach 
opublikowanych w pracach [Al-rA3, A7, A9, A12-rA14, A17]. Ocena struktury i 
chropowato^i przeiomu byla dokonywana za pomoc^ ‘wymiaru fraktalnego’ - parametru 
wyznaczanego analitycznie z powierzchni i wymiaru kraw?dzi przyj?tej siatki podzialu 
zastosowanej na badanej powierzchni przeiomu. Metoda ta jest czula na rozdzielczo^c 
uzyskiwanych obrazow, pozwala jednak uzyskiwac lokalizacj? miejsc inicjacji p?kni?cia i 
kierunkdw propagacji. Ocena powierzchni p?kni?cia w analizie 3D daje lepsze moiliwo^i 
ilo^iowe powodu p?kni?cia, ale wymaga tei specyficznych narz?dzi optycznych do 

prowadzenia badah.

Wyniki badah prowadzone dla materialow porowatych - drukowanych, zostaly 
opublikowane w pracach [A13] i [A17]. Tu ponownie nieodzowne byly systemy optyczne do 
pomiaru powierzchni 3D, wsparte roinymi rodzajami mikroskopow wysokiej technologii oraz 
mikrotomografii komputerowej. Takie i to podej^cie badaw^cze wymaga dalszej praktyki 
badawczej dla poprawy efektywno^ci i skuteczno^ci stosowania tej metody w praktyce 

iniynierskiej.
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Melody powyisze siosowane opcjonalnie (indywidualnie i pordwnawczo) dla badanych 
probek pozwalaty na weryfikacj? ich apIikacyjnoSci dla okreslonych materialow, 
zastosowanych scenariuszy zloionych obci^en czy stosowanych parametrdw pracy 
wykorzystywanych urz^dzen. Pozwolilo to na weryfikacj? stosowanych modcli i swoisto^ci 
melody dla przewidywania trwalo^i zm^czeniowej badanych materialow czy elemenlow, 
zazwyczaj w dobrej korelacji z badaniami referencyjnymi - wlasnymi b^dz literaturowymi 
(innych badaczy), wynikami uzyskanymi metodami klasycznymi czy modelami 
obliczeniowymi innych autorow. Ogolnie, opublikowane wyniki potwierdzity skutecznosc 
wykorzystania parametrow topografli powierzchni przeJomow zm^czeniowych do 
identyfikacji sposobow obci^enia, opisu procesow p^kania zm^czeniowego oraz 
wyznaczania trwaloki zm^czeniowej materiatu. Zaproponowana przez Habilitanla i 
wspoiautorow publikacji koncepcja badawcza mo2e bye prz>datnym narz^dziem w analizie 
uszkodzonych elementow' konstrukcji iniynierskich, wykonanych ze stopow melali. 
Opracowana metodyka moie bye stosowana w warunkach przemyslowych, pod warunkiem 
posiadania profdometru optyeznego lub innego urz^dzenia do pomiaru topografli 
powierzchni. Z uwagi na uniwersalnosc wielko^ci metrologicznych powierzchni przetomu 
Autor sugeruje adaptaej^ tych narz^dzi do opisu p^kania w innych grupach materialow np. 

niemetali.

Ocena cyklu publikacji zgtoszonych jako osi^gni^cie naukowe w rozumieniu Ustawy Jest 
pozvtvwna. W pracach tych uzyskano szereg oryginalnych i warlosciowych wynikow. 
Wyniki te byly takie prezentowane na pi^tnastu mi^dzynarodowych oraz jednej krajowej, 
konferencjach naukowych po^wi^conych problemom mechaniki p^kania, mechatroniki, 
metod komputerowych w iniynierii czy zm^zeniu metali. Wprawdzie ustawa nie definiuje 
liezby publikacji w cyklu, ale Hezba 18 artykulow (wobec 38 indeksowanych w bazie Web of 
Science) sprawia wraienie oceny caloksztahu aktywno^ci naukowej Habilitanla do dnia 
zloienia wniosku. W osi^gni^ciu naukowym w formie cyklu jednotematyeznego naletolo 
wybrac kilka prac szczegdlnie istotnych w opinii Habilitanla, zawieraj^cych zaproponowane 
oryginalne rozwiqzania badanego problemu naukowego i wnosz^ce istotny wklad w rozwoj 
uprawianej dyscypliny naukowej. Osi^ni^cie to moK stanowic takie cz^^ pracy zbiorowej - 

jak ma to miejsce w przypadku 12 artykulow cyklu.

Dr ini. Wojciech Macek jest aktywnym recenzenlem w czasopismach naukowych 
- wykonanie 136 recenzji artykulow oraz 1 recenzja mi^dzynarodowego grantu dla Czech 
Science Foundation. Wspolpracuje z redakejami czasopism jako edytor - go^c, merytoryezny, 
recenzuj^cy czy merytoryezny w przypadku redakcji w wydaniach cyklicznych lub 

specjalnych.

W odniesieniu do dzialalno^i dydaktycznej - dr ini. Wojciech Macek prowadzil zaj^ia 
takie jak: wytrzymalosc materialow. wybrane techniki pomiarowe w mechanice,
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komputerowe wspomaganie projektowania, podstawy konstrukcji maszyn, grafika 
iniynierska, ergonomia. maszyny energetyczne, gospodarka energetyczna, mechanika kolejno 

Wydziale Mechanicznym Politechniki Opolskiej, Wydziale In^nierii Produkcji i 
Logistyki Politechniki Opolskiej, we Wroclawskiej Wy^zej Szkole Informatyki Stosowanej 
„Horyzont’\ w Wyiszej Szkole Zarz^dzania Ochron^ Pracy w Katowicach oraz na Wydziale 
Iniynierii Mechanicznej i Okr^towniclwa Politechniki Gdahskiej. Uczestniczyl tak^ w 
przygotowaniu kart przedmiotow dla kieninkow Automatyka i Robotyka oraz Energetyka. 
Jako dyrektor Kolegium Nauk Technicznych i Zarz^dzania w Wyzszej Szkole Zarz^zania 
Ochron§ Pracy w Katowicach uczestniczyl w opracowywaniu planow studiow oraz planow 
zaj^ dydaktycznych. kontroli prowadzenia zaj^c dydaklycznych, nadzorowaniu realizacji 

pomocy materialnej dla studentow oraz organizacji praktyk zawodowych. Jest promotorem 3 
prac magisterskich na kierunku Zarz^zanie i Iniynieria Produkcji na Politechnice Opolskiej. 
W Auloreferacie brak jest informacji o tym, ze Habilitant uczestniczyl jako promotor 
pomocniczy w- procesie doktorskim. L^znie z niewielk^ liczb^ prac dyplomowych ^wiadczy 
to o niewielkim zaangaiowaniu w opiek^ naukow^ i promocj? mlodej kadry naukowej.

Wspolpraca z sektorem gospodarcz>m byla realizowana w ramach zatrudnienia w 
podanych w Auloreferacie jednostkach nie b^d^ych uczelniami wy&zymi oraz w postaci 3 
ekspertyz. Dr ini. Wojciech Macek jest takie wspolautorem czterech zloionych wnioskow 

patentowych - w tym dw6ch przyznanych.

Jako dzialalno^c w zakresie popularyzacji nauki moina uznac Jego udzial w Opolskim 
Festiwalu Nauki 2017, gdzie uczestniczyl w prezenlacji laboratoriow Wydzialu In^nierii 

Produkcji i Logistyki, Politechniki Opolskiej.

W 2021 r. Rektor Politechniki Gdahskiej oraz Dziekan Wydzialu Iniynierii Mechanicznej 
i Okr^townictwa przyznali dr Mackowi nagrody za szczegoln^ aktywno^c publikacyjn^ w 

wysoko punktowanych czasopismach naukowych.

Zrealizowane badania, a w ich efekcie opublikowane artykuly zebrane w cyklu 
jednotematycznym „Wptyw warunkow obci^enia na topografi^ powier/chni przelomow 
zm^zeniowych w stopach metali" stanowi^ wklad dr inl. Wojciecha Macka w rozwoj 
iniynierii mechanicznej, w szczegolnoSci badah pozwalaj^cych na powi^zanie analizy 
powierzchni przelomow ze sposobem zniszczenia. Ciekawe wydaje si? pot^czenie 
scenariusza obci^h zm?czeniowych z parametrami topogralli powierzchni przelomow w 
odniesieniu do materialow konwencjonalnych, a takie wytwarzanych addytywnie, z 
moZliwo&i^ slosowanych metod badawczych do materialow niemetalowych. Drobne 
w^tpliwo^ci budzi wzgl?dnie duia liczba wspolautorow o kontrowersyjnie zadeklarowanym 
W'spoludziale, choc jak wynika z Zal^cznika 5, rola Habilitanla w cyklu powi^anych 

tematycznie publikacji jest wiod^ca.

na
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Druga z przeslanek ustawy warunkuj^cych nadanie siopnia doktora habilitowanego, 
wskazuje na koniecznosc posiadania w dorobku osi^gni^c naukowych, a zalem okresla je w 
liczbie mnogiej. Habilitant zebrat do cyklu jednotematycznego 18 prac/publikacji naukowych, 
kldrych liczba w mojej ocenie jest nadmierna. Obok tej grupy artykulow w dorobku dr Macka 
znajduj^ si? lakie prace z innych obszarow przedlozone w Autoreferacie w kilku grupach 
tematycznych, wcze^niej komentowanych w recenzji. Zalem nale±>' uznac, ze jest to 
spelnienie drugiej przeslanki ustawowej.

Wniosek koncowy

Podsumowuj^ przedslawion^ powyiej ocen? dorobku dr. in±. Wojciecha Macka 

stwierdzam, ie:

1) cykl 18 publikacji zgloszonych jako osi^gni?cie naukowe w rozumieniu Ustawy oraz 
publikacji z innych obszarow tematycznych spelnia wymagania stawiane kandydatom 
do stopnia doktora habilitowanego;

2) ocena istotnej aktywno^ci naukowej Habilitanta realizowanej w wi?cej nii jednej 
instytucji naukowej jest spelniona w stopniu dostatecznym;

3) osi4gni?cia dydaktyczne i organizacyjne Habilitanta spelniaj^ wymagania ustawowe.

W kontekicie powy^szego, moim zdaniem dr ini. Wojciech Macek spelnia formalne 
przeslanki zdefiniowane w ustawie Prawo o szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 85, 374, 695, 875, 1086, z 2021 r. poz. 159) stawiane kandydatom na stopien naukowy 
doktora habilitowanego. Przedlotony cykl „Wplyw warunkow obci^ienia na topografl? 
powierzchni przelomow zm?czeniowych w stopach metali" potwierdza jego aktywnoSc 
naukowy i stanowi wklad Autora w rozwoj nauk lechnicznych w dziedzinie nauk 
iniynieryjno-technicznych w dyscyplinie iniynieria mechaniczna.

Radoslaw Mania
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