
1 
 

UCHWAŁA 

Komisji Habilitacyjnej  

z dnia 27.06.2022 

powołanej w postępowaniu habilitacyjnym wszczętym na wniosek  

dra inż. Jacka Michała Tomków 

zawierająca opinię w sprawie nadania Kandydatowi stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych i dyscyplinie inżynieria mechaniczna 

 
 

§ 1 

 

Działając na podstawie art. 219 ust. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce”, Komisja Habilitacyjna powołana przez Radę Dyscypliny Naukowej 

Inżynieria Mechaniczna działającej przy Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 

Politechniki Gdańskiej, zgodnie z pismem przewodniczącego tej Rady nr 117/WIMiO/2022, z 

dnia 22 marca 2022 roku, po zapoznaniu się z recenzjami i z autoreferatem stwierdza, że 

aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe dra inż. Jacka Michała Tomków zatytułowane 

„Metody poprawy jakości konstrukcji wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej 

wytrzymałości spawanych w środowisku wodnym” stanowią znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna. Kandydat wykazuje się istotną aktywnością 

naukową realizowaną w więcej niż jednej uczelni. Komisja wyraża pozytywną opinię w 

sprawie nadania dr inż. Jackowi Michałowi Tomków stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie naukowej inżynieria mechaniczna. 

 

Uzasadnienie 

 

Do dnia 31 maja do Biura Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa Politechniki 

Gdańskiej wpłynęły cztery recenzje, z czego jedna prof. dr hab. inż. Radosława Mani z 

zastrzeżeniem, że dr inż. Jacek Michał Tomków spełnia nie w pełni formalne przesłanki 

zdefiniowane w ustawie „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” stawiane kandydatom do 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. Pozostałe 3 recenzje są pozytywne. W trakcie 

posiedzenia Komisji w wyniku dyskusji prof. dr hab. inż. Radosław Mania zmienił zdanie i 

stwierdził, że dr inż. Jacek Michał Tomków spełnił wymóg ustawy odnośnie aktywności 

naukowej realizowanej w innych ośrodkach niż Uczelnia macierzysta, a tym samym spełnił 

kryteria stawiane kandydatom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w 

dyscyplinie inżynieria mechaniczna.  

Stopień doktora 

Dr inż. Jacek Michał Tomków posiada stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

Inżynieria Materiałowa nadany 10.01.2018r. uchwałą Rady Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Gdańskiej. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Za podstawę do wszczęcia postępowania habilitacyjnego dra inż. Jacka Tomków przyjęto cykl 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych, pt.: „Metody poprawy jakości konstrukcji 

wykonanych ze stali o podwyższonej i wysokiej wytrzymałości spawanych w środowisku 

wodnym”. Temat osiągnięcia ma obecnie duże znaczenie naukowe, jak i praktyczne. 

Jednotematyczny cykl publikacji zawiera 16 artykułów, z których 13 jest indeksowanych w 

bazie JCR, w tym jedna autorska publikacja i pozostałe współautorskie. W 15 pracach 
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Habilitant jest ich głównym autorem. Zarówno Recenzenci, jak i pozostali Członkowie Komisji 

zgodnie stwierdzili, że przedstawione osiągnięcie naukowe jest oryginalne i wartościowe a 

także, że wnosi istotny wkład do rozwoju dyscypliny inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk 

inżynieryjno-technicznych. 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowych 

Członkowie Komisji zdecydowanie pozytywnie ocenili pozostałą aktywność naukową 

Kandydata, a w szczególności dorobek publikacyjny, na który składają się 43 publikacje 

naukowe wydane w czasopismach znajdujących się na liście MNiSW lub w materiałach 

konferencyjnych. W bazie JCR jest 19 publikacji naukowych habilitanta, w tym 18 po 

uzyskaniu stopnia doktora. Stwierdzili, że osiągnięcia naukowe Habilitanta były wielokrotnie 

cytowane przez innych badaczy, w tym w publikacjach zagranicznych. Wskaźnik Impact Factor 

wszystkich artykułów autorstwa i/lub współautorstwa Habilitanta wynosi 56,937 zaś Indeks 

Hirscha wynosi 13 wg bazy Web of Science oraz 11 wg bazy Scopus. Publikacje Habilitanta 

cytowane były 198 razy, a z autocytowaniami 256 razy, wg bazy Scopus, co jest dobrym 

wynikiem i świadczy o zainteresowaniu środowisk naukowych pracami Habilitanta. Dr inż. 

Jacek Tomków wykonał także blisko 330 recenzji artykułów do czasopism, w tym 278 do 

czasopism z bazy JCR, m.in.: Journal of Materials Processing Technology (IF: 5,551), 

Materials Characterization (IF: 4,342), Surface and Coatings Technology (IF: 4,158), Optics & 

Laser Technology (IF: 3,867), Alexandria Engineering Journal (IF: 3,732) oraz Materials (IF: 

3,057). Łączna liczba punktów MNiSW za opublikowane prace wynosi 1442, zaś z 

uwzględnieniem udziału autorskiego 850,25. 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizatorskich oraz popularyzujących naukę 

Kandydat realizował wszystkie formy zajęć dydaktycznych przypisane do stanowiska adiunkta 

na Wydziale Mechanicznym (do grudnia 2020r. – przed połączeniem Wydziału Mechanicznego 

z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa) i na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i 

Okrętownictwa (od 1 stycznia 2021r. – po połączeniu Wydziałów) na I i II stopniu studiów 

stacjonarnych i niestacjonarnych oraz podyplomowych, w tym m. in. zajęcia w języku 

angielskim: Structural Materials (kierunek: Energy Technologies), Welding Technology 

(Design Production Engineering) oraz Materials Technology (Design and Production 

Engineering), będący autorskim przedmiotem habilitanta. Habilitant był promotorem 8 prac 

dyplomowych inżynierskich oraz 9 magisterskich. Sprawuje funkcję promotora pomocniczego 

w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Janeczek. 

Ocena osiągnięć współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz z gospodarką  

Członkowie Komisji podkreślili, że Kandydat prowadzi szeroką współpracę naukową krajową, 

jak i międzynarodową oraz z sektorem przemysłowym. Habilitant wykazał aktywną współpracę 

międzynarodową z zespołem z Shandong Univesity (Chiny), Government College of 

Technology, Coimbatore (Indie), Islamic Azad University of Nour Branch (Iran) oraz Wichita 

State University (USA). Wykazał również współpracę z naukowcami z ośrodków krajowych, 

tj. z naukowcami z Politechniki Śląskiej i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 

Technologicznego w Szczecinie. Wykazał się też pracami na rzecz przemysłu. Jest 

współautorem 9 ekspertyz i opracowań na zamówienie przedsiębiorstw. Ponadto prowadził 

szkolenia ze zgrzewania punktowego w firmie Flextronics w Tczewie. Wszyscy członkowie 

Komisji pozytywnie ocenili współpracę Kandydata z innymi ośrodkami naukowymi, w tym 

zagranicznymi, a także z sektorem przemysłowym. 

Podsumowanie 

Komisja Habilitacyjna, na podstawie pozytywnych opinii czterech Recenzentów i pozostałych 

Członków Komisji stwierdziła, że przedstawiony do oceny cykl powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych pt. „Metody poprawy jakości konstrukcji wykonanych ze stali o 
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podwyższonej i wysokiej wytrzymałości spawanych w środowisku wodnym” jest 

wartościowym i oryginalnym opracowaniem świadczącym o dużej znajomości prezentowanej 

przez Habilitanta tematyki, o umiejętności samodzielnego prowadzenia badań i analiz 

naukowych, a tym samym o znaczącym jego wkładzie w rozwój dyscypliny naukowej 

inżynieria mechaniczna w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. Habilitant wykazał się 

tygodniowym stażem na Politechnice Warszawskiej. Ponadto na podstawie analizy 

dostarczonej dokumentacji jednoznacznie stwierdzono, że przedstawiony dorobek naukowy, 

dydaktyczny i organizacyjny oraz w zakresie popularyzacji nauki dra inż. Jacka Michała 

Tomków spełnia wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce”. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 
 

 

 

 

                                                                                                       Przewodniczący Komisji Habilitacyjnej   

                                                                                  prof. dr hab. inż. Stefan Berczyński 
 

                                                                                                               ……..………………………….. 
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