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RECENZJA 

dorobku naukowego, badawczego, dydaktycznego i organizacyjnego  

dr. n.t. inż. Macieja Jaworskiego z Politechniki Warszawskiej, 

w postępowaniu kwalifikacyjnym nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie energetyka na podstawie osiągnięć w zakresie możliwości poprawy efektywności 

energetycznej i charakterystyk pracy wybranych układów i urządzeń cieplnych przez 

zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM 

Podstawa:  

Zlecenie Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej 

prof. dr. hab. inż. Jerzego Banaszka – PSP 540010100420 

Ustawa O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

nr 65 poz. 595 z dn. 14 kwietnia 2003 r. z późniejszymi zmianami) – przywoływana w tekście jako 

Ustawa 

1. Informacje i uwagi ogólne 

Pan dr inż. Maciej Jaworski jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa 

Politechniki Warszawskiej (WMEiL PW). Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1983 r. Od 1985 r. jest 

pracownikiem Instytutu Techniki Cieplnej WMEiL PW. Do 1995 pracował na stanowiskach 

inżynieryjno-technicznych, przez trzy lata była zatrudniony jako asystent, a od 1998 do chwili obecnej 

pracuje na stanowisku adiunkta. Stopień doktora nauk technicznych dyscyplinie mechanika uzyskał w 

1998 r. po obronie pracy doktorskiej promowanej przez prof. dr hab. inż. Romana Domańskiego. 

Praca dotyczyła zagadnień transportu energii do ośrodka stałego przez gigantyczne impulsy laserowe 

i miała charakter przede wszystkim pracy teoretycznej w obszarze numerycznego modelowania 

zjawisk wymiany ciepła. Na podkreślenie zasługuje zarówno duży ciężar gatunkowy rozważanych w 

rozprawie doktorskiej zagadnień, jak i fakt wyróżnienia doktoratu.  

Po pomyślnym zakończeniu przewodu doktorskiego dr inż. Maciej Jaworski nie tyle zmienił, co 

przeorientował swoje zaangażowanie naukowe na badania doświadczalne w obszarze zagadnień 

energetyki. Mam tu na myśli zarówno charakter działalności, z naciskiem położonym na badania 

doświadczalne, jaki i obszar zastosowań – wzrost efektywności przetwarzania i wykorzystania energii. 

W prace eksperymentalne Kandydat był bowiem zaangażowany już dużo wcześniej. Zdobył między 

innymi umiejętności i doświadczenie w obsłudze urządzeń do analizy termicznej, a także 

w wykorzystaniu wyników badań doświadczalnych wysokoenergetycznego oddziaływania 

promieniowania laserowego na ośrodki optycznie czynne. Jednak dopiero badania możliwości 

wykorzystania przemian fazowych do magazynowania, a przez to wzrostu efektywności przetwarzania 

energii, lokują ściśle doświadczenie pracy naukowej Habilitanta w dyscyplinie energetyki. Niniejszym 
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uznaję zatem kompetencje Rady Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki 

Warszawskiej  za właściwe do rozpatrzenia wniosku. 

Po zapoznaniu się dokumentacją wniosku i przedstawionymi publikacjami, jak również po dokonaniu 

niezbędnego przeglądu danych w bazach bibliotecznych stwierdzam, że spełniony jest także drugi 

warunek formalny rozpatrzenia wniosku dr inż. Macieja Jaworskiego – warunek dotyczący 

powiększenia dorobku naukowego od czasu ostatniego awansu naukowego. Dorobek ten wyraża się 

między innymi: 

-  uzyskaniem indeksu Hirscha wszystkich publikacji równego 5 pkt. (według bazy Scopus), 

- 96. cytowaniami prac (według bazy Scopus), 

-  autorstwem 2. artykułów w czasopismach ujętych na liście JCR, obu po doktoracie, 

-  współautorstwem 5. artykułów w czasopismach z w.w. listy, w tym 3. po doktoracie, 

-  autorstwem 9. artykułów w czasopismach ujętych na liście B MNiSW, wszystkich po doktoracie, 

- współautorstwem 6. artykułów w czasopismach ujętych na liście B MNiSW, w tym dwóch po 

doktoracie, 

-  współautorstwem 65 innych publikacji, w tym 37 po doktoracie; 

-  udziałem bezpośrednim lub współudziałem w przygotowaniu materiałów kilkudziesięciu wystąpień 

konferencyjnych; 

-  potwierdzonym udziałem w 17. projektach badawczych KBN, MNiSW, POIG, COST oraz udziałem 

w zleconych pracach badawczo-naukowych; 

- współautorstwem jednego patentu (przed doktoratem), autorstwem drugiego (po doktoracie) oraz 

współautorstwem jednego zgłoszenia patentowego. 

Dołączone do wniosku materiały szeroko dokumentują zaangażowanie pana dr. inż. Macieja 

Jaworskiego w kształcenie i inne formy pracy dydaktycznej, a także działalność organizacyjną. 

Dotyczy to zarówno przedsięwzięć uczelnianych, jak i współpracy zewnętrznej, w tym 

międzynarodowej. Uznaję zatem spełnienie wymagań formalnych przedmiotowego wniosku również 

i w zakresie wyżej wymienionych obszarów aktywności Kandydata. 

2. Ocena merytoryczna publikacji stanowiących podstawę wniosku 

2.1. Charakterystyka ogólna i ocena aktualności wybranego tematu 

Podane przez dr. inż. Macieja Jaworskiego do kwalifikacji osiągnięcia dotyczą badań i analiz 

prowadzonych w związku z technicznymi zastosowaniami materiałów zmiennofazowych. Z samej 

istoty rzeczy owe badania lokują się w dziedzinie przetwarzania energii. Pod względem metodologii 

opiniowane prace można jednoznacznie przypisać do termodynamiki technicznej, uwzględniając 

również fakt, że ta szeroka dziedzina obejmuje również zagadnienia wymiany ciepła i transportu masy. 

Pomimo wyraźnie położonego nacisku na część eksperymentalną, w zakres omawianych 

w publikacjach badań wchodzą także analizy teoretyczne - numeryczne oraz modelowanie 

analityczne. Nadaje to badaniom charakter kompleksowości. Pod względem przedmiotu 

zainteresowania oraz obszaru zastosowań wyników dotyczą obiektów małej skali oraz obiektów 

średnioskalowych. Uzyskane wyniki mają zastosowanie w bardzo intensywnie rozwijanych obecnie 

dziedzinach przetwarzania i magazynowania energii. Badane przez Kandydata materiały 

zmiennofazowe są stosowane do zwiększenia efektywności energetycznej gospodarki cieplnej 

budynków oraz do zabezpieczenia cieplnego elementów układów elektronicznych. Przy powszechnym  
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dążeniu do zmniejszenia zużycia energii na każdym etapie jej wytwarzania i przetwarzania znaczenia 

pierwszego z wyżej wymienionych zastosowań nie trzeba szeroko komentować. Zastosowanie drugie 

skutkuje poprawą parametrów pracy mikroprocesorów.  

Dobór tematyki uważam zatem za właściwy. Przedstawione przez dr. inż. Macieja Jaworskiego  prace 

doskonale wpisują się w rozwijany bardzo intensywnie nurt badań w obszarze gospodarowania 

energią.  

2.2. Dyskusja treści merytorycznych 

Znaczenie zagadnień poprawy efektywności energetycznej i charakterystyk pracy wybranych układów 

i urządzeń cieplnych przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM omówiłem już 

w poprzednich punktach niniejszej recenzji. Jeżeli chodzi treści i poziom merytoryczny prac 

przedstawionych przez dr. inż. Macieja Jaworskiego do oceny, to zacznę od stwierdzenia, że 

wyznacznikiem poziomu jest już wprowadzenie do problematyki zawarte w Autoreferacie. 

Wyczerpująca, a zarazem spójna i przemyślana charakterystyka omawianych zagadnień świadczy 

o bardzo dobrym rozeznaniu Autora w temacie, oraz o umiejętności wyodrębnienia i zdefiniowania 

problemu badawczego. 

Po zapoznaniu się z wykazanymi we wniosku wiodącymi publikacjami dostrzegam w nich trzy 

wyodrębione nurty badań oraz analiz. Wszystkie układają się w spójną całość. Nurt pierwszy jest 

związany z badaniami doświadczalnymi o charakterze poznawczym i dokumentacyjnym. Dotyczy 

badań głównie samych materiałów zmiennofazowych metodami analizy mikrokalorymetrycznej oraz 

pomiarów ich efektywnej przewodności cieplnej. Pomimo dostępności urządzeń i pomimo 

dopracowania metod badań parametrów cieplnofizycznych, pomiary właściwości struktur z przemianą 

fazową nadal stanowią duże wyzwanie badacze. Nie dziwi zatem stała obecność tej problematyki 

w światowej literaturze przedmiotu.  

Nurt drugi to opracowywanie metodyk, budowa stanowisk i badania charakterystyk cieplnych obiektów 

bądź urządzeń technicznych wykorzystujących zmiennofazowe materiały 

konstrukcyjne/eksploatacyjne. Obiektami są elementy wyposażenia budynków, a urządzeniami układy 

elektroniczne. Zróżnicowanie badanych obiektów jest uzasadnione potrzebami praktyki konstrukcyjnej. 

Zaznaczyć należy, że badane są elementy z zachowaniem ich rzeczywistych wymiarów. Ma to duże 

znaczenie przy uwzględnieniu aplikacyjnego charakteru uzyskiwanych wyników. Opracowane 

metodyki badań i projekty stanowisk badawczych w dużej mierze bazują na wynikach badań 

właściwości cieplnofizycznych materiałów i struktur zmiennofazowych. 

Trzeci nurt działalności dr. inż. Macieja Jaworskiego dotyczy współpracy przy opracowywaniu 

metodyki numerycznego modelowania zjawisk wymiany ciepła w strukturach z udziałem materiału 

zmiennofazowego z uwzględnieniem w symulacjach historii wymuszenia cieplnego. Osiągnięcia w tym 

zakresie należy uznać za oryginalne, nie tylko w aspekcie włączenia do charakterystyk materiałowych 

nierównowagowych efektów przegrzania/przechłodzenia układu termodynamicznego. Bardzo 

interesujące są też sposoby sprzęgania modeli numerycznych o różnej strukturze wymiarowej oraz 

skuteczne przełamanie ograniczeń komercyjnych programów obliczeniowych. Również i w tym 

przypadku uzyskanie wartościowych wyników nie byłoby możliwe bez dostępu do wyników badań 

doświadczalnych omawianych wcześniej. 

Przedstawione do oceny osiągnięcia świadczą o ewolucji działalności naukowej Kandydata po 

uzyskaniu stopnia doktora i stopniowym przechodzeniu od jednego zagadnienia, do następnego, Na 

każdym nowym etapie wykorzystywane są wcześniejsze doświadczenia i wyniki badań prowadzonych 

uprzednio Analizując publikacje wyraźnie można też zauważyć stopniowy rozwój warsztatu 

badawczego dr. hab. inż. Macieja Jaworskiego. Wydaje mi się, że procentuje w tym przypadku 
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również doświadczenie wynikające z dużej aktywności i zaangażowania dydaktycznego Habilitanta, 

między innymi w prowadzenie przedmiotów podstawowych z dziedzin informatyki oraz fizyki. 

Analiza treści publikacji przedstawionych do kwalifikacji nie daje podstaw do formułowania uwag 

krytycznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. Nie mogę się jednak oprzeć wrażeniu niedosytu 

związanego z brakiem większej liczby publikacji przedstawiających szczegóły prowadzonych badań 

oraz dokumentujących ich wyniki. Za bardzo interesujące uznałbym na przykład porównawcze 

zestawienie kompleksowych wyników badań właściwości cieplnofizycznych różnych materiałów 

zmiennofazowych. Podobnie ciekawe byłoby szersze przedstawienie szczegółów modelowania 

numerycznego. Nieco przewrotnie pozwolę sobie ten niedosyt potraktować w kategoriach odczuć 

pozytywnych – wynika on bowiem z przeświadczenia, że jest to jak najbardziej możliwe i że stosowne 

materiały są w posiadaniu Habilitanta. 

3. Ocena dorobku naukowego 

W świetle przedstawionych powyżej informacji ogólnych i szczegółowej dyskusji zawartości prac 

naukowych dr. inż. Macieja Jaworskiego stwierdzam, że przedstawiony do oceny jednotematyczny 

cykl publikacji dotyczących możliwości poprawy efektywności energetycznej i charakterystyk pracy 

wybranych układów i urządzeń cieplnych przez zastosowanie materiałów zmiennofazowych PCM 

spełnia wymagania wynikające z art. 16 ust. 2 stosownej Ustawy. Indywidualny wkład Kandydata w 

rozwój dziedziny energetyka uważam za znaczący. Dotyczy on między innymi opracowania metodyki  

badań materiałów i struktur magazynujących energię, jak również metod analizy układów 

wykorzystujących magazynowanie ciepła mikro i średnioskalowych. Za szczególnie wartościowe 

uważam: 

- uzyskanie oryginalnych wyników badań doświadczalnych materiałowych oraz badań 

doświadczalnych struktur PCM; 

-  twórcze wykorzystanie metod analizy termodynamicznej do oceny efektywności układów PCM w 

modelu kaskadowym; 

- współudział w opracowaniu metod modelowania numerycznego zjawisk wymiany ciepła z histerezą 

przemiany fazowej; 

- uzyskanie spektakularnych efektów praktycznych zastosowań opracowanych technologii 

magazynowania energii, wyrażających się między innymi wnioskiem patentowym. 

Znaczący przyrost dorobku naukowego Kandydata nastąpił po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

technicznych. Podkreślić należy, że jest to związane również z rozwojem zainteresowań naukowych 

Habilitanta, rozwinięciem warsztatu pracy naukowej i poszerzeniem profilu działalności z teoretycznej 

w zakresie modelowania numerycznego, na doświadczalną i doświadczalno-analityczną.  

Dr inż. Maciej Jaworski właściwie zadbał o rozpowszechnienie wyników swojej pracy badawczo-

naukowej i to nie tylko w środowisku krajowym, ale również międzynarodowym. Poświadcza to 

zarówno indeks Hirscha równy 5  jak i liczba 96. cytowań, przede wszystkim zagranicznych (według 

bazy Scopus). 

Wyrazem uznania jakim się cieszy w środowisku naukowym jest wielokrotne (ponad 

siedemdziesięciokrotne) powierzanie dr. inż. Maciejowi Jaworskiemu roli recenzenta publikacji 

naukowych kwalifikowanych do prestiżowych periodyków naukowych, w tym publikacji pism z listy 

JCR, oraz grantów NCBR. Jak na obecny etap rozwoju naukowego uważam to za osiągnięcie 

ponadprzeciętne. 
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Przewyższające wymagania jest zaangażowanie Kandydata we współpracę naukową z innymi 

podmiotami, w tym we współpracę międzynarodową. Mam przy tym na myśli zarówno udział 

Habilitanta w pracach komitetów naukowych konferencji, bezpośrednią współpracę badawczą z innymi 

jednostkami, jak i udział w wymianie kadry naukowej. Już po doktoracie Habilitant odbył dwa 

półroczne staże naukowe: jeden na Uniwersytecie Michigan, a drugi na Uniwersytecie Bordeaux. 

Zdecydowanie spełniający wymagania ustawowe dorobek naukowy dr. inż. Macieja Jaworskiego jest 

przy tym zrównoważony w każdym aspekcie. Dotyczy to również właściwych proporcji zaangażowania 

indywidualnego i udziału w pracach zespołów. Dorobek ten podsumowują: jedna nagroda 

indywidualna i jedna zbiorowa Rektora Politechniki Warszawskiej, jedna nagroda zespołowa Ministra 

Edukacji Narodowej oraz wyróżnienie w konkursie FIATa.  

4. Ocena działalności dydaktycznej 

Wykazany w dokumentacji opiniowanego wniosku dorobek dydaktyczny dr. inż. Macieja Jaworskiego 

jest nie tylko bogaty, ale i różnorodny. Lista przedmiotów w których nauczanie był i jest angażowany 

obejmuje zarówno przedmioty specjalistyczne, jak i kierunkowe oraz podstawowe. Oprócz zajęć 

prowadzonych w macierzystej uczelni prowadził zajęcia również w Wyższej Szkole Techniczno-

Ekonomicznej w Warszawie. Na podkreślenie zasługuje to, że prowadził również zajęcia w języku 

angielskim. Jeżeli uwzględni się jeszcze fakt promotorstwa ponad 50. prac dyplomowych, 

współautorstwo 7. książek i skryptów oraz przyznane Kandydatowi 4 nagrody za działalność 

dydaktyczną, to moja bardzo wysoka ocena działalności dydaktycznej Habilitanta nie może budzić 

żadnych zastrzeżeń. 

5. Ocena działalności organizacyjnej 

Załączona do wniosku dokumentacja wykazuje dużo większą niż przeciętna aktywność 

dr. inż. Macieja Jaworskiego w organizacji działalności dydaktycznej, naukowej i popularyzatorskiej. 

Na podkreślenie zasługuje przede wszystkim fakt pełnienia przez Kandydata funkcji prodziekana 

ds. dydaktycznych przez jedna kadencję oraz pełnienie obowiązków kierownika Pracowni Zastosowań 

Informatyki ITC przez pięć lat. Za szczególnie ważne uważam jednak zaangażowanie 

dr. inż. Macieja Jaworskiego w opiekę nad studentami pracującymi w kołach naukowych, tym udział 

w nadzorowaniu realizacji studenckiego europejskiego projektu budowy satelity Księżyca. Odbywało 

się to pod auspicjami Europejskiej Agencji Kosmicznej. 

Dorobek aktywności w analizowanym obszarze uzupełnia uczestnictwo dr. inż. Macieja Jaworskiego 

w pracach komitetów organizacyjnych konferencji i spotkań naukowych, członkostwo Sekcji 

Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN, współorganizowanie współpracy 

z instytucjami zewnętrznymi, członkostwo Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Technicznej itp. 

Ważąc ocenę działalności organizacyjnej we wszystkich jej aspektach, osiągnięcia w pracy 

organizacyjnej Kandydata uważam za zdecydowanie spełniające wymagania. 
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6. Ocena końcowa 

Z przedstawionych powyżej informacji wyłania się sylwetka badacza i nauczyciela akademickiego 

w pełni ukształtowanego, samodzielnego, dysponującego szerokim wachlarzem możliwości 

badawczych, przygotowanego do przekazywania wiedzy oraz umiejętności swoim następcom. 

Biorąc pod uwagę całokształt działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej, jak 

również wartość merytoryczną dorobku Kandydata, a także uwzględniając przyrost tegoż dorobku jaki 

dokonał się po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych stwierdzam, że dr inż. Maciej Jaworski 

spełnia w stopniu zdecydowanym kryteria Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 ze zm., Dz. U. poz. 

1852). W związku z powyższym uważam, że omawiany dorobek może stanowić podstawę do 

nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. Za uzasadnioną uznaję kwalifikację 

dorobku do dyscypliny energetyka należącej do dziedziny nauk technicznych.  


