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dorobku naukowego dr inż. Anny Sobczyk-Guzendy i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej 
w formie monotematycznego cyklu publikacji pt. ,,Wielofunkcyjne powłoki na bazie tlenku 

tytanu (IV) wytwarzane metodą plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej" w 

związku z postępowaniem habilitacyjnym prowadzonym przez Radę Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 

Dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Inżynierii 

Materiałowej Politechniki Łódzkiej , przygotowała dokumentację wymaganą do 

przeprowadzania postępowania w ramach wszczętego przewodu habilitacyjnego, o uzyskanie 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria 

materiałowa. 

Podstawą przygotowanej recenzji była rozprawa habilitacyjna, przedstawiona w 

formie monotematycznego cyklu publikacji zatytułowanego " Wielofunkcyjne powłoki na 

bazie tlenku tytanu (IV) wytwarzane metodą plazmochemicznego osadzania z fazy 

gazowej". Ponadto Kandydata przygotowała 43 stronnicowy autoreferat wraz z załącznikami, 

w którym przedstawiła swój życiorys naukowy, szczegółowy opis osiągnięć naukowych oraz 

osiągnięcia dydaktyczne i organizacyjne. 

Pani dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda przez cały okres pracy zawodowej związany był 

z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Łódzkiej, gdzie w roku 2002 uzyskała z 

wyróżnieniem stopień magistra inż. , a w roku 2007 stopień doktora nauk technicznych, na 

podstawie rozprawy doktorskiej pt. " Cienkie warstwy dwutlenku tytanu (Ti02) o 

właściwościach fotokatalitycznych", której promotorem był prof. dr hab. inż. Maciej 

Gazicki-Lipman. Uprawnionym wydaje się stwierdzenie, iż zarówno wykształcenie jak i 

bardzo duże doświadczenie zdobyte w zakresie wielofunkcyjnych materiałów na bazie Ti02, 

wytwarzanych metodą plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej, stawia ją w gronie 

specjalistów z tej dziedziny. 

Natomiast, opiniowany dorobek naukowy oraz cykl monotematycznych publikacji 

przedstawiony, jako rozprawa habilitacyjna dotyczą twórczego wkładu Kandydatki do 



inżynierii materiałowej, w obszarze cienkich warstw na bazie tlenku tytanu, wytwarzanych 

metodą plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Rozprawa habilitacyjna dr inż. Anna Sobczyk-Guzendy stanowi spójny tematycznie 

cykl publikacj i, który powstał na bazie dziesięciu oryginalnych publikacji naukowych, 

zaprezentowanych drukiem w dobrych i bardzo dobrych czasopismach naukowych (w 

zdecydowanej większości z listy JCR). W ośmiu przypadkach Kandydatka jest pierwszym, a 

w dwóch drugim i trzecim autorem pracy wieloautorskiej. Kandydatka przedstawia i 

dokumentuje swoją wiodącą rolę w ich powstawaniu oraz bardzo rzetelnie szacuje swój 

udział procentowy, uzasadniając go oświadczeniami współautorów. W tej sytuacji , 

przedstawiony cykl monotematycznych publikacji przygotowany przez Panią dr inż. Annę 

Sobczyk-Guzendę bez wątpienia jest osiągnięciem naukowym i stanowi fonnalną podstawę 

do ubiegania się o stopień dr habilitowanego. Wiodąca rola Autorki cyklu w opracowaniu 

koncepcji i prowadzeniu badań oraz interpretacji wyników jest j ednoznaczna. 

Habilitantka podjęła się opracowania technologii wytworzenia, metodą plazmo

chemicznego osadzania z fazy gazowej w polu wysokiej częstotliwości , cienkich powłok 

ditlenku tytanu, zarówno niemodyfikowanych jak i modyfikowanych metalami oraz/lub 

niemetalami, z zamiarem ich wykorzystania w charakterze powłok samoczyszczących i 

bakteriobójczych, a także w zastosowaniach optycznych. W ramach tak postawionego celu 

przeprowadziła próby wytworzenia, z użyciem prekursora organicznego, bakteriobójczych 

powłok Ti02 na podłożach krzemowych i szklanych oraz zbadanie ich składu fazowego, 

właściwości optycznych, fotozwilżalnośc i przed i po wygrzewaniu. Ponadto, Kandydatka 

określił wpływ struktury fazowej , w tym amorficznośc i i krystaliczności ditlenku tytan u 

właściwości użytkowe powstających powłok, wytwarzanych na różnych podłożach, ze 

szczególnym uwzgl ędnieniem podłoża ze stali austenitycznej. 

Typowo utylitarnym, ale nie pozbawionym aspektów naukowych, celem jaki 

postawiła sobie Habilitantka było zaprojektowanie i wytworzenie wysokoodbiciowego filtra 

optycznego składającego się z pięciu naprzemienne nałożonych powłok Ti02 z czterema 

powłokami Si02 naniesionych na poliestrowe podłoże. Wyniki przedstawionych badań 

j ednoznacznie wskazują, że metoda RF PECVD może być powodzeniem wykorzystywana 

do wytwarzania wielowarstwowych interferencyjnych filtrów optycznych na giętkich 

podłożach polimerowych, co niewątpliwie stanowi istotny wkład w rozwój Inżynierii 

Materiałowej. 



Habilitantka badała także wpływ dodatku żelaza, miedzi wraz z fluorem oraz samego 

fluoru na strukturę chemiczną, skład fazowy, topografię powierzchni, właściwości optyczne, 

fotozwilżalność, bakteriobójczość oraz fotoaktywność w świetle widzialnym powłok Ti02 

wytwarzanych na podłożach krzemowych i szklanych. Ponadto, w oparciu o skąpe dane 

literaturowe, a także o wyniki własnych badań powłok Ti02 modyfikowanych Fe, 

przeprowadziła szczegółową interpretację absorpcji w zakresie dalekiej podczerwieni 600-50 

cm-1
, co stanowi niewątpliwy wkład w stan wiedzy dotyczącej inżynierii powierzchni tego 

materiału. Kandydatka poprzez właściwy dobór parametrów technologicznych procesu 

wprowadziła skutecznie dodatki do matrycy Ti02. Ponadto określiła krytyczne parametry 

procesu takie jak temperatura podłoża czy stężenie dodatków mające wpływ na krystaliczność 

powstającej powłoki , jej skład fazowy, wydłużenie czasu trwania efektu fotozwilżalności , czy 

też znaczne wzmocnienie efektu bakteriostatycznego. 

Reasumując, śmiało można stwierdzić, iż głównym osiągnięciem Kandydatki, 

mającym znaczący wkład w rozwój dyscypliny naukowej Inżynieria Materiałowa, jest 

wykazanie, że za pomocą metody RF PECVD (Radio Frequency Plasma Enhanced 

Chemical Vapour Deposition) możliwe jest wytworzenie fotoaktywnych powłok Ti02 

zarówno niemodyfikowanych jak i modyfikowanych metalami oraz/lub niemetalem. 

Do najważniejszych osiągnięć poznawczych kandydata zaliczyłbym: 

• Opracowanie technologii RF PECVD i zbadanie struktury oraz właściwości powłok 

Ti02 wytwarzanych z prekursora organicznego (TEOT), na podłożach metalowych, 

krzemowych oraz szklanych. 

• Opracowanie technologii nanoszenia powłok Ti02 oraz Si02 pozwalający na ich 

skuteczne zastosowanie w wielowarstwowych interferencyjnych filtrach optycznych. 

• Wykazanie, iż używając ciekłych lub stałych prekursorów można z powodzeniem, 

stosując technikę RF PECVD wprowadzić w strukturę Ti02, w szerokim zakresie 

stężeń, takie dodatki jak żelazo, miedź oraz/lub fluor. 

• Określenie roli temperatury podłoża w trakcie wyładowania jarzeniowego podczas 

nanoszenia powłok Ti02 na ich kształtowanie ich skład fazowy. 

• Określenie zakresu stężeń dodatków metalicznych i niemetalicznych wpływających na 

stopień krystaliczności powłok Ti02, wartość progu absorbcji oraz czas trwania efektu 

fotozwilżalności . 



Nie trudno jest zauważyć, iż dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda podj ęła się rozwiązania 

nowych i trudnych zagadnień o charakterze podstawowym jak i aplikacyjnym, co w opinii 

recenzenta jest istotną cechą samodzielnego pracownika nauki. Rozprawa może stanowić 

bardzo dobry materiał dydaktyczny dla studentów i doktorantów kierunku inżynieria 

materiałowa, a także pracowników zespołów produkcyjnych zajmujących się problematyką 

wytwarzania powłok z ditlenku tytanu. 

Uwagi krytyczne: 

W opinii recenzenta praca nie zawiera istotnych niedociągnięć czy błędów, cykl 

przedstawionych do oceny publikacji jest spójny tematycznie, a obszerny autoreferat w 

sposób klarowny przedstawia osiągnięcia naukowe Kandydatki. 

Uwzględniwszy, wyżej wymienione uwagi stwierdzam, iż rozprawa habilitacyjna dr inż . 

Anny Sobczyk-Guzendy stanowi wymierny wkład Autorki w rozwój inżynierii materiałowej , 

w zakresie funkcjonalnych powłok na bazie tlenku tytanu, wytwarzanych metodą 

plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej , a określone przez nią parametry 

technologiczne i strukturalne wnoszą istotny wkład do wiedzy i praktyki inżynierskiej 

stosowanej w laboratoriach i ośrodkach zajmujących się tą problematyką. Treść merytoryczna 

rozprawy potwierdza pełną dojrzałość i samodzielność naukową Autorki , a jej wyjątkowo 

wysoki poziom naukowy świadczy o wszechstronnym przygotowaniu Habilitantki do 

samodzielnego rozwiązywania złożonych problemów naukowych i technicznych. 

Ocena dorobku naukowego 

Całkowity dorobek naukowy dr inż. Anny Sobczyk-Guzendy obejmuje 48 prac 

naukowych ogłoszonych drukiem, w tym 23 z listy Journal Citation Reports. Ponadto, 

Habilitantka 69 krotnie prezentowała swoje wyniki w formie referatów lub posterów na 

międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych. Sumaryczny wskaźnik cytowań 

(impact factor) według listy JCR wynosi 50.010, liczba cytowań jej prac według bazy Web of 

Science oraz Scopus wynosi 189/230 (bez autocytowań), a indeks Hirscha 8/9. 

Uwzględniając specyfikę dyscypliny naukowej oraz wskaźnik cytowań czasopism 

naukowych poświęconych szeroko rozumianej inżynierii materiałowej , całkowity dorobek 

naukowy, mierzony wyżej wymienionymi parametrami oceniam,jako bardzo dobry. 



Ponadto Habilitantka jest współautorem 13 dokumentacji prac badawczych, 7 

oryginalnych osiągnięć projektowych, konstrukcyjnych i technologicznych, 5 patentów 

krajowych i zagranicznych, a także uczestniczyła w 15 projektach badawczych. 

Uważam, iż dorobek naukowy Pani dr inż. Anny Sobczyk-Guzendy spełnia wszelkie 

wymagania ustawowe i normy akademickiej stawiane kandydatom do stopnia doktora 

habilitowanego w stopniu bardzo dobrym, a zdobyte doświadczenie naukowe 

predysponuje ją do bycia samodzielnym pracownikiem nauki. 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Na podstawie przedstawionych dokumentów można stwierdzić, że dr inż. Anna Sobczyk

Guzenda posiada bardzo dobry dorobek dydaktyczny, na który składa się: 

• Prowadzenie zajęć z 20 przedmiotach, w formie wykładów, ćwiczeń, ćwiczeń 

laboratoryjnych oraz projektów przejściowych. 

• Opieka naukowa nad 12 pracami dyplomowymi inżynierskimi i magisterskimi. 

• Wykonanie 6 recenzji prac dyplomowych. 

• Opieka naukowa w charakterze promotora pomocniczego 3 prac doktorskich. 

Ponadto, Habilitantka uczestniczyła w programie dotyczącym podwyższania 

kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w aspekcie nowoczesnych 

metod analizy, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i eksploatacji". 

Bierze udział w projekcie pt. ,,Wdrożeniowa Szkoła Doktorancka" organizowanym 

przez Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej realizowanym w latach 2018-2023. 

Dr inż. Anna Sobczyk-Guzenda posiada także znaczący dorobek organizacyjny, na który 

między innymi składa się: 

• Udział w programie wymiany naukowców realizowany we współpracy Ministerstwa 

Nauki i Szkolnictwa Wyższego z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej (DAAD), 

pt. Adaptation of Selected Plasma Polimeryzation and Plasma-CVD Processes for 

Microsystem Technology" , projekt realizowany w latach 2003-2004. 

• Członkostwo w zespole przygotowującym raport dla Komisji Akredytacyjnej Uczelni 

Technicznych (KAUT) oceniającej kierunek Inżynieria Materiałowa w 2012 r. 

• Członkostwo w Komisji ds. Rekrutacji na Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej , w 

latach 2012-2013. 

• Członkostwo w Komisji Dydaktycznej na kierunku Inżynieria Materiałowa 2015-2016. 



• Udział w dwóch komitetach organizacyjnych krajowej międzynarodowej konferencji 

naukowej. 

• Udział w pięciu konsorcjach i sieciach badawczych. 

• Członkostwo w dwóch krajowych towarzystwach naukowych (Polskie Stowarzyszenie 

Biomateriałów, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze). 

• Jest recenzentem 25 artykułów, w 17 czasopismach naukowych z listy JCR. 

Podsumowując można stwierdzić , że osiągnięcia dydaktyczno-organizacyjne Habilitantki 

są typowe dla aktywnych pracowników naukowo-dydaktycznych ubiegających s ię o tytuł 

doktora habilitowanego. 

Przedstawiony dorobek dydaktyczny i organizacyjny jest odzwierciedleniem rzetelnej 
pracy dydaktycznej na rzecz studentów i uczelni. Po analizie rozprawy dorobku 
naukowego habilitantki mogę stwierdzić, że jest ona rozpoznawalną w swojej 
dyscyplinie specjalistką w dziedzinie powłok na bazie tlenku tytanu wytwarzanych 

metodą plazmochemicznego osadzania z fazy gazowej. Życiorys naukowy Pani dr inż. 
Anna Sobczyk-Guzendy świadczy o wytrwałości w poszukiwaniu zależności pomiędzy 
parametrami technologicznymi procesu, strukturą i składem fazowym wytwarzanych 
warstw tlenkowych bazie ditlenku tytanu, a ich właściwościami użytkowymi. 

Całościowo dorobek ten oceniam jako bardzo dobry. 

Wnioski końcowe 

Uważam, że rozprawa habilitacyjna przedstawiona do oceny, dorobek naukowy oraz 

działalność dydaktyczna i organizacyjna stanowią merytoryczną podstawę do ubiegania się 

Pani dr inż. Anny Sobczyk-Guzendy o stop i eń doktora habi litowanego nauk technicznych w 

dyscyplinie inżynieria materiałowa i wnoszę o dopuszczenie jej do dalszych etapów 

postępowania habilitacyjnego przez Radę Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 

Tomasz Czujko 


