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Gdańsk, dnia 26 wrześnfa 20 L 6 r. 

całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Agnieszki 
Tomaszewskiej, w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego 

Podstawę niniejszej oceny stanowi pismo Sekretarza Komisji Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej 
dr. hab. inż. Jerzego Wojewody, z dnia 29 lipca 2016 roku, informujące o decyzji Centralnej Komisji ds. Stopni 
i Tytułów (pismo nr BCK-VI-L-6794/16 z dnia 10 czerwca 2016 roku) o powołaniu mnie na recenzenta 
przewodu habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Tomaszewskiej. Zostało ono nadesłane wraz z materiałami do oceny 
na dysku CD (wniosek, oświadczenie, dyplom doktorski, autoreferat, wykaz dorobku, kopie 8 wybranych 
publikacji). 

1. Ocena zgłoszonego dorobku naukowego 

1.1. Opis ogólny dorobku 

Na przedstawiony do zaopiniowania dorobek, zatytułowany „Identyfikacja systemów 
inżynierskich i biomechanicznych w wybranych zagadnieniach", składa się cykl 8 prac 
jednotematycznych opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, takich jak 
np.: Surgical Endoscopy and Other Jnterventional Techniques (IF 3.427), Clinical 
Biomechanics (J .880), Computers & Structures (1.722), Acta of Bioengineering and 
Biomechanics (0.894), Journal of Theoretical and Applied Mechanics (0.264). Dwie z 
tych prac są autorskie, zaś pozostałe - wspólautorskie, jednak z dominującym udziałem dr inż. 
Agnieszki Tomaszewskiej. 

W przywołanym cykJu prac dr A. Tomaszewska zajmuje się zagadnieniami identyfikacji 
oraz modelowania układów inżynierskich i biomechanicznych. Do ich dyskretyzacji 
wykorzystuje metodę elementów skończonych (MES). Cechą charakterystyczną 
analizowanych układów jest ich skomplikowana geometria oraz szczególnje złożone 
właściwości materiałowe. Badane obiekty mają bardzo zróżnicowane wymiary, poczynając 
od małych próbek materiałów medycznych i biologicznych, poprzez modele zaoperowanej 
przepukliny brzusznej i ścian brzucha człowieka, a na 22-metrowej wieży ko1icząc. Do 
identyfikacji parametrów wykorzystuje eksperymenty statyczne i dynamiczne. Analizowane 
problemy są ważne, a także interesujące zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu 
widzenia. 

Identyfikację uszkodzeń w konstrukcjach budowlanych dr A. Tomaszewska 
przeprowadziła na podstawie eksperymentalnie wyznaczonych częstoścj i postaci drgań, z 
uwzględnieniem błędów estymacji tych wielkości [I]. Tematyka ta stanowi rozwinięcie 
problematyki pracy doktorskiej, w której zajmowała się m.in. eksperymentalną anaJizą 
modalną, estymacją błędów identyfikowanych parametrów modalnych oraz wykrywaniem 
uszkodzeń na podstawie częstości i postaci drgań, aJe przy założenju, że wielkości te są 
detemlinistyczne. W ocenianej pracy przedstawiła analizę studialną belki swobodnie 
podpartej , wykorzystując symulacje komputerowe modelu zbudowanego z wykorzystaniem 
MES. Rozważa uszkodzenia o różnych wielkościach, uwzględniając trzy podejścia do ich 
wykryvvania: 1) deterministyczne dla deterministycznych charakterystyk modalnych (nie 
obarczonych błędami); 2) deterministyczne dla losowych charakterystyk modalnych 
(obarczonych błędami); 3) probabilistyczne dla losowych charakterystyk modalnych. W 
analizie deterministycznej jeden komplet danych modalnych reprezentuje badany system i dla 
niego wykonuje identyfikację uszkodzeń . W podejściu probabilistycznym dane modalne 
tworzą zbiór zmiennych losowych o współczynniku zmienności odpowiadającym błędom 



identyfikacji modalnej. Analizę wykrywania uszkodzeń przeprowadza dla każdej realizacji 
zmiennej losow~j, wykonystuj ąc.: metodę Monte Carlo. Habiljtantka wykazała, że przy 
nąjczęściej dotychczas stosowanym podej ściu (2) można otrzymać fałszywe wskazarua 
uszkodzenia. Podejśc i e (3) również nie jest wystarczające dla uzyskania prawidłowego 
wskazania uszkodzenja. Natomiast przy podejści u (I) prawidłowo wskazuje się uszkodzenie, 
nic jest ono niemożliwe w zagadnieniach praktycznych. dolyczących konstrukcji 
budowlanych. Efektem rozważań jest sformułowanie nowego wskaźnika uszkod2eń Absolute 
Damage index (ADI). Zaproponowaną analizę można uznać za oryginalną. Zastosowarue 
podejścia probabilistycznego i wskaźnika AD! urnożliwia trafne zidentyfikowanie 
uszkodzonego fragmentu konstmkcj i, spośród innych, fałszywych wskazań uszkodzenia. 
Metoda została zastosowana praktycznie do analizy zabytkowej wieży Twierdzy Wisłouj ście 
w Gdańsku, precyzyj nie wskazując jej uszkodzenia. Praca ta została zauważona w środowisku 
naukowym, o czym świadczy liczba jej cytowań - 32 wg bazy Web of Science oraz 54 wg 
bazy Google Scholar. 

Rezultatem zainteresowań dr A. Tomaszewskiej zagadnieniami biomechaniki są prace [2-
8). Badania te realizowała zespołowo, także we współpracy z lekarzami z Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego. Dotyczą one problematyki laparoskopowego leczenia przepuklin 
brzusznych. Problem skutecznego operowao.ia tego typu scborze11 jest niezwykJe ważny i 
nadal otwarty. Wciąż obserwuje się znaczący stopień nawrotów choro by oraz bóle 
pooperacyjne. Wyzwaniem jest poznanie i zrozumienie mechanizmów zachowania się 
zaoperowanych przepuklin brzusznych, prowadzących do nawrotu choroby. Własności 
mechaniczne materiałów biologicznych (osobnicze) i złożona struktura implantów 
przcpukllnowych powodują, że są one zależne od aktualnego stanu pacjenta, co stanowi 
dodatkowe utrudnienie. Zaproponowane podejście , nowe w stosunku do dotąd s tosowanych, 
bazuje na identyfikacji czynników istotnych dla trwałości zaoperowanej przepuk.Jiny. 
Habilitantka badała zachowanie mechaniczne i własności elementów składających się na 
system zaoperowanej przepukliny brzusznej (ściany brzucha człowi eka i j ej powięzi), 
implantów (siatek) oraz łączników mocujących implant do ściany brzucha. Rozważała różne 
modele zaoperowanej przepukliny brzusznej. 

Dr A Tomaszewska wiele miej sca poświęciła identyfikacji parametrów wpływających w 
sposób istotny na siły reakcji w punktach mocowania implantu do ściany brzucha wskutek 
oddziaływania ciśn.ienia wewnątrzbrzusznego [2]. Siły te decydują o trwałości połączenia 
siatki z Lkanką. lmplant odbudowujący ścianę brzucha w miejscu otworu przepukliny 
modelowany jesl za pomocą cięgna zamocowanego na sprężynacb, które aproksymują 
implant w strefie jego nałożenia na tkankę. Miejsca zamocowania implantu do Lkankj doznają 
wymuszeń kinematycznych spowodowanych podatnością tkanki. Badarua te prowadzone były 

dla implantu GORE® DUALMESH® Biomateriał. Habilitantka przeprowadziła identyfikację 
cech mecharucznych modelu oraz analizę wrażliwości reakcji podporowych na zmiany 
wartości parametrów modelu na pods tawie jednoosiowego testu rozci ągania próbki implantu 
na maszynie wytrzymałościowej Zwick Roe!l Z020. Otrzymaną n.ieliniową charakterystykę 
naprężeni e-odkształcenie aproksymowała za pomocą funkcj i liniowej. Wymuszenia 
kinematyczne określiła na podstawie zdjęć RTG pacjenta z zaoperowaną przepukliną, z 
użyciem metalowych zszywek mocujących implant do tkanki, rejestruj ąc przemieszczenia 
zszywek przy pełnym wdechu i wydechu. Wykazała, że najbardziej istotny jest współczynnik 
sprężystośc i podłużnej siatki, a następnie podatność tkanki i długość cięgna. Natomiast siła 
wstępnego napięcia c ięgna ma znikomy wpływ na reak~ję podporową. Wnioski te mają 
istotne znaczenie dla właściwego zaproj ektowanja operacji. 

fstotne badania Habilitantki dotyczą pola odkształceń ściany brzucha, które jest zwi ązane 
ze stanem przemieszczeń w miejscach mocowania implantu f3, 4]. Rejestrowała 
przemieszczenia powierzchni ściany brzucha oznaczonej markerami w regularnych 
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odstępach, przy ekstremalnych ruchach tułowia (rozciągnięcie, wyg1ęc1e i skręty) , 

związanych z czynnościami życiowymi człowieka. Na tej podstawie określiła wartości 

odkształceń oraz trajektorie i wartości odkształceń ekstremalnych [3). Otrzymane wyniki są 
oryginalne i istotne dla doboru implant-u i łączników, w zależności od miejsca wystąpienia 
przepukliny oraz właściwej jego orientacji w ścianie brzucha pacjenta. Wykazała istotne 
róż11 icc odkształceń pomiędzy różnymi strefami brzucha, wyróżniając te, w których powinny 
być stosowane implanty o własnościach izotropowych lub siatki o mniejszym, bądi większym 
sto pn.i u ortotropii, jak również strefy odpowiednie dla sztywniejszych lub bardziej podaLnych 
implantów [4]. Dodatkowym efektem tych badań jest opracowanie przestrzennej geometrii 
ścian brzucha w różnycb ustawien.iacb. Jest to niezwykle przydatne do generowania siatk.i 
MES badanego układu anatomicznego. 

Równie ważne miejsce w badaniach prowadzonych przez dr A. Tomaszewską zaj muje 
identyfikacja modułu sprężystości Younga i wspókzynnika Poissona dla powięzi ściany 

brzucha (5). Materiały do badań były dostarczane z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w 
specjalnej komorze wypełnionej solą fizjologiczną, zaprojektowanej i zbudowanej specjalnie 
do tych badań na maszynie wytrzymałościowej Zwick Roell Z020. Na podstawie statycznych 
testów jednoosiowego rozciągania w kierunku zgodnym z ułożeniem włókien kolagenu, 
przeprowadziła identyfikację własności mechanicznych pow1ęz1. Określiła moduł 

sprężystości podłużnej, poprzez liniową aproksymację nieliniowych zależności naprężenie

odkształcenie, a także współczynnik Poissona. Jest to niezwykle trudne i złożone zagadnienie 
ze względu na dużą zmienność osobniczą badanego materiału. W badaniach uwzględnione 
zostały: miejsca pobrania próbki, płeć i wiek dawcy oraz sposób ułożenia włókien kolagenu w 
próbce Gednolity, zmienny lub k.ilka orientacji nałożonych na siebie). Znaczne rozrzuty 
wyników un.iemożliwiły jednak klasyfikację próbek ze względu na przyj ęte parametry. 
Habilitantka wykreślita histogramy otrzymanych wartości modutu sprężystości podłużnej . 
Zarekomendowała w modelowaniu matematycznym przyjmowanie wartości z przedziału 

wartości najczęściej występujących w zbiorze wyników. W przypadku współczynnika 

Poissona zaleca przyjęcie wartości średni~j z wszystkich wyników. Trzeba zauważyć, że są to 
jedne z pierwszych badań, w których szczegółowo analizowane są własności mechaniczne 
powięzi ściany brzucha na podstawie wyników eksperymentalnych. 

[-Iablilitantka wiele uwagi poświęciła także badaniom implantów przepuklinowych, 
elementów mocujących siatki w ścianie brzucha (łączników), modeli labo ratoryjnych 
zaopcrowanych przepuklin oraz nw11erycznemu modelowaniu implantu wszczepionego w 
ścianę brzucha, a w szczególności ocenie nośności różnych systemów laparoskopowej 
naprawy przepukliny brzusznej [6]. Badania shiżyły wyjaśnieniu mechanizmu zachowani.a się 
systemu implant-łącznik-ściana brzucha, co jest niezwykle przydatne w projektowanju 
nowych im.plantów i łączników do operowania przepuklin. W badaniach uwzględniła 

wybrane implanty. Były to cztery różne, plecione lub o pełnej strukturze, syntetyczne 
materiały powszcchnje stosowan e w leczeniu przepuklin, które poddała testom 
jednoosiowego rozciągania . Przyjęła uproszczony model ortolTOpO'"'Y, co uzasadnia 
technologia wykonania implantów wskazująca na dwa główne kierunki ortotropii. Próbki 
poddała rozciąganiu z różnymi prędkościami odkształceń z zakresu 0,0033+0,05 lis (zgodnie 
z fizjo l ogiczną prędkością odkształceń ściany brzucha) . Zidentyfikowane zostały moduły 
sprężystości podłużnej implantu w dwóch rozważanych kierunkach dla różnych zakresów 
odkształceń, bazując na liniowych lub biliniowych aproksymacjach nieliniowych zależności 
naprężenie-odkształcenie. Mają one znaczenie nie tylko w modelowaniu matematycznym, ale 
również we wnioskowaniu dotyczącym nośności różnych systemów zaoperowanych 
przcpukl in. Badania dotyczyły różnych typów tączników stosowanych w operacjach oraz 
układów zbudowanych z różnych materiałów połączonych punktowo zszywkami 
synte tycznymi, metalowymi lub szwaff1i chirurgicznymi. W testach zszywek mocowanych do 
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powięzi ściany brzucha bazowała na połączeniach wybranego implantu z powięzią zwierzęcą. 
Ponieważ szwy chirurgiczne w praktyce przechodzą przez kilka tkanek ściany brzucha, 
łączyła próbki różnych implantów (5 typów), o różnej orientacji w stosunku do kierunku 
rozciągania, z tkaniną techniczną, wykonaną z włókna szklanego pokrytego PTFE, 
modelującego ścianę brzucha. W wyniku określiła siły niszczące różnego rodzaju połączenia. 
Zrealizowa.Ja również badania eksperymentalne mode li Jaborntoryjnych zaoperownnych 
przepuklin brzusznych, zbudowanych z różnych implantów syntetycznych, plecionych bądź o 
pełnej struktLu-ze (5 typów siatek), łączników punktowych syntetycznych lub metalowych (6 
typów, w tym szv..,y i klej) oraz zwierzęcej ściany brzucha, symuluj ąc obciążenja kaszlem. 
Trzeba tu podkreślić, że Habilitantka jest współautorką oryginalnej, specjalnej komory 
ciśnieniowej, w której modele były obciążane impulsem ciśnienia powietrza. Badanja 
przeprowadziła dla 57 różnych konfiguracj i obciążeń, na podstawie pomiaru ciśnienia, 
ugięcia środka implantu i brzegu otworu przepukliny lub ściany brzucha w miejscu 
wybranego łącznika. Nagrane podczas badań filmy wykorzystane zostały do zidentyfikowania 
przemieszczeń łączników. Posłużyły one do budowy i kalibracji numerycznych modeli MES 
implantów wszczepionych w ścianę brzucha. Należy zauważyć, że podobne badania zostały 
powtórzone z użyciem urządzeń o nieco innej konstrukcji przez dwa inne ośrodki zajmujące 

się tematyką przepuklin na świecie, co świadczy o ważności problematyki. 
Dr A. Tomaszewska badała również zachowarue się modeli zaoperowanej przepukliny 

przy zastosowaniu różnych materiałów [7]. Uwzględruła dwa skraj ne modele implantów: 
izotropowy, o pełnej strukturze membrany wykonanej z ePTFE, oraz ortotropowy, o 
strukturze plecionej z nici polipropylenowych i celulozowych. Wykazała, że kolejnym 
czynnikiem, wpływającym na trwałość połączenia implantu z tkanką jest lokalna 
wytrzymałość implantu na przerwanie w miejscu łącznika. Potwierdzila większą nośność 

siatki plecionej. Implant, który jest gładką membraną niszczy się na całym obwodzie, poprzez 
jego zerwanie w miejscach mocowań zszywek. Natomiast implant pleciony, ortotropowy, 
wykazuje zniszczenie na kierunku swojej większej sztywności poprzez wyrwa.n.ie zszywek z 
siatki, z lokalnym przerwaniem struktury implantu. Jest to istotna obse1wacja pomocna przy 
projektowaniu kolejnych, ulepszonych implantów przepuklinowych, wzmocnionych w sh·efie 
mocowania. 

Dr A. Tomaszewska badała także wpływ hlstorii obciążenja na zmiany parametrów 
mechanicznych model.u plecionego, syntetycznego implantu przepuk linowego [8]. 
Zaproponowała nowe podejście do modelowania konstytutywnego implantów plecionych. 
Uwzględniła w nim dwa stany przemieszczeń materiału: początkowy (materiał znajduje się w 
oryginalnym opakowaniu) oraz usztywniony (wskutek wcześniejszego rozciągan ia). 
Przeprowadziła badania na implancie o największej trwałości połączeń z tkanką, na podstawie 
jednoosiowych statycznych bada6 próbek materiału (rozciąganie oraz rozciąganie cykliczne). 
Eksperymenty zaplanowane zostały tak, aby możliwie naj lepiej odzwierciedlały rzeczywisty 
stan pod względem obciążenia oraz rozstawu zszywek, przyjmowanemu w operacjach 
laparoskopowych przepuklin brzusznych, zaś siły odpowiadały nośnościom łączników 

stosowru,ych do mocowania siatek w ścianie brzucha. Do badań użyta została maszyna 
wytrzymałościowa Zwick Roell 2020 wyposażona w wideoekstensometr. Funk.ej<;! sztywności 

materiału określiła poprzez pomiar sił i wydłużeń w u.kładzie naprężenie-odkształcenie. 
Stosując biliniową aproksymację nje]iniowych krzywych eksperymentalnych, 
zidentyfikowała fimkcje sztywności materiału o skokowo zmiennych wartościach stałych dla 
dwóch rozważanych kierunków materiału będącego w początkowym stanie przemieszczeń. 

Funkcje sztywności dla materiału będącego w aktualnym stanie przemieszczeń 

zidentyfikowała na podstawie badań przeprowadzonych dla cyklicznego rozciągania. 

Stwierdzita znaczny wzrost sztywności materiału, gdy zmienia on swój stan z początkowego 
na aktualny. Powoduje to wzrost reakcj i podporowej w mocowaniu implantu w ścianie 
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brzucha pacjenta. co wpływa na trwałość mocowania. Ponadto stwierdziła, że próbka 
obciążona siłami do 15 N ma zdolność powrotu z aktualnego stanu przemieszczeń do stanu 
początkowego w czasie zależnym od zadanego poziomu siły. Oznacza to, że maleriaJ może 
być w praktyce w obu stanach przemieszczeń wielokrotnie, zaś wyższy poziom si ły zadanej 
skutkuje slatymi odkształceniami próbek. Przedstawiona koncepcja została pozytywnie 
7wcry/iknwnn::i w am1 li1ach numerycznych implantu poddanego działaniu ciśnknla 
we wnątrzbrzusznego. 

W opiniowanych pracach, realizowanych zespołowo, dr A. Tomaszewska odpowiadała 
za badania eksperymentalne, opracowanie i anal izę danych, modelowanie, a przede 
wszystkim za identyfikację określanych parametrów. Dwie były autorskie, a pozostałe 

współautorskie z dominującymjej udziałem. 

l.2. Ocena dorobku 

Habilitantka zajmuje się bardzo ważnymi, tak z teoretycznego jak i aplikacyjnego punktu 
widzenia zagadnieniami dynamiki złożonych układów inżynierskich i biomechanicznych. 

Poprzez zastosowanie podejścia probabilistycznego i zaproponowanego wskaźnika ADI 
doprowadziła do poprawy efektywności wykrywania uszkodzeń konstrukcji. budowlanych. 
Zaproponowana przez dr A. Tomaszewską nowa i oryginalna procedura znacznie poprawia 
skuteczność badanych metod. Na przykładzie krępej , murowanej wieży zabytkowej wykazała, 

że można skutecznie zidentyfikować uszkodzone sekcje konstrukcji na podstawie 
Lmierzonych drgań środowiskowych o bardzo malej amplitudzie, eliminując fałSZY'"'e 
wskazania uszkodzeń. 

Poprze~ badania i analizę zagadnień związanych z mechan i ką implantów, łączników, 

lkanki brzucha oraz układów zaoperowanej przepukliny brzusznej doprowadziła do rozwoju 
wiedzy na temat laparoskopowego leczenia przepuklin brzusznych, co umożliwia poprawę 
efektywności leczenia tego schorzenia. Jest to nfozwykle ważne ze względu na potrzebę 
określenia zaleceń klinicznych, gdyż nawrót choroby stanowi nadal poważny problem 
medyczny. Problematyka ta wpisuje się w strategiczne programy Unii Europejskiej związane 
z podnoszeniem jakości życia . Zaproponowany przez dr inż. A. Tomaszewską model pozwala 
na zaplanowanie bardziej efektywnego sposobu przeprowadzenia zabiegu, a także 

sformulowani.e skutecznych zaleceń klinicznych , mających wpływ na trwałość połączenia 
implantu z sialką, odpowiadających fizjo logii człowieka (ruch, kaszel). Podkreśli ć należy, że 
osiągnięte wyniki wykorzystane zostaty do opracowania oryginalnego, irmowacyjnego 
systemu wspomagania chirurga HAL2010. Badania te były realizowane w ramach projektu 
pt.: Op1ymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem implantów syntetycznych, 
finansowanego z funduszu Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, przy 
współpracy Po.litecbnilci Gclańslciej z Gdańskim Uniwersytetem Medycznym. 

1.3. Opinia końcowa 

W podsumowaniu oceny dorobku naukowego opublikowanego w cyklu 8 wybranych prac 
jednotematycznych stwierdzam, że jest on znaczący ilośc iowo oraz jakościowo i oceniam go 
pozytywnie. Szczególne znaczenie ma kompleksowe i oryginalne ujęcie problematyk:j 
modelowania, a przede wszystkim identyfikacji złożonych układów mechanicznych 
i biomechanicznych. Do najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć nowatorską metodę 
identyfikacji uszkodzeń konstrukcji inżyniersk ich oraz ocenę nośności połączenia implantu z 
tkanką brzuszną. Modele zaproponowane przez dr A. Tomaszewską są pionierslcie. Zostały 
one zweryfikowane na układach rzcc4ywistych, wykazując się skutecznością i efektywnością. 

Osiągnięcia te można uznać za mający znaczący wkład w rozwój dyscypli ny naukowej 
mechanika oraz biomechanika, reprezentowanej przez f-lab i litantkę . 
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2. Ocena ca łościowego dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

2.l. Dorobek naukowy 

Dr inż. A. Tomaszewska ukończyła studia na Wydz iale Inżyni eri i Lądow~j i Środowiska 
Politechniki Gdań.ski~j w 2002 roku, uzyskując tytuł magistra na Kierunku Budownictwo, w 
specjalności Mosty. Be:rpośrednio po studiach ntrudniona została na etacie asystenta na 
swoim macierzystym wydziale. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskała na 
Wydziale IL1żynierii Lądowej Politcchni.lci Gdaóskiej na podstawie pracy pt.: ,. Diagnostyka 
budowli i identyfikacja ich modeli jednowymiarowych przy wykorzystaniu oddziaływań 
środowiskowych" w 2007 roku. Po doktoracie awansowała na stanowisko adiunkta. 

Na dorobek naukowy Habilitantki, uzyskany po doktoracie, oprócz cyklu 8 prac 
jednotematycznych, składa się 26 publikacji w czasopismach naukowych, z których 3 są 
samodzielne. W większości prac współautorskich udział Habilitantlci jest dominujący bądź 
znaczący. W czasopismach z listy JCR (Engineering Structures, Shell Structures: Theory and 
Applications, Journal of Theoretical and Applied '/vfechanics) opublikowane zostały 4 prace, 
ponadto jako rozdziaty w monografiach - 3, w czasopismach z listy ministerialnej B - 2, zaś 
17 w recenzowanych naukowych wydawnictwach zbiorowych. 

Habi .l i tan tka brała również aktywny udział w konferencjach naukowych, wygł aszając 
34 referaty, z tego 23 po doktoracie. Wygłosiła także l referat na zaproszenie organizatorów 
konferencji. Ma w dorobku 1 patent. 

O wysokiej randze publikacji świadczyć może ich sumaryczny !mpact Factor równy 
J 2,405 oraz liczba cytowań, która wed ług Web of Science wynosi 82. indeks Hirscha jest 
równy 4, zaś wg Google Scholar - 6. 

Na podkreślenie :aisługuje również fakt, że Habilitantka brała udział w realizacji 
2 projektów badawczych. Była kierownikiem prac zespołu Politechniki Gdańskiej 
Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zasLOsowaniem implantów syntetycznych 
finansowanego ze środków unijnych. 

Habilitantka była 10-cio krotnie powoływana na recenzenta prac publikowanych w 
międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych (m.in.: Independent 
Nondestructive Testing and Eva/uation, Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, 
Langenbeck's Archives of Surgery, Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics, 
Journal o/Sound and Vibrations, World.Journal o/Orthopedics, .Journal of Case Reports and 
Studies, lnverse problems in Science and Engineering). 

Wyniki prac naukowo-badawczych Habilitantki były wyróżniane 5-krotnje, ro.in. w 
postaci wyróżn ienia ministra infrastruktury, stypendi um Fundacji na Rzecz Nauk.i Polskiej , 
stypenditun lnternational Centerfor Mechanical Science CISM, nagrody rektora Politechniki 
Gdańsk iej. 

W podsumowaniu oceny całościowego dorobku naukowego stwierdzam, że jest ona 
jednoznacznie pozytywna. Habilitantka zajmuje s ię szeroko pojętymi zagadnieniami 
mechaniki stosowanej, ze szczególnym uwzględnieniem modelowania, identyfikacji i analizy 
dynam icznej układów mecbanicznych i biomechanicznych. Zagadnicnja te naJeżą do 
dyscypliny Mechanika oraz Biomechanika. Dorobek ten jest wartościowy merytorycznie, ale 
także ma istotne znaczenie aplikacyjne. 

2.2. Dorobek dydaktyczny 

Dr inż. A. Tomaszewska jest nauczycielem akademickim od 2002 roku. Prowadziła zajęcia 
dydaktyczne (ćwiczenia, wykłady, laboratoria) w ramach przedmiotów: Mechanika Ogólna, 
Mechanika Budowli, Dynamika Budowli, Metody Doświadczalne w Analizie Konstrukcji , 
Metody Obliczeniowe, Wytrzymałość MateriaJów, Podstawy lnformalyki, Technologie 
fnformacyjnc, Komputerowa Analiza Konstrukcji, Seminarium Dyplomowe. 
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Była opiekunką 15 prac dyplomowych, w tym 2 magisterskich, na kierunku 
Modelowanie Konstmkcji Tnżynjerskich, dotyczących zagadnień mechaniki konstrukcji , 
identyfikacji oraz biomechaniki. Jest współautorką zbioru zadań pt.: Wy brane problemy 
mechaniki układów prętowych. Zbiór zadań dla studentek i studentów kierunku Inżynieria 
Środo,viska (w dni.ku, Wyd. PG). W.społpracowała z 5-ciosobową grupą s tudentów w 
realizacji zespołowego projektu HAL 2010. Brała udział w przygotowaniu pokazowych '!ajęć 
laboratoryjnych dla kandydatek na studia w ramach ogólnopolskiej akcji „Dz iewczyny na 
Politecbnikj". Podjęła opiekę naukową nad dwiema studentkami kursu inżynierskiego, w 
zakresie dynamicznej diagnostyki konstrukcji. 

Dorobek dydaktyczny dr A. Tomaszewskiej oceniam pozytywnie. 

2.3. Dorobek organizacyjny 

Habilitantka była 2 krotnie członkiem komitetu organizacyjnego międzynarodowej 
konferencji Shell Studies. Theo,y and Applications, a ponadto międzynarodowego 

seminarium Simulations in Urban Engineering. 
Była członkiem konsorcjum Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i Politeclmik:i 

Gdańskiej w projekcie „Optymalizacja leczenia przepuklin brzusznych z zastosowaniem 
implantów syntetycznych" HAL2010; realizowanego ze środków unijnych w ramach PO 
Iru1owacyjna Gospodarka No. UDA-POIG.Ol.03.01-22-086/08-00 (2009-2012), którym także 
kierowała (2009-20 l O). 

Współpracuje z Vilnius Technical University (Litwa) oraz z University of Aberdeen 
(Szkocja). 

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 2007) 
oraz European Socie ty of Bżomechanics ( od 2012). Należy też do grona edytorów czasopisma 
World.Journal ofOrthopedics (od 2015). 

Dorobek organizacyjny Habilitantki oceniam pozytywnie. 

3. Wniosek końcowy 

Uwzględniając dorobek naukowy opublikowany w cyklu 8 wybranych prac oraz całościowy, 
stwierdzam, że jest on znaczący ilościowo oraz jakościowo i oceniam go pozytywnie. 
Szczególne znaczenie ma kompleksowe i oryginalne ujęcie problematykj modelowania, a 
przede wszystkim identyfikacji złożonych układów mechanicznych i biomechanicznych. Do 
najważniejszych osiągnięć należy zaliczyć nowatorską metodę identyfikacji uszkodzeń 
konstrukcji inżynierskich oraz ocenę nośności połączenia implanlu z tkanką brzuszną. Modele 
zaproponowane przez dr A. Tomaszewską są pionierskie. Zostały one zweryfikowane na 
układach rzeczywistych. Są one skuteczne i efektywne. Osiągnięcia le można uznać za 
wnoszące znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauk.owej Mechanika oraz Biomechanika. 
Stwierdzam, że Habilitantka spełnia wszystkie wymagania Ustawy o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, z dnia 18 marca 2011 roku , 
stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych. 

Zatem, Habilitantka ma stopień doktora nauk technicznych, jest bardzo aktywna w 
badaniach naukowych, dydaktyce i działalności orgaruzacyjnej, realizuje wiele projektów 
badawczych, cieszy się uznaniem w reprezentowanej dyscyplinie naukowej oraz wniosła 
znaczący wkład do reprezentowanej dyscypliny naukowej. 

Biorąc wszystko powyższe pod uwagę wnoszę uznanie opinjowanego dorobku i nadanie 
dr inż. Agnieszki Tomaszewskjej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 
technicznych. 
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