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wniosku dr inż. Wiktorii Wojnicz 
z dnia 16 kwietnia 2018 roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego 

w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie mechanika 
I. Dane ogólne 

Habilitantka (ur. w 1977 r. ) jest absolwentką Państwowej Akademii Przemysłu Lekkiego 
Ukra iny w Kijowie, gdzie w 1999 roku uzyskała dyplom magistra inżyniera z wyróżni eniem 

w zakresie specjalności „Automatyzacja procesów technologicznych i produkcji". W latach 

1999 - 2004 była uczestniczką Studium Doktoranckiego przy Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Gdańskiej . Od roku 2003 jest pracownikiem (początkowo na umowie-zleceniu, 

od 2006 roku na etacie), obecnie na stanowisku starszego wykładowcy Katedry Mechaniki 

i Mechatroniki tego Wydziału. W roku 2009 uzyskała stopień naukowy doktora nauk 

technicznych w dyscyplinie mechanika na podstawie rozprawy pt. ,,Modelowanie 

i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych układu ramię - przedramię" ; promotor: 

prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt; przewód doktorsk i przeprowadzono na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. 

Po doktoracie, zapoczątkowane rozprawą doktorską zainteresowania naukowe dr inż. 

Wiktorii Wojnicz są kontynuowane w zakresie badań teoretyczno-doświadczalnych nad 

biomechaniką narządu ruchu człowieka. Dostrzeżona przez Habilitantkę potrzeba takich 

badań wynika z udokumentowanych w piśmiennictwie, niesatysfakcjonujących - mimo 
kilkudziesięciu już lat studiów prowadzonych w li cznych ośrodkach - rezultatów prac nad 
modelowaniem i symulacj ą rozkładu obciążeń i spowodowanych nimi naprężeń w układzie 

mięśniowo-szki e l etowym człowieka w trakcie dowolnych i/lub wymuszonych aktów 

ruchowych. Badania te prowadzone są dla potrzeb medycyny (w tym rehabilitacji 

medycznej), sportu, ergonomii oraz - co równie istotne - dla potrzeb robotyki (projektowanie 
antropomorficznych manipulatorów i maszyn kroczących). 

Należy więc uznać, że tematyka badań naukowych dr inż. Wiktorii Wojnicz została 

dobrze wybrana i należy do ważnego nurtu współczesnej biomechaniki. 

Podsumowaniem dotychczasowych wyników tych badań jest przedłożony przez 

Habilitantkę jednotematyczny cykl publikacji pod zbiorczym tytułem „Biomechaniczne 
modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka" . Należy stwierdzić, że tematyka 

i zakres merytoryczny tego zbioru publikacji są znacznym rozwinięciem, zarówno pod 



względem tematyki jak i metodyki, badaó opisanych w Jej rozprav,rie doktorskiej. Może być 

więc on rozpatrywany jako prezentacja udokumentowanego osi ągnięcia naukoweg9 
w postępowaniu habilitacyjnym. 

II. Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz ubiega się o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego na 

podstawie jednotematycznego cyklu 13 publikacji opublikowanych w latach 2009-2018, który 
zawiera: 

• 5 artykułów w języku angielskim opubl ikowanych w czasopismach naukowych 
z listy filadelfijskiej wydawanych w Polsce, objętych wykazem czasopism 

punktowanych MNiSW (po 15 punktów każda publikacja), 

• 2 artykuły w języku angielskim opublikowane w zbiorach referatów 

pokonferencyjnych objętych wykazem MNiSW (po 15 punktów każda publikacja) 

• 2 monografie w języku polskim opublikowane przez Wydawnictwo Politechniki 
Gdańskiej (po 25 punktów każda monografia), 

• 4 publikacje, w tym: 2 rutykuły w języku angielskim opublikowane w zbiorach 

referatów pokonferencyjnych i 2 artykuły w języku polskim opublikowane jako 

rozdziały w monografiach wieloautorskich (po 5 punktów każda publikacja). 

Habilitantka jest jedyną autorką 2 spośród wymienionych wyżej 13 publikacji : jednej 

obszernej monografii w jęz. polskim i jednego rozdziału w monografii; ponadto, jest 

współautorką pozostałych 11 publikacji, w tym pierwszą autorką 1 O z nich. Potwierdzony 

oświadczeniami współautorów udział dr inż. Wiktorii Wojnicz w pracy merytorycznej 

i redakcyj nej nad publikacjami naukowymi jest wysoki i wynosi od 45% do 80%. Biorąc pod 

uwagę obj ętość i rangę poszczególnych publikacji, udział ten oceniam na średnio 75%. ie 

ulega wątpliwości , że udział Habilitantki w publikacjach współautorskich jest wystarczająco 

wysoki, upoważniający Ją do ubiegania się o awans naukowy na podstawie przedstawionego 
w nich dorobku. Łączna ocena punktowa publikacji zgłoszonych w ramach 

jednotematycznego cyklu wynosi 175 punktów MNiSW oraz IF = 4.092. 

Na podstawie porównania zawartości merytorycznej poszczególnych 13 publikacji można 
stwierdzić, że ich liczba w przedłożonym do oceny zbiorze prac jest nadmierna. W wielu 

spośród publikacji występuj ą powtórzenia dotyczące zat·ówno tekstu jak i ilustracji. Moim 

zdaniem, najważniejszą publikacją, zawierającą pełny materiał wystarczający do oceny 

dorobku naukowego Habilitantki jest - zawruia w zgłoszonym cyklu publikacji - Jej autorska, 

obszerna (212 stron) monografia pt. ,,Biomechaniczne modele układu 

mięśniowo- szkieletowego człowieka", Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej , Gdaósk 2018. 

Tytuł monografii jest taki sam jak tytuł całego przedłożonego do oceny jednotematycznego 
zbioru publikacj i, co wynika z faktu, że jest to w istocie - mające charakter i formę typowej 

rozprawy habilitacyjnej - podsumowanie dorobku naukowego Autorki. 

Ocena merytoryczna osiągnięcia naukowego Habilitantki dokonana na podstawie 

przedłożonego j ednotematycznego cyklu publikacji upoważnia do sformułowania 

następujących wniosków: 
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• Podstawowym (najważniejszym i najobszerniej szym) fragmentem ocenianego 

dorobku jest Jej własna, autorska metoda modelowania mięśni szkieletowych 

(poprzecznie prążkowanych) jako siłowników narządu ruchu człowieka. Modele 

fizyczne różnych rodzajów mięśni (obłych i pierzastych) zbudowano w postaci 

zestawu - odpowiednio połączonych i dobranych za leżnie od budowy 

anatomicznej danego mięśnia i jego ścięgien - pod-model i reologicznych typu 

masowo- sprężysto - tłumiącego (na bazie modelu Kelvina-Voigta), uzupełnionych 

(w przypadku modelowania fragmentu tkanki aktywnej danego mięśnia) 

wbudowanymi równolegle generatorami siły o zadanych charakterystykach. Tego 

typu modele umożliwiaj ą uwzgl ędnianie zróżnicowanych właściwości 

mechanicznych brzuśców i ścięgien, zarówno poszczególnych mięśni, jak 

i fragmentów danego mięśnia, np. zmienionych pod wpływem treningu lub 

uszkodzonych przez kontuzj ę lub chorobę. Utworzone na ich podstawie modele 

numeryczne mięśni szkieletowych charakteryzują się łatwym zadawaniem 

warunków symuluj ących pracę mięśni w organizmie oraz niższym - niż 

w przypadku modelowania za pomocą elementów skończonych (MES) - kosztem 

obliczeniowym. Umożliwiło to Autorce przeprowadzenie, za pomocą własnego 

oprogramowania w środowisku MATLAB, kilkudzies ięciu symulacji działania 

mięśni szkieletowych w warunkach skurczów izometrycznych, izokinetycznych, 

izotonicznych lub auksotonicznych, a także w trybie pracy koncentrycznej i/lub 

ekscentrycznej. Tym samym wykazano przydatność nowego typu model i do 

różnych praktycznych zastosowa11, szczególnie tam gdzie głównym wynikiem 

oblicze11 ma być okreś lenie przebiegu w czasie wartości siły rozwijanej przez 

mięsień w punkcie przyczepu, a nie jest wymagane precyzyjne określanie rozkładu 

naprężeń w tkance mięśnia. 

• Drugim, ważnym fragmentem dorobku dr inż. Wiktorii Wojnicz jest opracowanie 

własnych modeli biomechanicznych układów mięśniowo-szk ie letowych koóczyn 

górnej i dolnej człowieka. Do budowy modeli fizycznych i wywodzących s ię 

z nich modeli numerycznych zastosowano metodę układów wielomasowych, 

w których człony sztywne modeluj ące układ kostny (szkielet) napędzane są 

opisanymi wyżej modelami jednostawowych i/lub wielostawowych siłowników 

mięśniowych . W celu stosowania modeli w praktyce, opracowano: metodę 

szacowania - za pomocą techniki obrazowania medycznego - parametrów modeli 

poszczególnych mięśni (wymiary, masy, współczynniki sztywności i lepkości 

części mięśnia) oraz procedurę rozwiązywania prostego (siły mięśniowe zadane, 

obliczana trajektoria członów kończyny) lub odwrotnego (s iły mięśniowe 

obliczane dla zadanej trajektorii i warunków obciążenia) zadania dynan1iki. 

Procedura ta jest wieloetapowa i umożliwia szacowanie udziałów poszczególnych 

mięśni w realizacj i danego zadania ruchowego z uwzględnieni em ich warunków 

anatomicznych (lokalizacja przyczepów), biomechanicznych Uedno lub 

wielostawowość) i fizjologicznych (możliwości siłowe i prędkościowe elementu 

kurczliwego). Procedura przewiduje także możliwość porównywania wyników 

oblicze11 z wartościami sygnałów elektromiograficznych (temu zagadnieniu 

poświecono osobny rozdział autorskiej monografii). Należy podkreślić, że 
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podejście do zagadnienia współdziałania mięśni szkieletowych z uwzględnieniem 

warunków ich pracy i możliwości siłowych jest oryginalnym wkładem 

Habilitantki w - trwające w wielu ośrodkach - badania nad znalezieniem 

uniwersalnego sposobu rozwiązywania tego zadania. Wyniki badań dr inż. 

Wiktorii Wojnicz mogą służyć do diagnozowania i rehabilitacji chorób układu 
mięśniowo-szkieletowego kończyn, w tym w szczególności do analizy skutków 

zabiegów chirurgicznych, np. w przypadku zmiany położenia lub skrócenia 
ścięgna itp. 

• Do istotnych, choć o mniejszym znaczeniu elementów dorobku naukowego 
Habilitantki należy zaliczyć: 

../ Opracowanie, na podstawie opisanych wyżej wyników bada11 własnych 

nad modelowaniem układu mięśniowo-szkieletowego, koncepcji budowy 
urządzeń do rehabilitacji kończyny górnej . 

../ Zastosowanie modelowania za pomocą MES do badania właściwości 

mechanicznych tkanki kostnej. Wykazano, że nieregularna konfiguracja 

przestrzennego rozkładu beleczek kostnych przenosi większe obciążenia 

niż struktura regularna. Te wyniki bada11, o charakterze podstawowym, 

mogą być przydatne do dalszych prac nad wytworzeniem implantów 

zbudowanych ze sztucznej tkanki kostnej . 

../ Zastosowanie układu wieloczłonowego do modelownia chodu człowieka. 

Uzyskane wyniki mogą być wykorzystane do budowy układu sterowania 

egzoszkieletu jako urządzenia do wspomagania i/lub rehabilitacji chodu 
człowieka. 

Tematyka tych badań jest ważna ze względu na potrzeby starzejącego się 

społecze{1stwa. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że zaprezentowane w jednotematycznym cyklu 
publikacji rezultaty badań naukowych są wystarczające do pozytywnego rozpatrzenia 

wniosku dr inż. Wiktorii Wojnicz o awans naukowy na stopie11 doktora habilitowanego. 

III. Ocena istotnej aktywności naukowej dr inż. Wiktorii Wojnicz 

Już w okresie studiów w Pa11stwowej Akademii Przemysłu Lekkiego Ukrainy w Kijowie 

Habilitantka brała udział w pracach nad sfornrnłowaniem koncepcji oraz zaprojektowaniem 

metod działania zaawansowanych technicznie urządze11 do pomiaru temperatury absolutnej, 

do pomiaru temperatury obiektów biologicznych i do oceny ilości koncentracji białka 

w produktach żywnościowych. Wynikiem tej działalności jest Jej współautorstwo 1 O 
publikacji (w dokumentacji wniosku brak bliższych danych o tych publikacjach) oraz 

współautorstwo 4 patentów przyznanych w latach 2000-2002 przez Departament Własności 

Intelektualnej Ukrai11skiego Ministerstwa Oświaty i Nauki (kopie patentów są załączone do 

wniosku). 

Aktywność naukowa dr inż. Wiktorii Wojnicz w trakcie pracy na Wydziale 

Mechanicznym Politechniki Gdaóskiej przed uzyskaniem stopnia doktora (lata 2000 -2009) 
przej awiała się m. in. czynnym udziałem w 7 krajowych konferencjach naukowych (w tym 
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3 imprezy o charakterze międzynarodowym) oraz 13 pracami ogłoszonymi drukiem 

w czasopismach wydawanych w Polsce (w tym 3 prace w języku angielskim), głównie jako 

materiały seminaryjne lub pokonferencyjne. Habilitantka jest jedynym autorem 3 spośród 
tych publikacji i pierwszym autorem 6 spośród pozostałych. Większość publikacj i związana 

jest z tematyką przygotowywanej wtedy rozprawy doktorskiej nt. modelowania i symulacji 

działania mięśni szkieletowych, jedna publikacja dotyczy biomechaniki stawu biodrowego, 
a jedna biokompozytowych pok.ryć metali. 

Po doktoracie aktywność naukowa dr inż. Wiktorii Wojnicz znacznie wzrosła. Jest Ona 

współautorka 16 artykułów (pierwszą autorką 7 z nich), w tym jednego artykułu 

w czasopiśmie międzynarodowym (25 punktów MNiSW), jednego a1tykułu w czasopiśmie 

anglojęzycznym wydawanym w Polsce (13 punktów MNiSW) oraz 4 rozdziałów 

w monografiach i licznych artykułów w języku angielskim w materiałach pokonferencyjnych 

(sumaryczny IF tych publikacji= 5.212; h indeks= 3; liczba cytowani bez autocytowań = 7). 

Habilitantka czynnie uczestniczyła w 1 O konferencjach naukowych krajowych o charakterze 

międzynarodowym i jednej konferencji zagranicznej w Brazylii oraz w 2 krajowych 

konferencjach naukowych; pięciokrotnie aktywnie uczestniczyła (prowadziła wykłady 

kursowe i konsultacje (tutoriale) nt. biomechaniki, modelowania i symulacji mięśni) 

w międzynarodowych programach naukowych w Universite de Lorraine Ecole nationale 

d'ingenieurs de Metz; trzykrotnie prowadziła kraj owe autorskie kursy i jedno seminarium 

o podobnej tematyce. Odbyła dwa staże naukowe: półroczny w Katedrze Automatyki, 

Biomechaniki i Mechatroniki Politechniki Łódzkiej oraz krótkoterminowe szkolenie 
prowadzone przez International Society of Motor Control w Florianopol is (Brazylia). 

W trakcie pracy na Wydziale Mechanicznym PG brała udział w realizacji dwóch grantów 

naukowych krajowych (główny wykonawca i konsultant) oraz była wnioskodawca i głównym 
wykonawcą dużego grantu aparaturowego. Pełn iąc funkcję p.o. kierownika wydziałowego 

Laboratorium Wytrzymałości Materiałów przyczyniła się do rozwoju badań mechanicznych 

(szczególnie w zakresie nowoczesnych materiałów) oraz biomechanicznych (szczególnie w 

zakresie elektromiografii powierzchniowej i systemu do analizy ruchu); przygotowała 

laboratorium do kilkukrotnego uzyskania Świadectwa Uznania Polskiego Rejestru Statków; 

zrealizowała ponad 100 zleconych badań właściwości mechanicznych materiałów. 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz jest rozpoznawalna w środowisku naukowym i cieszy się jego 

zaufaniem: jest członkiem kilku towarzystw i komitetów naukowych; od 2016 roku pełn i 

funkcję członka zarządu Polskiego Towarzystwa Biomechaniki; powierzane są Jej recenzje 

artykułów w czasopismach i materiałach konferencyjnych. 

Podsumowując aktywność naukową dr inż. Wiktorii Wojnicz, stw ierdzam że osiągnęła ona 

poziom pozwalający na ubieganie się o status samodzielnego pracownika naukowego. 

IV. Ocena dorobku dydaktycznego dr inż. Wiktorii Wojnicz 

Dr inż. Wiktoria Woj nicz jest doświadczonym nauczycielem akademickim. W trakcie 

trwającej 15 lat kariery akademickiej prowadziła wszystkie rodzaje zajęć ze studentami 

z przedmiotów ogólnowydziałowych, m. in.: wykłady, ćwiczenia i laboratorium z „Mechaniki 
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Ośrodków Ciągłych"; laboratorium z przedmiotu „Mechaniczne Metody Badań Materiałów"; 

ćwiczenia i laboratorium (wraz z przygotowaniem skryptów i stanowisk do badań) 

z przedmiotów „Wytrzymałość Materiałów I i II"; ćwiczeni a z przedmiotów „Mechanika I, II 

i III" oraz „Mechanika Analityczna". Opracowała i prowadziła autorskie wykłady i ćwiczenia 
z „Biomechaniki Inżynierskiej " i „Biomechaniki". Pełniła funkcję promotora pomocniczego 

pracy doktorskiej; była opiekunką stażysty naukowego oraz pracy naukowej studentki; 
wypromowała 7 magistrów i 25 inżynierów. 

Dorobek dydaktyczny dr inż. Wiktorii Wojnicz oceniam jednoznacznie pozytywnie. 

V. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę wymagania sformułowane w Art. 16. Ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku (z później szymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dziennik Ustaw z dnia 21 czerwca 20 16 r., tekst jednolity), a także 

zalecenia zawarte w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej s ię o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dziennik Ustaw Nr 196 , poz. 1165) stwierdzam, że 

przedłożony przez dr inż. Wiktorię Wojnicz jednotematyczny cykl publikacj i 

pt. ,,Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka" zawiera wiele 

wymienionych wyżej oryginalnych, ważnych poznawczo i praktycznie rezultatów, stanowi 

więc istotny wkład Habilitantki w dziedzinę nauk teclmicznych w zakresie dyscypliny 

mechanika. Wraz z pozostałymi elementami Jej dorobku w zakresie aktywności naukowej 

i dydaktyki, dorobek dr inż. Wiktorii Wojnicz spełnia wymogi stawiane osobom ubiegającym 

się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 
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