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Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr inż. Wiktorii Wojnicz 

w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 

w dyscyplinie Mechanika 

na podstawie jednotematycznego cyklu publikacji pt. "Biomechaniczne modele 

układu mięśniowo-szkieletowego człowieka". 

Podstawa opracowania recenzji: 

Zlecenie Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej na podstawie decyzji 
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych nr BCK-VI-L-69 10/18 z dnia 7 
września 2018 roku, wydanej w oparciu o art. 18 a ust.5 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o 
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 
2017 poz.1789). 

1. Informacje ogólne o Habilitantce 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz ukończyła studia w roku 1999 na kierunku „Automatyzacja 

procesów technologicznych i produkcji" w Państwowej Akademii Przemysłu Lekkiego 
Ukrainy w Kijowie. Następnie w latach 1999-2004 realizowała studia doktoranckie na 
Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. Pracę doktorską pt.: ,,Modelowanie 
i symulacja zachowania zespołu mięśni szkieletowych układu ramię-przedramię" obroniła 
z wyróżnieniem w roku 2009. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Edmund Wittbrodt, 
natomiast recenzentami prof. dr hab. inż. Dagmara Tejszerska z Politechniki Śląskiej oraz 
prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz z Politechniki Łódzkiej . Habilitantka przez cały okres 
pracy zawodowej jest związana z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej. 

W latach 2006 - 2017 pracowała jako samodzielny referent techniczny, a następnie asystent 
i adiunkt w Katedrze Mechaniki i Wytrzymałości Materiałów Wydziału Mechanicznego 

Politechniki Gdańskiej. 
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Dr inż. Wiktoria Wojnicz uczestniczyła w pięciu programach naukowych ERASMUS 
na Universite de Lorraine Ecole Nationale d'lngenieurs de Metz we Francji: 
1. 2017. "BIOCAD" course (12h): Lectures (Fundamentals of muscle physiology applied in 

biomechanics; Muscle biomechanics; Muscular system biomechanics; Fundamentals of 
electromyography measurement), 

2. 2016 "BIOCAD" course (12h): Lectures (Principles of muscle physiology used in 
biomechanics; Muscle biomechanics; Muscle system biomechanics; Principles of EMG 
and sEMG measurement); 

3. 2015. "BIOCAD" course (12h): Lectures (Principles of muscle physiology used in 
biomechanics; Muscle biomechanics; Muscle system biomechanics; Biomechanics of 
humerał joint. Biomechanics of elbow joint; Principles of EMG and sEMG measurement); 

4. 2014. Teaching prograrnme (8h): Muscle biomechanics and modeling; Muscles system 
biomechanics and modeling; Skeletal system biomechanics and modeling; Measurements 
in biomechanics (sEMG analysis and capture motion analysis). 

5. 2010. Teaching programme (8h): Biomechanics of musculoskeletal system. Modelling 
and simulation of muscles' system behaviour. 

Habilitantka swoje kompetencje i wiedzę poszerzała uczestnicząc w stażach naukowych 
oraz szkoleniach kończących się przyznanymi certyfikatami: 

• Staż naukowy krajowy (29.08.2016 - 10.03.2017): Katedra Automatyki, Biomechaniki i 
Mechatroniki, Wydział Mechaniczny, Politechnika Łódzka, zakres stażu naukowego 
obejmował wykonanie wybranych zadań znajdujących się w zakresie grantu OPUS 9 No. 
20 l 5/l 7/B/ST8/01700. 

• Staż naukowy zagraniczny (9.07.2017 - 14.07.2017): Motor Control Summer School
XIV, The Casa de Retiros Vila Fatima, Florianopolis, Brazil, Organizator - Motor Control 
Lab, Department of Kinesiology, The Pennsylvania State University. 

• 2017.12: Technomex: zastosowanie 8 kanałowego systemu Noraxon TeleMyo DTS do 
pomiaru elektromiografii powierzchniowej. 

• 2017 .09: ZWICK/ROELL: obsługa stanowiska do badań dwuosiowych, oprogramowanie 
testXpert II oraz instrukcja bezpieczeństwa zgodna z dyrektywą maszynową 2006/42/EG. 

• 2014.10: TECHNOMEX: The city of Lodz - the most modern center of motion analysis 

in Poland. Łódź. 
• 2013.07: Abaqus Seminar Certificate: Abaqus/CAE: Geometry Import and Meshing, 

Writing User Subroutines. Budsoft Poznań. 

• 2013.03: TECHNOMEX: obsługa systemu do rejestracji i analizy SEMG NORAXON, 
Gliwice. 

• 2013.03 : TECHNOMEX: obsługa systemu do analizy ruchu CONTEMPLAS TEMPLO, 

Gliwice. 
• 2012.09: Scientific Workshop. International Conference of the Polish Society of 

Biomechanics. Białystok University of Technology. 
• 2011.09: Strain gauges installation. Pracownia Tensometrii Elektrooporowej "TENMEX". 

Lodź. 

• 2011.05 : Innovation Course - oprogramowanie MIMICS. SOL VMED. Wisła. 
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• 2011.03: INSTRON - użytkowanie maszyny wytrzymałościowej Instron 8503Hl 732. 
Gdańsk. 

• 2011.02: Introduction to Abaqus/Standart, Abaqus/Explicit and Abaqus/CAE. Budsoft 
Poznań. 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz jest recenzentem licznych czasopism w tym również 
o zasięgu międzynarodowym: Vibrations in Physical Systems, Aktualne Problemy 

Biomechaniki, Discontinuity, Nonlinearity and Complexity, Mechatronics Ain Shams 

Engineering Journal, Wydawnictwo Olsztyńskiej Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania, 

Acta of Bioengineering and Biomechanics, Differential Equations and Dynamical Systems, 

Advances in Materials Science. 

W okresie po ostatnim awansie zawodowym uczestniczyła w realizacji 3 projektów 
MNiSzW w tym w jednym pełniła funkcję głównego wykonawcy. 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz uzyskała nagrodę zespołową Rektora Politechniki Gdańskiej 
III stopnia za szczególne osiągnięcia naukowe w 2012 r. 

Habilitantka w swojej pracy podejmował szeroką współpracę w tym również 

z naukowcami krajowych i zagranicznych ośrodków. 

W podsumowaniu charakterystyki Kandydatki można stwierdzić, że cala działalność 
naukowa dr inż. Wiktorii Wojnicz mieści się z dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie 
Mechanika w specjalności Biomechanika. Obszar zainteresowań naukowych wymagał od 
Habilitantki wiedzy interdyscyplinarnej oraz umiejętności współpracy z przedstawicielami 
środowisk nauk o zdrowiu. 

2. Działalność naukowa Habilitantki 

Zasadniczą część przedstawioną jako podstawa oceny dorobku naukowego dr inż. 

Wiktorii Wojnicz stanowi jednotematyczny cykl publikacji, na który składają się: 7 publikacji 

z listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w tym 4 publikacje z listy JRC o łącznym 

IF-2,228, 2 monografie w tym jedna współautorska, 2 rozdziały w publikacjach 

wieloautorskich oraz dwie publikacje jako materiały konferencyjne. 
Publikacje z listy MNiSW: 

• Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part I. The computational 

model of muscle. Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 11, No.4, 2009, s. 15-

21 (IF(2009) - 0,432, 15p.) 

• Wojnicz W., Wittbrodt E., Analysis of muscles' behaviour. Part II. The computational 

model of muscles' group acting on the elbow joint. Acta of Bioengineering and 

Biomechanics, Vol. 12, No.I , 2010, s. 3-10 (IF(20I0)-0,432, 15p.) 

• Wojnicz W., Wittbrodt E., Application of muscle model to the musculoskeletal modeling. 

Acta of Bioengineering and Biomechanics, Vol. 14, No.3, 2012, s.29-39 (IF(2012) -

0.333, 15p.) 

• Olszewski H., Wojnicz W, Wittbrodt E., Method of skeletal system modelling. The 

Archive of Mechanical Engineering. Polish Academy of Sciences. Vol. LX, Nr 3. 2013, s. 

335-346 (15p.) 
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• Wojnicz W., Olszewski H., Wittbrodt E., Chosen aspects of skeletal systems modeling -
numerical solid and shell models of femur part. Shell Structure - Theory and 
Applications. Vol.3., 2014, s. 359-362 (publikacja indeksowana w Web of Science, 15p.) 

• Wojnicz W., Olszewski H., Lipiński K., Wittbrodt W., Numerical Model of Femur Part. 
Dynamical Systems: Modelling, vol. 181, red. Awrejcewicz J., Springer Proceedings in 
Mathematics & Statistics, 2016, s. 421-435 (publikacja indeksowana w Web of Science, 
15p.) 

• Wojnicz W. , Zagrodny B., Ludwicki M., Awrejcewicz J., Wittbrodt E., A two
dimensional approach for modelling of pennate muscle behaviour. Biocybemetics and 
Biomedical Engineering 37, 2017, s. 302-315 (IF(2016)- 1.031, I Sp.) 

Monografie: 

• Wojnicz W., Wittbrodt E., Modele dyskretne w analizie dynamiki mięśni szkieletowych 
układu ramię-przedramię. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej , 2012, s. 1-212, ISBN 
978-83-7348-424-5 (25p.) 

• Wojnicz W. , Biomechaniczne modele układu mięśniowo-szkieletowego człowieka. 

Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, 2018, s.1-209, ISBN 978-83-7348-727-7 (25p.) 
Podsumowaniem dorobku naukowego dr inż. Wiktorii Wojnicz, uzyskanego po 

ostatnim awansie 2009 roku jest monografia pt.: Biomechaniczne modele układu mięśniowo

szkieletowego człowieka. Praca zawiera wstęp, 6 rozdziałów zasadniczych oraz 
podsumowanie. Do największych osiągnięć naukowych Habilitantki zaliczyć należy autorskie 
modele mięśni szkieletowych, biomechaniczne modele układów mięśniowo-szkieletowych 

oraz układu szkieletowego, które posłużyły następnie ocenie chodu, jak również 

wykorzystywane były w procesie projektowania urządzeń rehabilitacyjnych. 
Habilitantka w swojej pracy naukowej podjęła się trudnego zadania sformułowania 

oryginalnego modelu matematycznego opisującego funkcje biomechaniczne mięśni 

szkieletowych. Trudność szczególnie dotyczy opisu funkcji czynnej każdego z mięśni, 

a następnie odzwierciedlenie synergii oddziaływania na układ szkieletowy. Model układu 
szkieletowe mięśniowego został sformułowany na podstawie dynamiki układów 

wieloczłonowych, jest to klasyczne podejście znane z literatury, natomiast osiągnięciem 
oryginalnym są zaimplementowane modele mięśni. Potwierdzeniem poziomu naukowego 
osiągnięć na gruncie modelowania w biomechanice są publikacje w renomowanych 
czasopismach oraz liczne wystąpienia na międzynarodowych konferencjach. 

Statystyka bibliometryczna Habilitantki przedstawia się następująco: całkowita 

punktacja na podstawie zgromadzonych 5 publikacji IF = 3,717 (IF2016r.=5.212), liczba 
cytowań wg. WEB of SCIENCE 16, Index Hirscha = 3 

Podsumowując stwierdzam, że dorobek publikacyjny dr inż. Wiktorii Wojnicz pod 
względem liczbowym, jak i merytorycznym jest wystarczający i spełnia kryteria niezbędne do 
wystąpienia z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych. 

Pewien niedosyt j est związany ze skromną liczbą artykułów z listy A MNiSW. Niemniej jednak 
wzbogacenie poprzez dwie monografie w tym jednoautorskq , które wysoko oceniam w mojej 
ocenie w sposób satysfakcjonujący dopełnia dorobek publikacyjny. 
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3. Działalność dydaktyczna w tym również opieka naukowa 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz od 2003 roku prowadzi zajęcia dydaktyczne na Politechnice 
Gdańskiej. Wśród prowadzonych zajęć są: 

przedmioty przygotowane w sposób autorski: 

• Laboratorium "Mechaniczne Metody Badań Materiałów"; 

• Wykłady i ćwiczenia „Biomechanika Inżynierska" oraz „Biomechanika"; 

• Wykłady, ćwiczenia i laboratorium „Mechanika Ośrodków Ciągłych", 
jak również zajęcia dydaktyczne: 

• "Wytrzymałość Materiałów I" i ,,"Wytrzymałość Materiałów Il"" (ćwiczenia i 
laboratorium wraz z opracowaniem skryptów/instrukcji oraz przygotowaniem 
stanowisk do badań); 

• "Mechanika I", "Mechanika II", "Mechanika III" oraz "Mechanika Analityczna" 
(ćwiczenia). 

Habilitantka pełni funkcję promotora pomocniczego: mgr inż. Anny Kaczmarek

Peniaskovej, która realizuje doktorat pt. : "Wpływ geometrii korpusu piły tarczowej na 

wartości krytycznych prędkości obrotowych". 

Pełniła również funkcję opiekuna stażu naukowego: dra inż. Roberta Barańskiego 
(AGH w Krakowie), 02.11.2015 - 29.02.2016, Katedra Mechaniki i Mechatroniki, Wydział 

Mechaniczny, Politechnika Gdańska, zakres opieki naukowej: Nowoczesne metody analizy 
sygnałów EMG. 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz w swoim dorobku posiada wypromowanych 7 magistrów oraz 
25 inżynierów na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej . 

Na wyróżnienie zasługują kursy prowadzone za granicą na Universite de Lorraine Ecole 

Nationale d'Ingenieurs de Metz we Francji w ramach programów ERASMUS. 

Kursy autorskie Habilitantka również prowadziła na Politechnice Gdańskiej 

• Prowadzenie kursu autorskiego „Symulacje komputerowe w biomechanice" (8h), Kurs 

podyplomowy „Symulacje komputerowe dla inżynierów", Wydział Fizyki 
Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, sem. letni 2017/2018 
(w realizacji). 

• Prowadzenie kursu autorskiego „Symulacje komputerowe w biomechanice" (8h), Kurs 

podyplomowy „Symulacje komputerowe dla inżynierów", Wydział Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, sem. letni 2016/2017. 

• Prowadzenie kursu autorskiego „Symulacje komputerowe w biomechanice" ( 4h), Kurs 

podyplomowy „Symulacje komputerowe dla inżynierów", Wydział Fizyki 

Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej, sem. letni 2015/2016. 
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4. Działalność organizacyjna i uznanie w środowisku naukowym Kandydatki 

Dr inż. Wiktoria Wojnicz pracuje od 2006 roku na Wydziale Mechanicznym 
Politechniki Gdańskiej, jako samodzielny referent techniczny, następnie asystent, adiunkt i 
obecnie starszy wykładowca. Zakres działalności organizacyjnej po uzyskaniu stopnia 
naukowego obejmował: Kierownika Laboratorium Wytrzymałości Materiałów (Wydział 

Mechaniczny Politechniki Gdańskiej) od 2009; przygotowanie dokumentacji do uzyskania 

Świadectw Uznania Polskiego Rejestru Statków dla Laboratorium Wytrzymałości Materiałów 
Wydziału Mechanicznego: 

• nr TT/83/710405/ 16 2016-2019, 
• nr TT/83/710405/13 2013-2016, 

• nr TT/83/710405/ 10 2010-2013, 

• nr TT/83/710405/07 2007-2010. 
Zainteresowania oraz wiedza z zakresu biomechaniki przyczyniły się do aktywnego 

kreowania rozwoju infrastruktury laboratoryjnej, gdzie dzięki inicjatywie Habilitantki 
rozbudowano Laboratorium Biomechaniczne o: 

• zastosowanie elektromiografii powierzchniowej; 

• system do analizy ruchu "TEMPO CONTEMPLAS". 

Habilitantka aktywnie uczestniczy w działalności towarzystw naukowych: 

• Członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk (od 
24.02.2017) 

• Członek Polskiego Towarzystwa Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej (od 
16.02.2015). 

Wyrazem uznania w środowisku Biomechaników Polskich jest funkcja Członka Zarządu 
Polskiego Towarzystwa Biomechaniki (od 06.09.2016) 

Opisane w tym i poprzednim punkcie osiągnięcia należy uznać za spełniające wymogi 
ustawy. 

5. Wniosek końcowy 

Na podstawie analizy otrzymanej do oceny dokumentacji dorobku naukowego oraz 

aktywności dydaktycznej i organizacyjnej dr inż. Wiktorii Wojnicz stwierdzam, że dorobek 
Habilitantki znacząco wzrósł po uzyskaniu stopnia doktora, a przedstawiony wniosek 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jest w pełni uzasadniony. Uzyskane przez 
Kandydatkę wyniki prac badawczych stanowią oryginalny wkład do rozwiązywania trudnych, 
a zarazem istotnych problemów identyfikacji systemów biologicznych poprzez autorskie 

modele układu szkieletowo mięśniowego człowieka. 
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Szczegółowa analiza dorobku, a także dokumentacja autorska potwierdzają 

ugruntowany poziom naukowy Habilitantki oraz jej zdolności do samodzielnego prowadzenia 
badań. 

Osiągnięcia naukowe dr inż. Wiktorii Wojnicz, będące przedmiotem niniejszej opinii, 
spełniają kryteria określone w §16 Ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595 ze zm., Dz. 
U. poz. 1852) przy ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
technicznych w dyscyplinie mechanika. 

W związku z wyrażona opinią uważam, że omawiany dorobek dr inż. Wiktorii Wojnicz 
może stanowić podstawę do nadania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych 
i wnoszę o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego. 
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