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1. Podstawowe informacje o Kandydacie: 

Pan dr 1nz. Marcin Gołąbczak Po ukończeniu szkoły 

SredmeJ rozpoczął studia na Wydziale Organizacji I Zarządzania Politechniki Łódzkiej na 

kierunku Zarządzanie i Marketing. gdzie w 1999 r uzyska/ tytuł magistra inzyniera 

mechanika 

W 2005 roku uzyskał. na Wydziale Mechanicznym Pohtechnik.i Łódzk.1eJ stopień doktora nauk 

technicznych w dyscypltnie naukoweJ budowa I eksploatacja maszyn. Tematem pracy 

doktorskiej było .. Wytwarzanie warstw węglowych na stopach magnezu metodą PACVD"' 

Promotorem pracy był prof. dr hab Stanisław Mitura z Pohtechniki Łódzk.ieJ Praca została 

obroniona z wyróżnieniem. 

2. Przebieg pracy zawodowej 

Kandydat po studiach był zatrudniony (w latach 1999~2000) w zakładach Dae Yang 

Electronics Poland (dawnieJ Łódzkie Zakłady Radiowe - Fonica) Jako kierownik ds kontroli 

jakości. Od 2000 roku Jest zatrudniony na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej 

W latach 2000-2002 zatrudniony został w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie 

lnzyn1erii Biomedycznej Jako stazysta-doktorant a w latach 2002-2003 Jako asystent

doktorant W latach 2003-04 pracował przez 7 m1es1ęcy Jako stażysta doktorant w Ecole 

Catho!ique d'Arts et Met1ers-ECAM, w Lyonie. we FrancjL 

Po uzyskamu stopnia doktora nauk technicznych został zatrudniony na stanowisku adiunkta 

początkowo w Instytucie !nzynieri1 Materiałowej następnie w Katedrze Technologii Maszyn a 

od 201?. roku pracuje w Instytucie Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn Politechnik.i 

Łódzkiej. 

Ponadto w okresie zatrudnienia w Politechnice Łódzkiej odbył krótkoterminowe staże 

zagraniczne w· 

• Techno-Coat Oberflaechentechnik GmbH, Zittau, Niemcy (2002 rok. 1 miesiąc), 

• Uni'vers1ty of the West Scotland, Thin Film Centre. Paisley, Szkoqa. (2007 rok. 2 

tygodnie). 

• Concept laser GmbH. Lichtenfels, Niemcy (2008 rok 2 tygodnie). 

• Ecole Catholique d'Arts et ME:tiers-ECAM, Lyon, Francja. (2010 rok, 2 tygodnie), 

• laBoMaP-Centre d'Arts et M6tiers de Cluny. Paris Tech de Cluny. Lyon, Francja (2011 

rok. 3 miesiące) 

W czasie zatrudnienia w Politechmce Łódzkiej zaJmował się następu1ącym1 sprawami 

organizacyjnymi, 

• Był adm1rnstratorem strony internetowej Katedry Technotog11 Maszyn Pol1technik1 

ŁódzkieJ -www ktm.p lodz.pl, 

• Był opiekunem naukowym współpracowników I studentów z zagranicznych uczelni 

oraz przebywaJących na stażach w Instytucie Inżynierii MatenałoweJ (2000-2005r.) 1 

Katedrze Technologii Maszyn Politechniki Łódzkiej (2005-2012 r.). 
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• Był członkiem Kom1s;i Praktyk Studenckich na Wydz1ale Mechanicznym Politechniki 

Łódzkiej od 2012 r 

3. Charakterystyka dorobku naukowego: 

Dorobek publ1kacyJny dra mz. Marcina Goląbczaka w ujęciu liczbowym przedstawia się 

następuJąco 
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Ponadto przed doktoratem. Kandydat brał udział w Jednym projekcie europejskim i kierował 

Jednym projektem kraiowym. 

Podana przez Kandydata liczba cytowań (5) jest moim zdaniem zanizona i wg bazy Publish 

or Pensh wynosi 11. Natomiast wg tej samej bazy indeks Hirscha wynosi 2 a nie. Jak podaje 

Kandydat w autoreferacie - 4. Sumaryczny lmpact Factor publikacji Kandydata wynosi 5.985 

(wg autoreferatu). 

Wśród 44 publikacji po doktoracie znaJduJe się dziesięć publikaCJi autorskich. W publikacjach 

współautorskich, w duzeJ mierze z udziałem autorów zagranicznych. udział Kandydata Jest 

znaczący merytorycznie w większości przypadków większy niż 50%. 



Dorobek publikacyiny Kandydata nalezy uznać za dobry. Na podkreślenie zasługuje 9 

publikaqi w czasopismach z !isty JCR między innymi w takich czasopismach jak: Journal of 

Achievements 1n Matenals and Manufacturing Engineering Defect and 01ffusion Forum 

Journal of Nano Research czy Applied Surface Science. 

Duza liczba publikacji zagranicznych w języku angielskim daJe nadzieję na szybką poprawę 

zarówno liczby cytowań Jak i indeksu H1rscha. Na podkreślenie zasługuJe aktywny udziat dra 

M Gołąbczaka w międzynarodowych konferenCJach naukowych. 

Główne kierunki badawcze, 

Głównymi kierunkami prac badawczych Kandydata są 

• wytwarzanie i badania właściwości uzytkowych warstw węglowych I TiN na stopach 

magnezu oraz warstw niskotarciowych na stali X38CrMoV5~1 (wskazane Jako 

os1ągrnęc1e naukowe w procesie hab11Jtacyjnym. i omówione w dalszeJ części 

recenzji) 

„ obróbka (poprzez szlifowanie i polerowanie) trudnoobrabialnych materiałów takich 

Jak· stopy magnezu. stale narzędziowe oraz struktury na bazie węglika krzemu dla 

zastosowai1 w mikroelektronice (5 publikaCJi). 

• modelowanie zjawisk fizycznych zachodzących w warstwie wierzchniej obrabianych 

przedmiotów technologiami EDM w tym AEDG (3 publikacje} 

• technologia wytwarzania nanod1amentów 1 nanoproszków metodą wybuchową (4 

pub!ikaCJe ) 

We wszystkich tych obszarach. ważnych zarówno z punktu widzenia naukowego Jak i 

przemysłowego Kandydat osiągnął znaczące rezultaty publikowane w czasopismach 

naukowych Prowadził również projekty dla przemysłu. 

3. Ocena zbioru publikacji składających się na habilitację 

Jako osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym Kandydat wskazał 

Jednotematyczny cykl publikaCJ1 pt „Wytwarzanie i badania właściwości uzytkowych warstw 

węglowych i TiN na stopach magnezu oraz warstw niskotarciowych na stah X38CrMoV5-1" 

Na cykl ten sklada1ą się następujące publikacje, 

M GOŁĄBCZAK. A. KONSTANTYNOWICZ "Raman Spectra Evaluat1on of Carbon 

Layers w1th Voigt Profile'·. Journal of Achievements in Materials and Manufacturing 

Engineering - JAMME. Vol 37. No 2., 2009, pp. 270-276. (udział Habilitanta 65%). 

2 M GOŁĄBCZAK, 8 WENDLER, W PAWLAK „Warstwy ochronne T1N na stopach 

magnezu wytwarzane metodą PAPVD", Inżynieria Maszyn (Journal of Machine 

Engineering), Vol 12 No 4. 2009. str. 31-41, (udział Habilitanta 50%) 

3 M GOŁABCZAK „Polerowanie stopów magnezu". Współczesne Problemy Obróbki 

Scierne1 pod redakCJą J Plichty, Wydawnictwo Uczelniane Pohtechnik1 Koszal1nsk1ej, 

ISSN 0239-7129. 2009. str 517-526. (udział Habilitanta 100%,) 
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4. M. GOŁĄBCZAK. "Propert1es of Hard Carbon Coat1ngs Manufactured on Magnesium 

Alloys by PACVD Method", Advanced Knowledge App!icatton 1n Pract1ce. Edited by 

Igor Fuerstner. Sciyo. Croat1a. 2010, pp 61-84. (udział Habilitanta 100%) 

5 M. GOŁĄBCZAK. A KONSTANTYNOW1CZ: · Notices on Method of Th1ckness 

Eva!uation of the TIN Layers on Magnes/urn Alloys". Defect and Diffus1on i=orum, 

Vols 297-30L 2010. pp. 641-649. (udział Habilitanta 65%). JF O 483 

6 M. GOŁĄBCZAK· "Estimation of Carbon Coatings Manufactured on Magnesium 

Alloys Special lssues on Magnesium Alloys, Edited by Waldemar Alfredo Monteiro, 

In Tech, Croatia. 2011. pp. 41-66. (udział Habilitanta 100%). 

7 M. GOŁĄBCZAK, A KONST ANTYNOWICZ· "Quantitative Eva!uation of the Rama n 

Spectra of Carbon Layers''. Defect and Diffusion Forum, Vols 312-315. 2011, pp. 

265-270. (udział Habilitanta 65%). JF 0.483 

8 M GOŁĄBCZAK· "Characteristics of TiN and NCD Layers Deposited on Magnesium 

Alloys". Journal of N ano Research, Vol. 16, 2011. pp 29-35. (udział Habilitanta 

100%). IF 0.570 

9 M GOŁĄBCZAK. P JACQUET 'Thickness Evaluation of the Carbon Coatings 

Manufactured on Magnes1um Alloys Using Optical Profile(, Journal of Machine 

Engineering, Vol. 12, No. 2, 2012, pp. 29-36, (udział Habilitanta 65%) 

10 M GOŁĄBCZAK. W PAWLAK. W. SZYMANSKI. P JACQUET. R FLITI ·Propert,es 

of PVD Coatmgs Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel for Plastic Moulding 

Applications··_ Journal ofMachine Engineering, Vol. 12. No. 2, 2012 pp. 37-45. 

(udział Habilitanta 40%) 

11_ P. JACOUET, M GOŁĄBCZAK. P. LOURDIN. "Experimental Characterization of 

Non-Seizing S0lut1ons for Plastic Moulding Tools", Applied Suńace Science. USA 

VoL 261. 2012. pp. 824-829, (udział Habilitanta 30%). IF 2.103 

12 M. GOŁĄBCZAK P JACOUET. C. NOUVEAU. R FLITI "Tnbological !nvestigat1ons 

of TiC+a-C H Coatings Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Using PVD 

Technology'', Defect and Diffusion Forum, Vol 334-335, 2013, pp. 97-104, (udział 

Habilitanta 50%) IF O 483 

13. M GOŁĄBCZAK, P JACQUET. C. NOUVEAU. R FLIT!: "Low Frict1on MoS2TiW 

Coat1ngs Manufactured on X38CrMoV5-1 Steel Us1ng PVD Method'". 

Materialwissenschaft und Werkstofftechnik. Vol. 44, No. 5, 2013. pp. 395-402, (udział 

Habilitanta 50%) IF O 543 

14_ M GOŁĄBCZAK R ŚWIĘCIK, W_ SZYMAŃSKI: ,,Przygotowanie powierzchni próbek 

ze stall X38CrMoV5- 1 pod powłoki ochronne metodą szlifowania elektroerozyjnego 

AEDG I polerowania", Mechanik, nr 8-9, 2013, str 144-151, (udział Habilitanta 60%). 

15 M GOŁĄBCZAK A. GOŁĄBCZAK. A KONSTANTYNOWICZ. P JACQUET 

"Cellular Automata for Modelling Growth of the Carbon-L1ke Layers w1th Using ldeas 

of Surface Thermodynamics". Wulfenia Journal. Klagenfurt. Austria, Vol. 20, No 3, 

2013, pp 2-15. (udział Habilitanta 40%) IF 0.267 

16_ M GOŁĄBCZAK, A KON ST ANTYNOWICZ, A. GOŁĄBCZAK. ··use of the Cellular 

Automata for Modeling of the Carbon Nano!ayer Growth on a Light A!loy Substrate", 

Journal of Nano Research. ISSN-1662-5250, Vol. 26, 2014. pp. 159-167 (udz1al 

Habilitanta 60%). IF O 570 

We ws.z)'stk,:-;n '.y(::- PJ::.>ilkac.1.scr· -<andy::lat rr:,ał znaczący udział me-ytoryczny Na 

pcr!kresleriif: Z-ólS!u;;,.;e iaK'. ze poloV\.·a z tych pubhkacji została wydana w cLaS0p1srr:acn z 

tzw J1sty f1ladelf1jsk1eJ · a dwie pozycje są rozdziałami w ks1ązkach zagranicznych. Świadczy 
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to o dobrym poziomie naukowym tych pubhkaqi oraz o międzynarodowym upowszechnieniu 

wyników badań Kandydata. 

W przedstawionych do oceny pracach dr inz. Marcin Gofąbczak opisał swoje os1ągniec1a w 

zakresie 

• opracowania noweJ technologii wytwarzania warstw węglowych I TiN na stopach 

magnezu metodą PACVD i PVD Technologia ta pozwala na wyeliminowanie takich 

wad stopów magnezu Jak mała odporność na korozi'ę i zużycie oraz spadek 

wytrzymałości w wysokiej temperaturze poprzez wytworzenie na powierzchni 

speqa!nych warstw; tworzących banery ochronne oraz spełniających Jednocześnie 

funkcje dekoracyJne i uzytkowe Badania były prowadzone zarówno w zakresie 

przygotowania powierzchni (metodami obróbki ściernej) jak i technologii nakładanie 

warstw ochronnych Badania prowadzono we współpracy z francuską uczelnią ECAM 

w Lyonie 

• opracowania noweJ technologu wytwarzania warstw TiN na stopach magnezu metodą 

PVD Do wytworzenia tych warstw ochronnych na stopie magnezu AZ31 

zastosowano hybrydową metodę PVD CAE (Pliysica/ Vapour Depos1t1on Cathod,c 

Arc Evaporation) Opracowano I eksperymentalnie zweryfikowano technolog1e 

wytwarzania warstw węglowych na stopie magnezu AZ31 metodą PACVO. o 

poządanych właściwościach takich. jak: wysoką nanotwardoSC. dużą odporność na 

zuzycie 1 procesy korozyjne oraz walory dekoracyjnymi. 

• opracowania nowych technologii wytwarzania cienkich warstw na stall narzędziowej 

X38CrMoV5-1 dla zastosowań w przemyśle maszynowym, w tym nakładania ich na 

narzędzia skrawające oraz wypychacze wykonane z tego materiału 

Nakładanie pow/ok dla materiałów z dwóch obszarów zastosowań przemysł lotniczy (stopy 

magnezu) i przemysł narzędziowy (stale stopowe). ma istotny wymiar praktyczny 

pozwalaJący na znaczne podniesieme wlaśc1w0Sci funkcjonalnych wymienionych materiałów 

1 znalezienie nowych zastosowań 

Stopy magnezu znajduJa aktualnie szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu. 

gdzie redukcja masy ma zasadnicze znaczenie, przede wszystkim w przemyśle !otmczym 

Wykazują one Jednak również wady. takie Jak: duza podatność: na korozję. zwłaszcza 

elektrochemiczną mała odporność na zużycie oraz spadek wytrzymal0Sc1 w wysokieJ 

temperaturze. co powoduJe ich ubytek masy i zmniejszenie wytrzymałości mechan1czneJ co z 

kolei ogranicza ich zastosowania przemysłowe. Prace dra inz. Marcina Gołąbczaka 

stanowią istotny wkład w wyehminowame tych wad poprzez wytworzenie odpowiednich 

pokryć na powierzchni stopów magnezu 

W zakresie nakładania powłok węglowych oraz z azotku tytanu na pow1erzchrn stopów 

magnezu Kandydat przedstawi/ technologię tego procesu poczynaJąc od przygotowania 

powierzchni próbek w procesach szlifowania 1 polerowania. poprzez opis aparatury słuząceJ 

do wytwarzania powłok i dobór odpowiednich parametrów technologicznych az do badań 

nalozonych powłok I ich właściwości funkqona!nych. Przedstawił równiez teoretyczne 

opracowania w zakresre modelowania nakładanych warstw węglowych w zastosowaniu do 

oceny Jak0Sc1oweJ i 1lośc1owej oraz modelowania procesu nanoindentacji w odniesieniu do 

str 6 



pomiaru grubości nałożonych warstw W badaniach Habilitant wykorzystał nowoczesną 

aparaturę naukową zna1du1ącą się zarówno w laboratonach krajowych Jak i zagranicznych, 

opracował nowe technologie nakładania warstw. zastosował nowoczesną aparaturę 

pomiarową pozwalaJącą na uzyskanie dokładnych i wiarygodnych wyników pomiarów oraz 

zastosował prawidłowe metody opracowania wyników pomiarów Wykazał się równiez 

umiejętnością modelowania i uzyska/ dobrą zgodność wyników symulacji z wykorzystaniem 

tych modeli z uzyskanymi wynikami badań. Wyniki tych badań ma1ą istotne znaczenie 

naukowe I praktyczne i mogą znaleźć zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. głównie w 

przemyśle lotniczym 

Drugim obszarem badań Kandydata. w którym odpowiednie pokrycia powierzchni znalazły 

zastosowanie i pomogły w podniesieniu właściwości uzytkowych materiałów były stale 

narzędziowe Tutaj głównym celem naktadania powłok było obniżenie współczynnika tarcia 

podczas eksp!oataCJ1 narzędzi ich zwiększenie odporności na zużycie Kandydat opracował 

nową technologię wytwarzania warstw azotowanych na stall X38CrMoV5-1 - stall 

narzędz1oweJ do pracy na gorąco (głownie narzędzia do obróbki plastyczne i do form 

odlewniczych). Wymagana jest więc odporność na wysokie temperatury i odporność na 

zuzyc1e w tych temperaturach oraz unikanie niekorzystnych zjawisk podczas pracy takrch 

Jak np adhezja. Dlatego stosuJe się warstwy lub pokrycia eliminu1ące te niekorzystne 

zjawiska Prace dra inż Marcina Gołąbczaka bardzo dobrze wpasowują się w ten nurt 

badań naukowych I przemysłowych. 

W tym zakresie Kandydat przedstawił technologię tego procesu poczynaiąc od 

przygotowania powierzchni próbek w procesach szlifowania i polerowania, poprzez opis 

aparatury służąceJ do wytwarzania warstw rnskotarciowych i dobór odpowiednich 

parametrów technologicznych aż do badań eksploatacyJnych Badano tutaJ następuJące 

procesy. azotowanie w kąpieli solnej. azotowanie w kąpieli solnej z utlenianiem , 

niskociśnieniowe azotowanie gazowe. azotowanie plazmowe. Powłoki te zostały wytworzone 

w LaBoMaP Arts & Met1ers ParisTech. Centre de Cluny-Francja. 

Badania nałożonych powłok (uzyskanycn warstw) wykazały. że charakteryzowały się one 

niskim współczynnikiem tarcia zarówno w niskich jak I wysokich temperaturach. 

Przeprowadzone testy tribologiczne wykazały ponad trzykrotne obniżenie współczynnika 

tarcia Ponadto wykazano. że wytworzone powłoki charakteryzowały się duzą odpornością 

na ścieranie. odpornością korozyjną, wysoką twardością oraz niskimi chropowat0Sc1am1 

powierzchni. Wlaśc1w0Sci te są szczególne pożądane dla narzędzi pracuiących w wysokich 

temperaturach Wg mojeJ opin11 wyniki tych badań mogą być z sukcesem wdrazane w 

przemyśle a wymki badali ma1ą duże znaczenie naukowe. 

5. Charakterystyka dorobku dydaktycznego: 

Dorobek dydaktyczny dra 1nz. Marcina Goiąbczaka Jest obszerny I obeJmuje wszystkie formy 

d21alaln0Sc1 dydaktycznej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Mechanicznym PŁ na 

następujących kierunkach studiów I 1 li stopnia dziennych I zaocznych· Mechanika i Budowa 

Maszyn, Automatyka I Robotyka. Mechatronika, Energetyka, Tran sport. Zarządzanie 1 

lnzyn1eria Produkq1, lnzymeria Produkqi. Inżynieria Materiałowa, Papiernictwo 1 Poligrafia. a 

takze na Wydziale Organizaq1 1 Zarządzania PŁ. 
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Prowadzi wykłady: techno!og1a maszyn; wybrane zagadnienia z technologii. wprowadzenie 

do technik wytwarzania: zarządzania produkqą: strategie zarządzania przedsiębiorstwem. 

wykłady dotyczące powłok diamentowych prowadzone na uczelniach ECAM Lyon i Paris 

Tech centre de Cluny oraz prace przejściowe i dyplomowe: 

Prowadzi lub prowadzi laboratoria ćwiczenia lub projektowanie a także zaięcia w języku 

angielskim. Technologia maszyn (wykłady projektowanie): Technika I handel (wykłady. 

laboratoria. ćwiczenia) oraz lnzynieria produkcji (wykłady, laboratoria. ćwiczenia). 

Kandydat kierował s1edm1oma pracami inżynierskimi I magisterskimi. w tym Jedną na 

francusk1eJ uczelni Arts et M€Jt1ers Paris Tech Centre de Cluny, Francja. 

Opracował instrukqe i stanowiska do ćwiczeń laboratoryjnych: Porównanie chropowat0Sc1 

powierzchni uzyskanych poprzez szlifowanie i polerowanie: trzpienie do ustalania 1 

mocowania przedmiotów obrabianych oraz technologia montazu reduktorów 

6. Działania innowacyjne i wdrożeniowe 

Kandydat w latach 2005-2005 realizował projekt badawczy nr 3 T08C 068 26' Wytwarzanie 

warstw węglowych na stopach magnezu metodą PACVD. Projekt dotyczył opracowania 

noweJ technologii wytwarzania warstw węglowych na stopie magnezu AZ31 metodą Plasma 

Act1vated Chemica! Vapour Oeposit1on (PACVD) CzęSć zadań projektu zrealizowano na 

francuskteJ uczelni Ecole Catholique d'Arts et M€tiers-ECAM w Lyonie, podczas odbywania 

półrocznego stazu doktoranckiego pod kierunkiem prof Patrice Couvrata 

Or inz M Go/ąbczak Autor współpracował z wieloma zagranicznymi i krajowymi zakładami 1 

firmami, między innymi z: 

TechnoCoat Obertlaechentechn1k GmbH, Z1ttau, Niemcy (wytwarzanie warstw CVO i 

PVD na stopach magnezu. 2002 r ). 

Laboratoire de Sciences des Matenaux. ECAM Lyon, FranCJa {wytwarzanie warstw 

węglowych na stopach magnezu metodą PACVO, 2004 r.) 

Concept LASER GmbH. Lichtenfels, Niemcy (wytwarzanie części dla mikroelektroniki 

metodami przyrostowymi Rap1d Manufacturing stosując technologię selektywnego 

spiekania proszków metali kolorowych-SLM t SLS. 2008 r.), 

LaBoMaP. Arts et Met1ers Paris Tech. Centre de Cluny, Cluny, FranCJa (wytwarzanie 

warstw niskotarciowych na stali X38CrMoV5-1 metodą azotowania I PVD. 2011 r.): 

Therm1-Lyon Company (wytwarzanie warstw PVD typu WC-Cna stall X38CrMoV5-1. 

2011 r} 
Opracowanie technologu mikroszlifowania płytek ceramicznych dla firmy EMCO Sp z 

o o w Pabianicach. 2013 r. Udział kandydata 40%; 

Kandydat opiniował równ1ez wiele wniosków o innowacyjności inwestycji 

Dr 1nz M Goląbczak upowszechniał wyn1k1 swoich badań poprzez czynny udział w sesJach 

plenarnych I plakatowych zagranicznych międzynarodowych konferencji naukowych w 

Austrn, Czechach. Izraelu. Niemczech. Francj1. Portugalii, Grecji. TurcJi H1szpan11 i we 

Włoszech Brał również czynny udział w konferencjach naukowych w Polsce 
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7. Współpraca krajowa i międzynarodowa: 

W latach 2003-04 pracował (przez: 7 miesięcy) jako stazysta doktorant zagranicą w Ecole 

Catholique d'Arts et Metiers-ECAM, w Lyonie, we Francji 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk techrncznych został zatrudniony na stanowisku adiunkta 

początkowo w Instytucie Inżynierii Materiałowej w Zakładzie lnzyrneni Biomedycz:nej, 

następnie w Katedrze Technologii Maszyn a od 2008 roku pracuje w Instytucie Obrabiarek 1 

T echnolog11 Budowy Maszyn Polltechnik1 Łódz:k1ej. 

Habilitant w latach 2002-2005 brał udział w europejskim projekcie badawcz:ym· Centre of 

Excelence - NANODIAM - New Technolog1es for Medical Applicat1ons: Studymg and 

Product1on of Carbon Surfaces Allow1ng Controllable Bioactivity. Numer proJektu: GSMA

CT - 2002 - 04050. Kierownikiem projektu był prof. dr hab. dr h c. Stanisław Mitura. Udział 

kandydata 5%,. 

8. Wyróżnienia i odznaczenia. 

• Wyrózrnen1e pracy doktorskieJ, Nagroda Rektora PŁ, Łódż. 2005 r. 

• Wyrózr.1en1e za najlepszy referat pt_ ,,Uzytkowe właściwości warstw węglowych 

wytworzonych na elementach ze stopu magnezu metodą PACVD", Międzynarodowa 

KonferenCJa Naukowa - ELECTROMACH1NING (EM'06). Bydgoszcz. 2006 r. 

• 5 nagród JM Rektora Politechniki Łódzkiej za osiągnięcia w działalności naukoweJ 

• i dydaktycznej, Łódż. w latach 2008 11. 

• Dyplom Komitetu Naukowego XXXV NSOS za "Znaczący wkład w rozwój obróbki 

ścierne( Lądek ZdróJ. 2012 r. 

9. Opieka nad doktorantami 

Dr inz M Goląbczak Jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr inż. 

Andrzeja Konstantynow1cza (planowana obrona na początku 2014 r.) 

10. WNIOSEK KONCOWY 

W wyniku analizy dorobku naukowego. dydaktycznego i organizacyinego dra mz Marcina 

Goiabczaka oceniam. 12 Habilitant 

• przedstawił Jednotematyczny cykl publ1kaq1 na wysokim poziomie będący opisem 

Jego dorobku w zakresie nakładania powłok na materia/ach konstrukcyJnych 

(stopach magnezu i stali narzędziowej do pracy na gorąco). Dorobek w tym zakresie 

oceniam wysoko. 

• osiągnął uznane efekty naukowe i praktyczne, w postaci teoretycznych 1 

doświadczalnych podstaw nakładania powłok i uzyskiwania warstw o pożądanych 

wlaSciw0Sc1ach eksploatacyJnych, wyniki tych prac mogą zostać wdrożone w 

przemyśle 
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• posiada duży dorobek publikacyJny znacząco powiększony po uzyskaniu stopnia 

doktora Dorobek ten spełnia wymagania określone w procesie postępowania 

habilitacyjnego. JednoczeSnie stale powiększana liczba publikacji zagranicznych 

stwarza nadzieją na szybki powiększenie liczby cytowań i indeksu Hirscha. 

• tematyka Jego badań naukowych Jest istotna z punktu rozwoju technologii nakładania 

warstw i powłok 

• przedstawił zastosowania opracowanych metod technolog1cznych. 

• wykazał się umiejętnościami samodzielnego prowadzenia badań naukowych często 

w międzynarodowych zespołach badawczych. umieJętnościami prowadzenia analiz 

teoretycznych oraz modelowania 

Powyższe oceny uzasadniają wniosek, iż dorobek naukowy 1 inne osiągnięcia 

Kandydata spełniają wymagania stawiane w przewodach habilitacyjnych w 

obowiązującej ustawie. Dlatego z pełnym przekonaniem wnioskuję o nadanie dr inż. 

Marcinowi Gołąbczakowi stopnia naukowego doktora habilitowanego 
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