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Podstawą prągotov,rania niniejs1.ej oceny osiągnięcia habiliwcyjncgo oruz caloksz1altu 

dorobku naukowego jest pismo Dziekana Wydziału lnżynierii Proc.esowej i Ochrony Srodo,viskn 

PoH1ech.riiki Lódzkiej dr. hab. inż.. Piotra Kazimierskiego. prof. PL. z ct,,ia JO września 2019 roku. 

infom1Ujące o powołaniu lllllie. na wniosek Rady Wydih1lu Inżynieri i Procesowej i Ochrony 

Środowiska Politechniki Lódzkiej, pruz Centrah)ą Konlisję do Spraw SlOpni i Tytułów na 

reccnze,un w postępov,,oniu habili1acyjnym dr. inż. Andrzeja KasJ)crskiego. 

J. Krótka cbarnk1e11•styka Habilitanta 

Dr inż. Andrzej Kasperski ukończył w 1993 roht Wydział Elektroniki Polit~chrtiki 

Wrocławskiej i uzyskał tytuł magistra inżyniera. pr1..edsrawiając procę dypJomową w1ylulowriną 

.. Cyfrowy sys1em sierowania h-odowlą drożdży piekarski<:h··. Pracę doktorską 7.at)1UIO\Vaną: 

.. Sttrowanie p1'0cese111 hodowli drożdży piekarskich ;. wykorzys1anicm regułalorn rozmytego" oapisaną 

pod kienmkiem dr. hab. inż. l'adeus:,,..a Miśkie'"•icza obronił mi Wydziale Bi(.llcchnolog,ii i Nuuk o 

Żywności l?olitcch.niki Lódzkiej w 2003 roku. 

W !mach 1997-2001 roku pracował na \Vyi:1>7.cj S:r.kolc Pc<lagogicwcj w Zielonej Górtc, 

a nn.'Hępnic po przekształceniu uczc:lni w Uniwersytet Zielonogórski od 200J jako asystent i 

adirnlkt 1H1 Wyd1:iale Nauk Ścisłych (od 20-04 na Wydziale M:;itcmatyki. Informatyki i 

E.kono,netrii). Od 2013 do tcnlz jest adiunktem w Ka t<.-drze Biotechnologii m1 Wydziale Nauk 

Biologicznych tegoż Unhversylclu. 

2. Ocena osii,gnięcia habilitacyjnego 

Dr inż. A.ndr-tej Kos~rski prtcdsrnwił ja.ko swoje osi~gnięcic habilitacyjne cykl spójnych 

tematycznie publikacji zat~1ulowany: 

.,Projektowanie, analiza , symulacje i optynrnliz ,,cj:, pl'occsów biorc;1ktorowych z 

puls~u:yjoym dozowanic111 s ubstratu" 

Cykl len obcjnntic 9 oryginalnych prac. Sq to uas1c;puj:1ce pllbł ikacje: 

I. Kas(>erllki A .. Kasperska R. (2018). Bfo<~uergeti<:J of life. disN1s,• and (/e.(11/, plu•nmm!tl<l. Thcory 

in 8 ioscicnces. Vol. 137. ISS-I 68. (JCR, IF:,w:= 1.552. MNiSW • 25. autor kor<spondcncyjny) 
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2. Kfi$pcrski A., Sun K., Tian Y. (20 16). Ne1r Approoc!, I() Crmtrol of 1!,e Di.t.s(,/ved Oxygcu 

C(lrrc.,•111rarion in a 8l(1m(1,'ł.S·Driven :<;.?lj:()'ćlh,g Biochemico/ Proces!>·. Chcmical Engineering 

Co1nmuoica1iuns. Vol. 203, no I, 75-93. (JCR. lr?t10 - 1.297, MNiSW - 10 pkt) 

3. Sun K .• Kasperski A„ rian Y. (20 14), SJudit>J on geJitraliw,f kineri(' mod<!/ OJid />areln 

optimi:afion ąlh pn)(/ucf·dri,·cu selfcyeli11g hiopł'<>CRSS. Bioprocc-s$ and Biosystcms Engineering, 

Vol. 37, 1971- 1987. (JCR. IF~ 14- 1.997. MNiSW = 2J pkt) 

4. Sun K„ l<.as,)enki A., Tin n Y., Chen L.(2011), Afod,dling 0/1/w Cól)'1Jebacun·um gJ11um1itum 

hiarymh11J·is 1mdel" cłfr(lbu: fermenimio„ conditkms. Chem1cal Engineering Science--. Vol. 66. no 

18.4101 -41 1 O. (JCJl lf:11u • 2.431. MNiSW= H pkt.. au1or korcspondenc>•jny) 

5. Tiun Y„ Ka$perski A . • Sun K.. Chen L. (201 1 ), 71'Mn•trr:<ll approach 10 m()d.:1/lng mul ,malysis 

Q/IIN! hlopmce:;.f wid, prod11CI J„hibiticm and impuls~ l!j/i?C't. Bio-Sysrems. Vol. 10,1, no 2a3, 77- 86. 

(JCR. I P:..11 =- 1.784. MNtSW =- 25 pl:t., amor ko,re,spond"nc)jny) 

6. Sun K .. K~1..,.perski ;-\.. l'i.'m Y„ Chen L. (201 I). Modtllln~ t.md "Plimi:a tirm of n comhwom· 

:;11rred t,mk reactor wi1hfel!dback ,:om rol <11ul pulse /ew/iii~, Chrmical Engineering and 

1•roces:sing: Prooess l111en:,ificn1ion, Vol. 50. no 7. 675-686. (JCR, IP:.11 = 1.924. MNiSW - 30 pk1.. 

autor kor<spondcncyjny) 

7. T ian Y .• Chen L., Ka$1~1-ski A. (20 1 O). Jfoclelling and .-.imulolion of11 <:Qntim,011s /)l"O(.·C$S wfth 

.feedback c<mtrol and pulsefaediug, Computers and ChcmicaJ Engineering, Vol. 34, 976--984. 

(JCR. I F:. .. - 2.072 . . MNiSW • 32 pł:1.) 

8. K::is pcrski A„ f\•liSkiewicz T. (2008), Oplimi=miou <,f pulsed /et~ding m (I Baker~" yemt proc.es.s 

witlt dissolw,t OXJ'g'-'" t auce111ralicm ns a ,·omrcl parameter. Biochemie.al Eug.inccring Jcium:11, 

Vol. 40.JlO 2, 321-327. (JCR. lf:009 - 1.889. MNiSW c- 24 pl:1 .• autor l:oresporideac)j11y) 

9. Kas:1>«:rs:ki A. (2008), Mode/ling ofc,dl:; bioeuer~(•tks. ,'\cm OiorhMretica. Vol. 56, no J, 233-

247. (JCR, lf!iltli = 0.735, MNiSW -= IS pkt„ autor kortspondtncyjny) 

.Jako cel .swoich h:1dnń ()r'tCdSHm 'iOny(~h w cyklu publikacji Habilitant określił 

z:tprojektowanie oraz wykonanie no:,liż i sym ulacji J>rocesów hioreaktorowych z 

puJ.,,acyjnym dozowaniem substl'atu, w szcngólnośd okJ·tśltnic waru.oków st:,bilności tych 

procesów oraz us talenie war"t111k6w intensyfikacji produktywnośd bionrnsy oraz 

minimnlizncji strat ~ubs tratu. 

Najpierw odniosę się do tcma1u badań. a następnie do zawaności merytOf)'C2.l'lej tego 

cyklu publikacji. 

Nie je5;1 latw(l j cclnoznacz:aic ocenić temat i z.a,vaność c.yk.lu publikacji. f''l,.la piel'w'Szy l'Zl.11 

oko \\-')'daje się . że 11::tbilitant \\1ykom1I dobrą nowaLor.ską pmcę JHl 1cinac prowadzenia procesów 

• 
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bioreaktorowych w trybie ciągłym i półciągłym z zasilaniem pulsacyjnym. Tywl cyklu publikacji 

jest jasno i czytelnie sforn1uło,van). Jctlnak7..e juź cel pracy będącej ,ryżej przeds1awionym 

cyklem publikacji budzi pewną wą1pliwość. Wydaje ~ie;, że brokojc ,, nin1 odni~.sicnia się do prac 

ek::;pef)1ncnh1lnych. 

Dokładna annJiUt artykułów opubliko" .. ·anych w dobrych czasopismach o z.as1~gu 

międ1,ynf1rodowyrn. nie ma wątpliwości, że w~rtośoiowych i prJ:edc w~zystkim JX>Z)<1.ywnfo 

ocenionych przez 1:,rono międzynarodowych tecen/.Cnlów. pozostawia znaczny niedosyl. Otóż 

I labili1an1 prowadził pra,1,:ie wyłącznie prace symulac):ino~oblic.zeniowe z bardzo ograniczoną 

weryfikacją ekspe,·ymcnl:tlną z wykorLystaniem danych uzy::;kąnych przez im1ych autorów. Sam, 

jak wynika lo 7. cyklu publikacji. opisał własny ekspe,·yrnern bioreaktorowy jc..-dynie raz (w 

arlykulc (8) opublikowanym w 2008 roku w Biodu1mica/ Engiueeriug Journal). Brak większej 

Jic..:by prac eksperymentalnych na pewno nie jesl najlepszą referencją dla Habilitanta jako 

naukowca w dziedzinie nauk inżynier)jno·tcchnicznych w dyscyplinie ill1:yuieria chcmic~.na. 

Jednakże nic ma żadnych \\>~\tpliwoSc.i. że umiejętności obliczeniowe Habililantu są na bmxlzo 

wyS-Okim poziomie. Tylko ezy dr inż. Andrzej Kasperski w peJni rozumie prnc.esy przebiegające 

w bioreaktorach.jeżeli nic prowadzi żadnych prac eksperymentalnych? 

Oceny pos:-.lCzcgólnych publikacji cyklu oraz jego spójności dokonn1\1 zgodnie z juges1ią 

I labilitaorn sformułowaną w au1oreforacic poprzez analiz~. czy postawione cz.tery hipotezy 

badawcic :wstały pr::iwidło,vo z.,vcryfikowane. 

Hipolcza I brzmi: 

„Zaprojektowanie ornz analizę nowej tecb11ologii hiorcakłorowe.j może 

ułatwił określenie uniwcrs,tlnego sposobu intcrpl'cłacji zjawisk i efektów 

biocnergctyczn_ych. Zj,n,•iska i cfekl)' biococ•rgc(r c-.1.nt~1 wy,~t~pujące " ' 

trakcie procesu l:>iorcnktorowcgo (w tyo1 proct:su z pulsacyjnym 

dozowunil'm substratu), mogą być interpretowane w uniwersalny sposób 

na podstawie zmian poziomu wcwnątrz·mitochomlri,dncito NAOH 

(mtNAOH)". 

Weryfikacją tej hipotezy mają być następujące publikacje z cyklu: ( i], (8) oraz (9). Do 

werytikatji tej hipotezy Habilitam wykorzystał jedyne wlnsne badania eksperyme,uolne 

(p1.1blikacjc1 (8) z cyklu). 8<1dania te polegały na optymalizacji procesu fiul•bmch & pu1sm.:)'jnym 

zasilaniem. czyli .vensu s1ricte procesu dis,~omfnous feJ.f,mc/J . W biore.aktor1..e hodowanie były 

drożdże St1cdU1romyces c,!rcvisiae. Bioreaktor pracował w w,mmkach silnej limitacji subslrnle1u 

(tak wsiało dobrane zasilanie ml podsta,vic ak1ywności oddechowej mikroorganizmu). o czym 

świadczą bardzo niskie stężenia glukozy w czasie procesu. Dzięki cemu możlhve było określenie 



efektów energetycznych metabolizmu komórek drożdży. Jednak w tej publikacji szczególnie 

zastanawiająca jcs1 np. dokladoo~ wyznaczenia (czy naprawdę ekspe1y mcntalnn) 

\\o-SJ)ółczynn ików wydajności oraz właściwej S?.ybkości wzrostu biomasy dla ró„nych war10Sci 

iloczynu oddechowego. Wahanis tej W:lrłOści n:.l poziomie drugiego miejsca po pr,;~cinku. 

poka,.ane na wykresach są naprawdę trudne do ekspel)snentalnego uchwycenia. 

Pewne wątpliwoSCi budzi tutaj dązenie do maksymalizacji właściwej szybkości w-zrostu 

biomas~· i jej wydajności na substrocie W ukb)dach 1ypt1 bmch i fed-ba1eh normalnie biomasa 

rośnie z nmksymalna szybkością it,nll\. i to w bardzo szerokim ~...akre~ie ~tę~ll substn111,1 

limitujł)ccgo (takżc łych bardzo niskich). S1ę1.,e11ie limi1ujące określone pr.lCZ stała Monoda jest z 

reguły bardzo niskie w porbwnaniu do typO\~'ch stęże1l subs1n11u w biorcak1ortc. Tu jednak 

1 labilirnm stosowni. bardzo niskie s1ęi.cn ia substrntu l imitującego. więc musiał mieć niżs1.e ~t od 

tego maksymalnego. Jeśli ehodzi zaś o ,vspólc-zynnik wych1iności Y xs to jest on generalnie stały. 

chyb.1. że znowu mamy do czyoier1ia z nadkim przyp~dkiem w ukJ:ldz.ie bmdJ .lub ji:.d-bmcl, 

niskiego s1ężenia subs1rmu l imitującego. Zalcm rzeczywiście H• praca wnosi pewną wiedzc;. co do 

mernbolizrnu energetycznego dro7..dży. natomiast z prak1yczncgo punktu widzenia taka sytuacja 

w bioreaktorach okresowych i J>Olciągłych w ich normalnej pr..tcy ma miejsce niczmlcrnic ri!ttdko. 

Habilitan1 wprowadza pojęcie stężenia kry1ycznego substratu, rozumie iakie stęl.tm ie 

substratu, przy którym drożdże przestają metabolizować w sposób tlenowy i przcchodz.1 na 

metabolizm lermenrncyjny (produkcja etanolu). Oczywiście ma na 10 wpływ sh.rn fizjolog_iczny 

komórek. ale jes1 IO związane silnie ze stężeniem 1lenu, czyl i ko,kowego akceptora elektronów. o 

czyn, nie było jasno powiedziane w autoreferacie. Co więcej. Habilitant badając ukJad przy 

niskich st~żeninch substratu. nic wspomniał nic o wyżej wspomnianym przeze mnie s 1ężcniu 

limitującym w2J·os1 biomasy określooym poprzez stal.1 Monoda. Przy tak niskich stężeniach ta 

sta ła z.icz.yna mieć istotny wpływ na przebieg procesu, choćby pQpri:ez zmniejszet'lie \Vh:iściwej 

szybkoSd wiro:;tu biomasy. 0:-;1a1ec::1-nie jt:dnak ,vywód CJ ,vpływi~ stężeoia ghtkoz.y w l)bszarLc 

niskich jej st~żcń w bioreak1orze na wewnątrz.komórkowy 1>0zjoin 1.reduko,vanych nukle.otydów 

jest sh1S7.ny i logiczny. Szkocfa jednak, że nje został Oil wsparty d,rnymi e.ksperymemalnymi 

dotyczącymi poziomów wewnątrzkomórkowego NAOH. 

Os1n1ecznie sama ko11cepcja 1.u,1ifikowanej bioenergetyki komórki. przedstawiona w 

uogólnionej wersji dla innych niż drożdże żywych komór~k w publikacji [9] wydaj(' sic być 

Sf1<.'tjna i niespl'zeczna. 

Ostawcznie Habilitan1 opiernjąc się o własne badania symulacyjne i prac<.· innych auh)ró,\' 

rZ(.'Cz:ywiście u,!::asadnil wykorzys'la11ie zmiaJl poziomu wewnqtrz-mitochondrialnc.:go NAOH do 

intcrprcwcji zjawi~k Utt .hod~<)Cych w proc.esic biore.aktorowym. 



Hipoteza 2 to: 

„ W chcmost,,cic z pubacyjnym dozowaniem s ubs trntu i J)ulsacyjnym 

us uwaniem medium biorc,aklorowego istnieją 1:.1kic warunki, ,,. których 

ok.rt.'!i osc~·hu.·.ji s1ę-J.enia biomasy jest stały i srnbHny. Z.-.s tosowanic tego 

typu chemostatu eliminuje w11lyw nicpoż;Jdane-go zjrm•iska występowania 

$.t1t1oistnytb oscylacji na proces. co ułatwia w~··konanie analiz~ w 1ym 

optymalizację procesu'' . 

T<; hipotezę L-labilitan1 Siara! się bardzo dogJębnie przeanalizować. Punktem \\')'jścia było tu 

wprowadzenie odpowiedniej formuły na obliczenie wspólc:tynniktt wydajności biomasy na 

substmcie V XS· Następnie wykorzys,al lO pr.::y obliczeniach che.mostatll ?. pulsnc}:inym 

dozowaniem substraru i rakirn ~ilm)'m odbieraniem brze,ezki. I labili1aru przc,mulizownl. jak 

zmfoniały się oscylacje 1.ale:>Jlie od tego. czy prl)jmie się Jo obl iczt:ń :; 1 1:1 lą wartość 

współczynnika wydajności Y xs, czy leż liniową za.Jeżność Y,'\s=a I b·S. Ten drugi przypadek to 

Sytwtcja. gdy Y xs zależy liniowo od stężenia subs1nuu. Dodatkowo Habi}imnt zaproponował 

jeszcze bardziej skomplikowane wykladnfoze równanie zależności wspókz.)1mika wydajności 

biomasy od su;żcnia substratu. Tutaj pojawia się pytanie. na jakiej 1>0dsrnwic cksperi1nentalnej 

CZ)' toore1yc7...nej zaproponował on to \o,,ykladniczc równanie. W publikacji (6] cytt~e. on tylko 

swoje inne publikacje. 

Hipoteza 2 miała zoslać ;cwcrylikowana w publikacjach o<l (5j d..;i l71- Od rnzu moina lu 

7.Du\vużyć. te nic ma nich ani jednego pullktu ekspcrymt'nt.:tlm:.·.go. ani żndnych parnmd rów 

modelu pochodzących z literatury. Aby przeprowadzić symulację pracy biorcak1ora. 1-labilitunl 

zastosował model biologiczny \VZrostu Monocla. Był to układ r6wna1\ dla chemostatu w ~mnie 

nicusrnJonym <.hljący rozwiązanie dynamiczne. Ale Habilitant zastosował parametry modelu dla 

jakiegoś układu albo od innych autorów (nie zawsze moglem znaleźć odpowiedniego cytowanie), 

bądź pochodzące 7, 1ticwiadomych żródel. Na pr.l)'khld w publikacji 17) Habilitant zastosow.:i.l 

parametry modelu matematycznego. z nich najbardziej wątpliwy jest K;=2 g/1. Trudno jest 

znaleźć prawdzh")' substrat węglowy, czy na,vet azotowy. o tak wysokiej stałej Monoda. Co 

więcej w tej publikacji sty.lcnie substratt1 początkowe S-0 jest również równe 2 g/1. To sprawia, że 

jut od samego poC?4tku symulacji właściwa szybkość wzrostu biomasy jest równa połowie 

szybkoSCi maksymalnej 1..godnie z równaniem Monoda. W praktyce hlk się nic robi naw·ct 

podcz.1s rom1cho chcmosum1. Zresztą nawet nie da się tak zrobić ze względt1 na 11iższe \varto~ci 

srnlej Moo(>(la dla JXxłSlawowyd1 c.ukrów będących źródłem węgla. W publi.hcji [6] \\' ~ymuh1cj l 

pojawja sic; waność Ks=0.5 g/1. Fakt. że mniej. ale i 1ak dużo. Mam nieodparte wrażenie. że w 

obu ptzypadkach I labilirant sobie 1e wartości po prostu pr:;,.):jąt od tak, bo brakuje pO\\'Ola.nia się 



na jakąkolwiek pracę ckspel')snentalną, , której mogłyby one wynikać. Prawd,iwc jej wartości są 

r<u.:icj rzędu kilku miligramów w litrze dla większości lal\vO przys,vajanych cukróv,·. Dodam 

jCS-lCze. ze wyznaczanie dokk1d11ej wartości stałej ]vfo11-oda jest niezmiernie tn.1dne i c:1..ę:ao w 

literaturze ,nożna znaleźć ich przes.7..i1co\vtme w górę wa.riości (oczywiście uzyskane mt podsta\\~e 

badrui eksperymentalnych). choć może nic aż tak drastyc~nic, jak ta w wy~.ej wspomnianych 

symulacjach. Zatem rodzi s ię kluczowe p)1anie. jaka je.st warlość takiej syinuk,cji i j ~j wyników. 

Tym bnr<lziej turn.j az si<; prosi. aby pokll.J'..ać wcryfikacj'y prze<lstawion('j skomplikowanej 

obliczeniowo 1oorii prlCz odpowiednie prace ek.~perymcntalne. 

\V publikacji {51 pojawia się bardzjcj skomplikowany model chemosta111. bo 

uwzględniujc)Cy kinetykę biosynlezy produktu metabolicznego powiązanego ze wzros1em 

biomasy, \',! dodatku produkt ten jest inhibitorem wzroslu biomasy. Jedyną p1?.ewagq 1ego 

arlykulu rwd dwoma pozostałymi je$1 to. że do symulacj i wykorqstal p,1rruncll')' modelu 

wyznaczone ekspcrymemalnic przez innych autorów (KhWl et al. 2005. produkcja kwasu-L· 

gluwminowego pr.tez Cory11eb<1,·1erium glmamicum). Szkt)da tylko. ie nie \\ridać w 1ym anykule 

di:anych eksperymentalnych oraz krtywych modelowych Habilitanta. Te J)antlYletry modelu 

btlr<lriej posłużyły jako dane wejściowe do symulocji Hnbił itanta. 

Absolutnie nie widzę jasno i klarownic tej zgodności danych syrnuhlcyjnych Habilitanta i 

eksperymentalnych z Surcsh t•t al .. (2009). co Hahilitanl oieopł•Cinic deklaruje w opisie 

osiągnięcia. Chciałbym tu jeszcze zau\l,.'ażyć. że Suresh et al.. (2009) nic prczcnntic żadnych 

własnych wyników bnda1i. Posi łkuje się podobnie jak Habilitant dan)sni od Khana e, al .. (2005). 

Ze w7.gJęclu na wy·.tej wspo111niru1c uwagi krytyc-L11c w mojej opinii 1rucłno się ostatecznie 

W)"fl<}wict,lzicć. czy la hi1>otc1.a została prawidłowo zweryfikó\\'ilna. Ta c:;,.ęść osi:1g11i~cia 

habilitacyjncg<J jest zdecydowania najsłobs;,...a i budz.i powatnc Włltpl iwoSCi, co do zgodności 

1eoril i rzeczywistych obscrwa<.j i 

Hipotc2a .3 brzn, i: 

•• Pr:c.eds1awio110 sposób okrd.ltnia rnzwiqzań 011ty m:.1lnych w sensie Pa rt io w 

chcm~tal'i~ ~ pulsacyjnym dozowani(•m subslralu i pulsacyjny m u.suwaniem 

medium bioreaktorowt"J?O. 0 1>1)1m 11lizatjf wic-lokry te rittlnit 11r,.cprow:id:oono dla 

rm:1t·('su bioSJ'nk l:y C111"y nebnc.reri11m g lutt1111icm11 uiyskuj~t d la ce20 p rOt('Su 

bru g rnzwią~tń P:1re10-op1y 111ah:iych. Poka1.:lnC>, 1.<' dla ł(1!0 pro4:tsu 

maksy maJizacj :} 1>rodu kt'.""''' llllŚ.Ci bionta$)' Qrn7. minimoli1,acjo s1m 1 subs1rn1 11 

shrnow·ią t tle ko nnik towc·,. 

Publikacja r4) ponownit' odnosi s ię do biosymcz..y kwasu L-glulaminowcgo przez Co,yntbatlf?rlum 

gful(1mltum l)'lll 1-azefn w warunkach lak zwanej fonncntacji aerobowej. Ponon·nic Habilirnn1 

W)'kon:ystuje param<try modelu (to na pewno} i dane (lu nic \\ i:Hlomo d<> ko1ka) inuy.::h a t1h)rów (Khan ęt 



cri„ 2005) w celu uiasadnienia swojego \\')'Wodu matematycznego. I po rai kolejny nie znajduję w lYnl 

arry~ule żadnego porównania łc."Orii z danymi eksperymentalnymi. Ale w tym przypadku J)Oja\\<ia się 

j eszcze jeden nie do koi1ca u1.asadniQn.y problem. Otóż w publikacji f5) i (4J użyte są inne 1'Ó\\1)a11ia n;1 

wyt..lteni.'I wlaści,,ej :,,1.ybkości w.:rostu biomasy CmJn~b(lcterfum g.lutamicum. Olaczc.go tak ,i<."st, c-0 si<; 

tutaj zmicnito't Głównie chodzi mi tu o cz.łon inhibicji. Dlaczego w publikacji L4J mamy do czy1l ienia z 

si lną inhibicj:i liniową :i: k l)1)'C7Jl)'!ll stężeniem inhibi1ora (111wj prodt1klll mc1:ibolic7.ncgo)? Tnkic 

równanie z.1.stosowal Klmn et ni.. (200S) w swojej pracy ek..-.perr mcntalnej . Suresh et al. (jest to również 

ptnca oblic:zeniowo-symulacyjna) w swoich S)'mulacjach uzy,vali równania rnkiego j ak ł-labiłimm w 

publikacji (5]. ciyli Habili1M1 poszedł tu w 1ym s~mym kierunku j ak Surcsh et (Jl., (2009). 1\ fc s.kąd u, 

rozbic2ność? 

Tutaj na szc1.ęśc ie w publikacji w Bioprocess Biosystt•ms Engineering (3) Zllafazlo porównanie 

wyników oblic7.cll i d1mych d:spcrymcnlaloych. Kró1ko mówiąc Habilitant przeprov,;adzil ,,rostą 

symukicj i; biorcaktorn okresowego :1, wykorqsumit.~m moddi Khana et al. (2005) i Suresha er al. (2009) i 

7.Qba-CZ}'I jak wygląda <lopasowanic kr1.:ywy<:-h modelowych (w lrzecb warian.lach) do danych 

eksperymentalnych Khana (!t (J/ .• (2005). P1'0blem w tym. te j est 10 tylko sprawdn:nic purnmctrów 

podaw:1nych pr1.cz Suresha et al. {2009) oraz Khana el al. (2005). To jesl dobre. ale nie wnosi nic do 

weryfikacji wywodu nH1tema1yc2;1wso Habilitanta. Nic ma w t~1n nnykulc: danych tk...-.per~·merualn~ch 

pothod:,.ących z chemosmtu zasilanego pulsac)jnic. Tu jcsz:<:.z:c n&1ciy ;,;1dać pytanie Ct.)' obecne. od rys. 7 

do 10 zat.naezone punk,y (wykres l)'))U sca111tr) są jakimiś d:inymi ckspc:rymcntal11~·mi'1 

Os1atecm ie jednak t~ hi1>0Wtę moin:) 11 7,nać za udowodnioną w jakimś Stopniu. bo przynzijmniej 

cały wywód został opa11y n.l reahwch danych eksperymcn1:1lnych z bioreaktora o dzia łaniu okresowym. 

Hipoteza 4 br-,mi: 

„Określono metodę za1>twniając-~1 dobre warunki 1lcnowt w cl1<'mos1ade 'Z 

puls:.1eyjnym dowwaniem ~ubS1r:11u puls.acyjnym usuwaniem ml.'dium 

bio rcaktm·Qwego poprzez monitorin;: .s1ęk11h1 $ubstni1 u ora~ og1•anicz<'nic 

Sl\'Żt·11 ia biouub)', Pr'.ttdsrnwiono z.-i.s1osowanie opracow:rncj mc1ody w 11ruc.·(•sWićh 

11rod ukejl bionrnsy Aci11etQboder c11/rooceticus (U-:4 '~ Sm:dmrumy,·e.,~ cure,,;Sill .. ". 

\Vy'\Vód HabHitama w przypadku tej hipotezy został oparty o dobre dane eksperymentalne 

pochodzące od Winc\lf\! et tlf. (1 995) dla w1;rostu Acinetob<u·1er calcoacetfcus I zwróći,ny tu 

uwag1t ci m11orzy podnj11 Ks=0.007 g/1, czyli wreszcie rl>:almJ wanosć sh1łc.:j Monoda. Również 

pozostałe JXlrnmetry są na lypowych właściwych poziomach Ko c'l..yli stała ł\fonoda wobec llenu 

na po1Jomic 0.000001 g/1. Widać lll różnicę co do jakości danych ckspcrymenlalnych 

pod10dzących od innych autorów. Uważam. że I labilitant w pop17..cdnich pubJikacjach poszedł na 

wyczucie. \vymyślając paramc1ry ll1b dość bezkrytyc7.uic kopiując dane od innych autorów. 

Dni,g.i mikroorganizm. jaki był użyty do symulacji to S(1ccharamycc•s carevisioc. I lUl::'lj też mamy 

wyt-'izq jakość danych eksperymentalnych piwarnetrów modelu pochodzących 7. wciesny<:h prac 



własnych Habilitanta (związanych z jego doktomtem) oraz z prac Pham et al., (1999) oraz Snoep 

c, al .. (2009). 

\Vy\, .. ód prowadzący do uzasadnienia tej hipotezy uważam ze logiczny. Niemniej jednak 

cały czas brakuje tutaj ostatecznego własnego eksperymentu. któryby ostatecznie 1)()twierdzil 

symulacje matemmyczne prowadzone przez Habilitanu1. 

Oceniając spój1H)ść cyklu s1wicrtlzam, że jc~1 pr.leciętnie spójny. ale monotcmmyczny. 

Nie jes1 11,.1 1łlk. że wyniki uzyskane w jednym z artykułów otwierały nowy t'ozdzial badań do 

kolejnego. Ich wszystkich wspólną cechą jesl tylko i wylącwie sposób opisu matematycweg:o 

badanych procesów. ~\ ·likroorgani1 .. 11.ly w nich "rspomnii:mć :;ą różne. choCijż tryby prt1cy 

bioreaktora są dość podobne. bo mają \VSpólną cechę zasilanie pulsac)jne zarówno w układzie 

ciągłym, jak i półciągłym. 

Jeśl i chodii o jakość bibl iomctryczną lego cyklu publikacj i. to sumy wartości /mp(lct 

Facu,r wynosi 15.681 zaś suma punktów t\1NiSW ~ 231. Uważam to sumarycznie za dobry 

wynik. Oiorąc:: pod uwagę wartość nauko,"·ą czasopism, w klóryc::h l1abili1ant opublikował te 

anyku1y. mierzoną współczynnikiem Jmpt1c1 Fac1or oraz liczbą punk1ów Ministerstwa Nauki i 

S1.kotnic1wa IVyt_,zego można stwierdzić. że w bezwzględnych liczbac~ punktów za publikację 

są 10 publikacje z średniej i pojedyncze z "',ższej półki (od 15 do 35 pkt. MNiSW: jedna za I 5 

pkt, dwie ze starszej punktacji za 24 i 32 punkty~ oraz 3 za 25 punktów i po j<.-dnaj za 25, 30 i 35 

punktów). Jednakże biorąc pod uwagę charakter i tematykę p(O)\~dzon~·ch badań i porównuj~1c 10 

możliwościami publikac):jnym wyznaczanymi przez. Edylor<.lw ciasopi.sm poprtcz. tzw .• ..scope", 

ostatecznie oocnirun. że jt1kość le-go cyklu publikacji pod \,izg.l~dem bibliometf)'C-7.Jtym jest 

wysoka, co oczywiście nie zmniejsza wagi moich JX>Wyż.cj sfonnulowanych krytycinych tl\\'ng. 

co do fomty prowad7..enia badań nalLkowych, 

Habilitant podał proccmowy udział w procach lworzących osiąg.nięcie habi1ilacyjne i 

wynosi od 60% do 100% (icdnn publikacja monoautorsku). W wi<jks-.t:ośc i jest to jX>wy2:ej 700~. 

Wt' wszyslkich pracach wkład Hubilitnnta. jak on ~am Z.'ldtkkll'0\\1ał. ,v ich po,vsuutie polegał na 

sformułowaniu problemu oaukowego. określe.niu kom.·.cpcji oraz celu pracy. Na pierwszy rz.ul 

oka. świadczy 1() o 1ym, że f.lahili,ant odgrywał w tych WS-i.)'Stkich publikacjach \V'.tŻlk1 role;. 

Jednakże tylko w 4 z 9 atiykulów Habililnnl był pierwszym tlutorem, 1.aS w 6 z 9 anykulów dr 

illż. Andrzrj Kasperski był autorem korespondencyjnym. co oz.nncz.a jego odpowiedzialność za 

przygotowanie ostatecznej wersji manuskryptu Oraz dyskosj i; 4 k.rycyc1.rl)'1Hi recenzjami. 

Porównując te liczby można stwicrdzićJ że Habiliran1 odgrywał dość istotną. chociaż 

niedominującą rolę. w tych publikacjach. A jeżeli tak nic byJo. 10 koJejnoĄć autorów w 

nic.•których miejscach kłóci się 2. deklar.1cją o ,ym. że jego ud7inl w ich r,owstanie polcgaJ 1\a 
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sformułowania problemu naukowego, określeniu koncepcji oraz celu pracy. Niemniej jcdnol< 

rola, jaką w 1ych publikacja dr inż. Andr.r.ej K~pcr:;kj odegrał. prcdeSl}'llUje prz.eidsui.wic,ny cyk I 

do uznania go za wystarc2.ający do uzyskania stopnia doktora habilito,vanego pr.1.~z jego autora. 

Podsumowując. ostatecznie cykl publikacji uw:Jltlm za przecietny. pr"Lede wszystkim ze 

"7.ględu na brak odpowiedniego zakresu prac eksperymentalnych, które. jednak są pożądane przy 

ubiegnniu sic o s1opicń doktora habilitowanego \V dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych. 

Nawet jeśl i w danej pracy przedstawia się wiele symulacji. to i tak oczekuje sie ostatecznie 

eksperymentu " 'cryfik,tji1ccgo takie dy,vagacje. Każda teoria naukowa ma sens: tyłko "1cdy. jcSli 

możliwy jest eksperyrnerll. który ją albo obali, albo ponvicrdzi. 23tem uważam. żt ~)'1..1 fe.n 

granicznie spełnia wymagania do u.zyskania stopnia doktora hnbilitowane,go. choć jesl niezły pod 

względem bibliometrycznyrn i wkładu Habililanta w jego powstanie. 

3. Ocena caloks:unlłu dorobku IJ:1bil.i1aat.1 

3.J. Ocen n dorobku naukowego 

Osiągnięcie habilitacyjne dr. inż. AJtdrzeja Kasperskiego oceniłem n1czej przeci~ł.nic. Ale 

pr,,eglądając jego poiosialy dorobek naukowy. stwierdzam. te jest on oa\\'Ct bardzo dobry. 

Zł1wicra on jeszcze l J prac w czasopismach z JF po uzyskaniu stopnia dokm1·a (dodatkowe. dwie 

były przed uzyskaniem stopnia doktora). Na uwagę zasługuje szeroka współpraca 

1uiędzynarodown Habilium1a. współautorami są naukowcy z Wioch i Chin, zresztą ta współpraca 

jest 1eż widoczm, w cyklu publikacji. gdzie występują aulorzy z Chin. Co \\~9ccj. zakres 

tematyczny tych publikocji jest szeroki, bo obcjnH1je w.kże zogadnienio biologic-me. 

biochcmicwe. bioinfonnatycznc oraz nauk o zarządzaniu. Wynika to oczywiście -z unikalnych 

mnicjętności Habililanta do modclo\vania i wykonywania prac s)11mlacyjnyc.h (co do tego nie 

mom wątpliwości) dlo różnych układów przyrodniczych i w mojej opinii pOdnosi waność całego 

wniosku hnbilitncyjncgo. 

Sumarycznie dorobek publikacyjny Habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora (\vczdnicj 

miał 2 artykuły w czasopismach z IF) obejmuje 34 prace. w lym 20 \vydmkowanych w 

czasopismach posiadajłJcych lF. 2 patenty Gcdco przc..'Cl i jeden po uzyskaniu stopnia doktora). Do 

dorobku można jes-L.cze doliczyć dwa osiągll i~cia p1'0jektowe oraz I 7 komunikató,v 

konferenc)jnych. Habilitant W)'glosil 5 referatów. w tym 4 w jęz)•ku angielskim i 1 w języku 

polskim. na różnych konferencjach krajowych i międzynarodowych. k st to w mojej upinii dobry 

\\,ynik. 

Parametry bibliomctryc-mc dorobku dr. inż. AudrLcja Kasperskiego St} również na dobrym 

poziomie. Podał on. że według \Vcb of Science \IZyskały one J 71 cyi owań. wg Scopus, 196, 7.ftŚ 



h=S. I labilitant nie podał jednak liczby cytowań niezależnych. Po sprawdzeniu przeze m,ue 

akmalnych danych oko1;alo się. że na dzieii pisaniu rt:ccnzji według Web ~l Science Core 

Colhu;1ion jest to 162 cytowru\, \\' 1ym 78 cytow,:ui niezalc::-:nych. Według &opus jest to ohecne 

193 (96 niezależnych) h- 9 dla wszystkich cytowań i h 6 dla cytowail niezależnych. Jndcks 

Hirscb~1 według WoS CC obecnie wynosi 9. lndeks llirsch,l uważam Ul wysoki, za.~ liczba 

cytowrul nic jest zbyt duża jak na ten etap kariery nrmk:owej. 

1-labiliurnt \\')'kon:1ł ,vicle recenzji artykułów naukowych z listy JCR. Oto ich listn: 

I. Bionl<lkcules. 2019, I artykuł. 

2. Climate. 2018. 1 artykuł. 

3. C<>mnnmications in lvtmhernatical 8iology and Ncuroscicnce. 20 I 5(x24). 24 r111ykuly. 

4. Trends il\ Arliiici.:il lnh:lligenc-e, 2017, J anykul. 

S. JBiotcch. 20 J 7 rok. 1 anykul. 

6. Applied Mk:robiology and Bioteclmology. 2008 rok. t r)r1yku1. 

7. Bioresource Tcclu1ology. 20 li (x2). 2012(,2). 2013(,2). 2015. 2016. 20 IR, 9 anyb,lów. 

8. Chemical Engineering and Te<:hm)lt,g_)'. 2011, I nr1ylml. 

9. Chemical Engineerins Communic.a1io11s~ 2016. I a,·tyku1. 

I(), Chemical Engineering Sciel\ce-. 2009, 20 I O, 2 artykuły. 

I ł. Com1>lexily, 20 18, I artykuł. 

12. Curren1 OioinłOrmmics, 201 S(x.2). 2 a1t ykuly. 

13. Encrgies. 2019, I artykuł. 

14. Entropy. 20t8, I arlykul. 

15. F0<1d Chcmi~1ry, 2015, I ar1ykol. 

16. International Journal or Biomathtmatics. 2009(x2). 201 O. 3 tartykuly. 

17. ln1crnationol Journal of'System Science. 2010. 2011. 2 a11ykuly 

18. Journal or Oioseienc~ and Biocngincc-ring. 2018, 1 anyłmł. 

19 • .l(M1rnal o f Molc.::111111· C:'ltal>'Sis 8 : Enzymr11ic. 2015. I arly~uJ. 

20. J<M1rm1I of' Pn,ccs!i Control, 201S(x3), 2016(.xJ), 2017(x3). 2018. I O anykulów. 

21. Malhcma1ic.s and Compu1crs in Simulations. 2010. 1 anykul. 

22. Powdcr Tcdmology.2012. I anykul. 

23. Process Biochemistry, 2014. I artykuł. 

Te recenzje uważam 1.a znaczące osiągnięcie \\' dorobku Habiliianta. Również pozytywnie oceniam 

fakt. ż.t• dr ini. Andrzej Kasperski był Guc~ Editor w Communic~1tions in Mathematical Biolog,.v and 

Ncum~icm:.e (CMBN) wydawanego pt7.<.-Z SCIK P11blishing Corpornlion. 

H~1bilitant dość szeroko współpracował z naukowcami z Polski i z innych ktajÓ\\1. Odbył 

stnżc p6 uL.ysktmiu stopnia doklorn. Był to j eden krótkotcm1inowy staż. naukowo-badawczy 
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zagrnniczny na Uniwersytecie Technicznym w Dalian. Chiny. od 03.06.2015 do 25Jl6.2015. W 

czasie trwailia stażu wygłosił seinfoarium: Diopr<><:esses-how 10 deal wirh them. Drugi je.go staż 

kró1kotemli11owy odbył s ie w Instytucie Hodo"1li i Aklimat)•zncji Roślin • Pa1,stwowy Instytut 

Badawczy. w Radzikowic. okres s1ażu; 26.01 .2015- 15.02.2015. 

Habilitant współprac.uje z naukowcami z Rzymu (University of Romc. lstituto Superiore 

di Sanit.a \ISS) oraz University of Roma Tre) na temat opracowania nowej metody. która 

umożliwia oceny naturnłności pól ornych i w$kn=wnia ()plymalneg.o sposobu ich uprnwiania. 

Cden\ proc je.st okl'eślenie wpływu wykorzystywanfa nawozów i herbicydów na zacho\vanic 

naturalności pól ornych. Prowadzi także badania we wspólprncy z Patkie.111 Naukowo• 

Technologicinym UZ w laboratorium biotec.hnologii. w Ccnlmm Innowacji - .. Technologie dla 

Zdrowia Człowieka'\ dotyc:a,cc oprucow'y\l,'aJlia nowych 1ecłmołogii bioreaktorowych. Oprócz 

tego dr inż.. Andriej Ka$perski prLyznaje. się do aktualnie prowadzonej współpracy z SDIKO Life 

Science Laboratory. SRI. Osaka. Japan (od 2018 r.), Oalian lJniversity of Technology. School ul 

Control Science t111d Engineering, China (od 2009 r.) .. Dalian Univcrsi1y. School of h1formation 

J.~ngioeering, Chin.a (od 2009 r.). Labormory of 13iointbrmatics and Protein Engineering, 

lnlemationul l11StiLu1e ofMolecubr and Ccll lliology in Warsaw. Polska (2006 r.). 

Odnosząc sic; do oeeny współpracy międzynarodowej uważ:~m. że jes.t ona bardzo dobra. 

drobnym mankamentem byto lo. 2e odbył .sl::lż zagranic1ny tylkCl krótkot<.·nninowy (poniżej 

miesiąca). 

Habilitallt zakży do kilku organizacji. Są 10: 

I. Polskie Tow:'lrzySl\\'O Ekonomiczne, od 2018 r .. członek. 

2. Polskie Towarzystwo Biomcu·ycznc. od 2012 r., cdonek. 

3. Polski Związek Szacho,~ (li kategoria szachowa), od 2012 r., członek. 

4. Klub Szachowy "'64" Zidom1 Góra, od 2012 r .. członek. 

S. Americ-1.m A S.$0ci.:1tion fvr- th..: /\dv~1,1),CćOH::0t (>f Scicncc. od 200 1 r .• cz.tonek. 

Dr inż. Andrzej Kasperski byl/jcst wykonawcq lub kiero,vnikiem 4 projeklÓ\\'. 7. tym, że 

dwa z nich to projckly krajowe, zaś dwa pozostałe byty finansowane priez chińską organizacje;. 

Hyły/~ą 10 następuj~1cc projekcy: 

I . ldentificalión model a,td optimi:a1ion wilh f}(lr(m1eter uncerrail11)1 for the bioprm:ess 

,Jrfren by exper;mema{ data and priori knowledge, O I /2015-12/2018. Grant NSFC 

(NationaJ Na1un1I Scieoce Folmdation of China). (wykoml\vca w grancie) 

2. 711e ,\·tmQ; of 1/te effc<·ts of oi/ pol/Wi<>n In 1he loca/ sea of Dalian Dap on the 1>wriue 

ecology. O l/2012-12/2014. Grant NSfC (N~uional Natura) Science Found~11ion of China} 

Nr I 1101066. (wykon~wca w gnmcie) 
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3. Kt>mpu1erQwt1 anali:a impulsowych hic,procesó~,·- 201 O, Grant KBN 506-04-00-12. 

(kierow11ik grantu) 

4. Kompu!erowe symulacje koml,rkowyc:/1 próeesóh' mewbolkz,l)'':/J, 2004. Grant KBN 506-

04-00-16. (kierownik grantu) 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitant oti-,ymal kilka nagród. 13yly to: 

I. Nagroda Indywidualna I Stopnia Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego ,.a Osiągnięcia 

Naukowe. 20 t 7. 

2. Ce.rlyfikal "Computets & Chcmicnl Enginee1'irlg Mo!it C itcd Anicłc.s. 20 I 0-20 J 2 Anicles 

(For the paper: Tian Y .. Chen L, Kasperski A.. Mode/ling mul .simulation of a continuous 

pmcess wifh .feedback eouirol and pu/j·t feeding, Computcrs al\d Cht.·mical Engineering. 

2010. Vol.34,976 -984), 201 3. 

3. Nagroda Zespołowa Jl Stopni.-\ Rektora lJni,vetS)'1Clu Ziclonogórskic-.go 7.n Osiągnięcia 

Naukowe. 2012. 4. Nagroda Lndywidualna li Stopnia Rektora Uniwcrsy1e1u 

Zielonogórskiego za Osiągnięcia Noukowc, 2009. 

Na szczególną uwagę 7...asluguje fakt powołania dr. inż. Ando.eja Kasperskiego na recenzema 

procy dok1orskicj na 7.agranic2nej uczelni w 2017 roku. Był 10 De1)aJ'll"óńl óf Chcmical 

Engineering. Facuhy of Engineering and Science. Clirtin Univcrsity. Australia. Jest to nietypowe, 

uJe bardzo cenne doświadczenie jak na Leo ciap kariery naukowej. 

Podsumowt1jąc. oceniam całokształt dorobku naukowego (z wyłączeniem osiągnięcia 

hnbilitac)jnego) bardzo pozytywnie . 

. 'J.2. Ocena d~hll:1 lności dyda ktyc-.t1iej 

Działa lność dydaktyc1.na Habilitanta jes1 bardzo szeroka. wyró1.J1ia si~ tym, że prowadz..ił 

działalność dydnktyc2J1q nn kilku wydziałach macierzystej uczelni. Zatem dr imt Andriej 

Kaśpc.•rskj prowadził szereg zaj~ć dydaktyczne 1\a Unjwersylccic \\' Zielonej G6rLc: 

Na srndiach I stopnitl na Wydziale Nauk Biologiczil~'ch były to oastępujące przedmio1y 

• Enzymologia ogólna/General enzymology (Wykład/Lab. - kierunek Biotechnologia: 

~jęcia w jc;zyku polskim oraz :.lllgielskim dla s1udcn1ów Bn1s1m1Słł} 

• Modelowanie matematyczne (Wykład/Lob. -kierunek Biotechnologia) 

• Zas1osowan.ia informatyki w biotechnologii i medycynie (Lab. -kierun~k 11io1cthnologfa) 

• Zastosowania infonnatyki w biotechnologii (Lab. - kierunek Biotedmołogia) 

• Modelowanie procesów biologicznych (Lab. - kierunek Biologia) 

• t\•fetody insirmne1)mlne w chemicznej analizie .środowiska (Lab. - kierunek Ochrona 

Środowiska) 



• 

Na st11diach stopnia na Wydzi:\Je Matematyki, fnformalyki Ekonometrii jego zajęcia 
obejmowały; 

• Podstawy obliczeil rbwnolcgłych (\Vykład/Lab.) 

• l')rog.ramownnic komputerów IT (Lab.) 

• Programowanie obiektowe I (I .ab.) 

• Progrrunowanie obiektowe li (Wykład/Lab.) 

• Razy danych (Projekt) 

• Systemy ba.z danych (LabJProjekt) 

• fechnologia informacyjna (Lab.) 

Na studiuch n stopnia na Wydziale Nauk Biologic7.nych: 

• Programowanie obiek1owe w biotechnologii (Wykład/I .ab. - kfonmck Biotechnologia) 

• Projektowanie, anałiu1 symulacje bioproet:sów (Wykład/Lab. kierunek 

Biotechnologia) 

• Nanobiote<:hnologia (Lab. - kierunek lliolechnologia) 

• Enzymologia (\Vykład/Lab. - k ieiune.k Biologia) 

• Tcchnikj rckonstnikcji filogenezy (Wykh1d/LUb. - kk-runek Oiologia) 

Oodtltkl)WO na srudiach Il slopnia na Wydziale Fizyki i AsHonomii prowadzi ł .. Podstawy 

bioinfonnatyki" (Wykladn . .ah.), zaś na Wydziale Matema1yki. lnfonnatyki i Ekonometrii: 

.. Bioinformatykę'· (Wykład/Lab.) .•. Metody sztucznej inteligencji'' (Wykład/Lab.) omz .. S)rstcmy 

infonnflC)jnc Złlfl~Jd:amia" (I.ab.). Zwracam uwagę, że zaj i;ci~1 dyduktyczoc) które prowadził były 

w znacznej mierze związane z jego zainterc.sowaniami i działalnością naukową. 

Habilitant brał ud1Jal w opracowywaniu nowych prLcdmiotów na srudiach li stopnia ua 

kjerunku Biotechnologia. Oyly to .,Programowanie obieklowe w biotechnolog.ii" (Wykład/Lab.) 

oraz „Projekto,"-anie. ,-..naliza i S)'mulucje bioproccsów" (Wykład/Lab.). Na studiach Jl stopnia oa 

kierunku Jnfonnatyku i C:konomctris (Wydz.fal Mall.!nw1ykL lnfonn,uyki i EkoJlometrii) były 10: 

.. 13ioinfonna1yka" (Wykład/Lab.) oraz „Mel<>dy SZ1UC'll1ej iJtlcligćncji.' (Wykład/Lab.). 

Tak.że braJ udział w pracach nad oprac-0waniem efeklów kierunkowych dh1 kicmnku 

Biotec.Jmologia siudia li stopnia) specjaJności: .\•likrobioanalityka w biolcchnoJogii. 

Biotechnologia :>:ywności i RiotechnoJogi(I og<.\lna (Wydział Nauk Biolo_gicznych) oraz 

Informatyka i Ekooomctria (Wydz.ia.l Matematyki, Informatyki i Eko11oinelrii). 

k 'Sl również pomysłodawcą i twórcą łaborat0rium d)'dOkl)'<;"aH:go Komputerowego sterowania 

procesami biotechnologic7.nymi. 

Dr io.ż. Aodrzej Kaspen;ki był promo1orclll 2 prac magisterskich, oraz rece117..emem 6 prac 

magisterskich i 2 prac licem::jackich. 



Jest opiekunem (od 2010 roku) Kola Naukowego #Sys1cm . bioinformatyki. metod 

sztul'znej intd igencji i gier logicznych. które wjmuje się organizacją szk() lcń m.iu. ;,. 

bioinlbnno1yki dla studentów oraz organiZ.iCją cyklu 1umicjów S7.flChowych. 

Podsumowując. uważam działalność d)'daktyc1..ną dr. inż. Andrzeja Kasperskiego %9 

wyróżniając~, sic;. 

3.3. Działalność org;mizacyjo:t 

J)z.iahllność organizacyjna dr inż. Aodr.lcja Kasperskiego jest nj c".l.byt du?..a. aJc w mojej 

opinii absolt11nie wyshuczAjąca na tym ct:1pie kariery pracownika naukowego. 

Habili1an1 brnł udział w prnc:1ch Komilćlów Nm1kowych 5 edycj i konferencji 

nl.iędzynarodowej: lntcrnarional Confel'encc of Young Naturałis1s From Bio1cclmology to 

Enviro1unea1aJ Protec-tion. w l:lmch 20t3-2017. Konforcncja odbyw:;ifa się co roku w Zielonej 

Górzt~. Był członkiem d1..iafających na \\iydziaJe Nauk Biologicznych UZ nas·1ępltiących 

zespołów: 

I. Wydziałowego Zespołu Zapewnienia Jakości Ksztalcenja (20l5-2017). 

2. Zespołu ds. Oceny Nauczycieli Akademickich (2013-2014). 

Na szczególną uwagę zwraca popularyzacja nauki w ramach F'csthvalu Nauki UZ: 

1. Organi?..acja ~ztercch Otwartych Turniejów Szacho,vych o Puchar JM Rektora UZ w 

ramach Festiwalu Nauki UZ (201 3. 2014, 2015. 2016). 

2. Organizacja tr?.cch Otlvanych Turniejów Szachowych o Mistrzostwo \Vydiialu 

Matenrnlyki, tnfonnmyki i Ekonometrii UZ (2010. 201 l. 20)2) \\.' ramach FcstiwaJu 

Nauki UZ. 

4. Wniosek końcowy 

Bion)C pod uw:1uę osiągnięcia naukO\ve. d yd;lkty<.·znc. 01·ga.,1iz:1cyjnc i populetl)7.::111)fSkie. 

ix>mimo uwag kry1ycznych sfrmm1lowanych ,.,,·obec osiągni~cia habilirnC)j ncgo stwierdzam. że 

dr int. Andrzeja Ka.,;perski spełnia jednak wymagania slłmnulownnc w Ustawie z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i l)1ule naukowym z późn. zm. oraz w aktach wykonawczych 

do lcji.e ustawy ShHviane kandydatom do stopnia doklora habililowanego. Zatem J)Opieram 

wniosek o nadanje dr. inż. Andnejowi Kasperskie.go stopnia doktora habililowanego w 

dziedzin ie nauk inżyniel}jno-tcchnicznych w dyscyplinie. inżynieria chemiczna. 

(Mar{« V\ fyijJWJJW J ( 
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