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1. Podstawa opracowania recenzji 

Formalną podstawą opracowania recenzji jest: 
• pismo nr BCK-VI-L-8163/2019 (z dnia 7.06.2019) Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów powołujące mnie na recenzenta w postepowaniu habilitacyjnym 

dra inż. Michała Gajdzickiego, 
• pismo (z dnia 27.07.2019) dra hab. nt. Artura Zaguły - Prodziekana ds. Nauki Wy

działu Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej infor

mujące mnie, że zostałem powołany przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Ty

tułów na recenzenta w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra inż. 

Michała Gajdzickiego. 
Merytoryczną podstawę opracowania recenzji jest dokumentacja opracowana przez 

dra inż. Michała Gajdzickiego, przedłożona Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów 

z prośbą o wszczęcie postępowania habilitacyjnego. 
Recenzja została opracowana z uwzględnieniem wymagań zawartych w Ustawie 1 

oraz Rozporządzeniu 2• 

2. Sylwetka Habilitanta 

Dr inż. Michał Gajdzicki ukończył w 2004 r. studia na Wydziale Budownictwa, Architek

tury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, uzyskując tytuł magistra inżyniera. 

W 2011 r. Habilitant uzyskał na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Śro

dowiska Politechniki Łódzkiej stopień naukowy doktora nauk technicznych, na podstawie 

rozprawy doktorskiej 3, której promotorem był dr hab. inż. Bohdan Michalak, prof. PŁ. 

Od 2005 r. do chwili obecnej dr inż. Michał Gajdzicki jest zatrudniony na Wydziale Ar

chitektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, pracując kolejno na stanowiskach 

asystenta (1.10.2005 - 30.09.2011) oraz adiunkta (od 1.10.2011). 

1 Ustawia z dnia 14 marca 2003 r., o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach naukowych i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

z 2003 r. nr 65 poz. 595; Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2011 r., nr 84, poz. 455). 
2 Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć oso

by ubiegającej się o nadania stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). 
3 Gajdzicki M.: Numeryczne wyznaczanie sztywności stężenia przeciwskrętnego płatwi z zetownika giętego", rozprawa doktor

ska, Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, 2011. 
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3. Ocena osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta 

3.1. Ocena osiągnięcia naukowego wskazanego przez Habilitanta 

Dr inż. Michał Gajdzicki jako osiągnięcie naukowe zgodnie z Art. 16 Ustawy 1 oraz§ 3 

pkt 4a Rozporządzenia 2 wskazał cykl 5. publikacji, opatrzony we wniosku tytułem: Prze

ciwskrętne stężenie przez poszycie z blach trapezowych płatwi profilowanych na zimno 

i jego wpływ na ich nośność. Są to następujące, powiązane tematycznie publikacje: 

[1] Gajdzicki M.: Sheet-to-purlin fasteners arrangement and the value of rotational re

straint of cold-formed Z-purfins, Journal of Constructional Steel Research, 151, 

185-193, 2018, (publikacja z bazy JCR, impact factor: 2,509, pkt. MNiSW, A: 35). 

[2] Gajdzicki M.: Rotationa/ restraint provided to cold-formed Z-purfins by trapezoidal 

sheeting in negative position, International Association for Shell and Spatial Struc

tures, 24th LSCE International Seminar - Keynote Lecture, 2018, (rozdział w mono

grafii naukowej, pkt. MNiSW, 8:10). 
[3] Gajdzicki M., Goczek J.: Influence of Sheet-to-purfin Fastener Properties on the Rota

tional Restraint of Cold-formed Z-purfins, International Journal of Steel Structures, 17 

(2), 711-721, 2017, (publikacja z bazy JCR, impact factor: 0,609, pkt. MNiSW, A: 20; 

udział Habilitanta 75%). 
[4] Gajdzicki M., Goczek J.: Numer/ca/ determination of rotational restraint of cold-formed 

Z-pur/in according to EC3, International Journal of Steel Structures, 15 (3), 633-645, 

2015, (publikacja z bazy JCR, impact factor: 0,533, pkt. MNiSW, A: 20; udział Habili

tanta 50%). 
[5] Goczek J., Gajdzicki M.: The influence of the rotational spring stiffness on the buckling 

resistance of cold-formed zed purlin, International Association for Shell and Spatial 

Structures, 17th LSCE International Seminar, 2011, (rozdział w monografii naukowej, 

pkt. MNiSW, B: 5; udział Habilitanta 50%). 

Osiągnięcie naukowe składa się z 3. artykułów w czasopismach o zasięgu międzyna

rodowym, które znajdują się w bazie JCR oraz 2. referatów na międzynarodowym semi

narium ISCE, opublikowanych jako rozdział w monografii naukowej (z listy B MNiSW). 

Prace [1] (z listy A MNiSW) i [2] (z listy B MNiSW) są publikacjami autorskimi Habilitanta. 

Jego udział w powstaniu współautorskich prac [3]-[5] wynosi od 50% do 75%. 

Uzyskanie wymaganej nośności i sztywności profilowanych na zimno, smukłościen

nych płatwi lub rygli ściennych wymaga skrępowania ich przekroju przed przemieszcze

niem bocznym i zwichrzeniem. Zapewnia je połączenie ich stopek z trapezową blachą 

obudowy dachowej lub ściennej. Ogranicza ono przemieszczenie liniowe pręta w płasz

czyźnie obudowy i na obrót względem linii połączenia, o sztywności przeciwskrętnej Co. 

Tematyka osiągniecia naukowe dotyczy badań podatności połączenia między smukło

ściennym prętem stalowym o przekroju profilowanym na zimno (płatwią, ryglem ścien

nym, belką), a powierzchniowym elementem tarczowo-płytowym (stalową blachą trape

zową). Ich celem była identyfikacja właściwości sztywności przeciwskrętnej Co takiego 

połączenia. Określenie możliwie dokładnej wartości sztywności przeciwskrętnej Co jest 

kluczowym elementem poprawnej oceny nośności ww. prętów wg propozycji obliczenio

wej przyjętej w 4. Wyznacza się ją doświadczalnie (wg procedury podanej w 4), nume-

4 PN-EN 1993-1-3:2006 Eurokod 3 - Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-3: Reguły ogólne - Reguły uzupełniające 

dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno. 
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rycznie Oak np. w 3) lub oblicza się wg oszacowań zaproponowanych na podstawie ob

szernych badań Lindnera 5, 6, 7 i przyjętych w 4. Rekomendowane w 4 niezbędne dane do 

obliczenia sztywności przeciwskrętnej Co dotyczą najczęściej występujących przypadków 

analizowanego stężenia smuklościennych prętów przez poszycie z blach trapezowych. 

W [1] przedstawiono wyniki badań doświadczalnych oraz numerycznych MES sztyw

ności przeciwskrętnej Co ustrojów złożonych z 

• smuklościennych płatwi Z 200x1 ,5 o szerokościach pólek 53/48 i 68/60, 

• usztywnionymi blachami trapezowymi T 45x0,5 i T 55x0,5 w położeniu: 

o pozytyw (wąski pas blachy trapezowej przylega do półki górnej płatwi) oraz 

o negatyw (szeroki pas blachy trapezowej przylega do półki górnej płatwi), 

które są połączone z półką górną płatwi 
:., w każdej faldzie blachy trapezowej 1. łącznikiem mechanicznym (model 1 +1) lub 

:., w co drugiej faldzie (model 2+0) blachy trapezowej 2. łącznikami mechanicznym. 

Wyniki tych badań wykazały, że sztywność przeciwskrętna Co blachy trapezowej w po-

łożeniu negatyw, połączonej z płatwią w co drugiej jej faldzie 2. łącznikami (model 2+0) 

może być nawet ponad dwukrotnie większa, niż w przypadku wg modelu 1 +1. 

W [2] wykonano analizy porównawcze sztywności przeciwskrętnej Co otrzymanych 

z badań doświadczalnych przedstawionych w [1] z obliczonymi wg 4
• Stwierdzono, że 

w stosunku do wartości otrzymanych doświadczalnie, wieloskładnikowy (tzw. dokładny) 

wzór (10.17) w 4 zawyża sztywność przeciwskrętną Co średnio o 48%. W celu uniknięcia 

takiego przeszacowania, a także rozszerzenie (na 3 nowe sytuacje projektowe nie ujęte 

w 4) stosowania wzoru (10.17) zaproponowano jego odpowiednie korekty. 

Na podstawie wykonanych parametrycznych analiz numerycznych MES sztywności 

przeciwskrętnej Co połączeń płatwi (rygli ściennych) z blachami trapezowymi, w [3] wyka

zano, że wzór (10.17) w 4 może być stosowany również w przypadkach analizy połączeń 

z wkrętami oraz podkładkami o geometrii innej niż podano w 4. 

W [5] przedstawiono wyniki analiz wpływu sztywności przeciwskrętnej Co, w zakresie 

od O (pominięcie usztywnienia blachą trapezową) do nieskończoności (pełne ogranicze

nie obrotu przez blachę trapezową) na nośność ustrojów złożonych z płatwi Z 150x1 ,O, 

Z 150x2,0, Z 200x1,0 i Z 200x2,0 usztywnionymi blachami trapezowymi LTP 45x0,5 

i LTP 45x0,7. Wykazano istotny wpływ stężenia przeciwskrętnego smuklościennej płatwi, 

na jej nośność w przypadkach kombinacji obciążeń unoszących. 

W [4] przedstawiono wyniki obszernych badań, z zastosowaniem zaawansowanych 

modeli numerycznych, sztywności przeciwskrętnej Co połączeń płatwi z kształtowników 

giętych na zimno z blachami trapezowymi. Artykuł ten stanowi prezentację wyników ba

dań wykonanych w ramach rozprawy doktorskiej 3 dra inż. Michała Gajdzickiego i nie mo

że być oceniany jako publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego Kandydata 

w ubieganiu się o stopień dra habilitowanego. W tej sytuacji oceniane będzie osiągnięcie 

naukowe z wyłączeniem pracy [4]. 

5 Lindner J.: Slabilisierung von Tragem durch Trapezb/ache. Stahlbau 56 (1) (1987) 9-15. 

6 Lindner J., Gregull T.: Orehbettungswerte fur Oachdeckungen mit untergelegter Warmedammung. Stahlbau 58 (6) (1989) 

173-179. 
7 Lindner J., Groeschel F.: Drehbettungswerte far Profllblechbefestigung mit Setzbolzen bei unterschiedtich grossen Auflasten. 

Stahlbau 65 (6) (1996) 218--224. 
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Treści przedstawione w ocenianym cyklu publikacji [1]-[3] i [5] świadczą, że Habilitant 

ma bardzo dobre rozeznanie numerycznych i eksperymentalnych metod oceny nośności 

prętów smukłościennych usztywnionych blachami trapezowymi. Stanowią one cenny ma

teriał wyjaśniający złożoność zapisów normy 4, i w tym aspekcie należy je wysoko ocenić. 

Zgodnie z Art. 16 Ustawy 1 osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę postępowania 

habilitacyjnego powinno wnosić znaczący wkład autora w rozwój określonej dyscypliny 

naukowej lub artystycznej. Wnikliwa analiza 4. pozycji osiągnięcia naukowego tj. [1]-[3] 

i [5] nie pozwala niestety w sposób jednoznaczny pozytywnie rozstrzygnąć tej kwestii. 

Prace te dotyczą zagadnień ściśle związanych z procedurami projektowanymi konstrukcji 

smukłościennych. Nowych aspektów naukowych jest w nich niewiele, a za najważniejsze 

należy uznać wyniki badań eksperymentalnych i numerycznych przedstawione w [1] i [2]. 

W tej sytuacji wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny budownictwo jest zbyt skromny, by 

uznać go za spełniający wymagania Ustawy 1 oraz Rozporządzenia 2. 

Ocena: Przywołując ww. zastrzeżenia stwierdzam, że oceniane osiągniecie naukowe pt. 

Przeciwskrętne stężenie przez poszycie z blach trapezowych płatwi profilowanych 

na zimno i jego wpływ na ich nośność nie stanowi znaczącego wkładu Habilitanta 

w rozwój dyscypliny budownictwo w rozumieniu wymagań Art. 16 Ustawy 1. 

3.2. Ocena pozostałej części osiągnięć naukowych Habilitanta 

Ocenę pozostałej części osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta wykonano wg 

kryteriów podanych w Rozporządzeniu 2 . 

1 . Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Re

ports (JCR) 
• 3 współautorskie artykuły znajdujące się bazie JCR (z listy A MNiSW), tj. w: 

o Engineeńng Structures (impact factor: 2,751, pkt. MNiSW, A: 35; udział Ha

bilitanta 40%), 
o Journal of Mechanics (impact factor: 0,679, pkt. MNiSW, A: 15; udział Habi

litanta 30% ), 
o Journal of Theoretical and Applied Mechanics (impact factor: 0,636, 

pkt. MNiSW, A: 15; udział Habilitanta 40%), 

• 2 współautorskie referaty na międzynarodowych konferencyjnych naukowych 

znajdujące się bazie JCR (opublikowanych jako rozdziały w monografiach; 

pkt. MNiSW, B: 10; udział Habilitanta 50%). 

2. Zrealizowane oryginalne osiągnięcia projektowe, konstrukcyjne i technologiczne 

- brak. 

3. Udzielone patenty międzynarodowe i krajowe - brak. 

4. Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wy

stawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach i targach - brak. 

5. Monografie, publikacje naukowe w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 

innych niż znajdujące się w bazie, o której mowa w pkt 1 

o 3. współautorskie artykuły w lnżynieńi i Budownictwie - pkt. MNiSW, B: 6 oraz 

o 1. współautorski artykuł w Zeszytach Naukowych Politechniki Łódzkiej. 

Ponadto Habilitant opublikował 5. prac w wydawnictwach tzw. niepunktowanych. 
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6. Opracowania zbiorowe, katalogi zbiorów, dokumentacja prac badawczych, ekspertyz, 
utworów i dzieł arlystycznych - brak. 

7. Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reporls 
(JCR) zgodnie z rokiem opublikowania 

• sumaryczny impact factorwg listy JCR wynosi 7,721. 

8. Liczba cytowań publikacji według Web of Science (WoS) 

• liczba cytowań w bazie WoS wynosi 16 (wg bazy Scopus: 19). 

9. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS) 

• indeks Hirscha wg bazy WoS wynosi h = 3 (wg bazy Scopus: 3). 

1 O. Łączny dorobek punktowy Habilitanta, obliczony na podstawie punktacji z list A i B 
MNiSW, uzyskany za publikacje naukowe wynosi 114,8. 

11. Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w ta
kich projektach - brak. 

12. Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową 

Habilitant otrzyma! 3 nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej za działalność nau
kową (w 2014 r., 2015 r. i 2003 r.). 

13. Wygłaszanie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tema
tycznych 

Habilitant jest współautorem 3. referatów na 
• 1. międzynarodowej konferencji krajowej (XII Międzynawowej Konferencji Nau

kowo-Technicznej Konstrukcje Stalowe Wrocław 2011) oraz 
• 2. krajowych konferencjach (Konferencji Naukowo-Technicznej „ZK2014" Kielce 

- Suchedniów 2014 oraz Sympozjum Modelowanie w Mechanice Ustroń 2012). 

W wspólautorskich publikacjach przytoczonych w pkt. 1 oraz pkt. 5, dr inż. Micha! Gaj
dzicki zajmował się m.in.: 

• statecznością jedno i dwukierunkowo wstępnie pofałdowanych sinusoidalnie ścia
nek kształtowników stalowych, 

• symulacjami numerycznymi w programie ABAQUS modelowania metodą toleran
cyjnego uśredniania struktur o gradacyjnie zmieniających się właściwościach, 

• analizą porównawczą oceny nośności torów jezdnych jednoszynowych wciągników, 
obliczanych wg PN-B-03200 oraz PN-EN 1993-6, 

• badaniami wpływu rozmieszczenia łączników spajających poszycie z blachy trape
zowej z płatwią, na sztywność przeciwskrętną Co, 

• wyznaczaniem sprężystego momentu krytycznego zwichrzenia belki bocznie stężo
nej jednostronnym poszyciem. 

Ocena: Wskaźniki bibliometryczne dokonań naukowych Habilitanta (w WoS: impact fac
tor - 7,721, index Hirsha - 3, cytowania -16) wskazują, że analizowany dorobek 
publikacyjny spełnia wymagania stawiane wobec kandydatów aspirujących do 
stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo, o których mowa w 
Rozporządzeniu 2. Uzyskany po doktoracie Jego dorobek publikacyjny i inne for
my aktywności związane z nauką potwierdzają Jego istotną aktywność naukową. 
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3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy między

narodowej Habilitanta 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia 2 ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego 

oraz współpracy międzynarodowej habilitanta obejmuje poniższe analizowane kryteria. 

W aspekcie tych kryteriów osiągnięcia dra inż. Michała Gajdzickiego są następujące. 

1. Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 

krajowych - brak. 

2. Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w ko

mitetach organizacyjnych tych konferencji; 
2.1. Habilitant brał udział w 3. międzynarodowych konferencjach naukowych orga

nizowanych w Polsce, 
2.2. Habilitant nie był członkiem komitetu organizacyjnego konferencji naukowej. 

3. Otrzymane nagrody i wyróżnienia; 
Habilitant otrzymał 3. nagrody JM Rektora Politechniki Łódzkiej za wyróżniającą się 

działalność naukową. 

4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych - brak. 

5. Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami innych ośrodków 

polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z prze

mysłem - brak. 

6. Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism - brak. 

7. Członkostwo w międzynarodowych i krajowych organizacjach oraz towarzystwach na

ukowych - brak. 

8. Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki 

Habilitant prowadzi na Wydziale Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska 

Politechniki Łódzkiej wykłady oraz ćwiczenia z przedmiotów dotyczących m.in. kon

strukcji metalowych. 
Dr inż. Michał Gajdzicki jest współautorem skryptów dydaktycznych 

• Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wy

dawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2010, wydanie pierwsze (nakład 1000 egz.}, 

• Goczek J., Supeł Ł., Gajdzicki M.: Przykłady obliczeń konstrukcji stalowych, Wy-

dawnictwo Politechniki Łódzkiej, wydanie drugie zmienione, 2013 (nakład 500 egz.). 

Są one cenną pomocą dydaktyczną, z której korzystają studenci wydziałów budownic

twa w całym kraju, a także spełniają bardzo ważne zadanie wdrażania w Polsce euro

kodowskich zasad projektowania konstrukcji stalowych. 

W dorobku popularyzatorskim Habilitanta należy odnotować przeprowadzenie 

2. szkoleń dla członków Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa z zakresu 

projektowania konstrukcji stalowych wg Eurokodów (latach 2011 i 2012 - łącznie 8 go

dzin) oraz 1. szkolenia dla Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, o po

dobnej tematyce (w 2011 r.) - 3 godziny. 

Habilitant jest także współautorem 5. publikacji technicznych (o charakterze dydak

tycznym oraz popularyzatorskim) w czasopismach nie ujętych na liści B MNiSW 

(m.in. w Kwartalniku Łódzkim). 

--------------------
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9. Opieka naukowa nad studentami 

Habilitant był promotorem 38. dyplomowych prac magisterskich oraz 51. dyplomo

wych prac inżynierskich. 
W 2009 r. Habilitant założył Studenckie Koło Naukowego Projektowanie Konstrukcji 

Stalowych, którego jest opiekunem naukowym. Członkowie tego wyjątkowo prężnie 

działającego Studenckiego Koła Naukowego uczestniczyli w licznych konkursach kra

jowych oraz zagranicznych, uzyskując wiele nagród i wyróżnień. 

1 O. Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego 
Habilitant jest promotorem pomocniczym rozprawy doktorskiej Wojciecha Perliń

skiego pt.: Stateczność jedno oraz dwukierunkowo wstępnie pofałdowanych sinusoi

da/nie ścianek kształtowników stalowych. 

11. Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich - brak. 

12. Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicz

nej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przed

siębiorców 

Habilitant jest współautorem 2. opracowań dotyczących komputerowych programów 

obliczeniowych (dla firm Schrag Polska Sp. z o.o. oraz lntersoft Sp. z o.o.). 

Jest On także współautorem 57. orzeczeń technicznych dotyczących obiektów 

o konstrukcji stalowej. 
W ramach współpracy z firmami projektowymi dr inż. Michał Gajdzicki wykonał obli-

czenia statyczno-wytrzymałościowe wielu obiektów o konstrukcji stalowej m.in.: 

o 31 konstrukcji powierzchniowych (tj. zbiorników, silosów, kanałów spalin, itp.), 

o 6 konstrukcji na terenach sejsmicznych, 
o komina, 
o konstrukcji wsporczych słupów wysokiego napięcia. 

13. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych - brak; 

14. Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopi-

smach międzynarodowych i krajowych 
Habilitant jest recenzentem w czasopiśmie: 

o Journal of Constructional Steel Research, 2018, recenzja 1 artykułu, 

o Thin-Wal/ed Structures, 2017, recenzja 1 artykułu, 

o Advances in Structura/ Engineering, 2016, recenzja 1 artykułu. 

Wśród innych aktywności i osiągnieć Habilitanta należy wymienić m.in.: 

• powierzenie funkcji Prodziekana ds. Studiów Niestacjonarnych i Jakości Kształcenia 

w latach 2016-2019, 

• powierzenie funkcji koordynatora projektu Problem Based Learning (PBL) na kierun

ku Budownictwo w 2015 r.; wdrożenie w program kształcenie nowoczesnych metod 

nauczania opartych na metodach PBL. 

Przedstawione w tym punkcie pola aktywności dra inż. Michała Gajdzickiego pozwala

ją w podsumowaniu jednoznacznie pozytywnie i bardzo wysoko ocenić Jego działalność 

dydaktyczną, popularyzatorską i ekspertską oraz zadawalająco w zakresie współpracy 

międzynarodowej. 



8 

A. Biegus, Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej 
dra inż . Michała Gajdzickiego w postepowaniu habilitacyjnym prowadzonym przez Radę Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz wszczętym w dziedzinie nauk technicznych i dyscy
plinie budownictwo 

4. Wniosek końcowy 

Oprócz 5. publikacji ujętych w osiągnięciu naukowym, dorobek naukowo-badawczy dra 
inż. Michała Gajdzickiego uzyskany po doktoracie, który składa się z 17. prac (w tym 
m.in. 3. publikacji z bazy JCR oraz 3. artykułów w Inżynierii i Budownictwie), a także inne 
formy aktywności związane z nauką potwierdzają Jego istotną aktywność naukową. 

Pozytywnie i bardzo wysoko należy ocenić działalność dydaktyczną, popularyzatorską 
oraz ekspertską dra inż. Michała Gajdzickiego oraz zadawalająco Jego osiągnięcia w za
kresie współpracy międzynarodowej. 

Rozporządzanie 2 określa wiele szczegółowych kryteriów oceny dorobku kandydatów 
do stopnia doktora habilitowanego. Jest sprawą oczywistą, że nie wszystkie mogą być 
wypełnione w takim samym stopniu. Według Ustawy 1 imperatywny jest jednak dorobek 
naukowy, który nie może być zastąpiony osiągnięciami w innych polach aktywności kan
dydata. Podstawową kwestią, którą musiał rozstrzygnąć recenzent dotyczyła wartości 
naukowej przedstawianego osiągnięcia naukowego i dorobku zgodnie z Art. 16 Ustawy 1

. 

Niestety Habilitant w autoreferacie nie wskazuje na czym polega Jego wkład w rozwój 
dyscypliny budownictwo. 

Osiągnięcie naukowe dra inż. Michała Gajdzickiego o pt. Przeciwskrętne stężenie 
przez poszycie z blach trapezowych płatwi profilowanych na zimno i jego wpływ na ich 
nośność jest dokonaniem zbyt skromnym jakościowo, a także ilościowo (po wyłączeniu 
pracy [4]) i nie stanowi znaczącego wkładu Habilitanta w rozwój dyscypliny budownictwo 
w rozumieniu wymagań Art. 16 Ustawy 1. Nie wykluczam, że ewentualne wyjaśnienia Ha
bilitanta złożone przed Komisją Habilitacyjną mogą wpłynąć na zmianę mego stanowiska. 

Reasumując stwierdzam, że nadanie dr. inż. Michałowi Gajdzickiemu stopnia nauko
wego doktora habilitowanego w dyscyplinie budownictwo na podstawie przedłożonej do
kumentacji byłoby nieuzasadnione. 


