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Gdańsk, 4.11.2022 r. 

osiągnięcia naukowego i pozostałej aktywności naukowej, 

dorobku dydaktycznego, organizacyjnego oraz w zakresie popularyzacji nauki 

dr. inż. Leszka Czechowskiego 
w postępowaniu o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. 

Tytuł osiągnięcia naukowego: Nieliniowa analiza cienkościennych izotropowych 1 

gradientowych struktur płytowych poddanych obciążeniom mechanicznym lub/i 

termicznym. 

Podstawa opracowania opmn: Pismo Przewodniczącej Rady ds. Stopni Naukowych 

Politechniki Łódzkiej w dyscyplinach inżynieria mechaniczna i inżynieria materiałowa prof. 

dr hab. inż. Barbary Błażejczyk-Okolewskiej z dnia 5.09.2022 r. na podstawie uchwały tej 

rady Nr 36/9/IIK/2022 z dnia 2.09.2022 r. w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w 

postępowaniu o nadanie dr inż. Leszkowi Czechowskiemu stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. 

Przedstawiona poniżej opinia składa się z oceny osiągnięcia naukowego oraz pozostałej 

aktywności naukowej, oceny dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i w zakresie 

popularyzacji nauki oraz oceny końcowej. 

I. Ocena osiągnięcia naukowego 

I.1. Charakterystyka i ogólna analiza osiągnięcia - cel i zakres badań 

Dr inż. Leszek Czechowski przedstawił jako swoje osiągnięcie naukowe zatytułowane 

Nieliniowa analiza cienkościennych izotropowych i gradientowych struktur płytowych 

poddanych obciążeniom mechanicznym lub/i termicznym cykl 1 O publikacji powiązanych 

tematycznie, w tym 8 artykułów w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 

indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (w nawiasach podałem współczynniki 

wpływu wg bazy JCR, aktualne oraz pięcioletnie, a także liczbę cytowań wg bazy Web of 

Science - stan obecny): 

Al. Czechowski L., Kowal-Michalska K. (2013), Static and dynamie buckling of 

rectangular functionally graded plates subjected to thermal loading, Strength of 

Materials, 45 (6) (IF (2020)=0,620, IFs-year=0,741, liczba cytowań: 13); 
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A2. Czechowski L. (20 17), Analysis of dynamie responsc of functionally graded plate due 

to temperature pulse load, Composite Structures, 160, 625-634 (IF (2020)=5,407, IFs-year 

=5,536, liczba cytowań: 11); 

A3. Czechowski L. (2019), Study on strength and stiffness of WC-Co-NiCr graded 

samples, Materials, 12, 4166. IF (2020)=3,623, IFs-year=3,920, liczba cytowań: 2); 

A4. Czechowski L., Kołakowski Z. (2019), Analysis of the functionally step-variable 

graded plate under in-plane compression, Materials, 12, 4090. IF (2020)= 3,623, IFs-year 

=3,920, liczba cytowań: 4); 

AS . Czechowski L., Kołakowski Z. (2019), The study of buckling and post-buckling of a 

step-variable FGM box, Materials, 12(6), 918 (IF (2020)= 3,623, IFs-year=3,920, liczba 

cytowań: 5); 

A6. Czechowski L., K9dziora S., Kołakowski Z. (2020), The buckling and post-buckling of 

steel C-columns in elevated temperature, Materials, 13(1), 74 (IF (2020)= 3,623, IFs-year 

=3,920, liczba cytowań: 4); 

A7. Czechowski L., Gliszczyński A., Wiącek N. (2020), The collapse of titanium c-colurnn 

due to therrnal compression, Materials, 13(18), 4193 (IF (2020)= 3,623, IFs-year=3,920, 

liczba cytowań: 3); 

A8. Czechowski L. (2021 ), Determination of load-carrying capacity of C-profile glued Ti

Al column under temperature environment, Materials, 14(11), 30 13 (IF (2020)= 3,623, 

IFs-year=3,424, liczba cytowań: O). 

Ponadto do cyklu publikacji powiązanych tematycznie zgłoszono rozdział w 

anglojęzycznej monografii pt. Buckling of Plate Structures ;n Analytical, Numerical and 

Experimental Jnvestigations, którą opublikowało Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej , a 

także artykuł w International Journal of Applied Mechanics and Engineering. 

Należy podkreślić, że w powyższym wykazie są trzy prace autorskie Kandydata, a w 

pracach współautorskich, które mają od 2 do 3 autorów, miał istotny, a nawet kluczowy 

udział. Dotyczył on określenia koncepcji badań, przygotowania modeli numerycznych i 

przeprowadzenia obliczeń, prowadzenia badań doświadczalnych i opracowania ich wyników, 

analizy otrzymanych wyników oraz opracowania pierwszej wersj i artykułu. 

Pięcioletni sumaryczny współczynnik wpływu dla tych prac wyniósł 29,797 (bez 

podziału na współautorów), a aktualny indeks IF wynosi 27,765. Liczba cytowań tych 

artykułów wg bazy Web of Science - 42 (stan obecny), co można bez wątpienia ocenić 

pozytywnie. Wątpliwości budzi natomiast fakt, że tylko jedna praca została opublikowana w 

wiodącym dla dyscypliny inżynieria mechaniczna czasopiśmie naukowym - Composite 

Structures, a aż 6 prac w czasopiśmie Materials, charakteryzującym się, łagodnie mówiąc, 

"zróżnicowanym" poziomem naukowym (związane to jest bardziej z biznesowym, niż 

naukowym modelem wydawnictwa MDPI). Tę różnicę w jakości czasopism, a także i 

artykułów w nich zawartych, widać na podstawie liczby cytowań, która jest niższa w 

przypadku artykułów w czasopiśmie Materials (pomimo tego, że j est ono dostępne 

bezpłatnie. 

Uwzględniając wkład Kandydata w poszczególne publikacje, można stwierdzić, że 

zasadniczą Jego tematyką w wybranym cyklu prac były symulacje numeryczne i badania 

eksperymentalne wytrzymałości i stateczności materiałów izotropowych i gradientowych oraz 

struktur cienkościennych wykonanych z tych materiałów, obciążonych mechanicznie i 

termicznie. Problematyka poruszona w wyżej wymienionych pracach ma duże znaczenie, 

zarówno poznawcze, jak i utylitarne, przede wszystkim podczas projektowania nowoczesnych 
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konstrukcji mechanicznych pod kątem ich sztywności, wytrzymałości, stateczności i 

nośności, co ma bardzo istotny wpływ na niezawodną i bezpieczną eksploatację konstrukcji. 

Przedstawiona tematyka należy do dyscypliny naukowej: inżynieria mechaniczna (przede 

wszystkim mechaniki), a w szczególności do specjalności: mechanika materiałów oraz 

metody komputerowe mechaniki, a także w mniejszym stopniu - metody doświadczalne 

mechaniki. 

Celem badań, których wyniki przedstawiono w powiązanym tematycznie cyklu prac, 

było opracowanie metod badań eksperymentalnych i nieliniowego modelowania 

numerycznego zachowania się cienkościennych konstrukcji wykonanych z materiałów 

izotropowych i gradientowych, pod obciążeniem termicznym i mechanicznym, oraz 

wyznaczania ich sztywności, wytrzymałości, stateczności i nośności. Zakres badań 

przedstawionych w cyklu prac powiązanych tematycznie obejmował przede wszystkim: 

• modelowanie numeryczne z wykorzystaniem metody elementów skończonych 

stateczności dynamicznej płyty z materiału gradientowego ( ceramika-metal) pod 

obciążeniem wymuszonym rozkładem temperatury (po grubości ścianki), 

• modelowanie numeryczne odpowiedzi gradientowej płyty na strumień cieplny działający 

na jedną stronę płyty wywołujący zmienny w czasie rozkład temperatury, 

• analityczno-numeryczne modelowanie zachowania się płyty z materiału gradientowego 

pod termicznym obciążeniem impulsowym, z v,ykor?y.staniem równań Karmana oraz 

metody Bubnowa-Galerkina, 

• badania eksperymentalne właściwości wytrzymałościowych materiałów gradientowych 

WC-NiCr wytworzonych detonacyjną metodą nakładania warstw z proszków o 

odpowiednich proporcjach, 

• analiza dokładności modelowania za pomocą metody elementów skończonych 

zachowania się płyt i dźwigarów z materiału gradientowego w stanie krytycznym i 

pokrytycznym, przy założeniu różnej liczby i rozmieszczenia warstw w modelu, 

• badania doświadczalne nośności ceowników: stalowego oraz tytanowego, poddanego 

ściskaniu wskutek wzrostu temperatury, 

• badania eksperymentalne nośności ceowników klejonych złożonych z blachy 

aluminiowej i tytanowej w temperaturze otoczenia oraz podwyższonej. 

1.2. Ocena cyklu publikacji naukowych powiązanych tematycznie 

Oceniając wybór tematyki przedstawionego cyklu publikacji naukowych oraz zakres 

badań, uważam, że są one ambitne i o dużym stopniu trudności. Zawierają oryginalne 

osiągnięcia dr inż. Leszka Czechowskiego, najważniejsze z których omówię poniżej. 

1. Za zasadnicze osiągnięcie Habilitanta uznaję zaproponowanie modeli numerycznych 

wykorzystujących metodę elementów skończonych, pozwalających na symulacje 

dynamicznych odpowiedzi płyt lub struktur składających się z 4 płyt (dźwigar) 

gradientowych ( ceramika-metal) o zmiennym rozkładzie po grubości płyty. W 

obliczeniach wykorzystano kryterium stateczności dynamicznej Wolmira lub 

Budiansky'ego-Hutchinsona. Zadawano impulsowe obciążenie termiczne o różnym 

kształcie impulsu, którego czas trwania odpowiadał jednemu lub połowie okresu 

podstawowych drgań własnych płyty. Uwzględniono zarówno obciążenie wymuszonym 

rozkładem temperatury (po grubości ścianki), jak i strumieniem cieplnym działającym na 
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jedną slrunę płyty wywołujący zmienny w czasie rozkład temperatury, a także różne 

warunki brzegowe (np. podparcie przegubowe lub utwierdzenie płyty). 

Istotne są również otrzymane wyniki obliczeń numerycznych, które umożliwiają ocenę 

zachowania się płyt i dźwigarów w krótkim czasie trwania, porównywalnym z okresem 

podstawowych drgań własnych. Zwrócono uwagę na to, że tak jak w przypadku 

impulsowych obciążeń mechanicznych działających na struktury, krytyczne wartości 

dynamicznych obciążeń termicznych znacząco zależą od czasu trwania oraz kształtu 

impulsu oraz od warunków brzegowych podparcia płyty lub strnktury gradientowej. 

Wykazano, że najbardziej niebezpiecznym impulsem strumieniem ciepła okazał się, co 

jest oczywiste, impuls prostokątny. 

Należy dodać, iż Kandydat przeprowadził także szereg obliczeń numerycznych 

zachowania się gradientowych płyt i dźwigarów o skończonej, różnej ( od 5 do 15) liczbie 

warstw materiału gradientowego, poddanych obciążeniom statycznym. Wykorzystał do 

tego celu komercyjne oprogramowanie ANSYS. Dokonał analizy dokładności 

modelowania za pomocą metody elementów skończonych w zależności od liczby i 

ułożenia warstw, a w szczególności wpływu gradacji na siły krytyczne oraz na 

odpowiedź statyczną w zakresie pokrytycznym płyty i dźwigara. 

2. Ważne miejsce w dorobku Habilitanta zajmuje opracowanie klasycznej analityczno

numerycznej metody modelowania zachowania się płyty z materiału gradientowego pod 

wvływcm termicznego obciążenia impulsowego. Róvmanie 0risnjąr.e zar.h0wanie się 

płyty wyprowadzono, stosując klasyczną teorię płyt (równania Karmana) przy 

zastosowaniu jednoparametrowej funkcji ugięcia. Zmienne właściwości materiałowe 

zastąpiono pojedynczymi stałymi. Do rozwiązania zagadnienia geometrycznie 

nieliniowych równań wykorzystano ortogonalizacyjną metodę Bubnowa-Galerkina. 

Pominięto efekt tłumienia drgań. Nieliniowe równania różniczkowe zależne od czasu 

rozwiązano za pomocą metody Rungego-Kutty IV-rzędu. Do oceny stateczności 

dynamicznej zastosowano kryterium dynamicznej stateczności Budiansky'ego

Hutchinsona. 

Zaproponowaną metodę wykorzystano do wyznaczenia odpowiedzi dynamicznej płyty 

(ugięcia), podpartej przegubowo i utwierdzonej, w funkcji amplitudy prostokątnego 

impulsu temperatury przy zadanym rozkładzie temperatury po grubości : stałym, liniowo 

zmiennym i sinusoidalnie zmiennym, a także dla różnych wartości wykładników 

opisującego materiał gradientowy. Należy zwrócić uwagę na to, że dla rozważanych 

przypadków płyt gradientowych obciążonych termicznie zadanym impulsowym 

rozkładem temperatury po grubości, opracowana metoda analityczno-numeryczna daje 

zbliżone wyniki (np. ścieżki równowagi) do metody elementów skończonych, ale jest 

zdecydowanie szybsza (nawet kilkadziesiąt razy). 

3. Na szczególną uwagę zasługują wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych 

sztywności i wytrzymałości na zginanie próbek wykonanych zarówno z pojedynczych 

komponentów odpowiadającym danym warstwom gradientowym, jak i materiałów 

gradientowych. Badania obejmowały nie tylko wyznaczanie właściwości mechanicznych 

(również z wykorzystaniem nanoindentacji), ale także analizę struktury materiału 

gradientowego (rzeczywisty rozkład poszczególnych materiałów w warstwach) za 

pomocą badań mikroskopowych. Przeprowadzono weryfikację wytrzymałości i 

sztywności każdej warstwy zbudowanej w określonej proporcji dwóch składników WC i 

NiCr. Otrzymane wyniki zostały wykorzystane w modelowaniu za pomocą metody 

elementów skończonych. Mogą być one także wykorzystane do projektowania struktur z 

materiału gradientowego. 
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Należy zwrócić uwagę także na sposób wytwarzania próbek gradientowych WC-NiCr 

detonacyjną metodą nakładania warstw z proszków o odpowiednich proporcjach. 

4. Istotnym osiągnięciem Kandydata są także wyniki badań eksperymentalnych i symulacji 

komputerowych nośności izotropowych ceowników wykonanych ze stali, tytanu oraz 

klejonych - złożonych z blachy aluminiowej i tytanowej, obciążonych mechanicznie i 

termicznie, w temperaturze otoczenia oraz podwyższonej. Wyznaczono charakterystyki 

wytrzymałościowe ceowników w warunkach obciążeń mechanicznych oraz termicznych 

w zakresie przed- i pokrytycznym, zarówno w wyniku badań doświadczalnych, jak i 

obliczeń numerycznych. Postacie deformacji ceowników wyznaczano eksperymentalnie 

za pomocą metody cyfrowej korelacji obrazu (bezdotykowego systemu optycznego 

ARAMIS). Zwrócono uwagę na to, że zarówno mechaniczne właściwości, jak i nośność 

ceowników ze stopów tytanu, mocno zależą od temperatury (wzrost temperatury do 

około 200°C, powodował dwukrotny spadek nośności). W przypadku ceowników 

stalowych nie zauważono zjawiska wyraźnego spadku nośności wraz ze wzrostem 

temperatury do około 200°C. Ceowniki klejone (stop aluminium - klej - stop tytanu) 

wykazywały spadek nośności w temperaturze 200°C o około 2.5 razy względem nośności 

w temperaturze otoczenia. Zauważono także efekt pełzania materiału (przede wszystkim 

kleju i stopu aluminium) w podwyższonej temperaturze, a także delaminacji blach w 

miejscach podparcia (i przez to osobnym przenoszeniem obciążenia przez każdą z blach). 

Należy dodać, że porównanie wyników modelowania numerycznego oraz eksperymentu 

umożliwiało korektę modeli dyskretnych MES wykorzystywanych do prognozowama 

wpływu temperatury na zachowanie struktur i wyznaczanie ich nośności . 

1.3. Uwagi krytyczne i dyskusyjne 

Oceniany jednotematyczny cykl publikacji (z uwzględnieniem wkładu Kandydata w 

poszczególne publikacje) charakteryzuje się dość wysokim poziomem merytorycznym, 

niemniej niektóre kwestie wymagają wyjaśnienia. Ważniejsze uwagi krytyczne, w dużym 

stopniu dyskusyjne, chciałbym przedstawić poniżej. 

1. Pierwsza uwaga krytyczna/dyskusyjna dotyczy problemów z weryfikacją otrzymanych 

wyników obliczeń numerycznych (a także analityczno-numerycznych) struktur 

gradientowych pod wpływem obciążeń statycznych i dynamicznych, mechanicznych i 

termicznych. Porównywanie wyników analitycznych (lub analityczno-numerycznych) z 

wynikami obliczeń za pomocą metody elementów skończonych nie daje jednoznacznego 

wyniku. Daje tylko odpowiedź na pytanie, czy zastosowane metody numeryczne są 

właściwe. W obu przypadkach związki konstytutywne oraz geometryczne są takie same 

(z dokładnością do przyjętych uproszczeń) i nie jest wiadome z jaką dokładnością opisują 

one zjawiska zachodzące podczas obciążania rzeczywistych struktur gradientowych. 

Dopiero porównanie wyników symulacji numerycznych z wynikami badań 

eksperymentalnych może pozwolić na rzetelną ocenę przyjętych równań 

konstytutywnych materiału (uwzględniających proces jego degradacji), związków 

geometrycznych oraz zastosowanych metod numerycznych. Oczywiście, przygotowanie 

odpowiednich struktur gradientowych do badań doświadczalnych jest problemem samym 

w sobie i to bardzo kosztownym. 

2. Wykorzystanie charakterystyk materiałowych wyznaczonych w teście rozciągania próbki 

do modelowania/symulacji zjawisk zachodzących podczas ściskania materiału lub 

struktury może prowadzić do dużych rozbieżności. Szczególnie dotyczy to wyznaczania 

obciążeń krytycznych oraz pokrytycznego zachowania się struktury. W warunkach 
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obciążeń ściskających próbki lub struktury uzyskujemy znacznie wyższe (w sensie 

wartości bezwzględnej) wartości odkształceń liniowych niż w warunkach obciążeń 

rozciągających (gdzie mamy do czynienia ze znacznie intensywniejszymi procesami 

rozwoju uszkodzeń i pękania). Stąd też, charakterystyki materiałowe uzyskane w próbie 

rozciągania najczęściej nie obejmują takiego zakresu odkształceń jaki występuje podczas 

modelowania ściskanych struktur. Oprogramowanie metody elementów skończonych 

radzi sobie z tym problemem w taki sposób, że dokonuje ekstrapolacji charakterystyki, 

wykorzystując ostatni jej odcinek. Takie podejście może prowadzić do istotnych błędów 

podczas symulacji procesu odkształcania struktury, szczególnie w pobliżu stanu 

krytycznego. 

3. Ważne miejsce w modelowaniu procesów odkształcania i zniszczenia struktur 

warstwowych zajmuje problem nieidealnego połączenia warstw, zarówno klejonych, jak i 

zgrzewanych wybuchowo. Nieciągłości struktury na granicy warstw ( czyli 

(mikro )szczeliny między warstwami) mają istotny wpływ nie tylko na proces zniszczenia 

struktury (w zależności od stanu naprężenia mogą być potencjalnym miejscem rozwoju 

pęknięć), ale także wpływają np. na sztywność struktury. Należy wówczas uwzględnić 

powiązane z tym procesy dalszego rozwarstwiania ( delaminacji) pod wpływem 

obciążenia mechanicznego lub termicznego. O ile modelowanie tego typu zagadnień 

metodą elementów skończonych, pomimo wysokiego stopnia trudności, jest możliwe np. 

za pomocą elementów kohezyjnych lub wprowadzenie dodatkowych warstw 

uwzględniających lokalną zmia11y szły w11ości, o tyle identyfikacja doświadcznlnu 

nieciągłości materiału pomiędzy warstwami wymaga zastosowania specjalnych, trudnych 

do wykonania próbek oraz zaawansowanych metod badawczych i obliczeniowych, które 

są Kandydatowi znane. Problem ten może być uwzględniony w Jego przyszłych 

badaniach naukowych. 

4. Habilitant swoje zasadnicze osiągnięcia powinien publikować w uznanych czasopismach, 

wiodących dla dyscypliny inżynieria mechaniczna, takich jak Composites Part B: 

Engineering, czy też Composite Structures, a nie w czasopismach reprezentujących 

przede wszystkim podejście biznesowe, jakim jest wydawnictwo MDPI. W 

wydawnictwie tym można mieć zastrzeżenia co do wyboru opiniodawców, krótkiego 

czasu na recenzje, często uniemożliwiającego rzetelną ocenę przesłanej pracy, a także 

ogólnie postawienie na ilość, a nie jakość przyjmowanych do opublikowania prac (być 

może ze względu na wysokie opłaty za udostępnianie w trybie open access. Biorąc pod 

uwagę aktualną tematykę naukową prezentowaną w pracach Kandydata, dobrze byłoby 

aby wyniki Jego badań oceniali najlepsi specjaliści z tego zakresu. Recenzja wówczas 

często zawiera nie tylko uwagi krytyczne, ale także proponowane kierunki dalszych 

badań. 

1.4. Podsumowanie 

Uważam, że zaprezentowane w opiniowanym cyklu prac (z uwzględnieniem wkładu 

Kandydata w poszczególne publikacje) wyniki badań, a w szczególności opracowane metody 

i wyniki symulacji numerycznych i badań doświadczalnych cienkościennych elementów 

konstrukcyjnych z materiałów izotropowych i gradientowych, należy ocenić pozytywnie. 

Spełniają one, choć tylko w minimalnym stopniu, wymagania stawiane osiągnięciom 

naukowym w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno

technicznych. Wnoszą dość istotny wkład do rozwoju dyscypliny inżynieria mechaniczna 

(przede wszystkim mechaniki) . 
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Należy dodać to, że zdecydowana większość przedstawionych oryginalnych wyników 

badań Kandydata zostały opisane w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak 

Materials (7 prac) oraz Composite Structures (1 praca), gdzie przeszły proces opiniowania 

przez specjalistów z zakresu mechaniki materiałów oraz metod komputerowych mechaniki. 

Il. Ocena pozostałej aktywności naukowej 

Dr inż. Leszek Czechowski ukończył jednolite studia magisterskie na kierunku: 

mechanika i budowa maszyn na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej w 2003 r., 

uzyskując tytuł magistra inżyniera w specjalności: mechanika stosowana. W 2007 r. obronił 

pracę doktorską pt. Dynamiczna stateczność w zakresie sprężysto-plastycznym 

kompozytowych płyt prostokątnych poddanych złożonemu obciążeniu (promotor: prof. dr hab. 

inż. Katarzyna Kowal-Michalska). Stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie 

mechanika nadała Rada Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej. 

Po ukończeniu studiów w 2003 r. Kandydat został zatrudniony na stanowisku 

asystenta w Katedrze Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym 

Politechniki Łódzkiej, a następnie, w 2007 r., na stanowisku adiunkta w tej katedrze, gdzie 

pracuje do dnia dzisiejszego. Tam też wykonał większość badań naukowych, których wyniki 

zoslały µrze<lslawiuue w cyklu powiązanych tematycznie prac i w pozostałych publikacjach. 

Wyłączając publikacje wyszczególnione w cyklu prac powiązanych tematycznie 

(przedstawione w poprzednim rozdziale recenzji), na pozostały dorobek naukowy Kandydata, 

po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora nauk technicznych, składają się 45 prac, w tym: 

• 15 współautorskich artykułów w uznanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, 

indeksowanych w bazie Journal Citation Reports, 

• 12 artykułów w innych czasopismach o zasięgu krajowym, 

• 1 autorski rozdział w monografii opublikowanej przez wydawnictwo krajowe, 

• 9 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, 

• 8 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych. 

Spośród wyżej wymienionych oryginalnych prac twórczych opublikowanych po 

uzyskaniu stopnia doktora, chciałbym wyróżnić 4 artykuły ze względu na oryginalność 

tematyczną, rangę wydawnictwa oraz zaangażowanie Kandydata (w nawiasach podałem 

współczynniki wpływu wg bazy JCR, aktualne oraz pięcioletnie, a także liczbę cytowań wg 

bazy Web of Science - stan obecny): 

Bł. Czechowski L., Gliszczyński A., Bieniaś J., Jakubczak P., Majerski K. (2017), Failure 

of GFRP channel section beams subjected to bending - Numerical and experimental 

investigations, Composites Part B: Engineering, 111 , 112-123 (IF2020=9.078, IFs-year 

=8.234, liczba cytowań: 22); 

B2. Gliszczyfiski A., Czechowski L. (2017), Collapse of channel section composite profile 

subjected to bending. Part I: Numerical investigations, Composite Structures, 178, 383-

394 (IF2020=5.407, IFs-year=5.536, liczba cytowań: 14); 

B3. Czechowski L. , Bieńkowska M., Szewczyk W. (2018), Paperboard tubes failure due to 

lateral compression-experimental and numerical study, Composite Structures, 203, 132-

141 (IF2020=5.407, IFs-year =5.536, liczba cytowań : 7); 
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B4. Kołakowski Z., Czechowski L. (2019), Non-linear stability of the in-piane functionally 

graded (FG) plate, Composite Structures, 214, 264-268 (IF2020=5,407, IFs-year =5,536, 

liczba cytowań: 5). 

Kolejne 11 prac opublikowano w czasopismach indeksowanych w JCR, ale o 

mniejszym prestiżu naukowym: Journal of Theoretical and Applied Mechanic:s (1), Fibres 

and Textiles in Eastern Europe (1 ), Mechanika (1 ), Materials (7), Mechanics of Composite 

Materials (1). Pozostałych 12 artykułów zostało opublikowane w czasopismach niższej rangi, 

o zasięgu krajowym, takich jak: Mechanics and Mechanical Engineering (3), Mechanik (2), 

Postępy Nauki i Techniki (1), Journal of Kones, Powertrain and Transport (3), Przegląd 

Mechaniczny (1), Romanian Journal ofTechnical Sciences -Applied Mechanics (1) oraz The 

Archives of Automotive Engineering-Archiwum Motoryzacji (1 ). 

Pozytywnie można ocenić udział Habilitanta w konferencjach międzynarodowych z 

zakresu inżynierii mechanicznej (przede wszystkim mechaniki materiałów oraz metod 

doświadczalnych mechaniki). Po uzyskaniu stopnia doktora był On autorem lub 

współautorem 9 referatów na konferencje międzynarodowe, spośród których chciałbym 

wyróżnić te uznane, na których Kandydat osobiście wygłaszał referaty: 

• 12th, 13th, 14th, 15th Symposium: Stability of Structures (Zakopane, 2009, 2012, 2015, 

2018), 

• 4th Polish C:ongress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer 

Methods in Mechanics (Kraków 20 19), 

• 19111, 2 l5t International Conference on Composite Structures (Porto, 2016; Bolonia, 2018), 

• 3rd Int. Conference on Buckling and Postbuckling Behaviour of Composite Laminated 

Shell Structures (Braunschweig, 2015). 

Kandydat w dokumentacji przewodu habilitacyjnego wykazał 77 cytowań swoich prac 

wg bazy Web of Science (bez autocytowań) oraz 86 cytowań wg bazy Scopus (także bez 

autocytowań). Indeks Hirscha dla Jego dorobku publikacyjnego wg tych obu baz wynosi 6. 

Sumaryczny pięcioletni współczynnik wpływu (lmpact Factor) wszystkich 23 prac 

naukowych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports, autorstwa lub współautorstwa 

Kandydata, opublikowanych po obronie pracy doktorskiej wynosi obecnie 85,783 (bez 

podziału na współautorów), a aktualny sumaryczny aktualny IF wynosi 82,327. Wyniki te 

można ocenić jako jak najbardziej zadawalające w przypadku osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. 

Zainteresowania naukowe Kandydata po uzyskaniu stopnia doktora, poza tymi 

przedstawionymi w osiągnięciu naukowym, koncentrują się wokół następujących zagadnień: 

• symulacji numerycznych zachowania się płyty oraz panelu o zmiennej gradacji w 

płaszczyźnie płyty/panelu z uwzględnieniem różnych warunków brzegowych oraz 

sposobów obciążenia, w szczególności wyznaczenia sił krytycznych i ścieżek 

po krytycznych, 

• badań doświadczalnych i modelowania numerycznego nośności ceowników tytanowych 

poddanych ściskaniu, także w podwyższonej temperaturze, 

• modelowania odpowiedzi dynamicznej cienkościennych profili o różnych kształtach 

poddanych impulsowemu skręcaniu, 

• badań eksperymentalnych i modelowania numerycznego oddziaływania pola 

magnetycznego na ferromagnetyczne kule zatopione w elastomerze, 
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• testów wytrzymałościowych materiałów plecionych, wielowarstwowych i hybrydowych 

o skomplikowanej budowie, 

• analizy procesów zniszczenia ceowników wielowarstwowych złożonych z prepregu 

wzmocnionego włóknem szklanym, 

• numerycznego modelowania stanu naprężenia w papierowych opakowaniach poddanych 

obciążeniom mechanicznym, takich jak: zgniatane poprzecznie wielowarstwowe rury 

papierowe, zginane pięciowarstwowe tektury faliste, zginane tektury z rdzeniem w 

kształcie plastra miodu oraz ściskane tacki, 

• wytrzymałości i nośności polimerowych belek wzmocnionych wiązkami włókien 

szklanych poddanych zginaniu, a także innych kompozytowych elementów 

konstrukcyjnych stosowanych w pojazdach, 

• analizy właściwości mechanicznych polimerów biodegradowalnych z dodatkiem proszku 

grafenowego oraz węglowych nanorurek, 

• badań empirycznych zginania struktur przekładkowych typu „sandwich". 

Należy dodać, iż dr inż. Leszek Czechowski kierował tylko jednym krajowym 

niskonakładowym projektem badawczym uzyskiwanym w drodze konkursu: 

• 370483-2017/0l/X/ST8/00759 na temat Analiza wpływu rozkładu materiału 

gradientowego na jego właściwości mechaniczne, finansowanego przez Narodowe 

Centrum Nauki w ramach konkursu MINIATURA (realizowany w Politechnice Łódzkiej 

w latach 2017-20 18). 

Kandydat był za to wykonawcą 5 projektów Narodowego Centrum Nauki oraz 2 projektów 

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (POIG.01.03.01-00-006/08 oraz INNOTECH

K2/IN2/44/182458/NCBR/13). Wykazał też wykonawstwo szeregu badań zleconych na rzecz 

11 firm przemysłowych i ośrodków akademickich, takich jak: Saint-Gobain (2005), Aporter 

(2008), Lindab (2008-2009), WAT (2 prace, 2008-2009, 2011), BSH (2 prace, 2010), La 

Farge (2010-2011), 0KB (3 prace, 2010, 2018, 2019-2020), WZL Łódź (2012), InterSpace 

(2013), ABB (2016), AIRBUS HELIKOPTERS (2019). Opracował także ekspertyzę dla Sądu 

Karnego w Piotrkowie Trybunalskim. 

Niestety, Kandydat nie ma dorobku związanego z uzyskiwaniem praw ochrony 

własności przemysłowych. 

We wniosku dr inż. Leszek Czechowski wykazał miesięczny staż na Uniwersytecie w 

Luksemburgu w listopadzie 2021 roku. Dotyczył on problematyki wytwarzania i analizy 

wytrzymałościowej drukowanych próbek PLA wzmacnianych proszkiem grafenowym. 

Należy nadmienić, iż efektem współpracy Kandydata z Uniwersytetem w Luksemburgu jest 

publikacja w czasopiśmie indeksowanym w bazie JCR [A6] - czyli są efekty tej współpracy, 

choć z wcześniejszego okresu. 

Podsumowując, dorobek naukowy Habilitanta (z wyłączeniem publikacji 

wyszczególnionych w osiągnięciu naukowym) oceniam bardzo pozytywnie. Wysoko oceniam 

w szczególności współautorstwo 15 publikacji w uznanych czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym (indeksowanych w bazie Journal Citation Reports), cytowanych przez 

innych autorów (wg bazy Web of Science). Spełnia on z naddatkiem wymagania stawiane w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno-technicznych. 
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III. Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i w zakresie popularyzacji nauki 

Dorobek organizacyjny dr inż. Leszka Czechowskiego po uzyskaniu przez niego 

stopnia doktora, przedstawiony w dokumentacji, trudno jest ocenić pozytywnie. 

Zamieszczono w nim jedynie informację dotyczącą projektu UDA-POKL.04.01.0.1-00-

468/08 na temat Podwyższanie kompetencji kadry akademickiej i umiejętności absolwentów w 

aspekcie nowoczesnych metod analiz, symulacji i optymalizacji w procesie projektowania i 

eksploatacji, realizowanego w latach 2009-2011 , w którym Kandydat uczestniczył w roli 

trenera. Ponadto przez 4 lata administrował On stroną internetową Katedry Wytrzymałości 

Materiałów i Konstrukcji na Wydziale Mechanicznym Politechniki Łódzkiej. 

Nie ma żadnych informacji nt. organizacji konferencji naukowych i członkostwa w 

komitetach organizacyjnych lub naukowych. Nic także nie wiadomo o członkostwie w 

krajowych i międzynarodowych towarzystwach naukowych. Habilitant nie pełnił żadnych 

funkcji związanych z wydawaniem czasopism naukowych. 

Dr inż. Leszek Czechowski ma natomiast dorobek w zakresie recenzowania prac, 

także nadsyłanych do uznanych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Przygotował 16 

opinii dla następujących czasopism: Applied Sciences (6 recenzji), Biosystems Engineering 

(1 ), International Journal of Non-linear Mechanics (1 ), Marine Science and Engineering ( 1 ), 

Materials (3), Metals (1), Applied System Innovation (1), Sustainability (l), Roads and 

Bridges (l ). 

Dorobek dydaktyczny dr inż. Leszka Czechowskiego jest przede wszystkim 

związany z wykonywaniem zawodu nauczyciela akademickiego na Politechnice Łódzkiej , na 

studiach I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych. Prowadził On bowiem zajęcia 

dydaktyczne (wykłady, ćwiczenia oraz laboratoria) z takich przedmiotów, jak: wytrzymałość 

materiałów, mechanika oraz symulacje numeryczne z wykorzystaniem podstawie metody 

elementów skończonych na kierunkach realizowanych na różnych wydziałach (inżynieria 

materiałowa, mechanika i budowa maszyn, transport, mechatronika, elektrotechnika, 

papiernictwo i poligrafia), w tym również w Centrum Kształcenia Międzynarodowego 

Politechniki Łódzkiej (IFE - International Faculty of Engineering), w którym zajęcia 

prowadzone są w języku angielskim. Do wielu z nich opracował także materiały dydaktyczne, 

brał też czynny udział w opracowaniu nowych programów kształcenia. 

Wśród innych osiągnięć dydaktycznych wskazanych we wniosku można wymienić 

jeszcze promotorstwo 12 prac dyplomowych, w tym 5 prac magisterskich oraz 7 prac 

inżynierskich, a także nadzorowanie kierunkowych projekt zespołowy (6-krotnie). 

Kandydat ma również osiągnięcia w zakresie opieki naukowej nad doktorantami. 

Pełnił On rolę promotora pomocniczego w jednym zakończonym przewodzie doktorskim, a 

także pełni tę rolę w 2 otwartych przewodach doktorskich będących w toku. W dokumentacji 

nie zamieszczono żadnych informacji na temat tematyki tych prac i osób je wykonujących. W 

2019 roku był On członkiem komisji obrony pracy doktorskiej na Wydziale Nauki, 

Technologii i Medycyny Uniwersytetu w Luksemburgu. 

W dokumentacji zabrakło jakichkolwiek informacji nt. dorobku Habilitanta w zakresie 

popularyzacji nauki. 

Za osiągnięcia w pracy naukowej Habilitant dwukrotnie otrzymał nagrodę Rektora 

Politechniki Łódzkiej (nie podano w jakich latach). 

Przedstawiony do oceny dorobek dydaktyczny, organizacyjny i w zakresie 

popularyzacji nauki dr inż. Leszka Czechowskiego oceniam sumarycznie jako ledwie 

zadawalaj ący. Pozytywnie oceniam dorobek dydaktyczny, w szczególności pełnienie roli 
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promotora pomocniczego w jednym zakończonym i dwóch będących w toku przewodach 

doktorskich, a także promotorstwo 12 prac dyplomowych. Negatywnie oceniam dorobek 

organizacyjny oraz brak dorobku w zakresie popularyzacji nauki. 

IV. Ocena końcowa 

Podsumowując ocenę dorobku, przede wszystkim naukowego (w tym osiągnięcia 

naukowego) dr inż. Leszka Czechowskiego, stwierdzam, że: 

1) przedstawiony cykl publikacji naukowych powiązanych tematycznie (z uwzględnieniem 

wkładu Kandydata w poszczególne publikacje) spełnia w stopniu minimalnym 

wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

nauk inżynieryjno-technicznych. Osiągnięcia w nim przedstawione, w szczególności 

opracowane efektywne modele obliczeniowe (numeryczne i analityczno-numeryczne) 

oraz wyniki symulacj i numerycznych i badań doświadczalnych cienkościennych 

elementów konstrukcyjnych z materiałów izotropowych i gradientowych, wnoszą dość 

istotny wkład do rozwoju dyscypliny inżynieria mechaniczna (przede wszystkim 

mechaniki); 

2) Habilitant wykazał się dobrą znajomością zaawansowanych modeli materiałów, a także 

111elo<l komputerowych oraz metod doświadczalnych mechaniki, zastos0wanyr.h przede 

wszystkim do analizy, modelowania i badań eksperymentalnych procesów odkształcania 

i zniszczenia cienkościennych elementów konstrukcyjnych z materiałów izotropowych i 

gradientowych; 

3) całościowy dorobek naukowy Kandydata, po uzyskaniu przez Niego stopnia doktora 

nauk technicznych, spełnia z nadmiarem wymagania do uzyskania stopnia doktora 

habilitowanego, w szczególności autorstwo lub współautorstwo 23 publikacji w 

czasopismach o zasięgu międzynarodowym, indeksowanych w bazie JCR, 77 razy 

cytowanych (zgodnie z bazą Web of Science) przez innych badaczy (indeks Hirscha 6); 

4) ma On także bardzo dobry dorobek dydaktyczny, w szczególności dotyczący pełnienia 

funkcji promotora pomocniczego w I zakończonym i 2 otwartych przewodach 

doktorskich prowadzonych w Politechnice Łódzkiej. 

Uważam, że cykl publikacji powiązanych tematycznie oraz pozostała aktywność 

naukowa, a także dorobek dydaktyczny, organizacyjny oraz w zakresie popularyzacji 

nauki dr inż. Leszka Czechowskiego spełniają w stopniu minimalnym wymagania 

stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora habilitowanego przez Ustawę z dnia 

20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668). W 

związku z tym, choć bez pełnego przekonania, popieram wniosek o nadanie dr inż. 

Leszkowi Czechowskiemu stopnia doktora habilitowanego nauk inżynieryjno

technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna. 
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