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Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga     Warszawa, 2.07.2018 r. 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

Politechnika Warszawska 

00 645 Warszawa 

ul. Waryńskiego 1 

tel.  + 48 22 234 6293 

fax. + 48 22 825 1440  

e-mail: e.molga@ichip.pw.edu.pl 

 

 

 

OPINIA 

o całokształcie dorobku naukowego dr inż. Konrada WITKIEWICZA  

ze szczególnym uwzględnieniem  osiągnięcia naukowego pt.  

„Analiza teoretyczno-doświadczalna ogrzewania mikrofalowego w wybranych procesach 

suszarniczych i adsorpcyjnych„  

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych  

w dyscyplinie naukowej inżynieria chemiczna 

 

 

Informacje ogólne 

 

Pan Konrad Witkiewicz ukończył studia na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej 

Politechniki Szczecińskiej, gdzie w roku 2001 uzyskał dyplom magistra inżyniera w 

specjalności inżynieria chemiczna i procesowa za pracę pt. „Model numeryczny suszenia 

sublimacyjnego materiałów porowatych o strukturze nieuporządkowanej przy ogrzewaniu 

dwu-obszarowym kontaktowo-radiacyjnym”. 

Po ukończeniu studiów podjął studia doktoranckie, a doktorat w dziedzinie nauk 

technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna uzyskał w roku 2006 za rozprawę pt. 

„Modelowanie numeryczne suszenia sublimacyjnego materiałów ziarnistych przy ogrzewaniu 

mikrofalowym”, której promotorem był prof. dr hab. inż. Józef Nastaj.  

W roku 2006 został zatrudniony najpierw jako asystent naukowo-dydaktyczny, a w roku 

2008 jako adiunkt naukowo-dydaktyczny w Instytucie Inżynierii Chemicznej i Procesów 

Ochrony Środowiska na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej Politechniki 

Szczecińskiej (a po zmianie nazwy: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego 

w Szczecinie), gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. 

mailto:molga@ichip.pw.edu.pl
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Ocena dorobku naukowego i działalności zawodowej  

 

Przygotowana przez Habilitanta, złożona w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów i 

podlegająca ocenie dokumentacja składa się z wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego oraz 9 Załączników, zawierających kolejno: 

- dane kontaktowe, 

- poświadczoną kopię odpisu dyplomu uzyskania stopnia doktora nauk technicznych,  

- autoreferat w języku polskim i angielskim, 

- wykaz opublikowanych prac naukowych oraz informację o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki, 

- oświadczenia współautorów publikacji wchodzących w skład osiągnięcia naukowego,  

- wersję elektroniczną i papierową monografii: Konrad Witkiewicz, „Analiza teoretyczno-

doświadczalna ogrzewania mikrofalowego w wybranych procesach suszarniczych i 

adsorpcyjnych”, ISBN 978-83-7798-624-0 , BEL Studio, Warszawa-Szczecin, 2018, 

- kopie publikacji stanowiących podstawę postępowania habilitacyjnego, 

- kopie ważniejszych publikacji niebędących podstawą postępowania habilitacyjnego,   

-  płytę CD zawierającą elektroniczną kopię powyższych dokumentów. 

 

Stwierdzam, że dokumentacja ta spełnia wymagania formalne wymagania zawarte w Ustawie 

(o stopniach i tytule z dn. 14.03.2003- Dz.U. nr 65 poz. 595 z późniejszymi zmianami).  

 

Dobrą decyzją Kandydata było przygotowanie i załączenie rozprawy habilitacyjnej w 

postaci monografii. Decyzja ta jest w moim przekonaniu bardzo istotna, ponieważ w wykazie 

prac stanowiących cykl jednotematycznych publikacji dominują prace wieloautorskie – jedynie 

1 publikacja (dwustronicowa) w tym wykazie jest pracą, której jedynym autorem jest dr inż. 

Konrad Witkiewicz, a pozostałe 10 prac to artykuły wieloautorskie (w tym 7 prac to prace dwu-

autorskie z Profesorem Józefem Nastajem). Pozostałe prace niestanowiące jednotematycznego 

cyklu (publikacje wspierające) są również wieloautorskie. Przytoczona obserwacja nie jest 

zarzutem, ponieważ wskazuje na predyspozycje i umiejętności Kandydata do pracy zespołowej, 

ponadto z zamieszczonych w Załączniku 5 oświadczeń wynika, że udział Kandydata w 

publikacjach stanowiących jednotematyczny cykl - zarówno merytoryczny jak i wykonawczy 

- był zawsze znaczący i istotny. Jednak przy próbie ilościowej i jakościowej oceny 

indywidualnego wkładu Kandydata i oryginalności tego wkładu sytuacja taka mogłaby 

generować liczne niepewności recenzenta, a co za tym idzie powodować trudności przy ocenie 
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osiągnięcia naukowego Kandydata w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dn. 14 marca 2003 

roku.  

Przygotowanie monografii habilitacyjnej, w założeniu zwykle usuwa wymienione powyżej 

niepewności i dlatego jest przez recenzenta w tym indywidualnym przypadku pozytywnie 

odnotowane jako bardzo dobre rozwiązanie oraz rekomendowane dla innych kandydatów, jako 

rozwiązanie modelowe przy podobnej strukturze dorobku naukowego (tj. w przypadku 

wieloautorskich prac składających się na jednotematyczny cykl publikacji). 

 

Prace badawcze prowadzone przez Kandydata przed uzyskaniem stopnia doktora, 

kierowane przez prof. Józefa Nastaja, dotyczyły procesów suszenia sublimacyjnego materiałów 

ziarnistych przy ogrzewaniu mikrofalowym. Prace te obejmowały badania eksperymentalne 

oraz modelowe, a ich wynikiem była rozprawa doktorska oraz 8 publikacji (w tym 5 publikacji 

w materiałach pokonferencyjnych oraz 3 w czasopismach o ograniczonym zasięgu (m.in. 

Inżynieria i Aparatura Chemiczna).   

Badania te były wykonywane w ramach realizacji grantu promotorskiego PB3T09C02327 

(lata 2004-2006), w którym Kandydat był głównym wykonawcą. Przy tej okazji należy 

zauważyć, że jest to jedyny grant badawczy związany z tematyką badawczą Kandydata, w 

którym brał on znaczący udział. Udział Kandydata w innym projekcie badawczym dotyczącym 

badania procesu ETSA jest symboliczny.     

 

Po uzyskaniu stopnia doktora, dr inż. Konrad Witkiewicz, w swej działalności naukowej 

kontynuował tematykę zastosowań ogrzewania mikrofalowego w procesach suszarniczych i 

adsorpcyjnych. Zakres uprzednio prowadzonych prac związanych z procesem suszenia 

sublimacyjnego Habilitant rozszerzył o zagadnienia związane z suszeniem materiału 

spożywczego i sorbentu węglowego (odpowiednio słabego i doskonałego  dielektryka) oraz 

mannitolu i zeolitu (do badań podstawowego i wtórnego etapu procesu suszenia). Prace te 

zawierały  zarówno badania doświadczalne jak i teoretyczne, a ich plonem był zestaw 

publikacji: 8 publikacji przedstawionych jako jednotematyczny cykl publikacji stanowiących 

osiągnięcie naukowe (w tym rozprawa habilitacyjna) oraz 3 publikacji wspierających.     

Drugim istotnym elementem prowadzonych przez Kandydata na tym etapie badań było 

zastosowanie ogrzewania mikrofalowego w procesach desorpcyjnych – tj. regeneracji złoża 

adsorbentu. Prace doświadczalne i te związane z modelowaniem prowadzono dla wybranych 

układów adsorpcyjnych (kombinacja węglowego lub nie węglowego adsorbentu (węgiel 

aktywny i zeolit HiSiv 1000) oraz polarnego i niepolarnego adsorbatu (propanol-2-ol i toluen). 
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W wyniku tych badań powstały 4 publikacje (w tym monografia habilitacyjna) 

przedstawionych jako jednotematyczny cykl publikacji oraz 3 publikacje z listy publikacji 

wspierających.  

Pozostałe osiągnięcia naukowe Kandydata, związane są z modelowaniem równowag 

adsorpcyjnych, zarówno dla układów z adsorbatami w fazie ciekłej jak i gazowej. Wyniki tych 

badań opublikowano 9 publikacjach wspierających jego dorobek. 

Uzyskane przez Kandydata na tym etapie badań wyniki (po doktoracie) zostały 

opublikowane w cyklu prac przedstawionych jako osiągnięcie naukowe, na które składają się 

11 pozycje, w tym: 1 monografia, 1 rozdział w monografii, 7 publikacji w czasopismach z bazy 

JRC, 2 publikacji w czasopismach z listy MNiSW. Jako dorobek wspierający przedstawiono 5 

publikacji w czasopismach oraz 2 udzielone patenty (etap oczekiwania na uprawomocnienie).   

Przy ocenie dorobku uderza brak doświadczenia Kandydata w kierowaniu grantami 

badawczymi (a więc i w pozyskiwaniu tych grantów). Podczas całego okresu pracy po 

doktoracie (a więc w ciągu 12 lat), Kandydat nie kierował i nie brał udziału jako wykonawca 

w żadnym grancie (z jednym wspomnianym powyżej wyjątkiem grantu  niezwiązanego z jego 

głównym obszarem działalności naukowej). Sytuacja taka wskazuje na niezbyt duże 

predyspozycje Kandydata do prowadzenia samodzielnej działalności naukowej, chociaż 

chciałoby się wierzyć, że po uzyskanie stopnia doktora habilitowanego wystąpi on i uzyska 

własny grant badawczy umożliwiający jego dalszy rozwój naukowy.  

Następnym brakiem, jaki rzuca się w oczy przy ocenie działalności naukowej Kandydata, 

to brak jakiejkolwiek współpracy zagranicznej, w tym brak zwyczajowego stażu 

podoktorskiego oraz współpracy z ośrodkami krajowymi. Bez dobrze rozwiniętej współpracy 

krajowej i/lub zagranicznej oraz bez czynnego udziału w zagranicznych konferencjach 

naukowych trudno sobie wyobrazić funkcjonowanie Kandydata jako pełnowartościowego 

samodzielnego pracownika naukowego.  

Podsumowując ilościowy dorobek naukowy dr inż. Konrada Witkiewicza, należy 

odnotować (zgodnie z bazą Web of Science na dzień 25 stycznia 2018 r.) 15  publikacji.  Liczba 

cytowań wynosi 43 (bez autocytowań 35), natomiast indeks Hirscha wynosi 3. Sumaryczny 

współczynnik IF, obliczany zgodnie z rokiem wydania publikacji dla prac po doktoracie, 

wynosi: 17,17.  

Na podstawie tych wskaźników, ilościowy dorobek naukowy dr inż. Konrada Witkiewicza 

należy ocenić jako zwyczajowo wystarczający do ubiegania się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego. Chociaż stosunkowo mała liczba cytowań (a więc i wartość indeksu Hirscha) 

wskazuje na raczej ograniczony zasięg prac opublikowanych przez Habilitanta. 
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Przedstawiony opis działalności dydaktycznej wskazuje, że dr inż. Konrad Witkiewicz jest 

doświadczonym i wartościowym nauczycielem akademickim o sporym dorobku w tej 

dziedzinie. W swojej jednostce macierzystej Kandydat przygotował i prowadził wykłady, 

ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne oraz projektowe z 16 przedmiotów, pokrywających 

szerokie spektrum tematyczne właściwe dla dyscypliny inżynieria chemiczna. Na intensywną 

działalność dydaktyczną Kandydata składają się również opracowania sylabusów KRK do 10 

przedmiotów, opieka naukowa nad 13 pracami dyplomowymi magisterskimi i inżynierskimi 

oraz 2 doktoratami. Warta odnotowania jest również działalność na polu popularyzacji nauki 

oraz udział w komisjach egzaminacyjnych dyplomowania.  

Działalność organizacyjna wskazuje, że dr inż. Konrad Witkiewicz jest w swej jednostce 

dość aktywnym członkiem społeczności akademickiej. Na tę działalność składają się m.in.  

udział w pracach zespołu przygotowującego raport samooceny do akredytacji, przewodniczenie 

Komisji Ankietyzacji, Członkostwo w Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.   

         

Przystępując do oceny merytorycznej dorobku naukowego dr inż. Konrada Witkiwicza 

nawiążę do myśli wyrażonej na wstępie, w której chwaliłem dobrą decyzję Kandydata o 

przygotowaniu rozprawy habilitacyjnej w postaci monografii. Przedłożone do oceny 

opracowanie pt. „Analiza teoretyczno-doświadczalna ogrzewania mikrofalowego w wybranych 

procesach suszarniczych i adsorpcyjnych” można potraktować jako udaną próbę 

merytorycznego podsumowania i przedstawienia w sposób całościowy i uporządkowany 

dorobku naukowego Kandydata. Z drugiej strony monografia ta jest wartościowym 

opracowaniem systematyzującym zagadnienia dotyczące zastosowań ogrzewania 

mikrofalowego w procesach suszenia i desorpcji.  

 

Przedstawiona do oceny monografia ma objętość 156 stron. Praca składa się z 6-ciu 

numerowanych oraz 4 trzech nienumerowanych rozdziałów zawierających. Te ostatnie 

zawierają streszczenie (zatytułowane Od Autora), spis stosowanych oznaczeń, bibliografię oraz 

streszczenie w języku angielskim (nie wykazane w spisie treści).  

W monografii przedstawiono wyniki przeprowadzonych prac badawczych, zarówno 

eksperymentalnych jak i teoretycznych oraz opracowane modele propagacji mikrofal 

elektromagnetycznych i dyssypacji energii tych fal w ciepło w ogrzewanych materiałach. 

Analiza ta jest podstawą do opracowania narzędzi pozwalających określać warunki 

efektywnego zastosowania mikrofal w suszeniu sublimacyjnym i procesach desorpcji. 
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Zasadnicze rozdziały monografii poświęcone są kolejno: ogólnym informacjom 

dotyczącym zastosowań ogrzewania mikrofalowego w inżynierii procesowej, podstawom 

teoretycznym ogrzewania mikrofalowego oraz metodom określania wydajności wewnętrznego 

źródła ciepła w ogrzewaniu mikrofalowym w zastosowaniach do procesów suszenia 

sublimacyjnego oraz regeneracji adsorbentu przez desorpcję temperaturową. 

Przeprowadzone prace opisano metodycznie – najpierw sformułowano model wydajności 

wewnętrznego źródła ciepła, który uwzględnia efekty propagacji i interakcji fal, kształt 

aplikatora oraz ogrzewanego materiału (Rozdział 3), a w kolejnych rozdziałach analizowano 

możliwości zastosowań ogrzewania mikrofalowego w procesie suszenia sublimacyjnego 

(Rozdział 4) oraz procesie regeneracji adsorbentów (Rozdział 5).  

Dla modelownia procesu suszenia sublimacyjnego wspomaganego promieniowaniem 

mikrofalowym (MSS), przeprowadzonego dla układu z falowodem prostokątnym pracującym 

w warunkach rezonansowych,  sformułowano jednowymiarowe modele procesu - odpowiednio 

dla podstawowego oraz wtórnego okresu suszenia. W modelu uwzględniono obecność 

ruchomej granicy sublimacji lodu.  Model matematyczny dla pierwszego etapu suszenia 

sublimacyjnego weryfikowano z udziałem wyników własnych badań doświadczalnych (dla 

wołowiny i Sorbonitu) uzyskując zadowalające dopasowanie.  

Modelowanie procesu regeneracji adsorbentów – tj. mikrofalowe ogrzewanie 

cylindrycznego złoża ziarnistego, prowadzono dla nierezonansowego aplikatora 

cylindrycznego  z osiowo umieszczoną anteną. Dla takiego układu sformułowano 

dwuwymiarowy model procesu desorpcji, który weryfikowano z udziałem wyników własnych 

badań doświadczalnych przeprowadzonych dla dwu rodzajów adsorbentów: węgla aktywnego 

BPL i zeolitu HiSi 1000 oraz dwu rodzajów adsorbatów: propanolu-2-ol i toluenu. Dla 

badanych układów uzyskano zadowalające dopasowanie.     

Na podstawie przeprowadzonej analizy sformułowano wnioski, które potwierdziły 

możliwości efektywnego zastosowania wspomagania mikrofalowego w procesach suszenia 

sublimacyjnego oraz regeneracji adsorbentu. Sformułowane i zweryfikowane modele mogą 

stanowić przydatne narzędzie do projektowania ww. procesów oraz określania zakresu 

warunków pracy takich urządzeń.   

Należy podkreślić, że Kandydat zajmował się opisem procesów obejmujących zarówno 

złożoną naturę propagacji promieniowania mikrofalowego, jak i procesy równoczesnego 

przenoszenia ciepła oraz masy, a w przypadku suszenia sublimacyjnego również przemiany 

fazowej. Sformułowanie równań modelowych oraz uzyskanie rozwiązań dla tak złożonych 

układów nie jest zadaniem trywialnym i wymagało od Kandydata znajomości zasad inżynierii 
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chemicznej, teorii propagacji fal oraz interakcji promieniowania mikrofalowego z materią, a w 

końcu dobrej znajomości technik numerycznych umożliwiających rozwiązanie złożonych 

układów równań modelowych.  

Jedyna  uwaga polemiczna jaka nasunęła mi się podczas analizy proponowanych przez 

Kandydata modeli, związana jest z przyjęciem ciągłości ośrodka, w którym następuje 

propagacja promieniowania mikrofalowego. Dla kompletności opisu można by oczekiwać 

analizy wpływu rozmiarów ogrzewanych elementów (drobin materiału suszonego oraz ziaren 

adsorbentu) na intensywność wewnętrznych źródeł ciepła. Uwaga ta w niczym nie osłabia 

jednak mojej ogólnie pozytywnej oceny przeprowadzonych prac badawczych.   

Podsumowując stwierdzam, że osiągniecie naukowe przedstawione przez dr inż.  Konrada 

Witkiewicza, w postaci rozprawy habilitacyjnej oraz jednotematycznego cyklu publikacji, 

zawiera istotne elementy nowości naukowej i stanowi znaczący wkład do rozwoju wiedzy na 

temat zastosowań promieniowania mikrofalowego do wspomagania procesów stosowanych w 

inżynierii chemicznej.      

 

Wniosek końcowy 

 

Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę wniosku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego oraz pozytywne oceny dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego Pana dr inż. Konrada Witkiewicza, stwierdzam, że Habilitant 

spełnia wszystkie ustawowe warunki (zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) z 

późniejszymi zmianami) stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego 

nauk technicznych. W związku z powyższym zwracam się do Rady Wydziału Technologii i 

Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

o dopuszczenie Pana dr inż. Konrada Witkiewicza do dalszych etapów przewodu 

habilitacyjnego. 

 

 

 

 

 


