Kraków, 4.03.2020 r.

Dr hab. inż- Piotr Dziensa, proc PK
Politechnika Krakossska im. Tadeusm Kościuszki w Krakowie
Katedra Energetyki
ul. Warszav,ska 24, 31-155 Kraków

RECENZJA
dorobku naukowego oraz istotnej aktywności naukowej

dr inż. Aldony KLUCZEK
w nșiązku z wszczętym postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
1. PODSTAWAFORMALNAOP}ăCOWANIA RECENZJI
Podstawą dla »konania niniejszej opiniijest pismo ProdziekanaWydziałuMechanicznego
Politechniki Krakowskiej, dr hab. inż Marka Kozienia, Prof. PK, nr M.00.520.8/2020z dnia
15 stycznia 2020r. (wystawione zgodnie z pismem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów nr
BCK-VI-L-9645/2019)wraz z umową na wykonanie recenzji. Recenzję opracowano w
oparciu o UstawĘz dnia 14.marca 2003 r. o stopniachnaukowychi tytule naukowym(tekst
jednolity, DzU. z 2016 r. poz- 882) i Rozporz41zenieMinistra Nauki i Szkolnictsva
Wyższego z 01.09.2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o
nadanie stopnia doktora habilitov,anego(DzU. Nr 196,poz 1165).

Otrzymałem kopię dokumentacji w wersji papierov,ej przewodu obejmującą wniosek
Habilitanlki do Centralnej Komisji ds. Słopni i Tylułów wraz z załącznikami:
Zał. 1. Kopia odpisu dyplomu doktora nauk technicznych;

Zał. 2a. Autoreferat w języku polskim;
Zał. 2b. Autoreferat w języku angielskim;
Zał. 3. Wykaz opublikowanychprac naukowych;

Zał. 4. Oświadczeniewspółautora
Zał. 5. Dane bibliometryczne,nagrody, odznaczenia i dyplomowych

Zał. 6. Kwestionanuszosobowy
Zał. 7. Prace stanomące osiągnięcie naukowe główne osiągnięcie naukowe;

2. SYLWETKAHABILITANTKI
Pani Aldona Klucz2k urodziła się 18 września 1981 r. w Kozienicach. Studia magisterskie na
Politechnice Warszawskiej(na kierunkuMechanikai Budowa Maszyn w zakresie Inżynierii
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Produkcji) ukohczyla w 2006 roku. W 2013 roku obronila dysertacjq pt. "Influence of
manufacturing techniques on the sustainable development of enterprises producing heating
devices", uzyskujqc stopiefi doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja
maszyn. Promotorem rozprawy doktorskiej byl prof. dr hab. ini. Wladyslaw Wlosifiski. Od
2008 roku habilitantka zatrudniona jest w Instytucie Organizacji System6w Produkcyjnych
Wydzialu Iniynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (w latach 2008-13 na stanowisku
asystenta, od roku 2013 adiunkta naukowo-dydaktycznego). Ponadto habilitantka ukoficzyla
studia podyplomowe z Zarzqdzania Jakogciq, Srodowiskiem i Bezpieczehstwem Pracy (200708) oraz Komercjalizacji Nauki i Technologii —Manager Innowacyjnoéci (2009-10). W latach
2013-14 Habilitantka odbyla roczny stat post-doktorski w ramach Fundacji Dekaban Fellow

na Uniwersytecie w Michigan. W latach 2015-2018 ukohczyla siedem kurs6w zwiqzanych
glöwnie z zarzqdzaniem projektami oraz audytem wewnqtrznym.

3. OCENA OSIAGNIFtCIANAUKOWEGO
Habilitantka wyspecyfikowal do oceny jako osiqgniqcie naukowe (Art. 16, p.2, Ustawy z dnia
14 marca 2003, z pöiniejszymi zmianami wprowadzonymi ustawq z dnia 18 marca 2011 oraz
Rozporz4dzenie MNiSW z dnia 01 wrzeénia 2011, Dz. U. 196, poz 1165) 21 prac
stanowiqcych cykl jednotematycznych publikacji, pod tytulem „Wieloaspektowy ro:wöj
in±ynierii produkcji: procesy i technologie ukierunkowane na efektywno,ééenergetycznq"

3.1 Zawarto{é merytoryczna osiqgniqcianaukowego
W sklad publikacji stanowiqcych osiqgnigcie naukowe wchodzq•

I.

Monografia

[l] Kluczek A. Energy Sustainability Sensing in Manufacturing: Overview, Perspectives and
Assessment Approaches, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2019,
166 s.

Il.

Artykuly:

[21 Kluczek A., Application of best available techniques in an enterprise producing heating
devices, Journal of Cleaner Production 83, 2014, 444-453. Impact Factor = 5.651, Punktacja
MNiSW 40 pkt, udzial procentowy —100%

[31 Kluczek A., Assessment of the eco-efficiency of manufacturing processes based on MFALCAMFCA methods. Environmental Engineering and Management Journal, 18, 2019, 465477. Artykul makceptowany w grudniu 2015 r. Impact Factor = 1.334, Punktacja MNiSW 15
pkt, udzial procentowy —100%
[41 Kluczæk A., Gladysz B., Analytical Hierarchy Processrrechnique for Order Preference by
Similarity to Ideal Solution-based approach to the generation of environmental improvement

options for painting process. Results from an industrial case study. Journal of Cleaner
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Production 101, 2015, 360-367. Impact Factor = 5.651, Punktacja MNiSW 40 pkt, udzial
procentowy —50%

[51 Kluczek A., An overall multi-criteria approach to sustainability assessment of
manufacturing processes, Procedia Manufacturing 8, 2017, 136—143.Punktacja MNiSW 15
pkt, udzial procentowy —100%

[6] Kiuczek A., Application of multi-criteria approach for sustainability assessment of
manufacturing processes, Management and Production Engineering Review 3, 2016, 62-78.
Punktacja MNiSW 12 pkt, udzial procentowy —100%

[71 Kluczek A., Quick Green Scan: A Methodology for Improving Green Performance in
Terms of Manufacturing Processes, Sustainability 9(1), 2017, 88. Impact Factor = 2,08,
Punktacja MNiSW 20 pkt, udzial procentowy —100%
[81 Kluczek A., Efektywnoéé energetyczna jako element zröwnowaionego rozwoju [w:]
Doskonalenie metod z.arzqdzaniaprodukcjq wybranych przedsiqbiorstwach sektora MSP,
Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016, pp. 173-195. Punktacja
MNiSW 5 pkt, udzial procentowy —100%

[9] Kluczek A., Olszewski P., Wielokryterialneaspekty audytu energetycznegow sektorze
przemyslowym Stanöw Zjednoczonych. Cieplownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja 45/11,
2014, 420428. Punk-tacjaMNiSW 10 pkt, udzial procentowy -

[10] Kluczek A., Olszewski P., Energy audits in industrial processes, Journal of Cleaner
Production 142, Part 4, 2017, 3437-3453. Impact Factor = 5.651, Punktacja MNiSW 40 pkt,
udzial procentowy —50%
[1 1] Kluczek A., Industrial Plants Performance Evaluation Using Dynamic DEA, Research in
Logistics & Production 6 (5), 2016, 465-476. Punktacja MNiSW 8 pkt, udzial procentowy —
100%

[12] Kluczek A., Assessing measures of energy efficiency improvement opportunities in the
industry. LogForum 13 (l), 2017, 29-38. http://dx.d0i.org/lO.17270/J.LOG.2017.1.3,
Punktacja MNiSW 13 pkt, udzial procentowy —100%

[131 Kluczek A., An environmental sustainability assessment of energy emciency for
production systems, DEStech Transactions on Engineering and Technology Research, open
access, 2017, DOJ: 10.12783/dtetr/icpr2017/17693.Punktacja MNiSW 15pkt•, Udzial
procentowy —100%

(14) Kiuc;æk A., Gladysz B., A framework for strategic assessment of far-reaching
technologies: A case study of Combined Heat and Power technology. Journal of Cleaner
Production 167, 2017, 242-252. Impact Factor = 5.651, Punktacja MNiSW 40 pk•t,udzial
procentowy —50%
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[151 Kluczek A., A conceptual framework for sustainability assessment for technology.
Zeszyty Naukowe Politechniki Slqskiej, Seria: Organiz.acja i Zarz4dzanie, vol. 113, no. 1991,
2018. Punktacja MNiSW 11 pkt, udzial procentowy - 100%

[161 Kluczek A., An analysis of the accuracy of selected indicators for sustainability
assessment of energy savings performance projects supporting the life cycle analysis,
Economic and Environmental Studies 18 (2), 2018, 665-687. Punktacja MNiSW 13 pkt,
udzial procentmvy —100%

[17] Kluczek A., Szymczyk J., Increasing energy efficiency of hot-dip galvanizing plant and
reducing its environmental harm, Journal of Power Technologies 97(5), 2018, 349-358.
Punktacja MNiSW 12 pkt, udzial procentowy —50%

[181 Kluczek A., Dynamic energy LCA-based assessment approach to evaluate energy
intensity and related impact for the biogas CHP plant as the basis of the environmental view
of sustainability, Procedia Manufacturing 21, 2018, 297-304. Punktacja MNiSW 15 pkt,
udzial procentowy —100%

[19] Kluczek A., Unstandardized LCA-based technology sustainability assessment for
alternative energy scenarios for cogeneration system. Proceeding of XV International
Conference on Multidisciplinary Aspects of Production Engineering —MAPE, vol. 1, Issue 1,
2018, 777-785. Punktacja MNiSW 15 pkt, udzial procentowy —100%
[201 Kluczek A., An energy-led sustainability assessment of production systems — an
approach to improving energy efficiency performance; artykul zaakceptowany w dniu
16.04.2019 r. , w druku,

4.407, Punktacja MNiSW 40 pkt, udzial procentowy —100%.

[21] Kluczek A, Design for the three-pronged energy sustainability: a research challenge, The

Intemational Conference on Innovative Applied Energy (IAPE '19), Oxford, United
Kingdom, 14-15 March 2019, [zaakceptowanydo druku w materialach pokonferencyjnych,
obecnie dostgpny online); oczekiawana punktacja MNiSW 15 pkt, udzial procentowy —100%.

Pigtnagcie publikacji jest wylqcznie autorstwa Habilitantki, a w piqciu pozostalych udzial dr
Kluczek wynosi 50 %. Lqczna liczba punktöw MNiSW za publikacje wchodzqce w sklad
ocenianego „osiqgniqcia" wynosi 394. Sumaryczny Impact Factor (IF) publikacji
wchodzqcych w sklad osiqgniqcia naukowego wynosi 30,425. Naleiy znuwaiyé, Ze
podsumowaniem publikacji stanowiqcych monotematyczny cykl jest liczqca 166 stron
monografia habilitacyjna

Monografia oraz zbiår publikacji, przedstawione jako „osiqgnifcie naukowe", naleiy do
dziedziny nauk technicznych a w szczeg61n04cido obsznru dyscypliny naukowej Iniynieria
Produkcji. Przædlomny zbi6r publikacji zostal opatrzony tytulem „Wieloaspektowy rozwöj
in%ynieriiprodukcji: procesy i technologie ukierunkowane na efektywnoéé energetycznq"
wskazujqcym na jego jednotematycznoåé. Prace Iqczq zagadnienia z wielu obszaröw, a
glöwnym celem opisanych badafi jest opracowanie zintegrowanej jnetody majqcej na celu
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ocenę zănosmżonej
gospodarki energetycznej w procesach produkcyjnych. W
podsumossująccj dorobek monografii, oraz w Autorcfcracic, Habilitantka wykazała żc
przx•dłożoneprace stanowią jednotenłatyczny cykl publikacji. Spełniony został również
ssarunek cyklicznego ukazywania się prac, dlatego w mojej ocenie przedłożony do oceny cykl
spełnia

Na osiągnięcia naukowe Habilitantki składają się prace obejmujące następujące grupy
lemalyezne.

A. Zrównoważone wytwarznnie

W ramach tego zadania Habilitantka przeanalizowała uwarunkowań technicznoeksploatacyjnych procesów produkcyjnych w wybranych przedsiębiorstwach [2, 4, 71.

Dokonała również ocen aspektów ekonomicznych i środowiskowych po
»rowadzeniu zmian technologicznych ukierunkowanych na zminimalizowanie
zużycia energii [3, 5, 6, 151.
B. Rozwój technologii efektywnych energetycznie

W ramach badań przeprowadzonychw tej grupie tematycznej dr Aldona Kruczek
prz.eprowadziła przegląd działań podejmowanych w celu poprawy efektywności
energetycznej. Badania te dotyczĄ sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W
pracach 18-10, 17], na konkretnych przykładach, znproponowano rozwiązania
technologiczne poprawiających efektywność energetyczną. Na podstawie wyników
przeprowadzonych audytów energetycznych, Habilitantka dokonała oceny wydajności

energetycznej zakładów przemysłowych [l Il oraz zaproponowanych usprawnień
technologicznych [121. W artykule 114] znproponowany został dobór kryteriów do
oceny technologii kogeneracji.

C. Zrównoważmy rozwójenergetyczny
W ramach tego Ałdania habilitantka zaprezentowałazastosowanie metod opartych na
metodzie LCA do oceny cyklu życia i kosztu zużycia energii dla biogazowni [181oraz
systemu kogeneracyjnego [19]. Następnie można wyróżnić zaprezentowanie nowej
metody oceny efektywności energetycznej, uwzględniająceJaspekty środowiskowe

[13, 20]. W pracy [21] nprezentowano wykorzystanie opracowanego modelu
gospodarki nównoważonej energetycznie do podejmowania strategicznych decyzji na
pozłornie przedsiębiorstwa.

3.2 Ocena merytoryczna osiągnięcia naukowegodr inż. Aldony Kluczek
Na podstawie prząrowadmnych badań (w tym przeprowadzonychaudytów energetycznych)
Habilitantka zidentyfikowała problemy z jakimi możemy się spotkać w systemach
produkcyjnych, w szocgólności w obsznr•łgpr7Alsigbiorstwz sektora MŚP. Na tei podstawie
zaproponowała model do zarądznnia energią na poziomie przedsiębiorstwa. Zaproponowany
model możg zostać wykorzystana praktycznie przy podejmowaniu decyzji dotyczących
kierunku nnian pozwalających osiągnąć
korzyści materialne przy jednoczesnym
ogranicvgniu wpływu na środowisko i spełnieniu oczx•kiwań społecznych.
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Uwagi krytyczne w zakresie publikacji stanowiących osiągnięcia naukowe Habilitantki:

a) W pracach dotyczących zrównoważonego rozwoju nie podjęto w dostatecznym
stopniu tematu wpływu zaproponowanychrozwiązań na trwałość i niezawodność
eksploatowanych maszyn oraz urądzeń energetycznych. Zagadnienie to jest bardzo
istotne ze względów bezpieczeństwa eksploatacji jak również kosztów samej
eksploatacji i często decyduje o możliwości wprowadzenia zmian w procesach.

b) W autoreferacie habilitantka wskazuje wielokrotnie na bardzo istotną rolę
uwarunkowań społecznych do oceny zrównoważonego rozwoju procesów
produkcyjnych, jednak po ułpoznaniu się z osiągnięciem naukowym, wydaje się że
temat ten został omówiony dość pobieżnie. Habilitantka powinna rozszerzyć badania
w tym zakresie.
c) Habilitantka podjęła się trudnego zadania stworzenia interdyscyplinarnego narzędzia
oceny stopnia zrównoważenia energetycznego procesów produkcyjnych. Opracowana

metoda oceny wymaga rozszerzenia o metody umożliwiające uwzględnienie
niepewności oraz czynniki ryzyka.
d) Habilitantka wielokrotnie posługuje się pojęciem optymalizacji do oceny
efektywności energetycznej zakładów przemysłowych. Pojęcie to jest przez nią
rozumiane jako podjęcie działań w taki sposób aby efekt był jak największy przy jak
najmniejszym nakładzie. Wydaje się że badania można by rozszerzyć o zdefiniowanie
problemu za pomocą metod matematycznych.

Wyżej przytoczone uwagi stanowią tylko sugestie co do dalszego kierunku prowadzenia
badań i nie umniejszają moJeJ wysokiej oceny dorobku pani dr inż. Aldony Kluczek.
Uważam, że przedstawiony mi do oceny zbiór zawiera istotną wartość merytoryczną i jest
„osiągnięciem naukowym stanowiącym znaczny wkład autora w rozwój określonej
dyscypliny naukowej” w rozumieniu Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

4. OCENA CAŁOŚCI AKTYWNOŚCI NAUKOWEJ, A TAKŻE DOROBKU
POPULARYZATORSKIEGO,
WSPÓŁPRACY
DYDAKTYCZNEGO,
MIĘDZYNARODOWEJ ORAZ NAGRÓD 1 WYRÓŻNIEŃ WEDŁUG
KRYTERIÓW ZAWARTYCH W ROZPORZĄDZENIU MNISW Z DNIA
1.09.2011,DZ. U. 196/2011.
4.1 Okres przed uzyskaniem stopnia doktora nauk technicznych
Działalność naukowa habilitantki w trakcie studiów doktoranckich dotyczyła komercjalizacji

technologii zorientowanych na zrównoważony rozwój, oraz zagadnienia oceny technik
wytwarznnia, Wyniki działalności naukowej z okresu studiów doktoranckich opublikowane
zostały w 5 pracach (m.in. w Przeglądzie Technicznym oraz Problemach Jakości).
Podsumowaniem przeprowadzonych badań była praca doktorska pt. "Influence of
manufacturing techniques on the susłainable development of enterprises producing heating
devices”. W ramach działalności naukowej habilitantki w tamtym okresie można wyróżnić
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opracowanie nowych przedmiotów fakultatywnych dla siatki studiów I i II stopnia na
kierunku Inżyniera Produkcji, Mechanika i Budowa Maszyn oraz Automatyka i Robotyka, tj.
Zar4dzanie zasobami ludzkimi (W, Ć) oraz PrzedsiębiorczośćInnowacyjna. Jak uruchomić
własny biznes?”. W ramach działalności organizacyjnej (przed uzyskaniem stopnia doktora
nauk technicznych) Habilitantka została powołana w 2010 r. do przeprowadzenia oceny
funkcjonowania administracji Uczelni w kadencji 2008-2012 przeprowadzając audyty
funkcjonowania administracji w dwóch placówkach: w Szkole Biznesu oraz Ośrodku
Kształcenia na Odległość „OKNO”.
4.2 Okres po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych
Tematyka działalności naukowej Dr inż. Aldony Kluczek, po uzyskaniu stopnia doktora nauk
technicznych, koncentruje się na zagadnieniach związanych ze zrównoważonym rozwojem
przedsiębiorstw przemysłowych oraz efektywności energetycznej. W tym zakresie na dorobek
Habilitantki składają się 33 prace (według Bazy Wiedzy Politechniki Warszawskiej), z czego

7 prac opublikowanychw czasopismach na liście JCR, 14 prac indeksowanychw Web of
Science oraz Scopus, 5 publikacji znajdujących się na liście B MNiSW, oraz 1 monografii.
Według bazy Web of Science prace Habilitantki były cytowane 42 razy (według
Autoreferatu; 67 - stan na 19.02.2020r.). Indeks Hirscha dla publikacji naukowych
Habilitantki na dzień 26.03.2019wyniósł 3 (5 - stan na 19.02.2020r.),natomiast sumaryczny
wskaźnik Impact Factor wynosi IF = 30,425. Aktualne wskaźniki bibliometryczne są wyższe
od wykazanych w autoreferacie, co świadczy o wysokiej dynamice osiągnięć naukowych Pani
dr inż Aldony Kluczek. Habilitantka otrzymała 2 nagrody indywidualne I stopnia Rektora
PW zn osiągniecia naukowe.
Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitantka prowadzi zajęcia na Wydziale Inżynierii Produkcji
z następujących przedmiotów: zarządzanie zasobami ludzkimi —Ć; Quality Engineering &
Management —Ć,P; zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC —Ć, P;
Project, Innovation, Technology, Engineering& PLC Management —W, Ć, P. Habilitantka
jest również współautorką skryptu pt. „Practical Approach to Project Management”, do
przedmiotu Project, Innovation, Technology, Engineering& PLC Management

W zakresie uczestnictwa w projektach badawczych — Habilitantka uczestniczyła w
międzynarodowym projekcie w ramach rocznego stażu na Uniwersytecie w Michigan. Była
również kierownikiem projektu pt. ,Ocena technologii energetycznych o szerokim zakresie
oddziaływania”.
Poniży zamieszczam analizę spełnienia przez Habilitantkę poszczególnych korteriów oceny
osiągnięć o których mowa w Rozporądzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia

1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie
stopnia doktora habilitowanego.

W odniesieniu do osiągnięć naukowo-bndawczych:
kryterium 53, punkt 4a (autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w
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czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR)) - Habilitantka
jest autorem łącznie 7 prac, które ukanły się w czasopismach z bazy JCR —kryterium

spełnione;
kryterium S3, punkt 4b (autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia
projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego) - kryterium nie spełnione;
kryterium S3, punkt 4c (udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe)

Habilitantkanie jest autorem bądź współautoremzgłoszeń patentowych- kryterium
nie spełnione;
kryterium S3, punkt 4d wnalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały
ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub
targach) - kryterium nie spełnione;
kryterium S4, punkt I (autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji
naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące

się w bazach lub na liście, o których mowa w S 3, dla danego obszaru wiedzy)—
Habilitantkajest autorem 13 publikacji spełniających kryterium - kryterium spełnione;

kryterium S4, punkt 2 (autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego
obszaru: opracowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych,
ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych) - Habilitantkajest autorem 21 publikacji
spełniających kryterium - kryterium spełnione;
kryterium S4, punkt 3 (sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy

Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania)- sumaryczny
Impact Factor dla publikacji naukowych Habilitanta IF = 30,425 - kryterium
spełnione;
kryterium S4, punkt 4 (liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WOS))
- liczba cytowań dla publikacji naukowych Habilitantki na dzień 26.03.2019 wynosi
42 w bazie Web of Science (67 - stan na 19.02.2020r.) —kryterium spełnione;
kryterium Ș4, punkt 5 (indeks Hirscha opublikowanychpublikacji według bazy Web

of Science (WOS))- Indeks Hirscha dla publikacji naukowychHabilitanta na dzień
26.03.2019 wynosi 3 (5 - stan na 19.02.2020r.)- kryterium spełnione;

kryterium 54, punkt 6 (kierowanie międzynarodowymilub krajowymi projektami
badawczymi lub udział w takich projektach) - Habilitantkakierowała 1 projektem,
krajowym oraz uczestniczyła również w 1 projekcie krajowym - kryterium spełnione;

kryterium 54, punkt 7 (międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność
odpowiednio naukową albo artystyczną) —Habilitantkaotrzymała list gratulacyjny
Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji PW za „wybitne osiągnięcia w zakresie
działalności naukowej w okresie 2015-2016”- kryterium spełnione;

kryterium
punkt 8 (wygłoszenie referatów na międzynarodowychlub krajowych
konferencjach tematycznych) - Habilitantka wygłosiła referaty na 5 konferencjach
naukowych mgranicznych oraz 5 konferencjach krajowych - kryterium spełnione.

Opinia w zakresie dorobku dydaktycznegoi popularyzatorskiegooraz współpracy
międzynarodowej habilitantki we wszystkich obszarach wiedzy obejmują:
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•

•

•

kryterium SS, punkt I (uczestnictwo w programach europejskich i innych programach
międzynarodowych lub krajowych) —I labilitantka uczestniczyła w rocznym stażu na
Uniwersytecie w Michigan. USA • kryterium spełnione;
kryterium SS, punkt 2 (udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach
naukowych lub udział w komitetach organincyjnych tych konfcrcncji) —Habilitantka
była członkiem komitetu organizncyjncgo I konferencji', Habilitantka brał udział w 5
konferencjnch międzynarodowych i 7 konferencjach krajowych, - kryterium
spełnione;
kryterium SS, punkt 3 (otrzymane nagrody i wyróżnienia) —Habilitantka otrzymała list
gratulacyjny Dziekana Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki warszawskiej za
osiągniecia naukowe w latach 2015-2016- kryterium spełnione;
kryterium SS, punkt 4 (udział w konsorcjach i sieciach badawczych) —Habilitantka

brała udział w projekcie realizowanym przez Industrial Asscssment Center przy
University of Michigan (College of Engineering) w ramach programu Department of
Energy's Office of Energy Efficiency and Rencwablc Encrgy (EERE) w kooperacji w
przedsiębiorstwałni, lata 2013-2014, - kryterium spełnione;

•

kryterium Š5, punkt 5 (kierowanie projektami rcalimwanymi we współpracy z
naukowcami z innych ośrodków polskich i mgranicznych, a w przypadku badań
stosowanych we współpracy z przedsiębiorcami) - kryterium nie spełnione;
• kryterium 55, punkt 6 (udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych
cznsopism) —Habilitantka (od maja 2016 r.)jest członkiem komitetu redakcyjnego
International Journal of Advanced Engineering Rescarch and Applications - kryterium
spełnione;
• kryterium Š5, punkt 7 (członkostwo w międzynarodowych lub krajowych
organincjach i towarzystwachnaukowych)—informacji na temat członkostwa w
międzynarodowych organizncjach i towarzystwach naukowych Habilitantki nie
odnalazłem w autoreferacie, zatem tego kryterium Habilitantka nie spełnia;
(od
Habilitantka jest członkiem Polskiego Towarzystwo Oceny Technologii:
łnarca 2018 r.) —zatem w odniesieniu do członkostwa w krajowych towarzystwach
naukowych kryterium Habilitantka spełnia;
kryterium 55, punkt 8 (osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub
sztuki)— Habilitantka ma wystarczające osiągnięcia dydaktyczne w zakresie
popularyzacji nauki (min. Autorstwo skryptu w języku angielskim do zajęć Project,
Innovation, Technology, Engineering& PLC Management pt." Practical Approach to
Project Management” (współautor T. Buczkowska), OWPW, Warszawa 2016, "
ISBN 987-83-7814-535-6)- kryterium spełnione;
• kryterium 55, punkt 9 (opiekę naukową nad studentami)- Habilitantka ma
wystarcznjqcc osiągnięcia w znkresic opieki naukowej - kryterium spełnione;

•

kryterium 55, punkt 10 (opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna
naukowego lub promotora pomocnicz.ego,z podaniem tytułów rozpraw doktorskich) kryterium nie spełnione;
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kryteriumSS, punkt I I (staże w zngranicznychlub krajowychośrodkachnaukowych
lub akademickich) — Habilitantka odbyła roczny staż post-doktorski w ramach
Fundacji Dekaban Fellow w University of Michigan, College of Engineering,
Department of Industrial and Operations Engineering, Ann Arbor, w latach
Ol. 10.2013-30.09.2014;- kryterium spełnione;
kryterium S5, punkt 12 (wykonanieekspertyz lub innych opracowańna zn-mówienie
organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących
zadania publiczne lub przedsiębiorców) — Habilitantka jest współautorem 20
ekspertyzy- kryteriumspełnione,
kryterium S5, punkt 13 (udział w zespołach eksperckich i konkursowych)—kryterium
nie spełnione;
kryterium SS, punkt 14 (recenzowanieprojektówmiędzynarodowychlub krajowych
oraz publikacji w czasopismach międzynarodowychi krajowych) —Habilitantka
wskazała w dorobku 11 recenzji dla cznsopism naukowych- kryterium spełnione.

Po zapoznaniu się z przedstawioną mi do oceny dokumentacją przewoduobejmującą wniosek

Habilitantki P. dr inż. Iwony Nowak do CentralnejKomisji ds. Stopni i Tytułów wraz z
załącznikami,stwierdzam,że:
•

•

s.

w odniesieniu do osiągnięć naukowo-badawczychHabilitantkaspełnia 9 z liczby 12
wszystkich kryteriów wymienionychw RozporządzeniuMNiSW z dnia 1.09.2011,
DE U. 196/2011
w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy
międzynarodowej Habilitantka spełnia 10 z liczby 14 wszystkich kryteriów
wymienionych w RozporządzeniuMNiSWz dnia 1.09.2011,Dz U. 196/2011
OPINIA KOŃCOWA

Po zapoznaniu się z przedstawionymmi wnioskiem przewodu habilitacyjnego,stwierdzam,
dorobek naukowo-badawczy,jak również działalnośćdydaktycznaa także organizacyjna
Pani dr inż. Aldony Kluczek spełniają wyłnaganiastawiane doktorom habilitowanymprzez
obowiązującą ustawę (Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o „Stopniachnaukowychi tytule
naukowymoraz o stopniachi tytule w zakresiesztuki” wraz ze zmianamiz dnia 18 marca
2011 roku).
Biorąc powyższe pod uwagę, uważnm wniosek o nadanie Dr inż. Aldonie Kluczek słopnia
doktora habilitowanegonauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria Produkcji w pełni
zasadny.
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