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Ocena dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i
popula ryzatorskiego oraz wsp6lpracy migdzyna rodowej

doktora Janusza Aleksandra Szwabi6skiego,
przeprowadzona w zwiqzku z postepowaniem
o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Ustawa z dnia 1,4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z p6iniejszymi zmianami
ogtoszonymiwDz. U.22005 r.nrt64, poz. 1365 z20tO r. Nr96, poz.62O i Nrl-82, po2.1228
oraz z 20L1, r. Nr 84, poz. 455), zwana dalej Ustowq, wraz z Rozporzqdzeniem Ministra Nauki

iSzkolnictwa Wy2szego z dnia l wrzeSnia 20IL(Dz.U. z20LI r. nr L96, poz. 1-165), zwane
dalej Rozporzqdzeniem. okre6lajq kryteria oceny osiqgniei osoby ubiegajqcej siq o nadanie
stopnia doktora habilitowanego jak nastqpuje:

Art, L6 ust 1 Ustawy m6wi, 2e ,do postqpowania habilitacyjnego moie zostai dopuszczona
osoba, kt6ra posiado stopiert doktors oroz osiqgniqcio naukowe lub artystyczne, uzyskane po

otrzymaniu stopnio doktoro, stonowiqce znoczny wklad autora w rozw6j okreilonej
dyscypliny naukowej lub artystycznej oroz wykazuje siq istotnq aktywnoiciq naukowq lub
artystycznq"

.

Pan dr Janusz Szwabiriski uzyskal stopieri doktora nauk fizycznych w zakresie fizyki nadany

uchwalq Rady Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wroclawskiego z dnia 1-4 lutego

2002 roku po przeprowadzeniu nostryfikacji stopnia naukowego Doktor

der

Noturwissenschaften nadanego 24 paidziernika 2001 r. przez Wydziat Fizyki i Elektrotechniki
Uniwersytetu Saary, w Niemczech. Rozprawq doktorskq pod tytufem ,,Dynamiczny czynnik

strukturalny nadcieklego helu powy2ej minimum rotonowego" Pan Szwabiriski przygotowat
pod kierunkiem Profesora Manfreda Lticke.

Jako osiqgniqcie naukowe Habilitant przedstawif monotematyczny cykl publikacji wsp6lnie

zatytulowanych ,,Metody fizyki stotystycznej w bodanioch stdbilnoici sieci pokormowych".
Publikacje wymienionego cyklu dr Szwabiriski obszernie omdwit w rozdziale trzecim
autoreferatu. Osiqgniqcie to obejmuje wyniki uzyskane poprzez symulacje komputerowe

o

przestrzennie rozleglej strukturze oraz z niejednorodnie
oddziatujqcymi elementami. Modelowane ukfady silnie motywowane byly biologicznymi

ukladdw zlo2onych

faf cuchami pokarmowymi.
Stosowane metody: acykliczne grafy skierowane czy grafy z pqtlq zwrotnq wykorzystane do
konstrukcji wielopoziomowych wsp6tzale2no6ci pomiqdzy typami element6w, oraz

modelowanie mikroskopowe (agentowe) umo2liwiajqce indywidualne traktowanie
poszczeg6lnych element6w, pozwolify Habilitantowi na uzyskanie jako6ciowego opisu
wa2nych fenomenologicznych obserwacji.

Za najcenniejsze wyniki Habilitanta uwa2am: (1) wyznaczenie krytycznych wtasno6ci w
modelu ekosystemu Amarala-Meyera, (2) wprowadzenie pqtli pokarmowej w miejsce
acyklicznych sieci modelujqcych faricuchy pokarmowe w modelu Amarala-Meyera, (3)
ujawnienie samoistnie organizujqcych sie stan6w koherentnych w rozwa2anych
ekosystemach - powstawania fal gqstoSci populacji o okre6lonym typie pokarmowym, a
tak2e

( ) zbadanie stabilno6ci

w modelowanych systemach.

Powy2sze wyniki uzyskane zostaty

w oparciu

o

starannie przeprowadzone eksperymenty
Monte Carlo, a wszechstronne analizy parametr6w symulacji prowadzone byly w Scislym
zwiqzku z biologicznymi miarami stosowanymi w ekosystemach.
Na osiqgniqcie Habilitanta sktada siq siedem publikacji oznaczonych od H1- do H7

opublikowanych prac naukowych

lub

w Wykozie

tw6rczych (zwanym dalej Wykazeml. Dwie z nich sq

samodzielne (prace H5 i H6) natomiast pozostatych pigi jest wspdtautorskich.
Wsp6tautorami sq specjali5ci Swiatowej renomy tacy jak Profesor Andrzej Pqkalski z
Uniwersytetu Wroctawskiego oraz Profesor Micheal Droz z Uniwersytetu w Genewie.
Wszystkie prace przygotowane zostafy po uzyskaniu stopnia doktora i opublikowane w
wa2nych czasopismach znajdujqcych siq na li6cie w Journal Citation Reports (JCR) takich, jak
Physical Review E (H2, H3 i H7), Physica A (H4,H5 i H6) oraz International Journal of
Modern Physics C (H1-).
Habilitant precyzyjnie opisal sw6j wktad w autorstwo prac H1-H4 i H7, w tym procentowo.
W dokumentacji wniosku sq zalqczone o:(wiadczenia wsp6tautor6w omawianych artykufdw,
potwierdzajqce rolq Habilitanta w osiqgniqciu wynikdw ujqtych w pracach H1-H4 iHT,przy
czym w opisie H1 pojawita siq

drobna nieScisfo(i - nie ma w artykule HL czq5ci, do kt6rej

odnosi siq oSwiadczenie.

Podsumowujqc, przedstawione powy2ej osiqgniqcie naukowe stanowi, moim zdaniem, o

znacznym wktadzie Habilitanta

w rozw6j interdyscyplinarnych zastosowad

statystycznej, a zwlaszcza do modelowania ukfad6w zlo2onych, zgodnie
cytowanego artykulu 16 ustqp L Ustowy.

z

fizyki

wymogami

Kryteria oceny osiqgniqi naukowo-badawczych, wsp6fpracy miqdzynarodowej, dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego osoby ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora
habilitowanego zgodnie z ustqpem 4 artykutu L6 Ustawy ustala Rozporzqdzenie.

o

Kryteria oceny w zakresie osiqgniqi naukowo-badawczych habilitonto w obszarze
nauk icislych okre6lone przez paragraf 3 ustqp 3 punkt a) Rozporzqdzenia, obejmujq
autorstwo lub wsp6lautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujqcych
siq w bazie JCR.

Poza siedmioma pracami tworzqcymi osiqgniqcie naukowe Habilianta, do dnia zto2enia
wniosku dr Szwabiriski byt wspdlautorem dziesiqciu prac opublikowanych w czasopismach
znajdujqcych siq w bazie JCR. WSr6d tych prac znajduje siq najczq6ciej cytowana praca
Habilitanta - 46 cytowad (pozycja D5 Wykazu), oraz praca opublikowane w czasopiSmie o
najwy2szym impact factor 3.534. Sq tak2e dwie publikacje, kt6re ukazaly siq przed
uzyskaniem stopnia doktora, Tematyka prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora
opr6cz badari nad dynamikq populacji, obejmuje modelowanie ukfad6w spolecznych.
Badania te prowadzone sE w zespole Profesor Katarzyny Sznajd-Weron - uznanej specjalistki
od socjofizyki.

o

w zakresie osiqgniqi

naukowo-bodawczych habilitanto we wszystkich
obszarach wiedzy regulowana o6mioma kryteriami numerowanymi 1-)-8) paragrafu 4

Oceno

Rozporzqdzenia.

trzy prace Habilitanta ukazaly siq w czasopismach naukowych innych ni2 te znajdujqce siq
na li6cie JCR. Sq to monografia (doktorat Habilitanta), rozdzial w monografii krajowej i
artykut w materiatach pokonferencyjnych;
1-)

2) brak informacji o autorstwie/wspdlautorstwie w opracowaniach zbiorowych, katalogach
zbior6w, dokumentacji prac badawczych, ekspertyzach;

3) sumaryczny impact foctor siedemnastu publikacji naukowych Habilitanta wyznaczony
wedfug listy JCR zgodnie z rokiem opublikowania to 31.95. Zatem prace Habiltanta ukazaty
siq w czasopismach o znaczqcym wptywie naukowym.

4) lqczna liczba cytowa6 na dzien 24 marca

201-5 wedtug Web

of Science to 79 (59 bez

autocytowari);
5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji wedlug bazy Web of Science na dzief 24 marca
2015

to

5;

6) Habilitant nie kierowat projektami miqdzynarodowymi ani krajowymi. Byl natomiast
wykonawcq w projekcie "Business and lT Alignment using a Model-Based Plug-in
Framework" podprogramie FP7 ICT-2007.4.4 - Intelligent content and semantics. Obecnie
jest wykonawcq/gl6wnym wykonawcq w dw6ch projektach typu OPUS finansowanych przez
NCN;

7) brak informacji o uzyskaniu przez Habilitanta miqdzynarodowych,i.krajowych nagr6d
dzialalno5i naukowq;

za

8) Habilitant wygtosif cztery referaty na miqdzynarodowych konferencjach naukowych, oraz
poprowadzil l-0 seminari6w w polskich izagranicznych odrodkach naukowych;

o

Oceno w zokresie dorobku dydaktycznego

i

populoryzotorskiego oroz wspolpracy

miqdzynarodowej habilitonta wyznaczona zgodnie
oznaczonymi 1) do 1-4) paragrafu 4 Rozporzqdzenio.

tl

z

czternastoma kryteriami

w 2OO7 roku, jako cztonek grupy badawczej na Uniwersytecie w Genewie Habilitant byf

uczestnikiem programu COST Action P1-0: Physics of Risk;

2l

oprocz opisanych (w punkcie B) powy2ej) czterech konferencji, na ktdrych Habilitant
wyglosit referaty, dr Szwabiriski uczestniczyt w trzech miqdzynarodowych konferencjach
naukowych, na kt6rych prezentowat swoje osiqgniqcia poprzez plakaty. Brat te2 udzial w
pracach komitet6w organizacyjnych dw6ch konferencji

;

3) w 2003 roku dr Szwabiriski otrzymal nagrodq Rektora Uniwersytetu Wroclawskiego

za

osiqgniqcia dydaktyczne. W roku 2008 zostaf laureatem stypendium SpardaBank Muenster;
4) brak informacjio udziale Habilitanta w konsorcjach i sieciach badawczych;

5) brak informacji o kierowaniu projektami realizowanymi we wsp6tpracy z naukowcami

z

innych oSrodk6w polskich i zagranicznych;

6) brak informacji o udziale dr

Szwabiriskiego

w komitetach

redakcyjnych

i

radach

naukowych czasopism;

7) brak informacji o

czfonkostwie Habilitanta

w

miqdzynarodowych

lub

krajowych

orga nizacjach i towa rzystwach naukowych;

8) Habilitant prowadzit zajqcia dydaktyczne kursowe w zakresie metod numerycznych, fizyki
statystycznej i fizyki klasycznej, a tak2e specjalistyczne: python w obliczeniach naukowych,
sieci zlo2one, sieci komputerowe). Wyglosit wiele wyktad6w popularnonaukowych dla

student6w

i dla ucznidw

szk6l Srednich stu2qcych przybli2eniu problem6w

i

metod fizyki

statystycznej;

9) dr Szwabir{ski sprawowat opiekq nad szeicioma pracami magisterskimi oraz czterema
pracami licencjackimi. Byl wielokrotnie recenzentem prac magisterskich i licencjackich;
10) dotychczas Habilitant nie sprawowat opieki naukowej nad doktorantami, nie byt tak2e
promotorem pomocniczym;
1L) dr Szwabiriski ma za sobq zar6wno sta2e dtugoterminowe jak i wiele kr6tkoterminowych

w renomowanych o6rodkach naukowych i akademickich. Spqdzif rok jako

postdoc na

Uniwersytecie w Genewie, pracujqc w grupie prof. Michela Droza - Swiatowej renomy
specjalisty od zjawisk kolektywnych w ukladach zfozonych. Miesiqczne sta2e odbyl w grupie
dr Michaela Weyraucha w Physikalisch-Technische Bundesanstalt w Brunszwiku, gdzie
kontynuuwal tematykq doktoratu;
12) brak informacji o wykonaniu ekspertyz lub innych opracowad na zam6wienie organ6w
wtadzy publiczne, samorzqdu terytorialnego, podmiotdw realizujqcych zadania publiczne dla
przedsiqbiorcdw.
L3) brak informacji

o udziale w zespotach eksperckich

i konkursowych

14) Habilitant wielokrotnie recenzowal artykuly dla renomowanych miqdzynarodowych
czasopism naukowych (Physica A, Int. J" of Biomath., Int. J. Mod. Phys. C)

W oparciu o powy2sze, w zakresie osiqgniqi naukowo-badawczych we wszystkich obszarach
wiedzy, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego a tak2e wsp6lpracy miqdzynarodowej,
oceniam dokonania Habilitanta za w pelni wystarczajqce do ubiegania siq o nadanie stopnia
doktora habilitowanego.

Podsumowujqc, stwierdzam,2e Pan dr Janusz Szwabi6ski osiqgnqt powa2ne wyniki naukowe

w intensywnie rozwijanej interdyscyplinarnej dziedzinie jakq sq ukfady zlo2one. Wysoko
oceniam jego osiqgniqcie naukowe, jak i caty dorobek, a tak2e doSwiadczenie zdobyte w
pracy w zagranicznych oSrodkach i wielu zespolach. Dlatego te2 z przekonaniem popieram

wniosek

o

nadanie Panu doktorowi Januszowi Szwabi6skiemu stopnia doktora

habilitowanego nau k fizycznych.

