P

oznan,

2l czerwca

2015 r.

prof. Adam Lipowski
Wydzial Fizyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewiczaw Poznaniu

Recenzja osi4gnigcia naukowego
,,Innowaryjne metody analizy nieliniowych korelacji krzyZowych w ukladach
zloLonych"
oraz dorobku naukowego dr. Janusza MiSkiewicza
w zwi4zku z wnioskiem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego

Doktor Janusz MiSkiewicz tytul doktora nauk frzycznych otrzymaN w roku 2001 decyzj4 Rady
Instytutu Fizyki Teoretycznej Uniwersytetu Wroclawskiego, na podstawie obrony rozprary

doktorskiej ,,Odzialywanie uklad6w klasycztych i kwantowych jako model pomiaru w
mechanice kwantowej". Wnioskiem zdnia 24listopada 2014r. dr MiSkiewicz wyst4pil o
nadanie mu stopnia doktora habilitowanego.

Ocena osi4gnigcia naukowego
Wskazanym przez kandydata osi4gnigciem naukowym jest monotematyczny cykl publikacji
,,Innowacyjne metody analizy nieliniowych korelacji h,rzyhov,rych w ukladach zloaonyclf'

skladaj4cy sig z 14 prac. 54 to w wigkszoSci publikacje w czasopismach frzycznych
o cyrkulacji migdzynarodowej (Acta Physica Polonica A, B, Physica A, International Journal
of Modern Physics C, Brazilian Journal of Physics, International Journal of Bifurcation and
Chaos). Ponadto, dwie publikacje to materiaNy konferencyjne oraz jedna z nich to rozdzial
w monografii.
Publikacje te poSwigcone sQ metodom analizy korelacji krzy2owych szereg6w czasowych
oraz ich ekonofizyczlym zastosowaniom. Tematyka ta w wyra1ny spos6b wyodrgbnia sig
w dorobku dr. MiSkiewicza oraz istotnie r62ni od teoretycznych aspekt6w teorii pomiar6w
kwantowych, kt6rymi to zagadnieniami interesowal sig on przygotowuj4c rozprawg
doktorsk4.

Liczny zbi6r prac stanowi4cy osi4gnigcie naukowe kandydata otwieraj4 trzy publikacje
[H1,H2,H3] powstale w pocz4tkowym okresie zajmowania sig przez dr. MiSkiewicza
ekonofizyk4. W pracach tych dr MiSkiewicz analizuje korelacje migdzy szeregami czasowymi
za pomocq kilku r6Znych metryk oraz z uZyciem technik grafowych. Nale2y podkreSlid
zasadnq troskg habilitanta o szerokoSi okna czasowego, po kt6rym wykonywane jest
uSrednianie. W pracach tych dokonal on analizy szereg6w czasowych dla Produktu
Krajowego Brutto (PKB) dla kraj6w z grvpy G7. W szczeg6lnoSci pokazal on, 2e obserwuje
sig rosn4cy w czasie wzrost korelacji migdzy PKB r62nych kraj6w, kt6ry interpretowany byl
jako efekt globalizacji. O poprawnoSci dokonanych analiz moae Swiadczy(, to,2e szczeg6lnie
silne powiqzania migdzy szeregami czasowymi pojawiaj4 sig dla paristw powi4zanych

geografrcznie bqdL kulturowo. Interesuj4ce jest r6wnie2 to, 2e analizy te ujawniaj4 istnienie
mniej oczywistychpowiqzaf, takich jak opisana w pracy [H3] para Japonia-Grecja.

W pracach [H4, H5] dr MiSkiewicz r6v,nie2 badat procesy globalizacyjne. W szczeg6lnoSci
pokazaN on,2e mian entropowa, bazujEcana indeksie Theila, lepiej identyfikuje takie procesy
ni? analiza korelacji l<rzylowych. Rozwinigciu tego podejScia poSwigcona jest praca [H6],
kt6ra bazuje na nieekstensywnym uog6lnieniu indeksu Theila. Otrzymane wyniki
wprzekonywujQcy spos6b demonstrujq, 2e od kofrca lat 90-tych gospodarki wybranych do
analizy kraj6w wydaj4 sig pod4Zad w SciSle skorelowany spos6b. Nieco pobieZnie w mojej
opinii potraktowane jest zagadnienie wyboru optymalnej wartoSci indeksu q. Tym niemniej
sama koncepcja wykorzystania entropii czy te?jej nieekstensywnego uog6lnienia do analizy
szereg6w czasowych pokazuje, 2e dr MiSkiewicz znajduje interesuj4ce ekonofizyazne
aplikacje dla technik wywodz4cych sig z mechaniki statystycznej. By6 moLe warto byloby
rozwinql ten interdyscyplinarny nurt i zbadal dynamikg PKB z uZyciem np. wykladnik6w
Lyapunowa; pewne wyniki w tym zakresie mohna znale26 np. w pracy Horvath et al.
(http://mpra.ub.uni-muenchen.de/450331). Ewentualna identyfikacja zachowari chaotycznych
mialaby z pewnoSci4 interesuj4ce zwi4zki z niestabilnoSci4 rynk6w finansowych lub zbadanq
pr zez hab ilitanta glob alizacj q.
Kolejne prace wskazanego przez dr. MiSkiewicza osi4gnigcia naukowego r6wnie? dotyczq
zagadnienia globalizacji i jego identyfikacji w oparciu o szeregi czasowe PKB. W pracy [H9]
dr MiSkiewicz pokazaL, 2e najefektywniejszym narzgdziem do analizy tych proces6w jest
unoflnowana odlegloSd Manhattan bazujqca na entropii. Ponadto analiza odlegloSci migdzy
wEzlamr pokazuje istnienie minimum na poczqtku lat 80-tych, identyfikowane przez dr.
MiSkiewiczaz dofi6 istotnymi geopolitycznymi transformacjami, kt6re najwyraLniej odcisngly
swoje pigtno na gospodarkach analizowanych kraj6w. W pracy [H8] zbadano wptryw
wprowadzenia Euro na efekt globalizacji, natomiast praca fHTl zawiera wnikliwq analizE roli
jak4 odgrywa szerokoSi okna czasowego. WartoSciow4 publikacj4, w kt6rej dr MiSkiewicz
dokonal przegl4du technik korelacji l<rzyhowych, jest praca [H10]. W4czenie jej jako
rozdzialu do monografii poSwigconej metodom statystycznym u?ywanym w szeroko
rozumianych finansach i ubezpieczeniach to na pewno Wraz uznania spolecznoSci
naukowc6w dla osiqgnigd Habilitanta w tej dziedzinie.
Bazuj1c na kompleksowym por6wnaniu szeregu metod uzywanych do analizy szereg6w
czasowych [H11], dr MiSkiewicz opracowal Schemat Potggowej Klasyfikacji Korelacji
(PLCS) [H13]. Algorytm ten opiera sig na odlegloSci Manhattan migdzy szeregami
czasowymi i pozwala na klasyfikacjg nieliniowych korelacji oraz pomiar ich stabilnoSci. W
pracy [H12] habilitant rozszerzyN metodg PLCS o analizg na sieci w punkcie przejScia
perkolacyjnego. Habilitant nadal pracuje nad tq metodq, a w swojej ostatniej pracy na ten
temat analizuje miEdzy innymi mozliwoSi wskazywania miejsca pojawienia sig krachu
gieldowego w oparciu o silg korelacji [H14].
Podsumowujqc, prace [H1-H14] stanowi4ce wskazane przez dr. MiSkiewicza osi4gnigcie
naukowe to obszerna i wartoSciowa analiza interesuj4cych i aktualnych zagadnieft
zpogranicza ekonofizyki i mechaniki statystycznej. W siedmiu z tych publikacji
wsp6lautorem jest prof. Ausloos bgd4cy uznanym autorytetem w tej tematyce.

Ocena pozostalego dorobku naukowego

W pozostalym dorobku naukowym dr. MiSkiewicza mohna wyr6hni6 trzy grupy rematyczne.
Pierwsza z nich to badania procesu pomiaru w mechanice kwantowej, kt6re Habilitant
prowadzil w ramach pracy nad rozpraw4 doktorsk4. W szczeg6lnoSci, analizowal on rolg
pomiaru poSredniego) oraz tzw. pomiar laricuchowy. W tym okresie dr MiSkiewicz zajmowaL
sig r6wnie2 pewnym ujgciem teorii pomiar6w kwantowych znanej jako Zdarzeniowo
Wzmocniona Teoria Kwantowa. Efektem tych badari sq trzy pubtikacje w uznanych
czasopismach fi zyki matematy cznej.
Ekonofizyczne badania dr. MiSkiewicza nie ograniczajq sig do analiz szereg6w czasowych.
Godnym podkreSlenra s4 takhe prace, w kt6rych dr MiSkiewicz stara sig zaproponowa6
mechanizmy tNumaczqce pewne zachowaria rynk6w finansowych b4d| gospodarek. Takie

,,mikroskopowe" podej6cie dr MiSkiewicz wykorzystal do identyfikacji reZim6w
chaotycznych i oscylacyjnych w modelu Ausloosa, Pgkalskiego i Clippe (ApC). Habilitant
badaL r6wniez rozszerzenia modelu APC w przypadku, gdy przeplyw informacji w ul<Nadzie
poddany jest pewnemu op62nieniu. Nalezy zauwalyl, ze Habilitant nie ogranicza sig
v'ryNqcznie do badan o charakterze akademickim. Swoje doSwiadczenie ekonofizyczne stara
sig wykorzystal anguhuj4c sig w analizy strategii rozwoju regionu w ramach projekt6w
wsp6lfinansowanych przez Unig Europejsk4, czego efektem s4 r6wnieZ dwie publikacje.

Dr Mi6kiewicz aktywnie uczestniczy r6wnie2 w pracach nad biofizykE blon biologicznych.
Wykorzystuj4c swoje doSwiadczenie w analizie szereg6w czasowych, dr MiSkiewicz
zaproponowal interesuj4c4 metodg analizy sygnal6w pr4dowych kanal6w jonowych. ponadto
dr MiSkiewicz pracuje na zagadnieniami rozpylania cieczy w strumieniu powietrza oraz nad,
mo2liwoSciQ detekcji sygnalu periodycznego w szumie. Uczestnictwo w tak r6znorodnych
nurtach badawczych wskazuje na szerokie horyzonty naukowe kandydata.

Calkowity dorobek

dr. MiSkiewicza

to 3l prac opublikowanych w

wigkszoSci

w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. S4 to zwykle doS6 dobre czasopisma, jednak
trochg szkoda, 2e Habilitant nie posiada publikacji w czasopismach o trochg wyaszej renomie
(np. Physical Review E rownie2 publikuje prace z zakresu ekonofizyki). prace dr.
MiSkiewiczabyly w sumie cytowane 78 razy, a indeks Hirscha wynosi 7. Te parametry
bibliometryczne uznajg za zadowalaj1ce. NaleZy r6wnieZ doda6, Ze kandydat ma za sobq
dlugoterminowy stul na Uniwersytecie w Lidge w Belgii, wyglosil 20 referat6w na
konferencjach oraz aktywnie uczestniczy w rcalizacji grant6w badawczych.
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Dr MiSkiewicz byl promotorem 4 prac licencjackich z ekonofizyki oraz kilkakrotnie
recenzowal prace licencjackie i magisterskie. Angahuje sig r6wnie2 w dzialalno1(,
popularyzatorsk4, w ramach kt6rej wyst4pil na DolnoSl4skim Festiwalu Nauki. Kandydat
jest r6wnie2 czlonkiem zarzqdu jednej z sekcji Polskiego TowarzystwaFizycznego.

Podsumowanie
Osi4gnigcie naukowe wskazane ptzez dr. Janusza MiSkiewicza to liczEce sig opracowanie
w zakresie ekonofizyki. Uznarry dorobek naukowy, r62norodna tematyka prowadzonych
badaf oraz aktywna wsp6lpraca z vczonymi w kraju i za granicq shJaniajq mnie do wniosku,
ze dr Janusz MiSkiewicz spelnia wszelkie wymagania ustawowe i zv,ryczajowe konieczne do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego i stawiam wniosek o jego nadanie.
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