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RECENZJA 
przygotowana w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego 

dr Iurii Vozniakowi 
prowadzonym przez Radę Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki 

Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie 

 
Podstawą opracowania niniejszej recenzji jest zlecenie Dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej i 

Mechatroniki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, dr hab. inż. 

Mirosława Pajora, prof. nadzw. (pismo WIMiM/300/2018 z dnia 17 października 2018) na podstawie 

decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów (pismo nr BVCK-VI-L-6527/18 z dnia 7 

września 2018 r.) Do pisma załączona została dokumentacja złożona przez Habilitanta. 

Postępowanie habilitacyjne jest prowadzone w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie inżynieria 

materiałowa. 

 

1. Sylwetka naukowa Habilitanta 

Dr Iurii Vozniak ukończył studia na Wydziale Fizyki Donieckiego Uniwersytetu 

Narodowego w Doniecku na Ukrainie, uzyskując w roku 2002 z wyróżnieniem dyplom 

magistra radiofizyki i elektroniki. Stopień naukowy doktora fizyki polimerów uzyskał w 2007 

roku, nadany przez Institute of Macromolecular Chemistry National Academy of Science of 

Ukraine w Kijowie, na podstawie rozprawy pt.”Efekt pamięci kształtu w napełnianych 

żywicach epoksydowych”, wykonanej pod kierunkiem prof. Victora A. Beloshenko. 

Po studiach był doktorantem w Donetsk Institute for Physics and Engineering named after O.O. 

Galkin National Academy of Sciences of Ukraine (2002-2004), następnie przeszedł w tym 

Instytucie wszystkie dotychczasowe stopnie kariery naukowej zaczynając od stanowiska 

głównego inżyniera, poprzez stanowisko asystenta aż do awansu na stanowisko adiunkta. Od 

lutego 2015 roku dr Iurii Vozniak jest zatrudniony na stanowisku specjalisty w Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk w Łodzi.  

Dr Iurii Vozniak jest autorem 28 publikacji w czasopismach z listy filadelfijskiej (JCR), z czego 

22 przypada na okres po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Sumaryczny impact factor (IF) 

wszystkich publikacji wyniósł 34,7 punkty, co przekłada się na średnią wartość ok. 1,24 na 

jedną publikację. Cytowalność Jego prac, bez autocytowań według bazy Web of Science 

wynosi 60, a indeks Hircha – 6 dowodzi, że jego prace są czytane przez środowisko naukowe. 

Jest również współautorem 2 rozdziałów w monografiach naukowych i współtwórcą 12 

uzyskanych patentów. Rezultaty prowadzonych przez Habilitanta badań były prezentowane na 

30 konferencjach międzynarodowych i krajowych. 

2. Ocena osiągnięcia naukowego stanowiącego podstawę do ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego 

Dr Iurii Vozniak przedstawił do oceny osiągnięcie naukowe, uzyskane po otrzymaniu 

stopnia doktora, jako cykl jedenastu publikacji powiązanych tematycznie pod wspólnym 

tytułem „Modyfikacja w stanie stałym struktury i właściwości polimerów nową metodą 

przetłaczania przez zespół kanałów kątowych o takim samym przekroju”. Publikacje ukazały 
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się w latach 2010 - 2017.Wszystkie publikacje znajdują się w bazie Journal Citation Reports 

(JCR) i charakteryzują się wskaźnikiem wpływu IF od 0,287 do 1,920. Wśród nich jedna 

publikacja została napisana samodzielnie w Macromolecular Research (IF 1,357), a pozostałe 

publikacje tego cyklu są publikacjami współautorskimi. W publikacjach współautorskich 

Habilitant deklaruje swój udział od 40 do 70 %, przy czym w 4 pracach jego udział wynosił 55 

-70%) co wykazuje, że w przypadku 5 prac z zdeklarowanego cyklu jedenastu publikacji 

powiązanych tematycznie i przedstawionych jako osiągnięcie naukowe Jego udział był 

dominujący. Jednak w żadnej z 10 publikacji nie jest pierwszym autorem ani autorem 

korespondencyjnym. Udział pozostałych osób w publikacjach jest potwierdzony 

oświadczeniami bez podania ich udziału procentowego w publikacjach, co daje podstawę do 

wiary w zadeklarowany udział przez dr Iurii Vozniaka. Habilitant opublikował swoje prace w 

czasopismach związanych ściśle z inżynierią materiałową, takich jak Polymer Engineering and 

Science (2), Journal of Applied Polymer Science (3), Polymer Science – Serie A (1), Material 

Science (1), Doklady Chemistry (2), Macromolecular Research (1), Journal of Polymer Research 

(1). Należy nadmienić, że wyniki badań naukowych związanych z przestawionym osiągnieciem 

były prezentowane na sześciu konferencjach międzynarodowych (2 referaty, 1 komunikat, 3 

plakaty). Sumaryczny impact factor wg listy Journal Citation Reports, dotyczący cyklu publikacji 

przedstawionych jako osiągnięcie naukowe wynosi 13,261. Publikacje zostały bardzo obszernie 

omówione w Autoreferacie (z załącznika nr 2), pełniącym rolę przewodnika po nich. 

Dr Iurii Vozniak opierając się na własnym doświadczeniu i zespołu badawczego 

kierowanego przez prof. Victora A. Beloshenko w zakresie badań nad możliwością modyfikacji 

struktury materiałów polimerowych podjął wraz z zespołem regularne badania rozwijające 

nowe podejście do jej kształtowania, przez zastosowanie podczas ich wytłaczania w stanie 

stałym metody pozwalającej uzyskać duże odkształcenia plastyczne.  

Głównym celem naukowym przedstawionego do oceny cyklu publikacji było 

poznanie możliwości kształtowania struktury i właściwości semikrystalicznych i 

amorficznych polimerów przez zastosowanie nowej metody przetłaczania przez zespół 

kanałów kątowych o takim samym przekroju. 

Dokonana szczegółowa analiza wskazanych osiągnięć pozwala na stwierdzenie, że 

powyższy cel naukowy został osiągnięty a do najważniejszych osiągnieć dorobku naukowego 

Habilitanta, można zaliczyć wypunktowane przez Niego najbardziej znaczące osiągnięcia:  

• Wykazanie, że zaproponowana nowa metoda wytłaczania przez zespół ukośnie 

zorientowanych kanałów o takim samym przekroju (ang. equal channel multi angular 

extrusion (ECMAE) jest unikalną metodą przetwarzania polimerów w stanie stałym 

powodującą w szerokim zakresie zmiany kierunku i stopnia orientacji łańcuchów 

polimerowych wskutek użycia różnych sposobów oraz warunków cieplnych i obciążeń 

zastosowanych podczas odkształcania.  

• Wykazanie, że zastosowanie procesu ECME do wytłaczania semikrystalicznych i 

amorficznych polimerów powoduje zmiany strukturalne na poziomie lamelarnym, 

powodując miedzy innymi krystalizację indukowaną odkształceniem, wzrost grubości 

lameli, stopnia doskonałości krystalitów, zmniejszanie porowatości (zanikanie porów), 

powstawanie rozprostowanych łańcuchów wiążących, zaangażowanych w tworzenie się 

tzw. podwójnych i potrójnych sfałdowań oraz przejście rozprostowanych konformerów T 

w zwinięte konformery G, które są podstawowymi procesami występującymi w fazie 

krystalicznej i amorficznej podczas prostego ścinania.  

• Poznanie znaczenia mechanizmu kolejnego włączania dwóch grup kryształów lamelarnych 

w plastyczne płynięcie dwuosiowo zorientowanych polimerów. Wyjaśniono tym 

mechanizmem obserwowane zachowanie dużej plastyczności polimerów zorientowanych 

w procesie ECMAE. 



3 
 

• Wykazanie, że powstawanie dwuosiowej orientacji w objętościowych próbkach 

polimerowych w postaci sieci skrzyżowanych rozciągniętych łańcuchów makrocząsteczek, 

rozmieszczonych równomiernie w dwóch kierunkach daje takie właściwości, które są 

nieosiągalne w stanie nie zorientowanym albo podczas jednoosiowego orientowania. W 

szczególności:  

− w polimerach semikrystalicznych, kombinację zwiększonej sztywności i 

wytrzymałości, z zachowaniem plastyczności na poziomie nie odkształconego 

polimeru; zmniejszenie współczynnika tarcia z równoczesnym wzrostem 

stabilności ścieralności polimeru i zdolnością do wytrzymywania obciążeń; 

dwuosiowy efekt inwarowy (wartości współczynnika rozszerzalności liniowej dla 

przetłoczonych materiałów są bliskie wartościom dla stopów inwarowych),  

− w polimerach amorficznych polepszoną wytrzymałość i właściwości udarowe 

niezależne od kierunku obciążania.  

Wykazane powyższe osiągnięcia, przytoczone z Autoreferatu Habilitanta, znajdują 

swoje potwierdzenie w przedstawionym do oceny cyklu publikacji. 

3. Ocena merytoryczna  

Dr Iurii Vozniak opracował wraz ze współpracownikami (przy wykazanym Jego 

znaczącym wkładzie jako współtwórcy koncepcji prowadzonych badań i jako głównego 

wykonawcy) nową metodę modyfikacji struktury i właściwości polimerów przez przetłaczanie 

ich przez zespół kanałów kątowych o takim samym przekroju (ECMAE). Metoda ta została 

zastosowana do modyfikacji struktury znanych polimerów semikrystalicznych, takich jak 

polietylen o dużej gęstości (HDPE), poliamid 6 (PA6), polioksymetylen (POM), 

poli(tetrafuloroetylen) (PTFE) oraz polimerów amorficznych - poliwęglan (PC) i 

poli(metakrylan metylu) (PMMA). Jej oryginalność i skuteczność została potwierdzona 

badaniami opisanymi w przedstawionym do oceny cyklu publikacji.   

Osiągniecie naukowe Habilitanta i obejmuje przede wszystkim: 

- ocenę skutecznosci zastosowanej nowej metody przetłacznia przez zespół kanałów kątowych 

o takim samym przekroju (ECMAE) do modyfikaji struktury i właściwości polimerów 

semikrystlicznych i amorficzych, 

- utalenie wpływu kluczowych parametrów procesu ECMAE, tj. intensywności odkształcenia 

(zależnej od kąta zmiany kierunku kanału), całkowitego (zakumulowanego) równoważnego 

odkształcenia plastycznego (zależnego od liczby przejść przez kanał, albo liczby połączonych 

kanałów), temperatury wytłaczanego materiału polimerowego i szybkości wytłaczania, na 

orientację molekularną i uzyskane właściwości fizyczne i mechaniczne wybranych 

semikrystalicznych polimerów (LDPE, HDPE, PA 6, PTFE), 

- badania różnymi metodami stuktury polimerów poddawanyh nowemu procesowi przetłacznia 

przez zespół kanałów kątowych o takim samym przekroju (ECMAE), 

- badania wybranych właściwości fizycznych, mechananiczych i tribologicznych dla 

wybranych polimerów poddanych procesowi ECMAE i ich korelacji z wytworzoną w tym 

procesie strukturą. 

W badaniach szczególną uwagę zwrócono na uzyskanie jednorodności odkształceń 

platycznych w materiałach, które uznano za podstawowy warunek zapewniający jednorodną 

mikrostrukturę i właściwości mechanicznne. Jednym z kryteriów oceny zmian właściwości 

mechanicznych i określania jednorodności tych właściwości w objętości materiału poddanemu 

procesowi ECAE, w funkcji parametrów procesu były badania jego mikrotwardości. 

Stwierdzono, że mikrotwardość wytłoczonych polimerów wzrasta z temperaturą wytłaczania, 

ale przy zbliżaniu się do temperatury ich topnienia, powraca do poziomu niezdeformowanego 

materiału. Uzyskane wyniki zmian mikrotwardości doprowadziły do wniosku, że podczas 

przetwarzania metodą ECMAE występują dwa współzawodniczące procesy: wzmocnienie 
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spowodowane formowaniem się zorientowanej struktury oraz proces związany ze stratą 

wytrzymałości będącej wynikiem termicznie aktywowanej relaksacji zorientowanych 

łańcuchów polimerowych. Dla grupy polimerów obejmujących: LDPE, HDPE, PTFE, PA6 

ustalono, że temperatura ich wytłaczania przy której osiągają one największe wartości 

mikrotwardości wynosi 0.8-0.98 Tm (temperatury topnienia). 

Wykazano, że odmienne właściwości plastyczne polimeru formowanego w procesie ECMAE 

są wynikiem tego, że podczas jego rozciągana w ECMAE aranżowane są kolejno w deformację 

plastyczną dwa różne typy zorientowanych krystalicznych lameli. Największą plastyczność 

(naprężenie na granicy plastyczności i naprężenie do zerwania) wykazywały polimery z 

największym udziałem lameli jednorodnie zorientowanych wzdłuż i prostopadle do kierunku 

rozciągania. Przeprowadzone badania dla szeregu polimerów semikrystalicznych (HDPE, 

PTFE, POM, PA6) przetworzonych metodą ECMAE wykazały, że zachodzą związki między 

mikrotwardością, naprężeniem na granicy plastyczności i modułem sprężystości 

zorientowanych polimerów. Znaczący wpływ na nie mogą mieć temperatura, ciśnienie 

oddziaływanie radiacyjne, co dotychczas nie zostało określone w badaniach prowadzonych nad 

izotropowymi polimerami. Wyniki te uzyskane przez Habilitanta są źródłem nowych 

informacji poszerzających stan wiedzy na temat zorientowanych polimerów który dotychczas 

był ograniczony jedynie do ich opisu jakościowego. Badania wpływu masy cząsteczkowej na 

możliwość modyfikacji struktury semikrystalicznych polimerów w procesie ECMAE 

przeprowadzone na przykładzie polietylenów o różnej masie cząsteczkowej potwierdziły, że 

skuteczność zastosowanego procesu ECMAE zależy nie tylko od doboru parametrów samego 

procesu lecz również od ich masy cząsteczkowej.  

Dr Iurii Vozniak udowadnia w swoich pracach, że korzyścią wykorzystania technologii 

ECMAE jest możliwość stosowania różnych podejść do deformacji w celu wytworzenia 

różnych orientacji molekularnych, które dają różne kombinacje sprężystych, 

wytrzymałościowych i plastycznych właściwości materiału.  

Powyżej wymieniłam tylko wybrane istotne informacje na temat wpływu modyfikacji struktury 

wytworzonej w polimerach podczas procesu ECMAE. Wśród przedstawionych wyników badań 

zaprezentowanych przez dr Iuriiego Vozniaka jest ich znacznie więcej i wszystkie potwierdzają 

wyliczone przez Niego osiągnięcia, co dowodzi o słuszności podjętej tematyki badań. 

Temat i zakres tych prac jest ważny dla rozwoju dyscypliny inżynieria materiałowa, dotyczy 

bowiem kształtowania struktury materiałów polimerowych, a tym samym ich właściwości na 

etapie ich formowania. W badaniach Habilitant wykorzystał nowoczesne techniki badawcze. 

Interpretacja wyników nie budzi zaostrzeń.  

Na uwagę zasługuje również rzetelność dr Iuriiego Vozniaka w powoływaniu się na dane 

literaturowe podczas dyskusji wyników i wykazywanie w odniesieniu do nich nowości 

uzyskanych przez Niego wyników czy słuszności zastosowanej nowej metody ECMAE. 

Można przypuszczać, że duży wpływ na Jego rozwój naukowy miało środowisko naukowe z 

którego się wywodzi. W mojej ocenie Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych 

PAN i Akademia Nauk Ukrainy, są w mojej opinii wiodącymi ośrodkami naukowymi w 

badaniach nad metodami modyfikacji i otrzymywania nowych materiałów polimerowych oraz 

w badaniach korelacji pomiędzy ich strukturą a właściwościami fizykochemicznymi. Badania 

Habilitanta mają charakter interdyscyplinarny i były prowadzone również we współpracy 

naukowej z zespołem z University of Science nad Technology w Lille we Francji. Podczas nich 

rozpatrywano możliwości zastosowania nowej metody przetłaczania w stanie stałym, opartej 

na prostym ścinaniu - przetłaczaniu przez kanał ukośny i wielokrotny kanał ukośny, w 

odniesieniu do przetwarzania polimerów semikrystalicznych i amorficznych, mieszanin 

polimerowych i napełnianych kompozytów polimerowych.  

Podsumowując moją ocenę stwierdzam, że przedstawiony jako osiągnięcie naukowe 

cykl 11 publikacji pt. „Modyfikacja w stanie stałym struktury i właściwości polimerów nową 
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metodą przetłaczania przez zespół kanałów kątowych o takim samym przekroju” pod względem 

merytorycznym stanowi wystarczający, w rozumieniu art. 16-tego Ustawy, wkład dr Iurii 

Vozniaka w rozwój nauki o materiałach a tym samym dyscypliny inżynieria materiałowa, 

wymagany do przyznania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

4. Ocena innych osiągnięć naukowo-badawczych  

Poza tematyką związaną bezpośrednio z zakresem habilitacji, dr Iurii Vozniak prowadził 

także wiele innych prac badawczych, wzbogacających jego dorobek naukowy. Prace te do 2015 

roku były realizowane w zespole badawczym kierowanym przez prof. Victora Beloshenko w 

Donetsk Physics and Technology Institute im. A. A. Galkina, podlegającym Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy. W zespole tym oprócz badań przedstawionych jako podstawa 

uzyskania habilitacji, prowadził On także badania, które dotyczyły wpływu dużego ciśnienia i 

odkształcenia plastycznego na modyfikację struktury i właściwości polimerów 

semikrystalicznych i amorficznych oraz badania efektu pamięci kształtu w napełnianych 

żywicach epoksydowych i innych osnowach polimerowych, występującego pod wpływem 

naprężeń. Uzyskane wyniki badań odtwarzania kształtu podczas ogrzewania odkształconych 

kompozytów i porowatych materiałów po raz pierwszy wyjaśniały nietypowy efekt pamięci 

stworzony ze wzrostem objętości. Badania dotyczące napełnianych kompozytów 

epoksydowych były przedmiotem rozprawy doktorskiej. Po uzyskaniu stopnia doktora, 

głównym tematem Jego badań była modyfikacja struktury materiałów polimerowych poprzez 

duże odkształcenia plastyczne jak również rozwijanie nowych procesów odkształcania 

wytwarzających duże odkształcenia plastyczne poprzez proste ścinanie. Oprócz metody 

wytłaczania przez zespół ukośnie zorientowanych kanałów o takim samym przekroju 

(ECMAE) będącej tematem habilitacji, badania te koncentrowały się na wykorzystaniu metody 

przetłaczania ze skręcaniem (ang. twist extrusion, TE) do wytwarzania gradientowych 

materiałów polimerowych oraz metody płaskiego przetłaczania ze skręcaniem ( ang. plane twist 

extrusion, PTE). Prowadzone badania przyczyniają się do poszerzenia stanu wiedzy o 

odkształcaniu materiałów polimerowych przez zastosowanie odkształceń plastycznych 

uzyskiwanych różnymi metodami do modyfikacji struktury i właściwości polimerów. Od 2015 

roku pracując w zespole prof. A. Gałęskiego w Zakładzie Fizyki Polimerów w Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych PAN prowadzi badania nad wytwarzaniem in-situ 

kompozytów całkowicie polimerowych, w których włókna jednego z polimerów są wytwarzane 

wewnątrz drugiego podczas przetwarzana w stopie. Niektóre z badanych kompozytów są oparte 

na biopolimerach takich jak polilaktyd i poli(1,4-bursztynian butylenu). Wyniki tych badań są 

publikowane w renomowanych czasopismach, m. in. w Composites Part A: Applied Scicne and 

Manufacturing (2016), Composites Part B: Engineering (2017). 

Dr Iurii Vozniak do chwili obecnej (wraz z 11 zgłoszonymi w jednotematycznym cyklu 

publikacjami) jest autorem i współautorem 28 publikacji z listy JCR, 2 rozdziałów w 

monografiach. 

Wyniki badań zostały opublikowane w czasopismach naukowych o światowym zasięgu o 

IF od 0,27 do 4,50 (ukazały się one m. in. w następujących czasopismach: Polymer Science – 

Series A (4), Composites Part A: Applied Science and Manufacturing (3), Russian Chemical 

Reviews (1), Polymer Sciences – Serie B (1), Doklady Physical Chemistry (5), High Pressure 

Research (1), Polymer Engineering and Science (4), International Journal of Polymer Sciences 

(1), Composites Science and Technology (1), Composites Part B (1), Materials Science (1), 

Journal of Applied Polymer Since (3), Macromolecular Research (1), Journal of Polymer 

Research (1)). 

Z przedstawionych danych w Autoreferacie wynika, że łączna liczba cytowań prac 

Habilitanta, bez autocytowań, według bazy Web of Science wynosi 60, a index Hirscha – 6, 

natomiast według bazy Scopus 165 i index Hirscha – 8. Ich sumaryczny impact faktor zgodnie 
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z rokiem opublikowania wynosi 34,7. Parametry bibliograficzne są na dobrym poziomie. 

Dorobek naukowy po doktoracie należy uznać za znaczący. 

Wyniki badań Habilitant prezentował również na 30 konferencjach międzynarodowych i 

krajowych (20 po uzyskaniu stopnia doktora), a na jednej wygłosił referat. Jest współautorem 

11 patentów UA i 1 patentu RU. 

Dr Iurii Vozniak był kierownikiem 1 projektu badawczego, w 6 projektach uczestniczył 

jako główny wykonawca i wykonawca. Jeden z projektów był międzynarodowy, a pozostałe 6 

projektów było finansowych przez National Academy of Science of Ukranie. Obecnie jest 

kierownikiem projektu OPUS pt. Wytwarzanie biokompozytów wzmacnianych nanowłóknami 

generowanymi in-situ poprzez krystalizację indukowaną ścinaniem” 2017/25/B/ST8/02059 

realizowanego w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, finansowanego 

przez Narodowego Centrum Nauki (dana zaczerpnięta ze strony NCN). 
Habilitant był stypendystą Akademii Nauk Ukrainy (2006-2007) i Prezydenta Ukrainy (2012-

2013). Za działalność naukową otrzymał nagrodę Akademii Nauk Ukrainy dla młodych 

naukowców, nagrodę w konkursie dla „Najlepszego Naukowca” (2011), oraz nagrodę Wydziału 

Chemii Akademii Nauk za pracę „Nowe metody modyfikacji struktury polimerów przez 

zastosowanie dużych ciśnień” (2010). 

Dorobek naukowo-badawczy Habilitanta oceniam pozytywnie i uważam, że jest 

wystarczający do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie 

inżynieria materiałowa. 

5. Ocena dorobku organizacyjnego, popularyzatorskiego i dydaktycznego 

Dr Iurii Vozniak wygłosił 3 referaty na zaproszenie w instytutach zagranicznych (2 w 

Russian Academy of Science w Moskwie, 1 w National Academy of Science of Belarus w 

Gomel).  

W latach 2012-2014, Habilitant odbył trzy staże zagraniczne w Semenov Institute of Chemical 

Physics w Russian Academy of Science w Moskwie. 

Habilitant nadal współpracuje ze swoim macierzystym ośrodkiem naukowym - Narodową 

Akademią Nauk Ukrainy i prof. V. A. Beloshenko o czym świadczą ich wspólne publikacje 

naukowe. 

Dotychczas dr Iurii Vozniak nie znalazł miejsca w żadnym komitecie redakcyjnym lub 

radzie naukowej, oraz nie jest członkiem żadnej międzynarodowej czy też krajowej organizacji 

lub towarzystwa naukowego. Jestem przekonana, że po uzyskaniu stopnia doktora 

habilitowanego w tych gronach znajdzie się dla niego miejsce.  
Habilitant był recenzentem kilku publikacji w czasopismach międzynarodowych (m. in. dla 

czasopism: Composites Science and Technology, Journal of Polymer Science, Polymer Engineering 

and Science, Materials Letters. Powierzenie Mu wykonania recenzji artkułów przez poważne 

czasopisma świadczy o renomie, którą zdobył na początku swojej pracy naukowej. 

Działalność dydaktyczna przedstawiona przez Habilitanta jest bardzo skromna, ponieważ 

nie prowadził On regularnej działalności dydaktycznej, ze względu na charakter Jego 

zatrudnienia w Narodowej Akademii Nauk Ukrainy i Polskiej Akademii Nauk. Działalność ta 

obejmowała nadzór nad studentami i doktorantami prowadzącymi badania w instytucie oraz 

opiekę naukową nad studentami z Narodowego Uniwersytetu w Doniecku podczas ich letnich 

praktyk w latach 2007-2013. Brak jest bardziej szczegółowych informacji czy obecnie w 

Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi prowadzi działalność 

dydaktyczną i w zakresie popularyzacji nauki. 

W podsumowaniu biorąc pod uwagę charakter zatrudnienia Habilitanta uważam, że 

Jego dorobek organizacyjny i dydaktyczny można uznać za spełniający wymagania Ustawy, 

stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 
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6. Podsumowanie i wniosek końcowy 

W podsumowaniu stwierdzam, że jednotematyczny cykl publikacji autorstwa Pana dr Iurii 

Vozniaka zawiera oryginalne rozwiązania z zakresu modyfikacji struktury materiałów 

polimerowych wstanie stałym a tym samym ich właściwości poprzez zastosowanie nowej 

metody przetłaczania przez zespół kanałów kątowych o takim samym przekroju. Opis 

zagadnień związanych z tą metodą kształtowania struktury polimerów i ich właściwości wnosi 

istotny wkład w rozwój dyscypliny inżynieria materiałowa. Wyniki prac Habilitanta 

przedstawione są w dobrych czasopismach o obiegu międzynarodowym, były również 

prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Jego prace są 

cytowane przez środowisko naukowe. Wszystko to pozwala mi wysunąć stwierdzenie, że 

przedstawiona rozprawa habilitacyjna oraz dorobek naukowy Pana dr Iurii Vozniaka spełnia 

wymagania ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 Nr 65, poz.595), z późniejszymi zmianami 

(tekst jednolity DZ. U. z 22 grudnia 2014 r.) i wnioskuję o dopuszczenie Jego do dalszych 

etapów przewodu habilitacyjnego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria 

materiałowa.  

 


