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Recenzja osiągnięcia naukowego oraz całokształtu aktywności naukowej 

dr inż. Agnieszki Ozgi 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie nauk technicznych  

w dyscyplinie mechanika (obecnie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie 

inżynieria mechaniczna). 

Podstawa opracowania 
Recenzję opracowano na podstawie pisma WWIMiR-b.511-9/19 Dziekana Wydziału Inżynierii 

Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.   

Jako osiągnięcie naukowe Habilitantka przedstawiła monografię pt. „Identyfikacja rozkładu 

losowych obciążeń impulsowych w liniowych dyskretnych układach dynamicznych” wydaną 

przez  Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, Rozprawy Monografie, Akademia 

Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydawnictwa AGH, Kraków 2019, ISSN 

0867-6631, ISBN 978-83-7464-997-1.  

Ponadto Habilitantka dołączyła:  

1. Wniosek z dnia 14.02.2019  

2. Kopię dyplomu doktora nauk technicznych 

3. Autoreferat w języku polskim i angielskim  

4. Wykaz dorobku habilitacyjnego i oświadczenia współautorów 

5. Dane kontaktowe 

6. Wersje elektroniczne dokumentów na płycie CD 

Załączona dokumentacja nie została przygotowana należycie. Autoreferat jest bardzo 

lakoniczny, osiągnięcia naukowe opisane bardzo skrótowo, a niektóre aspekty pominięte 

całkowicie. Wnioski dotyczące dorobku można wyciągnąć jedynie na podstawie wykazu (bez 

szczegółowego opisu) oraz poszukiwań w intrenecie. Brakuje plików z publikacjami, w tym 

trudnodostępnej monografii współautorskiej. Utrudniło to sporządzenie rzetelnej recenzji.  W 

zamian Habilitanka załączyła całą serię mniej istotnych certyfikatów i zaświadczeń np. ze 

szkoleń, studiów podyplomowych itp. nie mających charakteru osiągnięć naukowych.   

1. Charakterystyka Kandydatki 

Z załączonej dokumentacji  wynika, że dr inż. Agnieszka Ozga jest pracownikiem naukowym 

zatrudnionym na stanowisku adiunkta w Akademii Górniczo-Hutniczej (AGH) im. Stanisława 

Staszica w Krakowie na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki w Katedrze Mechaniki i 

Wibroakustyki (informacja uzyskana z internetu).  W 1991 roku ukończyła studia w Akademii 
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Górniczo-Hutniczej uzyskując dyplom magistra inżyniera automatyki i robotyki, zaś w 1993 

roku ukończyła podyplomowe studium matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w 

specjalności informatyka.  

W roku 2001 uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie mechanika w 

specjalności mechanika stosowana na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ przegubów 

w układzie amortyzującym na drgania obiektu.”, wykonanej pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. 

Stanisława Kasprzyka i obronionej w AGH w Krakowie. Karierę zawodową Habilitantka 

związała z Akademią Górniczo-Hutniczą rozpoczynając pracę w 1996 roku na stanowisku 

asystenta, a następnie od 2001 do chwili obecnej pracując na stanowisku adiunkta.  

Zainteresowania naukowe dr inż. Agnieszki Ozgi w pierwszym etapie rozwoju naukowego 

dotyczyły zagadnień automatyki i robotyki wybranych struktur mechanicznych. Na etapie 

pracy doktorskiej badania Habilitantki zostały ukierunkowane na zagadnienia redukcji drgań 

konstrukcji. Niestety w autoreferacie brak jest dokładniejszych informacji na temat badań 

prowadzonych na tym etapie rozwoju naukowego. Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka 

prowadziła badania w zakresie mechaniki stochastycznej.   

2. Ocena osiągniecia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe Habilitantka przedstawiła autorską monografię pt. „Identyfikacja 

rozkładu losowych obciążeń impulsowych w liniowych dyskretnych układach dynamicznych”, 

która powstała jako kontynuacja badań realizowanych w ramach projektu badawczego.  

Monografia składa się ze wstępu, 6 zasadniczych rozdziałów, wykazu literatury. Ponadto 

zamieszczone zostały streszczenia w języku polskim i angielskim, wykaz ważniejszych oznaczeń 

oraz dodatek z wykazem stosowanych pojęć.  

Streszczenie pracy napisane jest w taki sposób, że trudno jest się zorientować co do zawartości 

monografii oraz uzyskanych wyników. W streszczeniu przywołany jest tytuł innego 

opracowania (bez podania informacji źródłowych) co wprowadza jeszcze większe 

niezrozumienie. Ze streszczenia wynika że przeprowadzono badania symulacyjne, natomiast 

w rozdziale „Cel i zakres pracy” w p.1.6 przedstawiony jest opis badań eksperymentalnych. 

Zdaniem recenzenta streszczenie nie oddaje poprawnie zawartości monografii i nie jest 

zrozumiałe.    

We wstępie Habilitantka przedstawiła cel i zakres pracy oraz zastosowane metody badawcze 

oraz podała podstawowe definicje pojęć stosowanych w kolejnych częściach monografii. W 

rozdziale 2 przedstawiony został przegląd literatury z podziałem na badania prowadzone w 

Polsce oraz publikacje w bazie WoS. Habilitantka przedstawia aktualny stan wiedzy jednak w 
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przeglądzie brakuje wyraźnego wykazania nowości własnych badań na tle najnowszych 

publikacji w podjętym temacie. Podawanie liczby cytowań wybranych prac powinno być raczej 

zastąpione krytyczną analizą ich zawartości. Poza tym prace z najnowszymi osiągnieciami 

zwykle nie mają zbyt dużej liczby cytowań. Zatem ten wskaźnik nie powinien być kryterium 

doboru literatury, a jedynie zawartość merytoryczna i oryginalność opracowania.   

      Rozdziały 3-5 stanowią główną część osiągniecia naukowego w których Habilitantka 

przeprowadziła analizę drgań losowych liniowego oscylatora wywołanych losowymi 

obciążeniami impulsowymi. Głównym celem było opracowanie modelu pozwalającego na 

wyznaczenie rozkładu wielkości sił impulsowych. Weryfikacja modelu stochastycznego 

przeprowadzona została za pomocą piętnastu losowych serii impulsów dla dwudziestu pięciu 

oscylatorów oraz pięciu różnych intensywności występowania impulsów. Rozwiązanie 

zagadnienia odwrotnego tj. wyznaczenie rozkładów wielkości impulsowych możliwe było dla 

modelu matematycznego w którym przyjęto szereg założeń upraszczających.   

Przeprowadzone badania symulacyjne wykonane na setkach przebiegów czasowych pozwoliły 

na znalezienie oscylatorów, które mogą być stosowane do wyznaczenia rozkładów wielkości 

impulsów w skończonym przedziale czasu. Wśród nieskończonej liczby możliwości wskazano 

tylko kilka typów oscylatorów, o bardzo dużym tłumieniu i wysokiej częstości drgań 

tłumionych, za pomocą których wyznaczenie rozkładów na skończonym odcinku czasu 

wyliczane jest z taką niepewnością, która może mieć zastosowanie inżynierskie. Jak stwierdziła 

Habiltanka tego typu oscylatory mają swoje ograniczenia co do liczby impulsów, których 

rozkłady są poszukiwane, co stanowi ograniczenia stosowalności modelu np. do zastosowania 

jako czujników do monitorowania zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Na podstawie 

badań jakościowych Habilitantka przeprowadziła badania ilościowe na komputerze o dużej 

mocy obliczeniowej. Uzyskane wyniki badań jakościowych i ilościowych pozwoliły na 

sformułowanie wniosków dotyczących doboru parametrów oscylatorów umożliwiających 

identyfikację impulsowych obciążeń losowych. Habilitantka wykazała, że jedynie oscylatory o 

dużym tłumieniu i dużej częstości drgań własnych mogą zostać skutecznie zastosowane do 

identyfikacji rozkładu impulsów wzbudzających układ. Wniosek ten wskazuje na możliwość 

stosowalności modelu jedynie do wybranych klas układów. W podsumowaniu Habilitantka 

wskazuje ograniczenia stosowalności uzyskanych rozwiązań oraz kierunki dalszych badań. 

Podsumowując, można stwierdzić, że Habilitantka biegle porusza się w zakresie metod 

numerycznych, procesów stochastycznych i probabilistyki zaś uzyskane wyniki wnoszą wkład 

w rozwój mechaniki stochastycznej.   

Miarą aktywności naukowej Habilitantki są dane bibliometryczne. Sumaryczny impact factor 

publikacji według listy Journal Citation Reports (JCR) wynosi: IF=4,896, liczba cytowań 
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publikacji według bazy Web of Science (WoS): LC=67, bez samocytowań LC=26, indeks Hirscha 

według bazy Web of Science (WoS): H=6.  

Dane bibliometryczne nie są zbyt wysokie, ale w stopniu dostatecznym wystarczające do 

ubiegania się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie mechanika 

(obecnie inżynieria mechaniczna).   

Oceniając przedstawioną monografię oraz biorąc pod uwagę wskaźniki bibliometryczne 

uważam, że przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe wnosi istotny wkład w rozwój 

dyscypliny i spełnia kryteria niezbędne do uzyskania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (obecnie inżynieryjno-technicznych) w 

dyscyplinie mechanika (obecnie inżynieria mechaniczna).     

3. Ocena istotnej aktywności naukowej oraz dorobku dydaktycznego, 

popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej  

 Oprócz głównego osiągnięcia naukowego, Habilitantka w wykazie dorobku naukowego 

wykazała 12 artykułów naukowych w czasopismach z JCR w tym 5 jako jedyny autor, 4 artykuły 

w materiałach punktowanych nie ujętych w bazie JCR w tym 2 jako jedyny autor, 

współautorstwo w jednej monografii w języku angielskim, współautorstwo w dwóch innych 

monografiach.  W pracach tych zajmowała się zagadnieniami identyfikacji rozkładu losowych 

obciążeń impulsowych w liniowych dyskretnych układach dynamicznych. Wymienione prace 

zostały opublikowane w czasopismach ACTA PHYSICA POLONICA (IF=0.525), ARCHIVES OF 

ACOUSTICS (IF=0.565) zatem w bardzo ograniczonym zakresie czasopism. Brakuje wyraźnie 

publikacji w wysoko indeksowanych czasopismach międzynarodowych.     

Jako autor lub współautor wygłosiła 10 referatów na konferencjach krajowych i 

międzynarodowych w tym na 2 konferencjach poza granicami kraju. Habilitantka kilkukrotnie 

pełniła rolę recenzenta w czasopismach, w tym z bazy JCR, była też redaktorem pięciu 

zeszytów w czasopiśmie Acta Physica Polonica.  

Habilitantka uczestniczyła jako wykonawca w 5 projektach badawczych, w tym w jednym 

projekcje finansowanym przez NCN w latach 2009-2012 gdzie pełniła funkcję kierownika. 

Jednak dwa z wykazanych projektów miały charakter projektów dydaktycznych i nie powinny 

być wykazane jako projekty badawcze w dorobku naukowym.  Za swoją aktywność naukową 

Habilitantka została wyróżniona w 1997 roku medalem za publikację konferencyjną oraz w 

2015 roku nagrodą III-ego stopnia JM Rektora AGH za osiągniecia naukowe.   

Dorobek naukowy dr inż. Agnieszki Ozgi tj. dorobek publikacyjny i całościowe wyniki 

bibliometryczne oraz udział w projektach badawczych oceniam pozytywnie. Słabszym 
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punktem dorobku jest Jej  aktywność międzynarodowa, brakuje współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi, udziału w projektach międzynarodowych, większej liczby prezentacji na 

konferencjach zagranicznych. Wykazany jest jedynie krótkoterminowy staż zagraniczny 

dotyczący komercjalizacji badań naukowych a nie samych badań.    

Dr inż. Agnieszka Ozga wykazała również dorobek dydaktyczny, uczestniczyła w grantach 

dydaktycznych, przygotowała programy studiów i prowadziła zajęcia z przedmiotów 

mechanika, grafika inżynierska, AutoCad, Matlab, statystyka inżynierska i statystyka dla 

akustyków. Opiekowała się wydziałową platformą e-lerningową, uczestniczyła w 

przygotowaniu i prowadzeniu zajęć w ramach programu Erazmus, była członkiem wielu 

komisji o charakterze dydaktycznym i organizacyjnym, aktywnie włączała się w popularyzację 

nauki.    

Pozytywnie oceniam dorobek w zakresie istotnej aktywności naukowej, dorobek dydaktyczny, 

popularyzatorski i organizacyjny Habilitantki.   

4. Podsumowanie oceny i wniosek końcowy 

Podsumowując powyższe elementy oceny, uważam, że osiągnięcie naukowe dr inż. Agnieszki 

Ozgi zatytułowane „Identyfikacja rozkładu losowych obciążeń impulsowych w liniowych 

dyskretnych układach dynamicznych” przedstawione w postaci monografii oraz pozostały 

dorobek naukowy - jako autora lub współautora artykułów opublikowanych w czasopismach 

naukowych, udział w projektach badawczych, prezentacje wyników na konferencjach, 

pełnienie funkcji recenzenta w czasopismach naukowych - w stopniu dostatecznym spełnia 

wymogi Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym jest wystarczający do nadania Jej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych (obecnie 

inżynieryjno-technicznych)  w dyscyplinie mechanika (obecnie inżynieria mechaniczna). 

 

 


