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UCHWAŁA 
Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym doktora inż. Marcina Szczęcha 

z dnia 6 kwietnia 2021 r. 
zawierająca opinię w sprawie nadania doktorowi inż. Marcinowi Szczęchowi 

stopnia doktora habilitowanego 
 

Działając na podstawie art. 221 u. 10 Ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 roku, Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce, Komisja Habilitacyjna powołana przez Radę Dyscypliny Inżynieria 
Mechaniczna Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie uchwałą nr 
4/11/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., po zapoznaniu się z recenzjami i z autoreferatem stwierdza, 
że aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe doktora inż. Marcina Szczęcha zatytułowane 
„Badania wybranych zagadnień zachowania ciągłości płynnego pierścienia utworzonego przez 
ciecz magnetyczną” stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria mechaniczna 
i wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania doktorowi inż. Marcinowi Szczęchowi stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno – technicznych, w dyscyplinie naukowej 
inżynieria mechaniczna. 

 
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. 
 
Uzasadnienie podjętej uchwały: 

1. Opinie o dorobku naukowym i aktywności naukowej doktora inż. Marcina Szczęcha, sporządzone 
przez czterech recenzentów mają jednoznacznie pozytywne konkluzje. 

2. Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Badania wybranych zagadnień zachowania ciągłości płynnego 
pierścienia utworzonego przez ciecz magnetyczną” oraz pozostałe elementy dorobku naukowego, 
a w szczególności: 

 autorstwo (7) i współautorstwo (2) artykułów w czasopismach z listy JCR, m.in. takich jak: IEEE 
Transactions on Magnetics (3), Simulation: Transactions of The Society For Modeling And 
Simulation International (1), Journal of Magnetics (2), Industrial Lubrication and Tribology (1), 
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part J: Journal of Engineering Tribology 
(1), Engineering Computations (1), 

 współautorstwo (11) patentów udzielonych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 

 autorstwo (3) i współautorstwo (5) wynalazków zgłoszonych w Urzędzie Patentowym 
Rzeczypospolitej Polskiej, 

 autorstwo (2) wynalazków zgłoszonych w Centrum Transferu Technologii AGH, 

 autorstwo lub współautorstwo 9 (tylko po doktoracie) referatów wygłoszonych na 
konferencjach krajowych i międzynarodowych, 

 realizacja (po doktoracie) jako wykonawca (1) i kierownik (4) projektów z dotacji na rozwój 
młodych naukowców oraz z Narodowego Centrum Nauki a także realizacja jako wykonawca (2) 
projektów będących aktualnie w toku, 

w zgodnej ocenie wszystkich recenzentów, oraz wszystkich pozostałych członków komisji 
habilitacyjnej, wnoszą istotny wkład Habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej inżynieria 
mechaniczna, co potwierdzają m.in. znaczące wskaźniki bibliometryczne jego dorobku: liczba 
cytowań – 73, indeks Hirscha – 5 (dane wg Scopus na dzień 15 czerwca 2020 r.). 

3. Dorobek Habilitanta w zakresie działalności organizacyjnej, popularyzatorskiej i dydaktycznej oraz 
współpracy międzynarodowej jest bogaty, o czym świadczy:  

 recenzowanie publikacji naukowych w krajowych i międzynarodowych czasopismach (łącznie 17 
z czego 13 recenzji w czasopismach posiadających impact factor),  

 podejmowanie współpracy z sektorem gospodarczym, 
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