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Pracownia Informatyki Optycznej
Wydzia+ Fizyki Politechniki Warszawskiej

Recenzja dorobku habilitacyjnego dr in2. Anny Kozaneckiej-Szmigiel

Pad dr in2. Anna Kozanecka-Szmigiel uko6czy+a w 2000 r. studia, broniqc pracQ
magisterskq z zakresu w+agciwogci nieliniowych ciek+ych kryszta+6w na Wydziale
Fizyki Politechniki Warszawskiej (WF PW). W nastQpnym roku podjQ+a tam2e studia

doktoranckie, sfinalizowane w 2005 r. obronq z wyr62nieniem rozprawy doktorskiej
pt." Struktura iw+agciwogci elektryczne zwiqzku Bi3Nb07 domieszkowanego
tlenkami wybranych metali". Od 2006 r. roku jest zatrudniona jako adiunkt w
Zak+adzie Bada6 Strukturalnych na WF PW.

Ocena osiqgniQcia habilitacyjnego

Jako osiqgniQcie naukowe p. dr in2. Anna Kozanecka-Szmigiel przedstawi+a cykl
10 wsp6+autorskich artyku+6w naukowych pod wsp61nym tytu+em ,,Indukowanie

dw6j+omnogci gwiat+em w wybranych azopoliimidach" Odpowiednie publikacje sq
oznaczone w autoreferacie habilitantki jako prace od HI do H10. Sq to artyku+y

interdyscyplinarne z pogranicza fizyki oraz chemii polimer6w. G+6wnym ich nurtem
tematycznym realizowanym przez habilitantkQ by+a fotoindukcja anizotropii optycznej
w azopolimerach, tzn. materia+ach polimerowych zawierajqcych w swojej strukturze
pochodne azobenzenu. Badania w tym zakresie obejmowa+y takie zagadnienia jak:

e Generacja, pomiar ianaliza indukowanel dw6j+omnogci cienkich warstw
polimerowych przy u2yciu ogwietlenia impulsowego oraz ciqg+ego.

odpowiadajqcego r62nym czQstogciom inatQ2eniom.

. Wp+yw struktury azopolimer6w na wielko96 oraz stabilno96 czasowq
wyindukowanej dw6j+omnogci.
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. Projektowanie struktur chemicznych w celu uzyskania azopolimer6w o dobrej
rozpuszczalnogciidostatecznie wysokiej temperaturze zeszklenia, przy
jednoczegnie odpowiednio du2ej oraz stabilnej czasowo indukowanel optycznie
dw6j+omnogci.

. Zastosowanie azopolimer6w do zapisu struktur dyfrakcyjnych oraz orientacji
ciek+ych kryszta+6w.

Poprawna realizacja powy2szych ce16w opr6cz analiz ieksperyment6w z zakresu
optyki oraz fotoniki, prowadzonych przez p. dr in2. A. Kozaneckq-Szmigiel, wymaga+a
r6wnie2 innych pomocniczych badar\. Obejmowa+y one m.in. syntezQ polimer6w, ich
w+asnogci chemiczne. termiczne, absorpcyJne imechaniczne. Z tego wzglQdu

zaprezentowany cykl publikacji sk+ada siQ z artyku+6w wieloautorskich, bQdqcych
owocem wsp6+pracy z naukowcamiz innych ogrodk6w. Co do wiodqcego udzia+u

habilitantkiw tematyce fotoindukowanej dw6j+omnogci nie mam wqtpliwogci. Zosta+
on sensownie udokumentowany poprzez ogwiadczenia wsp6+autor6w.

Poziom naukowy prac sk+adajqcych siQ na osiqgniQcie habilitacyjne nale2y oceni6
wysoko. Artyku+y zosta+y opublikowane w recenzowanych czasopismach o
przyzwoitych wsp6+czynnikach wp+ywu od 1 ,68 do 4,055, nale2qcych do pierwszego
lub drugiego kwartyla z odpowiedniej tematyki naukowej. Prace, pomim0 2e sq
stosunkowo nowe, znalaz+y jui odd2wiQk w grodowisku naukowym w postaci 36
cytowa6 obcych (wg bazy Web of Science Core Collection).

W szczeg61nogci nale2y podkregli6 nastQpujqce oryginalne osiqgniQcia habilitantki:

. Uzyskanie wysokiej i czasowo stabilnej dw6j+omnogci w nowych polimerach.

. Powiqzanie struktury chemicznej azopolimer6w z wielkogciq oraz stabilnogciq
czasowq fotoindukowanej dw6j+omnogci.

. Zademonstrowanie indukowanej dw6j+omnogciw wyniku absorpcji
dwufotonowej.

. Optymalizacja generacji dw6j+omnogci poprzez odpowiedni dob6r d+ugogci fab
wiqzki ogwietlajqcej polimer.

e Eksperymentalne potwierdzenie zastosowania indukowanej dw6j+omnogci do
zapisu struktur dyfrakcyjnych oraz do orientaqi ciek+ych kryszta+6w.

Ocena ca+o6ciowego dorobku naukowego

Tematyka naukowa habilitantki jest r62norodna ibogata, obejmujqc problemy z
zakresu optykiifotoniki, fizyki cia+a sta+ego oraz pewnych zagadnie6 chemicznych.
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Opr6cz badarl zaprezentowanych jako osiqgniQcie habilitacyjne p. dr in2. Anna
Kozanecka-Szmigiel zajmowa+a siQ m.in. nastQpujqcymizagadnieniami:

e Optyczne w+agciwogci nieliniowe ciek+ych kryszta+6w.

. W+agciwogci strukturalne ielektryczne przewodnik6w jon6w tlenu opartych na
tlenku bizmutu.

. Badania strukturalne przy pomocy dyfrakcji neutron6w oraz dyfrakqi i absorpcji
promieniowania rentgenowskiego.

. Badania przewodnictwa elektrycznego metodq spektroskopii impedancyjnej.
© Badania strukturalne zwiqzku Bi3YOe oraz zwiqzk6w uk+adu Bi3NbO7-Bi3YO6.

Zgodnie z bazq Web of Science Core Collection habilitantka jest wsp6+autorem 33

artyku+6w naukowych zamieszczonych w czasopismach z misty JCR. Z regu+y sq to
czasopisma uznane w grodowisku naukowym, dlatego ich sumaryczny wsp6+czynnik

wp+ywu jest dosy(i wysokiiwynosi ponad 65. Zdecydowana wiQkszo96, bo 26 prac
zosta+o opublikowanych po doktoracie. Dane bibliograficzne jak liczba cytowarl
obcych (279) oraz wsp6+czynnik Hirscha (11) sq bardzo przyzwoite dla osoby o
stosunkowo kr6tkim sta2u naukowym (habilitantka przebywa+a w sumie ok. 3 lata na
urlopach macierzyrqskich iopieku6czych). ubiegajqcej siQ o stopie6 doktora
habilitowanego. Warto podkregli6. 2e dane bibliograficzne wykazujq tendencjQ

wzrostowq isq wy2sze ni2 podane przez wnioskodawczyniQ w jel autoreferacie.
Dorobek naukowy p. dr in2. A. Kozaneckiej-Szmigiel uzupe+nia artyku+

opublikowany w czasopigmie Photon/cs Letters of Po/and, kt6re od niedawna wesz+o
na lists filadelfijskq oraz 17 prezentaqi konferencyjnych. By+y one przedstawiane w

formie 7 komunikat6w oraz 10 plakat6w na konferencjach miQdzynarodowych i
krajowych. Na wyr62nienie zas+uguje tutaj wyk+ad zaproszony, wyg+oszony w
ubieg+ym roku na 60. Zje2dzie Polskiego Towarzystwa Chemicznego we Wroc+awiu.

Po doktoracie habilitantka kierowa+a projektem Fundacji Nauki Polskiej w ramach
programu POMOST. W wyniku jego realizacji powsta+o m. in. 6 publikacji

wchodzqcych w sk+ad osiqgniQcia habilitacyjnego. Ponadto wnioskodawczyni
obecnie bierze udzia+ jako wykonawca w projekcie OPUS Narodowego Centrum
Nauki. Jej dogwiadczenie zawodowe uzupe+nia 6 kr6tkoterminowych stacy w ISIS
Rutherford Appleton Laboratory (Didcot, Wielka Brytania), DESY HASYLAB
(Stuttgart, Niemcy) iUniversity of Surrey (Guildford, wielka Brytania). Nale2y
podkregli6 zdolno96 habilitantki do pracy zespo+owej dziQki czemu uda+o jej siQ
nawiqza6 owocnq wsp6+pracQ z r62nymi krajowymi ogrodkami naukowymi, m.in. z
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Wojskowq Akademiq Technicznq w Warszawie, Uniwersytetem glqskim w
Katowicach, Centrum Materia+6w Polimerowych iWQglowych PAN w Zabau.

W sumie powy2ej scharakteryzowany dorobek naukowy p. dr in2. A. Kozaneckiej-
Szmigiel oceniam pozytywnie. Mojo opiniQ podkreglajq uzyskane przez niq
wielokrotne nagrody zespo+owe Rektora Politechniki Warszawskiej za osiqgniQcia
naukowe w latach 2007-2008, 2010-2011, 2014-2015.

Ocena osiqgniQ6 dydaktycznych, popularyzatorskich iorganizacyjnych

Habilitantka prowadzi+a od 2006 r. do chwili obecnej wszechstronnq dzia+alnog(i

dydaktycznq obejmujqcq wyk+ady. 6wiczenia rachunkowe ilaboratoryjne dla r62nych

wydzia+6w Politechniki Warszawskiej. Pe+ni+a role promotora pomocniczego w pracy
doktorskiej, ukorlczonej iobronionej z wyr62nieniem w ubieg+ym roku. Ponadto by+a
promotorem dw6ch prac magisterskich idw6ch prac in2ynierskich.

Pad dr in2. A. Kozanecka-Szmigiel aktywnie uczestniczy+a w pracy organizacyjnej
i popularyzatorskiej na terence WF PW. Pe+ni funkqQ Sekretarza Komisji Egzaminu

Dyplomowego na studiach I stopnia na kierunku fotonika, Sekretarza Wydzia+owej
Komisji Wyborczej oraz cz+onka Komisji Dydaktycznej. W latach 2014-2015 by+a
Sekretarzem Wydzia+owej Komisji Rekrutacyjnej na studia ll stopnia. Jako cz+onek
Zespo+u ds. Promoqi WF PW popularyzowa+a sw6j wydzia+ poprzez przygotowanie

reklam prasowych, ulotek promocylnych oraz informator6w dla kandydat6w na
studia. R6wnie2 przygotowywa+a ulotki promocylne dla czasopisma Photon/cs Z.effers
of Po/and, kt6rego redakcja miegci siQ na terence WF PW.

Na pokreglenie zas+uguje wsp6+udzia+ wnioskodawczyniw organizacji
Laboratorium Technik Femtosekundowych. Zosta+o ono wyposa2one w nowoczesny
sprzQt i jako laboratorium miQdzyzak+adowe pe+ni wa2nq role w aktywnogci naukowej
oraz dydaktycznej WF PW.

OsiqgniQcia habilitantkiw zakresie dydaktycznym, popularyzatorskim
organizacyjnym oceniam pozytywnie.

Biorqc pod uwagQ podane powy2el informacje stwierdzam, 2e zaprezentowane
przez p. dr in2. Anne Kozaneckq-Szmigiel osiqgniQcie habilitacyjne odpowiada
warunkom stawianym w art. 16 Ustawy O sfopn/ach naukowych / fWu/e naukowym
oraz o sfopn/ach / fWu/e w zaknes/e szfuk/ z dnia 14.03. 2003 r. Ponadto uwa2am, 2e
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ca+ogciowy dorobek wnioskodawczyni, obejmujqcy osiqgniQcia naukowo-badawcze.
dzia+alno96 dydaktycznq, popularyzatorskq iorganizacyjnq nale2y oceni6 pozytywnie,
stosujqc kryteria wymienione w Rozporzqdzeniu Ministra NaukiiSzkolnictwa

Wy2szego z dnia I wrzegnia 2011 1/r spray/e kryfed6w oceny os/qgn/g(5 osoby
ubiegajqcej siQ o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Z rego powodu wn\oskulQ
o dopuszczenie p. dr in2. Anny Kozaneckiej-Szmigiel do dalszych etap6w przewodu
habilitacyjnego.

prof. dr hab in2. Andrzej Ko+odziejczyk


