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Recenzja osi49ni€cia naukowego zatytulowanego ,,Badania wpb'wu
temperatury na wlagciwogci fononowe materia16w dwuwymiarowych"

autorstwa dr in2. Jaroslawa Judka z Wydzialu Fizyki Politechniki
Warszawskiej.

Przedstawione do recenzji osiqgnigcie naukowe autorstwa dr in2. Jaros+awa Judka z
Wydzia+u Fizyki Politechniki Warszawskid pt. ,,Badania wplywu temperatury na
wlagciwogci fononowe materia}6w dwuwymiarowych" sk+ada sig z szegciu publikacji,
jednego patentu oraz autoreferatu, kt6ry opisuje wyniki opublikowane przez
habilitanta ich wzajemny zwiqzek oraz znaczenie. Dodatkowo przedstawiona
dokumentacja zawiera informacje o ca+kowitym dorobku naukowym habilitanta oraz
przebiegu jego kariery naukowej, a w tym informacje o realizacji grant6w
badawczych, dydaktyce, stra2ach naukowych itd. W ten spos6b przedlo2ona mi
dokumentacja jest na tyle kompletna, 2e mogg znale26 tam informacje potrzebne do
oceny wniosku zgodnie z kryteriami narzuconymi przez odpowiedni4 ustawg ({llt. 18
I ust. 5 ustaw\. z clnia 14 muicll 20{)3 r. o sLopniach tlilukow>cl} it>;tulc ntiul<ow)ill w

zitklcsic sztu]<i(1),/.. { ]. z 20 1 7 r poz. 1 78c)I) w i'with./.l<u z. art. 1 79 ust. 2 ustaw).- 7 d

3 lipca 20 18 1. orb/ I)r.'cpisl)' wl)row atl/'it.ltlcc usttlw c -- Piano o s/koliliclwic w)7s./lyn
naucc([)z. ]!. 7 30 sicrf)nii\ 2018 1. ]10,.,. ]f)(]9)).

Uwa2am, 2e w niniejszym przypadku sytuacja jest dogs prosta ioczywista,
przedstawione osi49niecie naukowe wypelnia wymagania sformulowane w
przytoczonej ustawie oraz standardy zwyczajowo przyjgte w grodowisku fizyki
p61przewodnik6w. Dlatego wnioskujg o dopuszczenie habilitanta do dalszych
etap6w procedury nadania stopnia doktora habilitowanego. Swojq decyzjg
uzasadniam poni2ej

Osiqgniqcie naukowe lego sp6jno£6, jakofe icytowalno96: Os\qgdi qc\em naukol?qm
Pana dr in2. Jaros+awa Judka jest zaproponowanie metody wyznaczania
przewodnictwa cieplnego w materia+ach warstwowych do kt6rych nale2y graven,
MoSz oraz pozostale kryszta+y van der Waalsa bardzo intensywnie badane przez
ostatnie [ata. Osi49nigcia to zosta+o opatentowane (pozycja [A4]) oraz opisane w
publikaqiIA3], w kt6rej habilitant odgrywa wiodQcq role tl. jest pierwszym autorem
graz autorem korespondentem i jego wklad zgodnie z ogwiadczeniami wsp61autor6w
jest najwigkszy. Praia ta jest bardzo dobrze odbierana przez grodowisko naukowe,
gwiadczy o tym ponad 30 cytowa6, co umacnia twierdzenie habilitanta w autoreferacie
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o tym, 2e proponowana metoda mode by6 wykorzystywana w innych materia+ach dwu
wymiarowych (2D). Metoda ta ma sw6j pocz4tek w pracach [A]] iIA2], kt6re
w+qczone s4 w osiqgnigcie naukowe habilitanta, iw kt6rych wklad habilitanta r6wnie2
jest znacz4cy zgodnie z ogwiadczeniami wsp61autor6w mimo togo, 2e habilitant nie
jest tam wiod4cym autorem. W moim odbiorze w tych pracach wiodqcym autorem jest
prof. Zdrojek. Tutal chcialbym podkregli6, 2e nie jestem zwolennikiem w+4czania do
osiElgnigcia naukowego pram w kt6rych habilitant nie jest pierwszym autorem lub
korespondujQcym autorein i jego wk+ad nie jest dominujqcy. Jednak w tym wypadku
w}4czenie tych pram ma swore uzasadnienie w kontekgcie pricy [A3] tak jak jui
wspomnia+em. Ponadto nie dziwi mnie fakt, 2e habilitant chcia+ ulqC te prace w
osi49nigciu naukowym dlatego, 2e s4 to prace opublikowane w bardzo dobrym
czasopigmie ibardzo dobrze cytowane ([A]] >40 cyt. iIA2] > 80 cyt). Uwa2am, 2e
zrobi} to we wlagciwy spos6b z poszanowaniem wk+adu pozosta+ych autor6w.
Pozosta+e trzy prace [A5], [A6] iIA7] dotyczq tej samej grupy materia+owej oraz togo
samego zagadnienia (g. fonon6w) co wczegniejsze prace oraz wykorzystujz} to same
narzgdzie badawcze ij. spektroskopig Romanowskq iw zwi4zku z tym sq dla mnie
tematycznie sp6jne. W pracach tych dr Judek jest pierwszym autorem oraz autorem
korespondentem, co oznacza ze jest wiodqcym autorem o czym dodatkowo m6wiq
ogwiadczenia wsp6}autor6w. Bardzo wa2nym elementem tych trzech pram jest analiza
statystyczna widm Ramana. Uwa2am, 2e stanowi ona istotny wk+ad do literatury
przedmiotu z tego wzglgdu, 2e jak pokazano w przytoczonych pracach widma Ramana
materia+6w 2D SQ bardzo czu+e na atmosferg, lokalne naprg2enia iwiele innych
czynnik6w. W pricy [A5] systematyczne pomiary widm Ramana oraz ich analiza
statystyczna pozwolily na wiarygodne wyznaczenie wsp6}czynnik6w
temperaturowych pierwszego rzgdu dla energii fonon6w w grafenie, a takie
wsp6+czynniki s4 niezbgdne do pomiar6w przewodnogci cieplnej lub pomiar6w
rozkladu temperatury za pomocq widm Ramana, ij. metody proponowanel przez
habilitanta. Podobne badania zosta+y przeprowadzone dla dwusiarczku molibdenu
praia [A6]. Tutaj ca+kowicie zgadzam sig ze stwierdzeniami habilitanta zawartymi we
wspomnianych pracach oraz autoreferacie, 2e togo typu podejgcie mode by6
wykorzystane w innych materia+ach 2D. Ponadto togo typu analiza mode by6
wykorzystana do wyciQgania wniosk6w na temat napr92enia w warstwach 2D co
habi[itant wykaza! w pracy [A7]. Podsumow]z]c prace [A5], [A6] iEA7] uwa2am, 2e
bardzo }adnie uzupelniajq one g+6wne osi49nigcia habilitanta, kt6rym jest
zaproponowanie metody wyznaczania przewodnogci cieplnej na podstawie pomiar6w
widnl Ramana. Ponadto uwa2am, 2e wszystkie sze96 pram oraz patent stanowi4 sp6jnq
logicznq ca+o96, kt6re mo2na nazwa6 osiqgnigciem naukowym dajqcym podstawg do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego.
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Dorobek natlkowy nie wcltodzqcy w osiqgnigcie naukowe przedlojone (to oceny:
Dorobek naukowy przedstawiony w autoreferacie na dziei z+02enia wniosku to 30
prac (+prace wchodzqce w osi49nigcie naukowe) z sumarycznym IF - 141, liczbq
cytowani582 (14.8 cytowania na pracg) iindeksem h-1 0. Uwa2am, 2e taki dorobek
naukowy na tym etapie kariery naukowej (8 lat po doktoracie) z nadmiarem spe+nia
wymagania stawiane kandydatom na samodzielnego pracownika naukowego w
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obszarze fizyki p6+przewodnik6w. Ponadto chcg podkregli6, 2e dorobek ten oraz jego
cytowalno96 po zlo2eniu wniosku istotnie powigkszy+y sig (725 cytowa6, 16.8
cytowania na pracg, h-12) co dodatkowo dobrze gwiadczy o habilitancie.

.,4kfyn'maid gra/z/owa; Pan dr in2. Jaros+aw Judek uzyska+ nastgpujqce granty: Lider z
NCBiR iSonata z NCN. Uwa2am, 2e jest to dube osiQgnigcie, kt6re jednoznacznie
potwierdza, 2e Pan Judek m02e by6 samodzielnym pracownikiem naukowym. Ponadto
Pan Judek by! wykonawca w wielu innych grantach, a to raczej gwiadczy o tym, 2e
pracuje w bardzo dobrd grupie badawczel. Dlatego jui na dalszych etapach kariery
zawodowd nie zalecam wykazywania takich grant6w. Ponadto nie wiem jak
ustosunkowaC sig do tzw. grantu dzieka6skiego bo nie wiem co to za wynalazek ale
po analizie dorobku grantowego habilitanta wnioskujg, 2e mode to byC bardzo dobry
obyczal, kt6ry buduje kulturg pisania wniosku badawczego na Wydziale iPan Judek
bardzo }adnie to opanowa} iwielokrotnie z togo korzysta}. Podsumowlqc tg czggC
chcia+bym stwierdzi6, 2e dr in2. Jaros+aw Judek jest w stade zdefiniowa6 problem
naukowy, napisa6 wniosek badawczy, kt6ry zostanie zakwalifikowany do
finansowania w otwartym konkursie oraz skutecznie zrealizowa6 proponowane
badania. To jest bardzo mocny argument za samodzielnogciq naukowq (tj. habilitacj4)
dr in2. Judka.

Z)orabek dydak/yczny: W dorobku dydaktycznym dr in2. Judkajest promotorstwo lO
pram magisterskich/in2ynierskich. Ponadto byl4jest promotorem pomocniczy w 5
pracach doktorskich ijest opiekunem naukowym jednego doktoratu. Takie informacje
pozwalajq mi stwierdzi6, 2e habilitant posiada bardzo dube dogwiadczenie
dydaktyczne w pracy indywidualnej ze studentamiidoktorantami. Brak dorobku w
postaci prowadzenia w+asnych wyk+ad6w w tym wypadku (U. habilitacji na uczelni)
jest dome zaskakuj4ce ale uwa2am, 2e nie powinno to mocno rzutowa6 na og61na oceng
wniosku. W kontekgcie habilitacji tj. samodzielnogci naukowd pozwalajqcd by6
promotorem doktorant6w istotne jest to, 2e Pan Judek ma jui bogaty dorobek w
zakresie indywidualnd opieki nad studentamiidoktorantami. Dlatego na tej podstawie
mogg jednoznacznie stwierdzi6, 2e jest gotowy do samodzielnej opieki nad
doktorantamiq. uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

S/a2e /zauXowe; Dorobek sta2owy dr in2. Jaros+awa sk+ada sig z miesigcznego oraz
pigciomiesigcznego pobytu w Instytucie Elektroniki, Mikroelektroniki i
Nanotechnologiiw Lille we Francji jeszcze przed doktoratem. Jest to bardzo s+aby
punkt w karierze naukowej habilitanta ale w mojel ocenie nie ma on kluczowego
znaczenia przy ocenie wniosku. Na przyszlo96 zalecam d+u2szy pobyt w innym
ogrodku naukowym, na to nigdy nie jest za p62no.
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