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Ocena
dorobku naukowego i wyodrębnionego jednotematycznego cyklu publikacji
stanowiących podstawę do ubiegania się przez dr inż. Stefana Piechnika
o stopień doktora habilitowanego nauk technicznych

Prezentowana poniżej ocena opracowana została na zlecenie Dziekana Wydziału
Mechatroniki Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. Natalii Golnik z dn. 28 maja 2014 r. w
związku z informacją zawartą w piśmie Dziekana o powołaniu mojej osoby na członka
komisji (recenzenta) w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Stefana Piechnika decyzją
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dn. 9 maja 2014 r. Podstawę do opracowania oceny
stanowi „Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego” autorstwa dr inż.
S. Piechnika (w szczególności Autoreferat w jęz. polskim i angielskim, wydruk wybranych
publikacji, wykaz publikacji, dane bibliometryczne, poświadczenia wkładu do wybranych
prac naukowych przez współautorów i elektroniczna wersja wniosku na płycie CD).
1. Informacje ogólne o Habilitancie
Dr inż. Stefan Piechnik urodził się 4 marca 1967 r. w Krynicy Zdroju. W roku 1991
ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej uzyskując dyplom
magistra inżyniera elektronika (uzyskując w czasie studiów dwukrotnie, w 1989 i 1990 r.,
stypendium Ministra Edukacji za wyniki studiów i udział w działalności naukowej). W latach
1993-1995 był pracownikiem Laboratorium Biocybernetyki na Wydziale Elektroniki
Politechniki Warszawskiej oraz Centrum Medycyny Eksperymentalnej i Klinicznej Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie. W latach 1995-1999 był doktorantem Academic Neurosurgery
Unit, University of Cambridge w Wielkiej Brytanii uzyskując tam w roku 2000 tytuł „Doctor
of Philosophy” za pracę pt. „A Mathematical and Biophysical Modelling of Cerebral Blood
Flow and Cerebrospinal Fluid Dynamics” („Modelowanie matematyczne i biofizyczne
dynamiki przepływu krwi mózgowej oraz płynu mózgowo-rdzeniowego”). W roku 2001 był
pracownikiem Laboratorium Biocybernetyki na Wydziale Elektroniki Politechniki
Warszawskiej. W dniu 8 czerwca 2001 r., na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
Politechniki Warszawskiej, w rezultacie nostryfikacji stopnia naukowego uzyskanego za
granicą na Uniwersytecie Cambridge, stopień ten został uznany za równorzędny ze stopniem
naukowym doktora w Rzeczpospolitej Polskiej. Od roku 2000 jest zatrudniany na stażach
naukowych w ośrodkach naukowych Wielkiej Brytanii i Szwecji: w latach 2000-2001 w
Addenbrooke’s NHS Trust, Neurosurgery Unit, Cambridge; w latach 2002-2004 w Institute
of Clinical Neurosciences, University of Goteborg, w latach 2005-2008 w Oxford Centre for
Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain (FMRIB), Department of Clinical
Neurology, Oxford University; a od 2008 roku w BMRC Postdoctoral Research Associate,
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Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance (OCMR), Department of Cardiovascular
Medicine, Oxford University.
Ze względu na fakt, że Habilitant w przeważającym okresie swojej aktywności zawodowej
przebywał w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych, głównie Wielkiej Brytanii
(Cambridge, Oxford), jego dorobek naukowy jest skoncentrowany przede wszystkim wokół
tematyki naukowej prowadzonej w wymienionych ośrodkach naukowych, która w kraju
określana jest poprzez dyscyplinę Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Lista publikacji
Habilitanta zaprezentowana we Wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego,
liczy 61 pozycji (już po usunięciu przez habilitanta 5 pozycji będących duplikatami lub
pozycjami opublikowanymi w czasopismach nie indeksowanych w bazach
międzynarodowych) z liczbą cytowań wg bazy Web of Science równą 1461 i indeksem
Hirscha h=23. Wg bazy Scopus na dzień 9 lipca 2014 r. dr inż. Stefan Piechnik (Author
ID:7004664392) posiada 72 publikacje cytowane 1768 razy, a jego indeks Hirscha h = 24.
Bez uwzględnienia autocytowań Habilitanta dane te wynoszą: liczba cytowań 1609, indeks
h = 23.
Z tak obszernego dorobku naukowego Habilitant wybrał 5 publikacji pierwszoautorskich
poświęconych szerszemu tematowi pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” i
przedstawił ten cykl publikacji jako osiągnięcie wynikające z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm.). Cykl ten omówiony jest przez Habilitanta w pkt. 4
Autoreferatu (str. 2-8), a Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego zawiera
pełne kopie tych publikacji. Przedłożony przez Habilitanta do oceny jednotematyczny cykl
publikacji pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” został oceniony w pkt. 2 niniejszej
recenzji.
2. Ocena dorobku naukowo-badawczego, w szczególności jednotematycznego cyklu
publikacji wynikającego z art. 16 ust. 2 obowiązującej Ustawy
Pierwszym z artykułów wchodzących do jednotematycznego cyklu publikacji pt.
„Modelowanie w badaniach serca i mózgu” jest dwustronicowy Letter to the Editor
opublikowany w Journal of Biomechanics (Volume 35, Issue 4, 2002, Pages 553-554)
autorstwa Piechnik S.K., Czosnyka M., Cielicki K., Ciela D. pt. „Problems in application of
purely linear models in cerebral circulation” (praca [P26] wykazu zamieszczonego we
Wniosku), w którym Habilitant wraz ze współautorami zawarł tekst polemiczny i
uzupełniający w stosunku do opublikowanej w tym czasopiśmie, dwa lata wcześniej, pracy
autorów Cassot, F., Zagzoule, M., Marc-Vergnes, J.-P., pt. „Hemodynamic role of the circle
of Willis in stenoses of internal carotid arteries. An analytical solution of a linear model”
(Volume 33, Issue 4, April 2000, Pages 395-405). Udział Habilitanta w wymienionej 4autorskiej pracy jest dominujący i wg oświadczeń jej współautorów wynosi 87%. Ponadto,
jak pisze Habilitant w Autoreferacie, wykorzystane zostało tu jego doświadczenie z
modelowania aspektów nieliniowych w krążeniu mózgowym, zawarte w dwóch
wcześniejszych pracach z jego dominującym lub znaczącym udziałem. Są to prace, które
Habilitant umieszcza w pkt. II Wykazu prac naukowych, zawierającym prace nie będące
częścią jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu”.
Pierwsza z tych prac ([P17] wg powyższego Wykazu prac) jest pracą 5-autorską, w której
Habilitant jest pierwszym autorem z udziałem 80%, a druga ([P20] wg Wykazu prac) jest
pracą 4-autorską, w której Habilitant jest trzecim autorem z udziałem 30%. To pokazuje, że
zgłoszony cykl jednotematyczny pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu”, zawierający
5 prac należy traktować jako wybór najważniejszych prac z tego zakresu, a znacząca część z
pozostałych publikacji jest również częściowo powiązana z zaprezentowanym cyklem
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jednotematycznym (czy to poprzez wybór obiektu biologicznego, czy też poprzez stosowaną
metodologię badań), a praktycznie cały dorobek Habilitanta bez wątpienia mieści się w
dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna. Habilitant wykazuje w pracy [P26], że
ciśnienia w krążeniu mózgowym obliczane przy założeniach zupełnie pasywnej
charakterystyki odpowiedzi naczyniowych (jakie są zawarte w pracy Cassot, F., Zagzoule,
M., Marc-Vergnes, J.-P., pt. „Hemodynamic role of the circle of Willis in stenoses of internal
carotid arteries. An analytical solution of a linear model”, której dotyczyła polemika
Habilitanta) są wyższe niż przy bardziej rzeczywistych założeniach. W związku z tym
uproszczenia dokonane przez Cassota i współautorów mogą prowadzić do błędnej diagnozy
stanu układu cyrkulacji mózgowej. Praca [P26] w dniu 2 lutego 2014 roku była cytowana 7
razy w bazie Scopus (obecnie liczba cytowań wynosi 8) i 6 razy w bazie WoS, a współczynnik
Impact Factor czasopisma w roku publikacji wyniósł IF=2.46.
Wspomniana powyżej 2-stronicowa praca, której dominującym współautorem jest
Habilitant została opublikowana w 2002 roku, a więc na początku pracy naukowej
obejmującej okres po uzyskaniu ostatniego stopnia naukowego – stopnia doktora (2000 r. i
nostryfikacja w kraju w 2001 r.). Kolejne 4 prace zgłoszone przez Habilitanta do
jednotematycznego cyklu publikacji pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu”
(oznaczone w Wykazie jako [P40], [P42], [P44], [P45]) zostały opublikowane w latach 2008,
2009, 2010, 2012 i zawierają nowatorskie osiągnięcia autorów, a przede wszystkim
Habilitanta, ze względu na dominujący deklarowany jego udział procentowy, który wynosi
odpowiednio: 85% dla 4-autorskiej pracy [P40], 78% dla 5-autorskiej pracy [P42], 51% dla 7autorskiej pracy [P44] i 69% dla 3-autorskiej pracy [P45]. We wszystkich tych pracach
Habilitant jest pierwszym współautorem. Podobnie jak dla pierwszej z prac, z roku 2002
([P26]), przedłożonego cyklu jednotematycznego, tak i w pozostałych czterech
wymienionych pracach, Habilitant podaje związek uzyskanych wyników z innymi swoimi
publikacjami naukowymi, które nie są przez niego zaliczane do prezentowanego cyklu
jednotematycznego. Są to m.in. prace [P37], [P39], [P41], [P46], [P48], [P50], [P51]. Fakt ten
potwierdza wymienioną już wcześniej w niniejszej recenzji opinię, że prezentowany
jednotematyczny cykl 5 publikacji zgłoszony przez Habilitanta jest dobrze umocowany w
pozostałym jego dorobku naukowym i moim zdaniem ten kontekst jest ważny dla pełnej
oceny dorobku naukowego, o którym mówi art. 16 ust. 2 obowiązujacej Ustawy z dnia 14
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki. Najważniejsze osiągnięcia w wymienionych 4 kolejnych publikacjach cyklu
jednotematycznego pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” są następujące:
− wykazanie, że współczynnik Grubba, mający istotne znaczenie w interpretacji zjawiska
BOLD (Blood Oxygenation Level Dependence) – zmian kontrastu MRI opartym na
poziomie natlenienia krwi, ma wartość zmienną: współczynnik ten ma niższą wartość
dla naczyń żylnych i wyższą dla naczyń tętniczych, szczególnie należących do
mikrokrążenia; w pracy zawarto odpowiednie analizy ilościowe dotyczące wartości
współczynnika Grubba w stosunku do dotychczasowego założenia przyjmowanego w
literaturze przedmiotu, iż współczynnik Grubba ma wartość stałą wynoszącą 0.38
[%/%] – Piechnik, S.K., Chiarelli, P.A., Jezzard, P., Modelling vascular reactivity to
investigate the basis of the relationship between cerebral blood volume and flow under
CO2 manipulation, NeuroImage, Volume 39, Issue 1, 1 January 2008, Pages 107-118;
praca była cytowana, wg danych z Wniosku (na 2 luty 2014) 21 razy (baza Scopus) i 22
razy (baza WoS) – obecnie baza Scopus podaje 23 cytowania; współczynnik IF
czasopisma w roku publikacji wynosi IF = 5.94,
− wykazanie różnic między procesem kalibracji kontrastów w rezonansie magnetycznym
z wykorzystaniem CO2 (szeroko stosowanego jako bodźca fizjologicznego,
wpływającego na reaktywne naczynia mózgowe, bez zmian metabolizmu i
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funkcjonalnej pracy mózgu), a ostatecznym pomiarem; szczegółowo przeanalizowano
mechanizmy wymiany między reaktywnymi zmianami objętości krwi mózgowej i
innymi składnikami przestrzeni wewnątrzczaszkowej – Piechnik, S.K., Evans, J., Bary,
L.H., Wise, R.G., Jezzard, P., Functional changes in CSF volume estimated using
measurement of water T2 relaxation, Magnetic Resonance in Medicine, Volume 61,
Issue 3, March 2009, Pages 579-586; praca była cytowana 19 razy (baza Scopus) i 17
razy (baza WoS); współczynnik IF czasopisma w roku publikacji wynosi IF = 3.27,
− opracowanie nowej metody (nazwanej ShMOLLI – Shortened Modified Look-Locker
Inversion) w pomiarze czasu relaksacji T1 w sercu do zastosowań klinicznych,
będącym częścią nowego kierunku zastosowań MRI – w stosunku do tzw. „ważonych”
kontrastów; zasadniczym osiągnięciem uzyskanym w pracy jest skrócenie wymaganego
czasu wstrzymania oddechu z dotychczasowych 17 uderzeń serca (ok. 15-20 sekund,
który dla wielu pacjentów w zastosowaniach klinicznych jest nieosiągalny) do 9
uderzeń serca (ok. 10 sekund), a także zmniejszeniem podatności wyników pomiarów
na prędkość rytmu serca w stosunku do metod dotychczasowych – Piechnik, S.K.,
Ferreira, V.M., Dall'Armellina, E., Cochlin, L.E., Greiser, A., Neubauer, S., Robson,
M.D., Shortened Modified Look-Locker Inversion recovery (ShMOLLI) for clinical
myocardial T1-mapping at 1.5 and 3 T within a 9 heartbeat breathhold, Journal of
Cardiovascular Magnetic Resonance, Volume 12, Issue 1, 2010, Article number 69;
praca ta to jedno z najważniejszych osiągnięć naukowych Habilitanta (jako pierwszego
współautora, pracy 7-autorskiej, z dominującym udziałem 51%) o czym świadczy fakt,
że jest to najczęściej cytowana praca Habilitanta z okresu ostatniej dekady (98 cytowań
wg bazy Scopus – wzrost o 23 cytowania od dnia 2 lutego 2014, dla którego Habilitant
podaje dane dotyczące cytowań we Wniosku), a trzecia w kolejności liczby cytowań
spośród wszystkich prac Habilitanta (większą liczbę cytowań, wg bazy Scopus,
posiadają jedynie prace: 7-autorska [P24] z roku 2002, w której Habilitant jest trzecim
współautorem z udziałem 20% i liczbą cytowań 194, 5-autorska [P25] z roku 2001, w
której Habilitant jest trzecim współautorem z udziałem 5% i liczbą cytowań 129);
współczynnik IF czasopisma w roku publikacji wynosi IF = 4.33; opatentowanie przez
autorów nowej metody (4 patenty, w tym jeden dotyczący m.in. zastosowań do chorób
wątroby i jeden dotyczący normowania skal kolorów dla aplikacji klinicznych) i jej
wdrożenie bezpośrednio na skanerach klinicznych (zakup 1 patentu przez firmę Siemens
Medical oraz plany wykupienia i drożenia 2 kolejnych patentów przez firmę typu spinoff Perspectum Diagnostics we współpracy z Oxford University) świadczą o dużym
potencjale aplikacyjnym opracowanej metody,
− uzyskanie w drodze modelowania dynamiki płynu mózgowo-rdzeniowego możliwości
skrócenia czasów trwania testów infuzyjnych u szczególnie wrażliwych pacjentów z
podejrzeniem wodogłowia ze wskazaniem ograniczeń tej metody – Piechnik, S.K.,
Ferreira, V.M., Cieslicki, K., Estimation of cerebrospinal fluid compensation
parameters in hydrocephalus using short-lasting constant rate lumbar infusion tests,
British Journal of Neurosurgery, Volume 26, Issue 1, February 2012, Pages 38-44;
praca 1 raz cytowana w 2013 r. wg bazy Scopus; współczynnik IF czasopisma w roku
publikacji wynosi IF = 0.97.
Przedstawiony przez Habilitanta dorobek naukowy, a w szczególności jednotematyczny
cykl pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” uważam za bardzo wartościowy i
ukazujący Habilitanta jako badacza posługującego się nowoczesnymi metodami modelowania
w dziedzinie pomiarów biomedycznych. Zarówno proces modelowania jak i ukierunkowanie
celów naukowych na zastosowanie w elektronicznej aparaturze medycznej (w szczególności
w zastosowaniach klinicznych), prezentowane przez Habilitanta, uzasadniają ocenę jego
osiągnięć jako badań interdyscyplinarnych i w kontekście stanu wiedzy współczesnej
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metrologii elektronicznej, która jest właśnie dziedziną interdyscyplinarną, przede wszystkim
ze względu na różny rodzaj badanego obiektu (tutaj biomedycznego), choć metody badawcze
są typowe dla współczesnej szeroko pojętej elektroniki (np. stosowanie analogów elementów
elektrycznych przy modelowaniu zjawisk biologicznych). Aspekt metrologiczny zgłoszonego
we Wniosku jednotematycznego cyklu pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” jest
oczywisty (celem jest pomiar – odpowiednio dokładny, szybki i możliwie najmniej
inwazyjny), a w samym tytule jeszcze bardzie widoczny w jego wersji angielskiej podanej we
Wniosku przez Habilitanta: „Modelling and measurement in the heart and brain”. W takim
też kontekście została wykonana niniejsza recenzja przez autora recenzji, który reprezentuje
specjalności metrologia elektroniczna, w szczególności realizowana metodami cyfrowego
przetwarzania sygnałów. Przedstawione połączenie metod badawczych, jak i typu obiektu
badanego umiejscawiają prace Habilitanta, jak wspomniano na początku niniejszej recenzji, w
dziedzinie nauk technicznych i dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna.
Dorobek naukowy w zakresie ocenianego jednotematycznego cyklu pt. „Modelowanie w
badaniach serca i mózgu” oceniam bardzo wysoko. Jest on dodatkowo zweryfikowany
faktem publikacji poszczególnych artykułów w renomowanych czasopismach (a więc po
wymagającym procesie recenzowania), jak i dużą liczbą cytowań. Wg. bazy Scopus 5
publikacji stanowiących cykl pt. „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” jest cytowanych
łącznie 152 razy, co biorąc pod uwagę fakt, że są to artykuły opublikowane w ostatnich kilku
latach (z wyjątkiem pierwszego z 2002 r.) wskazuje na duże uznanie osiągnięć Habilitanta
przez międzynarodowe środowisko naukowe. Potwierdzają to uzyskane na podstawie tych
badań patenty i ich wdrożenia – obecne i planowane. Po zapoznaniu się z dorobkiem
naukowym Habilitanta nie mam uwag krytycznych. Zabrakło mi jedynie w Autoreferacie
szerszej charakterystyki pozostałej (poza cyklem pt. „Modelowanie w badaniach serca i
mózgu”) części dorobku naukowego Habilitanta, która jest również bardzo ciekawa z
poznawczego i aplikacyjnego punktu widzenia i zawiera wiele interesujących wątków
badawczych. Część z nich jest powiązana z prezentowanym jednotematycznym cyklem
publikacji, a całość w sposób spójny wiąże się z pomiarami w medycynie. Dane
bibliometryczne całości dorobku naukowego są imponujące: wg bazy Scopus (Author
ID:7004664392) – 1768 cytowań (1609 bez autocytowań autora) i współczynnik Hirscha
h = 24 (h = 23 bez autocytowań autora). Sumaryczny współczynnik IF opublikowanych prac
naukowych Habilitanta wynosi ok. 234. Ze względu na fakt, że w części publikacji
Habilitanta deklarowany udział procentowy jest bardzo niewielki (np. 1% lub 5%) warto
przytoczyć bardziej szczegółowe dane bibliometryczne:
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 80% lub więcej wynosi 8, cytowanych 79 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 50–79% wynosi 6, cytowanych 267 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 20–49% wynosi 12, cytowanych 396 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 10–19% wynosi 5, cytowanych 99 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 5% wynosi 24, cytowanych 756 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 2–3% wynosi 5, cytowanych 42 razy,
– liczba publikacji Habilitanta z udziałem 1% wynosi 6, cytowanych 127 razy.
W części prac niski udział procentowy wynika częściowo z dużej liczby współautorów, a
częściowo z mniejszego zaangażowania w dany projekt Habilitanta. Wydaje się jednak, że
nawet niewielkie zaangażowanie współautora (na poziomie kilku %) w daną pracę przynosi
dobre efekty w postaci znacznego wzbogacenia warsztatu badawczego, wynikającego z pracy
w szerokim zespole badawczym, co owocuje później autorskimi pomysłami i publikacjami
już o dominującym udziale współautora. Nawet gdyby uwzględnić fakt, że w całkowitej
liczbie cytowań prac, w których Habilitant jest współautorem (1768 cytowań) część z nich
wynika z kilkuprocentowego udziału Habilitanta, to przedstawione powyżej bardziej
szczegółowe dane pokazują, że liczba cytowań w pozostałych publikacjach (już z
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dominującym udziałem Habilitanta) spełnia, w mojej ocenie, w stopniu wyróżniającym
wymagania do nadania stopnia doktora habilitowanego. W tej opinii utwierdza mnie
dodatkowo fakt, że liczba publikacji Habilitanta w renomowanych czasopismach wyraźnie
wzrasta na przestrzeni ostatnich lat (m.in. 14 prac w 2013 r. i 6 prac już w roku bieżącym)
oraz że podobny wzrost jest widoczny w liczbie recenzowanych przez Habilitanta artykułach
zgłaszanych do renomowanych czasopism (7 recenzji w 2013 r., przy 26 wszystkich
recenzjach wykonanych od roku 2005 w renomowanych czasopismach międzynarodowych,
których lista jest zawarta w pkt. 5.3 Wniosku), co świadczy o utrwalonej pozycji Habilitanta
w środowisku naukowym na świecie w uprawianej przez niego dziedzinie.
Istotnym elementem dorobku naukowo-badawczego dr inż. Stefana Piechnika jest
ukierunkowanie swoich badań na prace aplikacyjne, o czym była już mowa w niniejszej
recenzji w kontekście uzyskanych i wdrażanych patentów. O tym aspekcie dorobku
Habilitanta świadczy też jego udział w trzech projektach badawczych realizowanych w
Wielkiej Brytanii – jednego w ramach Fifth European Community Framework Programme i
dwóch w National Institute for Health Research Oxford Biomedical Centre. Habilitant
przygotował wnioski we wszystkich trzech wymienionych projektach, we wszystkich jest
wykonawcą, a w jednym (rozpoczętym w 2012 r. i obecnie trwającym) jest kierownikiem
projektu. Lista referatów na międzynarodowych konferencjach tematycznych, obejmująca
referaty od roku 2005, obejmuje 22 pozycje, w których, co warto podkreślić, Habilitant jest
pierwszym współautorem (20 pozycji) lub jednym autorem (2 pozycje).
3. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy
międzynarodowej
W omawianym zakresie na szczególną uwagę zasługuje:
– istotny udział (przygotowanie wniosku projektu i udział jako wykonawca) w projekcie
europejskim Imaging and multimodal monitoring in clinical diagnosis of neurological
disorders, Marie-Curie Individual Fellowship Fifth European Community Framework
Programme, contract number HPMF-CT-2002-01593 (2002-2004),
– udział w latach 2002-2013 w 40 międzynarodowych i krajowych konferencjach
naukowych,
– członkowstwo w międzynarodowych organizacjach naukowych:
• The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) – członek od 1989
• Society of British Neurological Surgeons (SBNS) – członek stowarzyszony od 2009
• Society of Cardiovascular Magnetic Resonance (SCMR) – członek od 2009,
– drugie miejsce w konkursie popularyzacji nauki organizowanym przez British Heart
Foundation pt. „Reflections of Research”,
– opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji: 17 osób (w czterech
przypadkach opieka miała charakter formalny, pozostali studenci byli objęci opieką
pomocniczą na zasadach nieformalnych),
– siedem staży naukowych, w tym 5 w ośrodkach zagranicznych,
– recenzowanie jednego projektu naukowego w Wielkiej Brytanii,
– wykonanie (od 2005 r.) 26 recenzji w renomowanych międzynarodowych czasopismach
w uprawianym przez Habilitanta zakresie naukowym.
4. Podsumowanie
Dr inż. Stefan Piechnik jest specjalistą w zakresie modelowania i pomiarów procesów
biomedycznych, w szczególności pracy serca i mózgu, których dotyczy jednotematyczny cykl
publikacji „Modelowanie w badaniach serca i mózgu” („Modelling and measurement in the
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heart and brain”). Znajduje to potwierdzenie w lekturze jego prac, w których w istotnej
części jest pierwszym współautorem i/lub współautorem z istotnym udziałem procentowym, a
także w danych bibliometrycznych, liczbie wykonywanych recenzji dla renomowanych
czasopism międzynarodowych, liczbie wygłaszanych referatów, uzyskanych patentach i ich
jakości potwierdzonych wdrożeniami. Jego osiągnięcia świadczą o bardzo dużej umiejętności
prowadzenia pracy naukowej na wysokim poziomie, zarówno w szerszym zespole
naukowym, jak i z własnymi oryginalnymi koncepcjami i umiejętnością kierowania zespołem
badawczym. Habilitant jest także zaangażowany w działalność organizacyjną i wspieranie
młodszych adeptów nauki poprzez pomoc i opiekę w ich projektach naukowo-badawczych.
Tym samym w pełni zasługuje w mojej opinii na potwierdzenie swoich osiągnięć i
umiejętności naukowo-badawczych, organizacyjnych, dydaktycznych i popularyzatorskich
przyznaniem mu stopnia naukowego doktora habilitowanego.
5. Ocena końcowa
Reasumując stwierdzam, że przedstawiony dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny
dr inż. Stefana Piechnika w pełni spełniają wymagania określone w art. 16 Ustawy o
stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14
marca 2003 r. (z późniejszymi zmianami).
Wnioskuję o nadanie dr inż. Stefanowi Piechnikowi stopnia naukowego doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie Biocybernetyka i Inżynieria
Biomedyczna.

Wrocław, 9 lipca 2014 r.
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