
UCHWAŁA 

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów na podstawie 
art. 18a, ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) zwanej dalej Ustawą, w 
związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę -
Prawo o szkolnietwie wyższym i nauee (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) w sprawie 
przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. inż. Jerzego Majki, wszczętego dnia 
4 stycznia 2019 r. w dziedzinie nauk leśnych, dyscyplinie drzewnictwo. 

§ 1 
Komisja działająca zgodnie z w/w Ustawą, uwzględniając rozporządzenie MNiSzW z dnia 19 
stycznia 2018 r. w sprawie szezegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności 
w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 
tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261) i stosując kryteria zawarte w Rozporządzeniu 
MNiSzW z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. Nr 196 poz. 1165), na posiedzeniu w pełnym 
składzie w dniu 20 maja 2019 r. w głosowaniu jawnym jednomyślnie pozytywnie opiniuje 
wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie nauki 
leśne dr. inż. Jerzemu Majce. 

§ 2 
Integralną częścią niniejszej uchwały jest załącznik nr 1 stanowiący jej uzasadnienie. 

Komisja przekazuje niniejszą uchwałę Dziekanowi Wydziału Technologii Drewna 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. ^ 

1. prof. dr hab. Janusz Zawadzki (przewodniezący komisji) 

2. dr hab. Rafał Czarnecki (sekretarz komisji) ^^^J,,.<<<^!7:1^^A^ 

3. prof. dr hab. Janusz Sowa (recenzent) .. .if^^^^T^T^^?^^..... 

4. prof. ITD dr hab. Wojeiech Cichy (recenzent) ..C^^.^. 
5. dr hab. Andrzej Krauss (recenzent) /}A. i. h^V^ 

6. prof. UPP dr hab. Beata Doczekalska (członek komisji) .. . ' j ! ^ . ^ . " ^ ^ ^ . ^ ^ . 

7. dr hab. Sławomir Borysiak, (członek komisji) 



Załącznik 1 

UZASADNIENIE 

uchwały o nadanie dr. inż. Jerzemu Majce 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie nauki leśne, 

będące integralną częścią uchwały habiłitacyjnej z dnia 20 maja 2019 r. 

Informacje ogólne 

Pan dr inż. Jerzy Majka urodził się 8 grudnia 1973 roku w Oświęcimiu. Jest 

absolwentem Wydziału Technologii Drewna Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w 

Poznaniu (1999). Po ukończeniu studiów kontynuował naukę na studiach doktoranckich tejże 

uczelni. W 2004 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk leśnych w zakresie 

drzewnictwa. 

Habilitant swoją karierę zawodową związał z Akademią Rolniczą w Poznaniu (obecnie 

Uniwersytet Przyrodniezy w Poznaniu) pracując na stanowiskach asystenta-stażysty (1998-

1999), asystenta (1999-2005) i adiunkta (od 2005 roku do chwili obecnej) w Katedrze 

Hydro termicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna (do roku 2006), a następnie w Katedrze 

Mechaniki i Techniki Cieplnej (od 2006 roku do chwili obecnej). 

Od poezątku swojej pracy naukowej dr inż. Jerzy Majka zajmował się zagadnieniami 

związanymi z suszeniem drewna i wpływem tego procesu na właściwości suszonego drewna. 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr. inż. Jerzego Majki, o którym mowa w 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. z 2017 r. poz. 1789) stanowi monografia pt. „Wpływ czynników 

materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy po suszeniu jako 

miary jakości suszenia". Została wydana w roku 2018 nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-913-8, ISSN 1896-1894. Składa się z 9 

rozdziałów i obejmuje 130 stron, w tym 49 rysunków, 26 tabel oraz obszerną bibliografię 

obejmującą 181 pozycji. 



w swoich recenzjach, zarówno prof. ITD dr hab. Wojciech Cichy jak i dr hab. 

Andrzej Krauss zwracają uwagę na istotną wagę i aktualność podjętego tematu, doceniając 

także jego wartość poznawczą jak i aplikacyjną. Wszyscy recenzenci odnoszą się pozytywnie 

także do kwestii autorskiej metodyki badań jak i zastosowania weryfikacji statystycznej 

uzyskanych wyników. Prof. dr hab. Janusz Sowa uważa, że użyte „modele statystyczno -

matematyczne badanych relacji i związków posiadają walor naukowy oraz także aplikacyjny i 

są istotnym osiągnięciem naukowym Autora. Opiniowana praca jest bez wątpienia 

wartościowym dziełem metodycznym, wnoszącym trwałe wartości do znajomości dynamiki 

procesów suszenia tarcicy. Zastosowane przez Autora modele są poprawne". Dodaje jednak, 

że „niedosyt budzi jedynie fakt zastosowania do aproksymacji funkcji opisywanych zjawisk 

prostych regresyjnych modeli wielomianu 2 i 3 stopnia. Wydaje się, że zgromadzony przez 

autora materiał badawczy oraz współczesny warsztat obliczeniowy jakim musiał dysponować 

Autor, umożliwiały dobór bardziej wysublimowanych metodologii budowy modeli 

wieloczynnikowyeh analiz zmiennych wpływających na procesy suszenia tarcicy". Za bardzo 

istotne osiągnięcia naukowe pracy uznaje: 

• opracowanie modeli empirycznych do opisu matematycznego wpływu różnorodnych 

czynników materiałowych i technologicznych na procesy suszenia tarcicy sosnowej, 

• wykazanie, że w zależności od udziału twardzieli, jej położenia na przekroju 

poprzecznym kłody oraz średnicy drewna zależy zmienność wilgotności początkowej 

tarcicy sosnowej w ładunku drewna, 

• stwierdzenie, że powodem różnicowania się intensywności i zmienności wysychania 

świeżo przetartej tarcicy sosnowej mogą być zróżnicowania klimatyczne pogody w 

rożnych regionach kraju skąd pochodzi surowiec drzewny, 

• udowodnienie, że istotnym czynnikiem wpływającym na proces suszenia drewna tarcicy 

jest prędkość powietrza, zależna od prędkości obrotowej wentylatorów, oraz grubości 

tarcicy i sposobu ułożenia tarcicy w stosie załadunku suszarniczego, 

• wykazanie, że osiągniecie optymalnych, spodziewanych rozrzutów wilgotności podczas 

sezonowania tarciey wymaga uwzględniania histerezy sorpcji oraz parametrów suszenia 

zrealizowanego uprzednio. 

Opinię prof. dr hab. Janusza Sowy w swoich ocenach podzielają także pozostali 

recenzenci. Prof. ITD dr hab. Wojciech Cichy uznaje ponadto spodziewane korzyści z 

wykorzystania zdobytej wiedzy dotyczącej uwarunkowań rozrzutu wilgotności suszonej 



konwekcyjnie tarciey, co spowodować może zwiększenie stopnia integracji procesu suszenia 

ze wstępnymi etapami procesów przetwórczych drewna. Dr hab. Andrzej Krauss dodaje, że 

„osiągnięcie naukowe dotyczy uwarunkowań rozrzutu wilgotności tarcicy po suszeniu, a w 

szczególności analizy synergicznego wpływu czynników materiałowych i technologicznych 

na rozrzut wilgotności tarcicy po suszeniu z wykorzystaniem metod statystycznych opartych 

na wieloczynnikowej analizie wariancji". 

W podsumowaniu prof. dr hab. Janusz Sowa zalicza pracę do „wartościowych 

opracowań naukowych", która wypełnia „lukę w polskim piśmiennictwie z zakresu 

kompleksowej optymalizacji procesów suszenia tarcicy w Polsce oraz wpływu różnorodnych 

czynników na różnicowanie się wilgotności materiałów tartych" oraz „wnosi twórczy wkład 

do nauk leśnych w dyscyplinie drzewnictwo i spełnia wymogi dotyczące rozpraw 

habilitacyjnych". Prof. ITD dr hab. Wojciech Cichy ocenia, że „monografia stanowi dojrzałe, 

wielowątkowe opracowanie naukowe", a „wyniki poszerzają aktualny stan wiedzy w zakresie 

suszenia drewna i stanowią duży wkład do dziedziny drzewnictwo". 

Według dr. hab. Andrzeja Kraussa „rozprawę charakteryzuje wysoka wartość 

merytoryezna, którą wzmacnia przeprowadzona analiza statystyczna. Praca ta ma również 

istotne maczenie aplikaeyjne. Suszenie drewna to jeden z najbardziej energochłonnych i 

trudnych procesów w technologii jego przerobu. Wyrażam przekonanie, że uzyskane wyniki 

badań i analiz oraz wynikające z nich spostrzeżenia i wnioski przyczynią się do optymalizacji 

procesu suszenia drewna w wymiarze jakościowym jak i ekonomicznym". 

Reasumując w opinii recenzentów rozprawa stanowi dzieło naukowe, które zawiera 

wszystkie badawcze i formalne elementy: przegląd literatury, cel i zakres pracy, metodykę 

badań, wyniki badań oraz podsumowanie i wnioski. Według dr. hab. Andrzeja Kraussa 

„Koncepcja podjętej przez Autora praey, zakres prowadzonych badań, sposób pobrania i 

przygotowania materiału badawczego, zostały przedstawione z wyczerpującym 

uzasadnieniem. Analiza uzyskanych wyników badań jest wyczerpująea, poparta często 

krytyczną dyskusją ze spostrzeżeniami innych badaczy. Na tej podstawie zostały 

sformułowane wnioski, które są przejrzyste i w syntetyczny sposób odzwierciedlają uzyskane 

rezultaty badań własnych Autora. Przedstawiona praca stanowi istotny wkład Autora w 

rozwój drzewnictwa". 

W opinii wszystkich recenzentów przedstawione osiągnięcie naukowe spełnia 

wymagania zawarte w artykule 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. z 2017 r. 

poz. 1789). 



Ocena aktywności naukowej i pozostałego dorobku naukowego 

Działalność naukowo-badawczą dr. inż. Jerzego Majki obejmuje problematykę 

dotyezącą głównie tematyki badawczej w zakresie: 

• jakości suszenia, ze szczególnym uwzględnieniem deformacji i oceny ryzyka pękania 

drewna w procesie suszenia, 

• właściwości eksploatacyjnych suszarek do drewna, 

• właśeiwości układu woda-drewno, kinetyki suszenia, określania właściwośei 

higroskopijnych i modelowania izoterm sorpcji drewna. 

Habilitant brał udział (główny wykonawca) w realizacji 3 projektów badawczych 

finansowanych ze środków Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego oraz aktualnie uczestniczy w 4 projektach finansowanych ze 

środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Narodowego Centrum Badań i 

Rozwoju. Pełni w nich funkcje głównego wykonawcy, konsultanta ds. badań i pomiarów oraz 

kierownika badawczego ds. technologii suszenia biomasy. W roku 2013 dr inż. Jerzy Majka 

został uhonorowany Nagrodą zespołową ł stopnia JM Rektora UP w Poznaniu za oryginalne i 

twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane wartościowymi publikacjami. Jest 

recenzentem artykułów naukowych dla redakcji czasopism z bazy JCR, takich jak 

BioResources, Drying Technology, Europę an Journal ofWood and Wood Products. 

Ogólny dorobek naukowy dr. inż. Jerzego Majki obejmuje 23 opublikowane oryginalne 

prace twórcze, w tym 18 po uzyskaniu stopnia doktora (13 w czasopismach uwzględnionych 

w bazie JCR), 2 artykuły popularno-naukowe, 4 rozdziały w monografiach i książkach 

naukowych, 8 referatów, 6 komunikatów naukowych. Jest także autorem 13 raportów z prac o 

charakterze naukowo-badawezym zrealizowanych na zlecenie głównie podmiotów 

gospodarczych. 

Liczba punktów MNiSW za opublikowane prace naukowe wynosi 392,5 (369 po 

uzyskaniu stopnia doktora). Doliczając punkty za osiągnięcie naukowe zgłoszone w 

przewodzie habilitacyjnym łączna ilość punktów wynosi 417,5. Sumaryczny impact factor 

zgodnie z rokiem opublikowania prac wynosi wg bazy Journal Citation Reports 16,079 (w 

całości po uzyskaniu stopnia doktora), indeks Hirscha 3, zaś całkowita liczba cytowań 41 

(dane według bazy Web of Science na dzień 03.01.2019 r.). 



Wszyscy recenzenci generalnie oceniają pozytywnie dotychczasową aktywność 

naukową Habilitanta. Prof. dr hab. Janusz Sowa uważa, że "Charakterystyczne dla dorobku 

Kandydata jest wąskotematyczne spektrum czasopism, w których publikował swoje prace 

oraz stosunkowo niewielki zasięg międzynarodowy publikacji wyników swoich badań. Tę 

cechę swojego dorobku winien Kandydat zdecydowanie skorygować w dalszym rozwoju 

naukowym po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego. Cechą charakterystyczną dorobku 

Kandydata jest także stosunkowo mały udział prac samodzielnych. Generalnie należy 

stwierdzić przeciętną liczebność dorobku korespondującą ze współczesnymi wymogami 

odpowiedniej dojrzałośei publikacyjnej przy postępowaniu habilitacyjnym. Patrząc na dalszy 

rozwój naukowy Kandydata winien On znacznie zwiększyć intensywność upowszechniania 

swego dorobku, także w szerszym międzynarodowym zakresie, koncentrując się na 

publikowaniu swoich prac w renomowanych, wyżej punktowanych, czasopismach z listy 

JCR". 

W opinii wszystkich recenzentów przedstawiony pozostały dorobek naukowy spełnia 

wymagania zawarte w artykule 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. z 2017 r. 

poz. 1789). 

Ocena osiągnięć dydaktycznych, działalności organizacyjnej oraz współpracy 

z instytucjami 

Dr. hab. Andrzej Krauss, Prodziekan ds. Studiów WTD UPP ocenia, że działalność 

„dydaktyezna i popularyzatorska stanowi ważny element w ogólnym dorobku dr. inż. Jerzego 

Majki. Od 1999 roku jako asystent, a od roku 2005 jako adiunkt w Katedrze Hydrotermicznej 

Obróbki i Modyfikacji Drewna (obecnie Katedra Mechaniki i Techniki Cieplnej) prowadzi 

zajęeia dydaktyczne na studiaeh inżynierskich stacjonarnych i niestacjonarnych dla studentów 

kierunku Technologia drewna (specjalność mechaniczna technologia drewna i meblarstwo). 

Jest kierownikiem dwóch przedmiotów Suszarnictwo oraz Hydrotermiczna i plastyczna 

obróbka drewna, dla których opracował programy zajęć i prowadzi wykłady oraz ćwiczenia 

laboratoryjne". „W latach 2006-2008 prowadził dla słuchaczy stacjonarnych i 

niestacjonarnych studiów doktoranckich wykłady monograficzne z zakresu suszarnictwa. 

Przygotował i przeprowadził także wiele szkoleń i kursów dokształcających z zakresu 

materiałowych, technicznych i technologicznych podstaw suszenia tarcicy oraz racjonalnej 

eksploatacji suszarek dla kadry kierowniczej i pracowników wielu przedsiębiorstw przemysłu 



drzewnego. Jest współautorem dwóch artykułów popułamo-naukowych oraz autorem dwóch 

wykładów wygłoszonych na Międzynarodowych Targach Maszyn i Narzędzi dla Przemysłu 

Drzewnego DREMA". „Wymiernym efektem działałności dydaktycznej jest sprawowanie 

opieki naukowej nad pracami dyplomowymi". „W działalności organizacyjnej na rzecz 

Wydziału i Uczelni, dr inż. Jerzy Majka ma także dorobek. Jest członkiem Uczelnianej 

Komisji Dyscyplinarnej, Wydziałowej Komisji Oceniającej, Kierunkowego Zespołu ds. 

Jakości Kształcenia, Koła Zakładowego SITLiD. Pełnił funkcję kierownika Katedry 

Hydrotermicznej Obróbki i Modyfikacji Drewna (2005-2006), a w latach 2014-2018 -

kierownika Zakładu Cieplnyeh Procesów Przemysłowych. Był członkiem Rady Wydziału 

Technologii Drewna, Wydziałowej Komisji ds. Nauki i Wydziałowej Komisji Wyborczej". 

Stanowisko dr. hab. Andrzeja Kraussa podzielają pozostali recenzenci i w 

przedstawionych ocenach zawarli podobne treści. 

Podsumowanie 

W opinii prof. dr. hab. Janusza Sowy, biorąc „pod uwagę: 

• wartość naukową i metodyczną osiągnięcia naukowego, 

• wartościowy i wystarczająco liczny dorobek naukowy oraz spory dorobek dydaktyczny i 

organizacyjny Habilitanta, 

• oraz duże znaczenie utylitame prowadzonych przez Kandydata badań, mogących znaleźć 

zastosowanie w praktyce drzewnictwa, 

stwierdzam, że zarówno osiągniecie naukowe dr. inż. Jerzego Majki (rozprawa nr 505) pt. 

"Wpływ czynników materiałowych i technologicznych na zróżnicowanie wilgotności tarcicy 

po suszeniu jako miary jakości suszenia", jak i jego dorobek naukowy spełniają wymogi do 

uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Stosownie więc do Ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. (wraz z późniejszymi zmianami) o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595) stawiam wniosek o dopuszczenie 

dr. inż. Jerzego Majki do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego". 

Według prof. ITD dr. hab. Wojciecha Cichego „przedstawione przez Habilitanta 

osiągnięcie naukowe" oraz „Jego aktywność naukową i zawodową stwierdzam, że spełniają 

one wymagania okreśłone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. (wraz z późniejszymi 

zmianami) o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki". 



Dr hab. Andrzej Krauss stwierdza, że osiągnięcie naukowe spełnia wymagania 

ustawowe w zakresie nadawania stopnia doktora habilitowanego, także pozostałe osiągnięcia 

dotyczące dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego 

odpowiadają wymaganiom ustawowym w postępowaniu habilitacyjnym. 

Na podstawie konkluzji zawartych w recenzjach oraz merytorycznej dyskusji w trakcie 

posiedzenia komisja uznaje, że dorobek Habilitanta wpisuje się w rozwój dyscypliny 

naukowej, a Jego aktywność naukową, dydaktyczną, organizatorską i popularyzatorską należy 

uznać za wystarczającą. Komisja habilitacyjna pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie dr. 

inż. Jerzemu Majce stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie 

nauki leśne. 

Sekr^rz Przewodniczący 
\ 

Poznań, dnia 20 maja 2019 r. 


