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OCENA osiągnięć naukowych dr inż. Elżbiety Piesowicz oraz OPINIA  

w sprawie nadania Kandydatce stopnia naukowego doktora habilitowanego  

 

Ogólna charakterystyka sylwetki naukowej Habilitantki   

 Pani dr inż. Elżbieta Piesowicz (nazwisko panieńskie Senderek) jest wychowanką 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego (dawnej Politechniki Szczecińskiej). Studia 
magisterskie ukończyła na Wydziale Technologii i Inżynierii Chemicznej w 1997 r., broniąc pracę pt. 
„Badanie właściwości mieszanin kopoli(estro-eteru) z poliamidem 6”, napisaną pod kierunkiem prof. 
dr hab. inż. Zbigniewa Rosłańca. Zaraz po ukończeniu studiów Pani mgr inż. Piesowicz (wówczas 
jeszcze Senderek) podjęła pracę zawodową w Fabryce Kabli „ZAŁOM” w Szczecinie na stanowisku 
technologa produkcji, gdzie pracowała do 2000 r. Od tego roku Habilitantka została słuchaczką 
Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechatronicznym Politechniki Szczecińskim, realizując 
badania naukowe nad syntezą nowych, blokowo-bezładnych (triblokowych) elastomerów 
termoplastycznych PET-ran-PEN-blok-PTMO w procesie dwuetapowej polikondensacji w stanie 
stopionym oraz poddając analizie ich strukturę fazową i właściwości fizyczne, ze szczególnym 
uwzględnieniem efektów selektywnej dyfuzji tlenu. Prace, w dużej mierze finansowane w ramach 
grantu promotorskiego pt. „Synteza i charakterystyka nowych blokowo-bezładnych kopolimerów 
eterowo-estrowych”, prowadzone pod opieką prof. Rosłańca, doprowadziły do przygotowania 
rozprawy doktorskiej pod tym samym tytułem, obronionej na Wydziale Technologii i Inżynierii 
Chemicznej Politechniki Szczecińskiej w 2007 r.  Należy w tym miejscu nadmienić, że po 
ukończeniu studiów doktoranckich w 2004 r. Pani Piesowicz została zatrudniona na stanowisku 
specjalisty w Zakładzie Tworzyw Polimerowych Instytutu Inżynierii Materiałowej Politechniki 
Szczecińskiej, odbywając w 2005 r. miesięczny staż naukowy w Technische Universität Hamburg-
Harburg w Niemczech.  
 Uzyskawszy stopień doktora nauk technicznych Habilitantka została zatrudniona w w/w 
Instytucie na stanowisku nauczyciela akademickiego, kolejno w latach 2007 – 2008 jako asystent a 
od 2009 r. – do chwili obecnej jako adiunkt w Zakładzie Tworzyw Polimerowych (którym od 
bieżącego roku kieruje) na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki Zachodniopomorskiego 
Uniwersytetu Technicznego w Szczecinie. Po obronie doktoratu tematyka badawcza realizowana 
przez Panią dr inż. Elżbietę Piesowicz nadal ukierunkowana była w stronę wielofazowych układów 
polimerowych. Nanokompozyty polimerowe modyfikowane nanocząstkami, którymi się zajęła, cieszą 
się dużym zainteresowaniem środowiska naukowego i przemysłu z uwagi na ich ciągle jeszcze 
nowatorski charakter i potencjał aplikacyjny. W ramach projektu, finansowanego przez KBN pt. 
„Otrzymywanie, struktura i właściwości fizyczne nanokompozytów polimerowych opartych na 
poliestrach i nanorurkach węglowych” oraz projektu specjalnego DFG, realizowanego we 
współpracy z Technische Universität Hamburg-Harburg i Instituto de Estructura de la Materia z 
Madrytu, pt. „Nanokompozyty polimerowe. Mechaniczne i elektryczne właściwości hybrydowych 
nanokompozytów polimerowych z udziałem nanorurek węglowych” dr inż. Piesowicz zbadała wpływ 
warunków syntezy i przetwórstwa nanokompozytów na bazie poliestrów i kopolimerów eterowo-
estrowych napełnionych nanorurkami węglowymi (CNT), na morfologię, właściwości mechaniczne i 
elektryczne tych nanokompozytów, co doprowadziło do opracowania mechanizmu umocnienia 
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polimerów nanorurkami węglowymi. Na uwagę zasługuje oryginalna koncepcja uzyskiwania 
nanokompozytów polimerowych  zawierających CNT metodą in situ podczas syntezy polimerów 
kondensacyjnych, polegająca na dyspergowaniu nanorurek w monomerach przed wprowadzeniem do 
środowiska reakcji. Doświadczenie zdobyte w trakcie udziału w realizacji w/w projektów doprowadziło 
do opracowania w 2014 r. zgłoszenia patentowego nr P.410188 pt. „Sposób stabilizacji termicznej 
poliestrów i elastomerów estrowych”, w którym został zastrzeżony sposób ich stabilizacji termicznej, 
polegający na uzyskaniu i wykorzystaniu adduktu epoksynadtlenku na nanorurkach węglowych w 
mieszaninie reakcyjnej lub w mieszaninie z polimerem lub elastomerem termoplastycznym (H3 i H4). 
Substraty reakcji, w których zdyspergowano zmodyfikowane CNT, reagują między sobą tworząc 
kompozyt poliestrowy lub elastomer eterowo-estrowy, bez konieczności usuwania inertnej cieczy z 
układu, co upraszcza i wydatnie skraca czas procesu. 
 Pani dr inż. Elżbieta Piesowicz syntezowała również nanokompozyty z udziałem cząstek 
magnetycznych oraz badała wpływ tych ostatnich na osnowy polimerowe (H5-H9 oraz 2 publikacje 
spoza cyklu prac stanowiących podstawę wniosku habilitacyjnego). Przedmiotem zainteresowania 
Habilitantki były także nanokompozyty z udziałem cząstek i nanocząstek o budowie warstwowej (H1, 
H2 i H10). Jako matrycę dla badanych materiałów wytypowała poli(tereftalan etylenu), choć wyniki jej 
późniejszej pracy (H11) wskazują na możliwość wykorzystania w tym celu elastomerów eterowo-
estrowych.  
 W latach 2011 – 2013 dr inż. Piesowicz odbyła dwa staże naukowo-przemysłowe (w Ośrodku 
Technologii Gumy Sp. z o.o. w Szczecinie oraz Koschem Ksel-Adamus Sp. j. w Węgorzynie), trwające 
łącznie 9 miesięcy, które zdywersyfikowały jej zainteresowania naukowe w stronę badań mieszanek i 
wyrobów gumowych. Zaowocowało to wspólnym z Zakładem Przemysłu Gumowego w Stargardzie 
wnioskiem o projekt pt. „Opracowanie i przygotowanie do produkcji nowego poliolefinowego tworzywa 
elastomerowego na wykładziny boisk sportowych i wyroby techniczne", który uzyskał w 2015 r. 
dofinansowanie w ramach programu GEKON. W obecnie realizowanym projekcie Habilitanka pełni 
rolę kierownika. Prace prowadzone w ramach projektu pozwoliły na opracowanie sposobu 
otrzymywania pozagatunkowego elastomeru termoplastycznego na bazie mieszanin 
EPDM/poliolefina, o właściwościach pozwalających na wytwarzanie mieszanek i wyrobów gumowych 
równie wartościowych jak otrzymywane na bazie wzorcowego kauczuku, np. KELTAN 4869. 
 Kontakty dr inż. Piesowicz z przemysłem, polegające na wymianie informacji i doświadczeń 
zawodowych z praktykami, zaowocowały przyznaniem kolejnych projektów badawczo-rozwojowych:  
1. „Opracowanie technologii przetworzenia odpadu foliowego PET G z nadrukiem barwnym, jako 
surowca do produkcji elementów z tworzyw sztucznych” – w ramach II Konkursu Programu GEKON 
(okres realizacji 2016 – 2017), oraz  
2. „Opracowanie lekkiego ognioodpornego materaca termoizolacyjnego do zastosowań w przemyśle 
offshore” – w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.  
Pierwszy z projektów dotyczy opracowania technologii odzysku tworzywa polimerowego z 
poużytkowej folii i wytworzenia z niego granulatu do powtórnego wykorzystania w procesie produkcji. 
Obecnie prowadzone są badania nad oczyszczaniem folii rozpuszczalnikami na jej budowę chemiczną 
i właściwości fizyczne odzyskanego materiału polimerowego. Celem drugiego z w/w projektów, w 
którym Pani dr Piesowicz pełni rolę doradcy merytorycznego, jest opracowanie innowacyjnego 
produktu w postaci lekkiego, ognioodpornego materaca.  
 Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu polimerami biodegradowalnymi Habilitantka 
zaangażowała się również w prace dotyczące syntezy kopolimerów o cechach elastomerów 
termoplastycznych, do zastosowań biomedycznych. Potwierdziła, że można je otrzymać poprzez 
reaktywne mieszanie polimerów wykazujących biodegradowalność (np. polilaktydu) z polimerami o 
dużej zdolności do separacji fazowej (np. aromatycznym poliestrem). W ramach dotychczasowych 
badań wykazała, że możliwe jest otrzymanie kopolimerów blokowych o zmiennej budowie bloku 
estrowego na drodze syntezy dwuetapowej, transestryfikacji i polikondensacji w stanie stopionym, 
wprowadzając dodatkowo polieterowy segment o dużej ruchliwości łańcuchów w postaci poli(tlenku 
tetrametylenu). Wyniki otrzymane przez dr inż. Elżbiete Piesowicz wskazują na możliwość sterowania 
przebiegiem syntezy, poprzez zmianę składu wyjściowego, dla uzyskania szerokiego zakresu 
właściwości fizyko-chemicznych poli(etero-estrów). Zaproponowane rozwiązanie otrzymywania 
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materiałów o kontrolowanych właściwościach, spełnia oczekiwania ze strony współczesnej inżynierii 
materiałów polimerowych, posiada duży potencjał rozwojowy i perspektywy aplikacyjne.  
 Dotychczasowe doświadczenia naukowo-badawcze w połączeniu ze znajomością realiów 
przemysłowych pozwoliło, w mojej opinii, na uformowanie wartościowego specjalisty w obszarze 
inżynierii materiałów polimerowych.  
 Na dorobek naukowy Pani dr inż. Elżbiety Piesowicz składa się 48 publikacji, opublikowanych 
w czasopismach i materiałach konferencyjnych w kraju i za granicą, z czego po uzyskaniu stopnia 
doktora opublikowano ponad 30 pozycji, w tym 12 w renomowanych czasopismach indeksowanych 
przez JCR  oraz 8 w innych czasopismach punktowanych wg listy B MNiSW. Łączny Impact Factor 
prac współautorstwa Habilitantki (nie posiada w swoim dorobku naukowym publikacji monoautorskich) 
w latach 2007 – 2016 wynosi 15,692 a liczba punktów ministerialnych 352. Publikacje cytowane były 
60 razy a Indeks Hirscha dr Piesowicz wynosi 6 (Baza Web of Science, 31.05.2016 r.). 
 Pani dr inż. Elżbieta Piesowicz brała czynny udział w 19 konferencjach naukowych w kraju jak 
i za granicą. Wygłosiła ogółem 8 referatów i komunikatów oraz była współautorką 24 posterów. 
Dwukrotnie była zapraszana przez organizatorów do wygłaszania referatów, co świadczy o 
pozytywnej ocenie prowadzonych przez nią badań oraz rozpoznawalności przez środowisko naukowe. 
Potwierdzeniem tego faktu jest uzyskanie dwukrotnie (2010 i 2015 r.) Nagrody III-go stopnia Rektora 
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. 
 O dużej wartości aplikacyjnej badań prowadzonych przez Habilitantkę świadczy uzyskany 
Patent Europejski pt. „A method for recovering polimer from printed PET G substrates” (przyznany w 
2014 r.) oraz 2 Polskie Zgłoszenia Patentowe:  
1. „Sposób oceny przydatności kleju wodorozpuszczalnego do etykiety” (zgłoszone w 2014 r.),  
oraz wcześniej wspomniany już 
2. „Sposób stabilizacji termicznej poliestrów i elastomerów estrowych” (zgłoszone w 2014 r.). 
 Pani dr inż. Piesowicz brała/bierze udział w realizacji 8 projektów badawczych, przy czym w 
jednym z nich pełni aktualnie rolę kierownika (INNOTECH, 2015-2017), w innym jest doradcą 
merytorycznym a w kolejnych dwóch jest lub była głównym wykonawcą. Potwierdza to umiejętności 
kierowania zespołem ludzkim nabyte podczas praktyki pracy w przemyśle, jak również planowania i 
realizacji badań naukowych oraz zarządzania grupą badawczą. Są to kompetencje oczekiwane od 
kandydatów do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.  
 
Ocena cyklu publikacji stanowiących podstawę osiągnięcia naukowego pt. „Struktura 

nadcząsteczkowa i właściwości funkcjonalne poliestrów modyfikowanych nanocząstkami” 

 Pani dr inż. Elżbieta Piesowicz przedstawiła do oceny cykl publikacji naukowych, które 
stanowią podstawę do uzyskania przez nią stopnia naukowego doktora habilitowanego. Cykl ten 
tworzy 11 artykułów opublikowanych w latach 2007 – 2016 w następujących czasopismach: Inżynieria 
Materiałowa (2 artykuły), Polimery (2), Przemysł Chemiczny (1), Journal of Non-Crystalline Solids (3), 
Applied Magnetic Resonance (1), Reviews on Advanced Materials Science (1) i European Polymer 
Journal (1). Zdecydowana większość, bo aż 9 z w/w czasopism, są indeksowane przez JCR i należą 
do grupy renomowanych periodyków w obszarach tematycznych związanych z szeroko pojętą 
inżynierią materiałów polimerowych. Inżynieria Materiałowa, której brakuje na tej liście, jest uznanym 
przez krajowe środowisko naukowe forum wymiany informacji naukowej i technicznej w obszarze 
inżynierii materiałowej. Łączny współczynnik wpływu (IF) tych artykułów, wynoszący około 10 (liczony 
zgodnie z rokiem opublikowania) oraz wartość punktacji ministerialnej na poziomie ok. 230 punktów, 
dowodzą wysokiego poziomu naukowego artykułów opublikowanych przez Habilitantkę.  
 Wszystkie artykuły składają się, zgodnie z wymogami Ustawy, na cykl powiązanych 
tematycznie artykułów dotyczących struktury nadcząsteczkowej powstałej w wyniku obecności 
nanocząstek oraz cechom jakości związanym z jednorodnością struktury nanocząstek, t.j. z rodzajem, 
rozmieszczeniem, ilością, wielkością lub ich kształtem, które wpływają bezpośrednio na właściwości 
funkcjonalne kompozytów polimerowych.  
 Wszystkie artykuły wchodzące w skład cyklu mają charakter wieloautorski, przy czym w 4 
artykułach Habilitantka jest pierwszym autorem (H1, H3, H4 i H11), a w 2 artykułach autorem 
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korespondencyjnym (H1 i H11). W załączniku nr 4 do Wniosku, w kopii publikacji H4 została 
zamieniona pierwsza strona. Z dołączonych do Wniosku oświadczeń współautorów wynika, że wkład 
Pani dr inż. Elżbiety Piesowicz w przygotowanie publikacji włączonych do cyklu wahał się w przedziale 
od 30 – 95%. W zdecydowanej większości przypadków Habilitantka odgrywała kluczową rolę na 
etapie ustalania koncepcji badań, ich realizacji oraz redakcji artykułów. Analizując pod względem 
formalnym cykl artykułów stanowiących rozprawę habilitacyjną dr Piesowicz stwierdzam, że jej 
wiodąca rola w tych badaniach jest w pełni udokumentowana i nie budzi wątpliwości.  
 Przedstawiony do oceny cykl publikacji prezentuje spójną tematykę badawczą dotyczącą 
poliestrów modyfikowanych nanocząstkami. Grupa poliestrów alifatyczno-aromatycznych, która 
znalazła się w obszarze zainteresowania Habilitantki, należy do materiałów polimerowych szeroko 
stosowanych w praktyce przemysłowej  jak i w życiu codziennym. Budowa tych materiałów wpływa na 
stopień dyspersji nanocząstek w matrycy polimerowej a ten z kolei dodatkowo zmienia ich 
właściwości.  
 Badania opisane w publikacji H1 dotyczą układów polimerowych, w których matrycę stanowi 
poli(tereftalan etylenu), zawierający montmorylonit interkalowany kationami organicznymi. Wykazano, 
że podczas syntezy in situ PET z o-MMT, modyfikacja nanocząstek ma bardzo duży wpływ na 
strukturę uzyskanego kompozytu. Wyniki przeprowadzonych badań mikroskopowych i 
rentgenograficznych potwierdzają, że w wyniku dyspersji cząstek o-MMT w powstającym polimerze, 
nastąpiła eksfoliacja nanowarstw krzemianu. Przekłada się to na bardzo dobre właściwości 
funkcjonalne nanokompozytów PET/MMT. Obecność nanocząstek MMT w strukturze polimeru ma 
wpływ na proces zarodkowania krystalitów, co znajduje swoje odzwierciedlenie w obniżeniu 
temperatury zimnej krystalizacji. Jeśli dodatkowo, pod wpływem naprężeń i temperatury, uda 
zorientować się nanopłytki krzemianu, będzie można uzyskać obniżenie temperatury zeszklenia, 
wzrost temperatury topnienia polimeru oraz silny efekt barierowy.  
 W publikacji H2 opisano wykorzystanie metody in situ w dwuetapowym procesie 
polikondensacji do syntezy kompozytów PET napełnionych krzemionką. Wykazano, że jest ona 
zdecydowanie korzystniejsza od klasycznego mieszania w stanie stopionym. Dzięki dobrej dyspersji 
nanocząstek w matrycy polimerowej uzyskano wyraźny efekt wzmacniający. Prawdopodobnie 
przyczynia się do niego również wzrost stopnia krystaliczności poli(tereftalanu etylenu) – 
nanokrzemionka jest promotorem krystalizacji trudnokrystalizującego polimeru, który jest także 
odpowiedzialny za poprawę barierowości oraz wzrost odporności ogniowej nanokompozytów 
PET/SiO2.  
 Autorskie prace H3 i H4 dowiodły, że dodatek odpowiednio zmodyfikowanych wielościennych 
nanorurek węglowych znacząco wpływa na poprawę stabilności termicznej poli(tetraftalanu butylenu). 
Sposób modyfikacji jak i jej przebieg zostały zastrzeżone zgłoszeniem patentowym nr P 409043 (2014 
r.). Synteza PBT metodą polikondensacji in situ oraz odpowiednie przygotowanie dyspersji 
zmodyfikowanych epoksynadtlenkiem MWCNT w 1,4-butanodiolu pozwoliły uniknąć aglomeracji 
cząstek nanonapełniacza w matrycy polimerowej. Dodatkowo, silne oddziaływania polimer-napełniacz 
stabilizują dyspersję nanorurek węglowych w PBT. Podobnie jak krzemionka również nanorurki 
węglowe zarodkują proces krystalizacji polimeru. Pomimo tego, że obecność MWCNTs czy 
EpMWCNTs nie wydaje się mieć znaczącego wpływu na temperaturę topnienia nanokompozytów, 
można zaobserwować różnice w intensywności efektów cieplnych związanych z topnieniem ich fazy 
krystalicznej. Przeprowadzone badania TGA wykazały również, że modyfikacja MWCNTs 
epoksynadtlenkiem wpływa na poprawę właściwości stabilności termooksydacyjnej PBT z ich 
udziałem.  
 Ważną grupę cząstek, zastosowanych przez Habilitantkę do modyfikacji poliestrów lub ich 
kopolimerów stanowią nanocząstki magnetyczne. Dobrze zdyspergowane w niemagnetycznej matrycy 
polimerowej nadają tak powstałym kompozytom właściwości supermagnetyczne. W pracach H5 i H6 z 
udziałem dr Piesowicz wykorzystano nanocząstki węgla pokryte cząstkami niklu, które dyspergowano 
w odpowiednim glikolu, po czy wprowadzano do środowiska reakcji podczas procesu polikondensacji 
in situ. Matryce polimerową stanowiły kopolimery PBT-blok-PTMO, elastomery termoplastyczne o 
wielofazowej strukturze, złożonej ze sztywnych bloków semikrystalicznego PBT rozproszonych w 
miękkiej matrycy niekrystalizującego poli(oksytetrametylenu). Wyniki badań DSC wskazują, że w 
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wyniku wprowadzenia do matrycy polimerowej nanocząstek Ni/C punkty topnienia i zeszklenia 
zarówno fazy miękkiej jak i twardej przesuwają się w stronę wyższych temperatur. Podobny efekt 
zaobserwowano w polimerach zawierających nanocząstki tlenku żelaza (H7 – H9). Biorąc pod uwagę 
właściwości mechaniczne kopolimerów napełnionych nanocząstkami magnetycznymi można 
stwierdzić, że oprócz wzrostu wytrzymałości przejawiają one cechy elastomerów termoplastycznych. 
Oznacza to, że nanocząstki magnetyczne, w przeciwieństwie do nanorurek węglowych, poprawiają 
właściwości elastyczne kopolimerów estrowo-eterowych. W w/w pracach zamieszczono również 
wyniki badań wpływu zewnętrznego pola magnetycznego na zachowanie się cząstek magnetycznych 
w kopolimerach PBT-blok-PTMO. Stwierdzono, że przejście materiału w stan szklisty ma wpływ na 

procesy reorientacji nanocząstek Ni/C czy -Fe2O3, indukowane przez zewnętrzne pole magnetyczne. 
Proces ten w dużym stopniu zależy od stężenia cząstek oraz gęstości sieci krystalicznej, która wpływa 
na dynamikę aglomeratów tych cząstek. W pracach H7 – H9 zbadano oddziaływanie magnetycznych 

nanocząstek maghemitu (-Fe2O3) na strukturę i właściwości funkcjonalne blokowego kopolimeru 
poli(tereftalanu trimetylenu) z poli(oksytetrametylenem) oraz kopolimeru opartego na poli(naftalanie 
etylenu) i wcześniej wykorzystanym polieterze PTMO. Stwierdzono, że parametry widm FMR takie jak: 
położenie pola rezonansowego, szerokość i zintegrowana intensywność silnie zależą od temperatury.  
 Reasumując, materiał przedstawiony w omawianych wyżej publikacjach wskazuje na to, że 
zmiany właściwości funkcjonalnych badanych poliestrów i ich kopolimerów takie jak: barierowość, 
odporność termiczna czy właściwości magnetyczne, zależą od specyficznych i niekonwencjonalnych 
właściwości wprowadzanych do nich nanocząstek, które modyfikują strukturę nadcząsteczkową 
polimerów. Jednak nie tylko nanocząsteczki decydują o właściwościach kompozytów poliestrowych. W 
celu uzyskania kopoli(etero-b-estru) o pożądanych właściwościach użytkowych Habilitantka 
zsyntezowała na drodze polikondensacji kopolimery poli(tereftalanu trimetylenu) z poli(tlenkiem 
tetrametylenu) o zmiennym udziale procentowym segmentów sztywnych do segmentów giętkich i 
zbadała ich właściwości (H10). Kopolimery PTT-b-PTMO są liniowymi kopolimerami multiblokowymi, 
w których segmenty sztywne i giętkie są rozłożone statystycznie. Zmieniając długość sztywnych 
segmentów kopolimeru można wpływać na właściwości mechaniczne materiału takie jak: naprężenie i 
wydłużenie przy zerwaniu czy twardość. Otrzymane kopolimery mają strukturę dwufazową, 
pochodzącą od poliestrowej fazy krystalicznej i amorficznej fazy polieterowej. Segmenty PTMO, o 
niskiej temperaturze zeszklenia, są odpowiedzialne za elastyczność materiału. Wzrost ich zawartości 
zwiększa stopień separacji fazowej, co potwierdzają wyniki badań dynamicznych właściwości 
mechanicznych kopolimerów.  
 Pożądane właściwości użytkowe kopoli(etero-b-estrów) można uzyskać nie tylko na drodze 
modyfikacji składu kopolimeru ale również poprzez zmianę składu chemicznego jednego z 
segmentów. W publikacji H11 przedstawiono sposób syntezy polimerów o zmodyfikowanym 
segmencie estrowym, różniącym się stosunkiem molowym sekwencji tereftalowych do 
naftalenianowych. Wyniki badań wskazują, że w większości przypadków zsyntezowane polimery mają 
strukturę dwufazową, podobnie jak kopolimery PTT-b-PTMO. Analiza mikrokalorymetryczna w/w 
układów dostarczyła wiele informacji na temat korelacji pomiędzy budową chemiczną i strukturą 
fazową oraz właściwościami fizycznymi polimerów. Na jej podstawie dokonano podziału 
zsyntezowanych polimerów eterowo-estrowych na trzy grupy, różniące się wyraźnie charakterem 
struktury:  
1. kopolimery o niewielkim udziale sekwencji eterowych, semikrystaliczne, krystalizujące podczas 
chłodzenia;  
2. terpolimery amorficzne, które nie krystalizują podczas chłodzenia ale wykazują tzw. zmina 
krystalizację przeważającego estru podczas ogrzewania; oraz  
3. terpolimery całkowicie amorficzne, niewykazujące zjawiska krystalizacji w ustalonych warunkach 
chłodzenia i ogrzewania.  
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 Do najważniejszych osiągnięć badawczych Habilitantki zaliczam:  

● Wykazanie korzystnego wpływu nanocząstek (MMT, CNT, tlenki żelaza, Ni/C) na barierowość, 
odporność termiczną i właściwości magnetyczne napełnionych nimi poliestrów czy kopolimerów 
estrowych;  
● Wyjaśnienie mechanizmu zaobserwowanych zmian na podstawie badań struktury 
nadcząsteczkowej kompozytów, szczególnie z grupy elastomerów termoplastycznych;  
● Pionierskie syntezy elastomerów termoplastycznych z grupy poli(etero-estrów), bazujących na PTT 
w segmentach twardych i PTMO w segmentach giętkich, wykorzystujące polikondensację w stanie 
stopionym.  
Autorski wkład w rozwój dyscypliny Inżynieria Materiałowa stanowi opis cech funkcjonalnych 
poliestrów modyfikowanych nanocząstkami oraz charakterystyka ich nadcząsteczkowej struktury wraz 
z opisem syntezy kopolimerów poliestrowych o właściwościach elastomerów termoplastycznych.  
 
 Podsumowując stwierdzam, że przedstawiony do oceny cykl powiązanych tematycznie 
artykułów spełnia wymogi Ustawy. Wkład Pani dr inż. Elżbiety Piesowicz w rozwój nauki, a w 
szczególności inżynierii materiałów polimerowych, jest w pełni udokumentowany i spełnia wymagania 
stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.  
 
Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej  

 Habilitantka uczestniczyła w prowadzeniu następujących zajęć dydaktycznych:  
Po przyjęciu na studia doktoranckie od 2000 r.  
● ćwiczenia laboratoryjne z zakresu przetwórstwa tworzyw polimerowych, modyfikacji polimerów, 
metod i technik badań tworzyw polimerowych dla kierunków Inżynieria Materiałowa oraz Mechanika i 
Budowa Maszyn;  
Po zatrudnieniu na stanowisku adiunkta od 2009 r.  
● wykłady z przedmiotów: Tworzywa polimerowe termoplastyczne, Współczesne materiały 
konstrukcyjne oraz Podstawy chemii organicznej dla kierunków Inżynieria Materiałowa oraz 
Mechanika i Budowa Maszyn; 
● wykład z przedmiotu Normalizacja (od 2012 r.) dla kierunków Inżynieria Materiałowa, Mechanika i 
Budowa Maszyn oraz Budowa jachtów;  
● laboratorium z przedmiotu Polymer Materials III (aktualnie) dla studentów programu ERASMUS 
studiujących na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT.  
 Pani dr inż. Elżbieta Piesowicz pełniła funkcję opiekuna naukowego 7 prac magisterskich oraz 
5 inżynierskich, realizowanych na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki w latach 2007-
2016. Dodatkowo, pełni funkcję opiekuna pomocniczego dwóch doktorantek.  
  
 Z powyższego zestawienia wynika, że Habilitantka jest silnie zaangażowana w prowadzenie 
zajęć dydaktycznych i opiekę naukową nad studentami i doktorantami. Na szczególne podkreślenie 
zasługuje fakt prowadzenia przez nią specjalistycznych zajęć laboratoryjnych w języku angielskim dla 
studentów programu ERASMUS.  
 
 Działalność organizacyjna Pani dr inż. Elżbiety Piesowicz obejmuje między innymi 
pełnienie funkcji:  
● kierownika Zakładu Tworzyw Polimerowych w Instytucie Inżynierii Materiałowej na WIMiM ZUT 
(wybór na kadencję 2016-2020);  
● członka Rady Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki ZUT (od 2008 r. do chwili obecnej);  
● zastępcy przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (członek od 2013 r.) 
● członka Komisji Programowej dla kierunku Inżynieria Materiałowa;  
● członka Zespołu ds. Akredytacji kierunku IM na WIMiM (list pochwalny z wpisem do akt osobowych); 
● sekretarza Komisji Egzaminów Dyplomowych dla kierunku Inżynieria Materiałowa; 
● opiekuna studentów kierunku Inżynieria Materiałowa;  
● opiekuna praktyk studenckich w zakładzie Tworzyw Polimerowych (3 studentów, 2014-2015); 
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● opiekuna stażysty z przemysłu (09-12.2013 r.); 
oraz 
● organizację studenckich wizyt naukowo-dydaktycznych w zaprzyjaźnionych firmach,  
- promocję Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki (cykl wykładów popularyzatorskich 
skierowanych do uczniów szkół średnich, 2011) 
● recenzje 5 artykułów zamieszczonych w zwartych materiałach konferencyjnych i 
● recenzje prac magisterskich i inżynierskich (łącznie 35 w latach 2007-2016).  
 
 Po uzyskaniu stopnia dr nauk technicznych, Habilitantka odbyła dwa staże naukowo-
przemysłowe poświęcone podwyższeniu praktycznych kwalifikacji zawodowych:  
● w Ośrodku Technologii Gumy w Szczecinie (3 m-ce w 2012 r.) i 
● w firmie Koschem Ksel-Adamus Sp.j. (6 m-cy w 2013 r.)  
oraz brała udział w licznych szkoleniach, podwyższając swoje umiejętności zawodowe, dotyczące 
m.in. analityki chemicznej i metod badań właściwości tworzyw polimerowych, podstaw normalizacji, 
czy zasad wdrażania nowych technologii.  
W 2013 r. Habilitantka uzyskała certyfikat Auditora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w 
Laboratorium ISO/IEC, oraz certyfikat Specjalisty ds. Jakości (TÜV).  
 
 Jak już wcześniej wspomniano, dr inż. Piesowicz jest współautorką 1 patentu europejskiego 
oraz 2 krajowych zgłoszeń patentowych (2014 r.) W latach 2011-2015 wykonała dwie ekspertyzy 
techniczne oraz dwie opinie o innowacyjności na zlecenie podmiotów gospodarczych oraz jedną 
opinię materiałową dla sądu. Uczestniczyła/uczestniczy w realizacji 8 projektów badawczych, przy 
czym w jednym z nich pełni rolę kierownika (INNOTECH, 2015-2017). Brała czynny udział łącznie w 
19 konferencjach organizowanych w kraju jak i zagranicą.  
 
 Prace badawcze prowadzone przez Habilitantkę są w wielu przypadkach realizowane z 
udziałem wiodących ośrodków krajowych, takich jak PAN, Akademia Morska w Szczecinie, 
Politechnika Poznańska czy Uniwersytet Zielonogórski, jak również zagranicznych, spośród których 
należy wymienić University of Athens i Centrum Democritos w Atenach  oraz Politechnikę Lwowską. 
Jak wynika z informacji zawartych w Autoreferacie staże naukowo-przemysłowe zainicjowały 
współpracę z przemysłem, natomiast współpraca naukowa z ośrodkami naukowo-badawczymi 
zaowocowała m.in. wspólnymi artykułami, opublikowanymi w czasopismach naukowych.  
 
 Podsumowując, dorobek dydaktyczny i organizacyjny oraz  udokumentowana współpraca 
naukowa, w tym także międzynarodowa, i naukowo-przemysłowa, spełniają wymogi Ustawy.  
 
Konkluzja końcowa  

 Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej oceny cząstkowe różnych aspektów działalności 
Habilitantki stwierdzam, że wniosek Pani dr inż. Elżbiety Piesowicz spełnia kryteria określone w art. 16 
„Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki” (Dz. U. 
z dn. 05.09.2014 r. w brzmieniu aktualnym od 01.10.2014 r.) i wnioskuję o dopuszczenie jej do 
kolejnych etapów procedury habilitacyjnej.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Łódź, 19 listopada 2016 r.  


