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R E C E N Z J A 
 

w postępowaniu habilitacyjnym dr. inż. Kanstantsina MIATLUKA  
 

 

Podstawa oceny:  pismo nr WM-400.4140.6.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.  
prof. dr. hab. inż. Andrzeja Seweryna,  
Dziekana Wydziału Mechanicznego  
Politechniki Białostockiej, 
wraz z otrzymaną dokumentacją postępowania habilitacyjnego. 

 

 

1. Sylwetka Habilitanta 

Dr inż. Kanstantsin Miatluk urodził się 30.12.1964 roku w Osipowiczach (Białoruś). Studia wyższe 
na Wydziale Robotyki Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu Technicznego w Mińsku, kierunek 
studiów robotyka, specjalność systemy robototechniczne, ukończył w roku 1988 otrzymując dyplom 
magistra inżyniera z wyróżnieniem. Temat Jego pracy dyplomowej, wykonanej pod kierunkiem prof. 
Svetlany Novikavej, brzmiał „Optymalne sterowanie mobilnym robotem kołowym”. W latach 1986-1991 
był pracownikiem naukowym Instytutu Cybernetyki Technicznej Białoruskiej Państwowej Akademii Nauk 
w Mińsku, a w latach 1991-2000 – kierownikiem grupy naukowej w Laboratorium  Hierarchicznych 
Wielopoziomowych Systemów w Mińsku. W roku 2001 podjął pracę w Katedrze Automatyki i Robotyki 
Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, na stanowisku asystenta. W dniu 28.04.2006 roku 
uzyskał na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH stopień doktora nauk technicznych w 
dyscyplinie Automatyka i robotyka, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Projektowanie geometryczne 
obiektów hierarchicznych metodą z koordynatorem”. Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Franciszek 
Siemieniako, a recenzentami w przewodzie doktorskim – prof. dr hab. inż. Jerzy Wróbel  
i dr hab. inż. Bogdan Sapiński, prof. nadzw. AGH. Po obronie pracy doktorskiej do chwili obecnej jest 
nadal zatrudniony w Katedrze Automatyki i Robotyki Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej, 
ale na stanowisku adiunkta. W międzyczasie przebywał na Uniwersytecie Kyung Hee, Korea Południowa, 
w charakterze profesora badawczego (2006) oraz profesora wizytującego (2008, 2010).  

Z powyższego przedstawienia kariery zawodowej Habilitanta wynika, że posiada On wieloletnie, 
międzynarodowe doświadczenie naukowe i dydaktyczne, co umożliwia Mu na szerokie spojrzenie na 
reprezentowaną tematykę badań.  
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2. Ocena osiągnięcia naukowego 

2.1. Wybór tematu, cel i zakres osiągnięcia 

Dr inż. Kanstantsin Miatluk we wniosku z dnia 29.11.2018 r. do Centralnej Komisji do Spraw Stopni  
i Tytułów przedstawił osiągnięcie naukowe w dyscyplinie Budowa i eksploatacja maszyn, zatytułowane:  

 
„Projektowanie koncepcyjne systemów mechatronicznych”. 

 
W skład przedstawionego przez Habilitanta osiągnięcia naukowego weszły następujące pozycje. 

1. Miatliuk K.: Conceptual design of mechatronic systems. Białystok: Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej 2017, 196 s. ISBN 978-83-65596-31-4. Recenzentami w procesie wydawniczym 
monografii byli: dr hab. inż. Mariusz Giergiel (Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica  
w Krakowie) i prof. Norbert Kruger (University of Southern Denmark, Dania). 

2. Miatliuk K., Kim Y.H., Kim K.: Human Motion Design in Hierarchical Space. Kybernetes, Emerald 
2009, Vol. 38, No. 9, pp.1532-1540. Artykuł opublikowany w czasopiśmie z IF=0,318, przy 
deklarowanym udziale Habilitanta 40%. 

3. Miatliuk K., Kim Y.H., Kim K., Siemieniako F.: Use of Hierarchical System Technology in Mechatronic 
Design. Mechatronics, Elsevier 2010, Vol. 20, Issue 2, pp. 335-339. Artykuł opublikowany w 
czasopiśmie z IF=1,599, przy deklarowanym udziale Habilitanta 40%. 

4. Miatliuk K.: Conceptual Model in the Formal Basis of Hierarchical Systems for Mechatronic Design. 
Cybernetics and Systems, Taylor& Francis 2015, Vol. 46, Issue 8, pp. 666-680. Artykuł opublikowany 
w czasopiśmie z IF=0,84, udział Habilitanta 100%.  

5. Wolniakowski A.,  Miatliuk K.,  Gosiewski Z.,  Bodenhagen L.,  Petersen H.G., Schwartz L. C., 
Jørgensen J.A., Ellekilde L.-P., Krüger N.: Task and Context Sensitive Gripper Design Learning Using 
Dynamic Grasp Simulation. Artificial and Robotic Systems, Springer 2017, Vol. 87, Issue 1, pp. 15-42. 
Artykuł opublikowany w czasopiśmie z IF=1,178, przy deklarowanym udziale Habilitanta 10%.  

6. Miatliuk K., Mystkowski A.: Realization of coordination technology of hierarchical systems in design of 
active magnetic bearings system. Journal of Theoretical and Applied Mechanics 2015, Vol.53, 3, 
pp.711-722. Artykuł opublikowany w czasopiśmie z IF=0,452, przy deklarowanym udziale Habilitanta 
50%.  

Do cyklu publikacji powiązanych tematycznie, będących podstawą osiągnięcia naukowego, 
Habilitant włączył: 1 monografię autorską w jęz. angielskim, oraz 5 artykułów w czasopismach 
posiadających Impact Factor (IF, min. 0,318, max. 1,599, łącznie 4,387). 

Osiągnięcie naukowe dr. inż. K. Miatluka dotyczy ważnego zagadnienia, jakim jest opracowanie 
modelu koncepcyjnego oraz metody projektowania systemów mechatronicznych (MS) pod kątem ich 
zastosowaniu w inżynierii mechanicznej. Model koncepcyjny projektowanego obiektu jest zwykle 
tworzony przed wygenerowaniem konkretnych opisów matematycznych niezbędnych do rozwiązywania 
zadań projektowych, wykonywanych na etapie projektowania szczegółowego (detalicznego) w cyklu życia 
obiektu. Habilitant opracował oryginalny model koncepcyjnych oraz metodę projektowania 
koncepcyjnego obiektów mechatronicznych (MO) i procesów mechatronicznych (MP), odpowiadające 
wymogom systemów projektowania wspomaganego komputerowo (CAD) oraz komputerowo 
zintegrowanego wytwarzania (CIM), a jednocześnie – wyeliminował wady obecnie stosowanych na etapie 
projektowania detalicznego metod, bazujących jedynie na opisie  matematycznym i sztucznej inteligencji. 
Wykazał możliwość zastosowania opracowanej metody na przykładach projektowania wybranych 
systemów mechatronicznych. 

Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie ośrodków naukowych, laboratoriów badawczych, 
producentów, a także – szeroko rozumianych użytkowników nowoczesnych i coraz bardziej popularnych 
systemów mechatronicznych, podjęcie tematyki badań będącej przedmiotem osiągnięcia naukowego 
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należy uznać za trafne. Rozważana problematyka jest bowiem ważna zarówno z naukowego, jak i z 
praktycznego punktu widzenia.  

2.2. Charakterystyka i ocena publikacji w cyklu osiągnięcia naukowego 

2.2.1. Monografia 

Treść dzieła, zredagowanego w języku angielskim, liczy 196 stron i zawiera spis treści, wykaz 
najważniejszych oznaczeń, przedmowę, 9 rozdziałów zasadniczych, podsumowanie, podziękowania oraz 
wykaz literatury. 

W rozdziale 1. rozprawy dr K. Miatluk dokonał analizy wybranych, dotychczas stosowanych modeli 
koncepcyjnych oraz metod projektowania obiektów inżynierskich. Na jej podstawie zauważył, że 
istniejące metody projektowania koncepcyjnego charakteryzuje brak możliwości: opisu w ogólnej bazie 
formalnej składowych podsystemów mechatronicznych; opisu mechanizmu dynamiki międzypoziomowej 
projektowanych obiektów mechatronicznych, z powodu jednopoziomowej natury teorii zbiorów; 
powiązanych opisów formalnych struktury obiektu mechatronicznego, zagregowanej reprezentacji obiektu 
jako jednostki w jego otoczeniu, otoczenia obiektu mechatronicznego, procesów wykonywanych przez 
obiekt i podsystemy z otoczenia; przedstawienia w jednej bazie formalnej systemów matematycznych, 
numerycznych i geometrycznych.  

Z kolei w rozdziale 2. Habilitant przedstawił modele geometryczne nowoczesnych systemów CAD, 
wykorzystywane do rozwiązywania problemów mechatroniki, robotyki i automatyzacji. Przegląd obejmuje 
ostatnie dziesięciolecia, kiedy prawie wszystkie teoretyczne modele geometryczne zostały zrealizowane 
w systemach projektowych i sformułowano kilka nowych pomysłów. Główną uwagę poświęca się 
modelom wdrożonym w systemach, które doczekały się zastosowań komercyjnych. Jednak w 
istniejących systemach CAD są to zasadniczo różne technologie projektowania. Integracja tych podejść w 
jednym systemie może być możliwa w przypadku istnienia ogólnego języka formalnego, który może 
zawierać zarówno reprezentacje, jak i operacje przejścia z jednego do drugiego. Hierarchiczna i ogólna 
teoria systemów może dać możliwość stworzenia takiego formalnego języka.  

Rozdział 3. zawiera opis opracowanych przez dr. Miatluka podstaw teoretycznych proponowanej 
metody projektowania koncepcyjnego, tj.  modelu formalnego systemów hierarchicznych (HS). Utworzony 
w ten sposób podstawowy element systemów projektowania, tzw. aed (starożytna nazwa grecka) 
stanowiący formalną analogię systemu dwupoziomowego z obiektami dynamicznymi, wraz z konstrukcją 
formalną jego koordynatora: obejmuje powiązane opisy formalne zmieniającej się struktury i dynamiczne 
zagregowane modele koordynowanego systemu mechatronicznego oraz jego otoczenia i pozwala na 
realizację głównego zadania projektowego przy pomocy strategii koordynacji dla różnych poziomów 
niepewności wiedzy koordynatora; ma zdolność do samoorganizacji zapewnioną dzięki dostępności 
wyższych warstw koordynatora. Ponadto, systemy numeryczne i geometryczne, przedstawione są w 
bazie formalnej aed, natomiast realizacja programowa procesora aed skutecznie współpracuje z kodami 
liczbowymi i zmiennymi obrazami graficznymi oraz pozwala na wykonywanie zadań projektowania i 
sterowania, które są skomplikowane lub niemożliwe do rozwiązywania w teoretycznie jednopoziomowych 
opisach matematycznych. Habilitanta zmodyfikował i ulepszył formalny model aed, w porównaniu z 
poprzednią wersją przedstawioną w Jego rozprawie doktorskiej.  

Rozdział 4. rozprawy dotyczy metody projektowania koncepcyjnego obiektów mechatronicznych 
(MO) w konwencji HS. Habilitant najpierw zdefiniował etapy realizacji metody, czyli: 1) tworzenie modeli 
koncepcyjnych projektowanych MO, 2) definicję konstrukcyjnych i metrycznych charakterystyk 
projektowanych MO w kodach numerycznych systemów pozycyjnych, oraz określenie działań 
koordynatora HS w procesie projektowym, 3) przedstawienie elementów geometrycznych MO w formie 
hierarchicznej, jako geometrycznych obiektów warunkowych, lub tworzenie modelu geometrycznego CAD 
elementów MO, 4) wykonywanie zadań projektowania MO – syntezy i analizy – poprzez realizację 
technologii koordynacji HS. Następnie, zgodnie z tymi etapami, podstawowe elementy geometryczne MO 
zostały przedstawione w formie hierarchicznej. Elementy te mogą być punktem, linią, powierzchnią i 
obiektem 3D. Następnie, dr Miatluk przedstawił cechy geometryczne i numeryczne MO. Zdefiniował 
procedury koordynatora projektowania systemów mechatronicznych, przedstawił algorytmy syntezy i 
analizy obiektów hierarchicznych. Wreszcie, jako przykładowe realizacje komputerowe metody, opisał 
zadania projektowe syntezy i analizy ruchów gąsienico- i wężo-podobnych robotów. Moduły programu 

mailto:kkalinsk@o2.pl
mailto:kkalinsk@pg.edu.pl


 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Mechaniczny 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 14 96 
fax: +48 58 347 21 51 
e-mail: kkalinsk@o2.pl, kkalinsk@pg.edu.pl  
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/krzysztof-kalinski/ 
 

zostały opracowane w języku Pascal, a następnie uruchomione w ramach standardowych systemów 
operacyjnych. Rolę koordynatora przejmuje główna jednostka programu sterującego, która realizuje 
funkcje wyboru warstwy. Przedstawiona metoda ma istotne zalety w porównaniu z rozpowszechnionymi 
technologiami projektowania geometrycznego.  

W rozdziale 5. dr Miatluk przedstawił model koncepcyjny systemu biomechatronicznego robota 
chirurgicznego, na bazie modelu aed. Proponowany model formalny SRS (ang. Surgical Robot System) 
zawiera powiązane opisy struktury biomechatronicznej, jej zagregowanej dynamicznej reprezentacji jako 
jednostki w swoim środowisku i modelu samego środowiska. Wszystkie opisy są połączone przez 
koordynatora, który wykonuje zadania projektowe i kontrolne na swoim warstwach. Model systemu 
projektowania SRS jest skoordynowany z tradycyjnymi systemami informatycznymi w biomechatronice. 
Technologia Aed HS jest również skoordynowana z ogólnymi wymaganiami dotyczącymi systemów 
projektowych i kontrolnych, uwzględniających elementy modelu koncepcyjnego SRS oraz połączone jego 
podsystemy o różnej naturze. Proponowany model koncepcyjny znacznie ułatwia przejście od fazy 
projektu koncepcyjnego do fazy szczegółowego projektowania mechatronicznego i tym samym – 
poprawia efektywność procesów projektowania systemów biomechatronicznych.  

W Rozdziale 6. Habilitant przedstawił model koncepcyjny inspirowanego biologicznie robota 
dinozaura utworzonego w konwencji HS. W porównaniu z metodami tradycyjnymi, formalna konstrukcja 
sugerowanego modelu koncepcyjnego zawiera powiązane opisy struktury robota dinozaurów, jego 
zagregowanej reprezentacji dynamicznej jako jednostki w swoim środowisku, oraz części modelu 
środowiska. Wszystkie opisy są połączone przez koordynatora, który wykonuje zadania projektowe i 
kontrolne na swoich warstwach wyboru, uczenia się i samoorganizacji. Poza tym charakterystyka 
numeryczna i geometryczna projektowanego robota jest przedstawiona w ramach koncepcyjnego modelu 
HS w postaci numerycznego systemu pozycyjnego. Pozwala to modelowi spełnić ogólne wymagania 
systemów projektowania i sterowania, a w szczególności systemu CAD. Komputerowe realizacje zadań 
projektowych przedstawiono w ramach systemu programowego SolidWorks. Mechaniczne, 
elektromechaniczne i programowe podsystemy ogólnego systemu mechatronicznego robota są 
częściowo opisane wspólnie, jako sugerowane formalne podstawy modelu koncepcyjnego. Dynamika 
modelu podczas przenoszenia z fazy koncepcyjnej na szczegółową jest pokazana na stosunkowo 
prostym przykładzie serwomotoru robota. Przedmiotowy rozdział liczy zaledwie 9 stron. Stąd 
przedstawiony opis jest zdawkowy i nie w pełni odpowiada poziomowi złożoności merytorycznej 
przedstawionego problemu. 

W rozdziale 7.  dr Miatluk opisał model koncepcyjny HS i zastosowanie metody w projektowaniu i 
sterowaniu zadaniami ruchu człowieka. W rezultacie opracowano nową metodę HS. Metoda prezentuje 
wszystkie połączone poziomy, tj. strukturę ciała ludzkiego (niższy poziom), dynamiczną reprezentację 
ciała ludzkiego jako jednostki w jego otoczeniu, strukturę środowiska (wyższy poziom), we wspólnej 
formule HS i uwzględnia cechy geometryczne, numeryczne, biomechaniczne i fizyczne. Opracowana 
metoda pozwala na wykonanie zadania projektowania ruchu w sposób bardziej oczekiwany w 
porównaniu z tradycyjnymi metodami, gdzie nie ma możliwości funkcjonalnych metody projektowania HS.   
Proponowana metoda projektowania: opisuje ludzki aparat bio-kinetyczny jako system hierarchiczny;  
umożliwia projektowanie (syntezę) różnych rodzajów ruchów ludzkich, przewiduje ruch i uzyskuje 
odpowiednie dane o ruchu przy użyciu tylko danych geometrycznych lub biomechanicznych; łączy trzy 
poziomy, tj. strukturę człowieka i deformacje strukturalne, opis ruchu człowieka w środowisku oraz 
budowę środowiska, we wspólnej podstawie formalnej; wykonuje zadania deformacji ciała ludzkiego i 
ruchu ludzkiego w jego otoczeniu w ramach wspólnego modelu HS; umożliwia prezentację i 
przetwarzanie informacji o podsystemach biomechatronicznych o różnym charakterze, w ramach 
wspólnej podstawy formalnej HS; umożliwia modyfikację modeli koncepcyjnych i obliczeniowych na 
poziomie warstw samoorganizacji koordynatora oraz przewidywania ruchu z wykorzystaniem 
kontrolowanych danych eksperymentalnych; przedstawia części ciała ludzkiego w projektowaniu 
komputerowym jako połączone obiekty 3D; pozwala na wykonanie projektu geometrycznego i kinematyki 
jako wspólnego zadania obliczeniowego, w ramach jednego wspólnego modelu koncepcyjnego. 
Utworzono program komputerowy do projektowania ruchów człowieka, zgodnie ze strukturą HS, a 
funkcjonowanie programu odpowiada działaniom koordynatora HS. Zadania projektowe zrealizowano 
przy użyciu komercyjnego oprogramowania Delphi i środowiska Matlab. Wyniki przeprowadzonych badań 
eksperymentalnych potwierdzają zgodność z wynikami uzyskanymi metodą projektowania HS i modelem 
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obliczeniowym rzeczywistego ruchu człowieka. Powyższe dowodzi szerokich możliwości metody HS w 
projektowaniu ruchu. 

Rozdział 8. dotyczy zagadnień projektowania i badania elektronicznych obwodów drukowanych 
(PCB – ang. Printed Circuit Board). Metoda projektowania koncepcyjnego i technologia kontroli jakości 
ścieżek przewodzących PCB zapewniają, że: graficzny obraz standardu PCB jest wynikiem powstawania 
geometrycznej reprezentacji PCB w procesie syntezy konstrukcji ścieżek PCB;  dostępność reprezentacji 
geometrycznej pozwala na łatwą korekcję topologii ścieżek na każdej fazie konstruowania PCB, w tym 
faz projektowania koncepcyjnego (CD) i projektowania szczegółowego (DD); mechanizm agregacji 
informacji pozwala uniknąć wzrostu zapotrzebowania na pamięć komputera, wraz ze wzrostem poziomu 
budowy PCB w procesach projektowania i produkcji; technologia testowania PCB zyskała nowe cechy, tj. 
możliwość skalowania i orientacji konstrukcji geometrycznych ścieżek PCB do zmiany pozwala uniknąć 
identyfikacji jakości PCB jako wadliwej w procesie technologicznym, gdy orientacja PCB i odległość w 
stosunku do wideo kamery się zmieniła;  standardowe i uzyskane obrazy PCB są porównywane jedynie 
przez skanowanie wzdłuż ścieżek przewodzących w odniesieniu do reprezentacji geometrycznych 
ścieżek, co pozwala na skrócenie czasu porównań i zmniejszenie zapotrzebowania na pamięć 
komputera. 

W rozdziale 9. Habilitant przedstawił zastosowanie metody HS do projektowania i budowy 
przemysłowej maszyny CNC do wycinania włazów (MCM – ang. Manhole Cutting Machine). W strukturze 
systemu MCM (z natury mechatronicznego) można wyróżnić: człowieka-operatora, sterowanie 
komputerowe, informatykę wizualną, czujniki elektroniczne, serwonapędy elektromechaniczne i 
mechaniczne podsystemy wykonawcze (tj. narzędzie MCM, ramię i jego złącza). Przedstawiony model 
koncepcyjny systemu MCM zawiera połączone modele systemowe wyżej wymienionych podsystemów, 
przedstawione w ogólnej podstawie formalnej. Model aed (standardowy blok HS), został wybrany jako 
formalna podstawa modelu koncepcyjnego MCM. Na tej podstawie opisano również strukturę systemu 
MCM, jego dynamiczną prezentację jako jednostki w środowisku technologicznym, środowisko MCM oraz 
jednostkę sterującą, czyli sterownik ACOPOS. Wykonano funkcje MCM i funkcje sterowania z uwagi na 
dostępność koordynatora HS. Koordynator wykonuje zadania projektowania i kontroli na poziomie swoich 
warstwach wyboru, uczenia się i samoorganizacji. Przedstawiony model koncepcyjny maszyny MCM jest 
skoordynowany z tradycyjnymi systemami informacyjnymi w mechatronice. Jako formalne podstawy 
modelu koncepcyjnego MCM, technologia aed i metoda HS są zgodne z ogólnymi wymaganiami 
systemów projektowych i kontrolnych oraz umożliwiają łatwe przejście z fazy projektowania 
koncepcyjnego do fazy projektowania szczegółowego w cyklu życia MCM. Powyższe wprowadza nowe 
możliwości tworzenia formalnego języka dla MCM i podobnych projektów maszyn technologicznych. 
Tworzenie modelu koncepcyjnego MCM oraz procesy projektowania i kontroli MCM zostały zrealizowane 
w ramach projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego na podstawie umów RO-210.0610 / 25/2013 - 
U / WM / 7/2013 i U / WM / 7 / 2014 pomiędzy Politechniką Białostocką, a przedsiębiorstwem Promotech 
w Białymstoku. 

W podsumowaniu Habilitant podkreśla atrakcyjność opracowanego przez Niego modelu 
koncepcyjnego projektowanych obiektów mechatronicznych, oraz metody projektowania MO w ujęciu HS. 
I tak, w porównaniu z tradycyjnymi sposobami opisu matematycznego, sztuczną inteligencją i różnymi 
szeroko rozpowszechnionymi metodami projektowania, opracowany model koncepcyjny zawiera 
powiązane opisy projektowanej struktury mechatronicznej obiektu, jej zagregowaną reprezentację 
dynamiczną, jako jednostki w jej otoczeniu, model środowiska oraz system projektowania i sterowania. 
Wszystkie opisy są „połączone” przez koordynatora, który wykonuje zadania projektowania i sterowania 
na poziomie swoich warstw wyboru, nauczania i samoorganizacji. Poza tym, sugerowana technologia HS 
jest zgodna z tradycyjnymi systemami przetwarzania informacji w mechatronice, tj. systemami 
numerycznymi i graficznymi, oraz strukturami języka naturalnego. Model aed i metoda projektowania MO 
odpowiadają ogólnym wymaganiom systemów projektowania i sterowania.   

Ostatnią część opiniowanej rozprawy stanowi wykaz cytowanej literatury liczący 142 pozycje, 
również z tzw. listy JCR (ang. Journal Citation Report). W wykazie tym dominują jednak opracowania 
Habilitanta bądź autorów z Jego najbliższego otoczenia naukowego, w tym – również i pozostałe 5 
wliczonych do osiągnięcia naukowego. I tak, zauważa się prace, w których pierwszymi autorami są: 
Miatluk K. (26), Novikava S. (7), Wolniakowski A. (6), Kozioł P. (1), Gawrysiak M. (1), Kulesza Z. (1), 
Lukaszewicz A. (1), Diaz-Cabrera M. (1), Popovic M. (1, 7 wspólautorów), Kuklinski K. (1, 10 
współautorów). Łącznie daje to 46 prac, czyli ok. 33 % ogólnej liczby zamieszczonych w wykazie. 
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Natomiast pozostałe pozycje, o zróżnicowanej rozpoznawalności w skali międzynarodowej, pochodzą z 
różnych lat. Przy czym te najnowsze, wydane po roku 2010 to 34 prace, w tym –  9 opublikowanych w 
materiałach pokonferencyjnych, a jedynie 7 w wysoko punktowanych czasopismach np. Mechatronics, 
Sensors. Natomiast wśród pozostałych zauważa się nawet 2 książki opracowane przed rokiem 1970.  
Wykaz uzupełnia aż 15 witryn internetowych, o charakterze iście popularyzatorskim. Czy Habilitant nie 
powinien był zatem odnieść swoich rozważań naukowych do stanu wiedzy bazującego na piśmiennictwie 
świadczącym w sposób bardziej przekonujący o istotnym wkładzie przedmiotowego osiągnięcia do 
rozwoju nauki. 

2.2.1.1. Ocena rozprawy pod względem redakcyjnym 

Układ treści jest logicznie prawidłowy. Tytuły rozdziałów i podrozdziałów są zrozumiałe  
i odpowiadają ich zawartości. Materiał ilustracyjny dobrano właściwie do treści poszczególnych 
fragmentów. Język pracy jest na ogół poprawny, czytelny i zrozumiały, aczkolwiek w treści zauważa się 
niezręczne sformułowania, błędy gramatyczne i przekłamania literowe. Habilitant powinien dołożyć 
większej staranności w celu poprawnego opracowania pracy pod względem językowym i edytorskim. 
Natomiast wadliwości redakcyjnych i terminologicznych, które wyszczególniam i koryguję poniżej, należy 
unikać podczas pisania rozpraw naukowych. 

2.2.1.1.1. 95, 189 i dalej: Należy unikać cytowania „grupowego” przywoływanych źródeł. 

2.2.1.1.2. 65 i 66: Rys. 3.5 i 3.6 powinny być zamienione miejscami, z uwagi na ich 
kolejność przywoływania w tekście. 

2.2.1.1.3. W monografii Habilitant operuje różnymi wersjami językowymi, tj. British English 
oraz American English, a powinien zdecydować się na jedną i stosować ją 
konsekwentnie.  

2.2.1.1.4. W treści rozprawy zauważa się przypadkową kolejność cytowania, niezgodną z 
porządkiem zamieszczonego wykazu literatury, str. 188-196. 

2.2.2. Pozostałe publikacje  

W 3-osobowym artykule 2., przy udziale Habilitanta 40 %, przedstawiono budowę systemu 
hierarchicznego (HS) oraz jego realizację pod kątem projektowaniu ruchu człowieka. Proces ruchu jest 
tutaj postrzegany na różnych poziomach, jako zmiana wzajemnych kojarzeń człowieka z elementami jego 
otoczenia i jest częścią ogólnego poziomu w przestrzeni hierarchicznej. W porównaniu z metodami 
tradycyjnymi, dotyczącymi biomechanicznego typu ruchu człowieka, przedstawiony jest opis ciała 
ludzkiego jako HS. Powyższe umożliwia przewidywanie procesu ruchu (tj. zmiany kojarzeń na wyższym 
poziomie), podczas gdy zachodzą deformacje strukturalne ciała ludzkiego wywołujące ten ruch (tj. 
zmiana kojarzeń na niższym poziomie). Opracowany model umożliwia rozwiązanie zadania projektowego 
ruchu człowieka, jako kontroli wzajemnych połączeń strukturalnych i zewnętrznych zachowań 
dynamicznych. Jednocześnie uwzględnia się tradycyjnie stosowane modele w matematyce i cybernetyce, 
Novikavej oraz własne. Prezentowane podejście umożliwia nie tylko przeprowadzenie analizy ruchu 
ludzkiego, ale także ułatwia syntezę różnego rodzaju ruchów w procesie projektowania, z użyciem 
wstępnych danych eksperymentalnych. Zadanie projektowe rozwiązuje koordynator HS. Koordynator jest 
realizowany w systemie komputerowym jako odpowiedni program sterujący. Został on uruchomiony w 
środowisku systemowym Delphi i zaimplementowany na komputerze PC. Dr Miatluk opisał także budowę 
systemu komputerowego do projektowania ruchu ludzkiego, czyli formuły matematycznej systemu 
hierarchicznego. Wykazał zgodność tego systemu z wynikami przeprowadzonych eksperymentów 
materialnych. Zdaniem autorów, dotychczasowy model formalny aed został w ten sposób zmodyfikowany 
i ulepszony. Nie precyzują jednak, w stosunku do czego nastąpiło owo ulepszenie, skoro przedmiotowa 
praca została opublikowana w 2009 r., tj. 8 lat przed monografią podaną jako poz. 1 osiągnięcia. 

Artykuł 3. (4. Autorów) dotyczy mechanizmu wykorzystywania nowej technologii informacyjnej w 
projektowaniu systemów mechatronicznych na bazie modelu aed. Tradycyjne modele matematyczne nie 
pozwalają na wspólny opis formalny systemów mechatronicznych na wszystkich poziomach. Nie definiują 
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struktury systemów (zbioru dynamicznych podsystemów wraz z ich wzajemnym oddziaływaniem), 
systemu jako jednostki dynamicznej w swoim środowisku i samego środowiska. Procesy projektowe są 
zatem trudne do sformalizowania w podejściu tradycyjnym. Hierarchiczne systemy dynamiczne, 
hierarchiczna matematyka i technologia koordynacji, zostały wybrane jako środki informacyjne 
rozwiązywania problemów projektowych i kontrolnych w mechatronice. Przykłady projektów 
mechatronicznych obejmują opis robota kroczącego Bioloid, projekt procesu montażu części i 
humanoidalny projekt ruchu. Przedstawiony opis w ogólnej bazie formalnej HS dotyczy jedynie 2. 
podsystemów mechatronicznych (mechanicznego i programowego) i stąd – jego charakter jest nieco 
okrojony. 

W autorskim artykule 4. Habilitant opisuje technologię systemów hierarchicznych (HS) w celu 
zdefiniowania modelu koncepcyjnego przykładowego obiektu mechatronicznego, jakim jest aktywny 
system łożyskowania magnetycznego (AMB – ang. Active Magnetic Bearing). Zaproponowany model 
koncepcyjny zawiera powiązane opisy formalne zaprojektowanej struktury obiektu, jego zagregowanej 
reprezentacji dynamicznej w środowisku oraz model środowiska. Wszystkie opisy są połączone przez 
koordynatora, który wykonuje zadania projektowe i kontrolne dotyczące warstw wyboru, uczenia się  
i samoorganizacji. Jednocześnie zauważa się spójność modelu koncepcyjnego i tradycyjnych modeli 
matematycznych, co umożliwia łatwe przejście z fazy koncepcyjnej do szczegółowej fazy projektowania. 
Przedstawiony został koncepcyjny model formalny systemu projektowego w postaci koordynatora HS. 
Powyższe sprawia, że proponowana technologia jest bardziej wydajna podczas wykonywania zadań 
projektowych w porównaniu z szeroko rozpowszechnionymi wcześniejszymi metodami projektowania. W 
tym miejscu nasuwa się następująca uwaga recenzenta: skoro proponowany model koncepcyjny jest 
spójny z tradycyjnymi modelami matematycznymi, to celowość jego stosowania może skutkować 
marginalnym znaczeniem z praktycznego punktu widzenia.  

Wieloautorski artykuł 5 jest poświęcony ogólnemu podejściu do problemu optymalizacji projektu 
sparametryzowanego chwytaka robota, w tym zarówno wybranych parametrów mechanizmu chwytaka, 
jak i parametrów geometrii palca. Zasugerowano 6 wskaźników jakości chwytaka, które ukazują różne 
aspekty działania. Te wskaźniki jakości są następnie wykorzystywane do nauki ruchu palca, specyficznej 
dla zadania projektu i bazującej na wynikach symulacji przeprowadzonej w warunkach dynamicznych. 
Przedstawiono problem optymalizacji chwytaka palcowego, opisany dwunastoma parametrami. Ponadto 
przedstawiono parametryzację chwytania i jej kontekst, co jest niezbędne jako dane wejściowe do 
obliczania wydajności chwytaka. Dokonano jakościowej oceny uzyskanych wyników w oparciu o 
istniejące wytyczne projektowe i doświadczenie inżynierskie. Ponadto pokazano, że dzięki przedmiotowej 
metodzie można osiągnąć doskonałe wyniki w porównaniu z trywialnym podejściem bazującym na 
„odwrotności obiektu”. Dokonano eksperymentalnej oceny proponowanej metody, weryfikując 
symulowane wyniki chwytania w warunkach rzeczywistych. Przedmiotową ocenę ograniczono jedynie do 
laboratoryjnych warunków eksperymentu, co nie jest do końca zrozumiałe. Zwłaszcza w świetle liczby aż 
9. współautorów publikacji.   

W artykule 6. Habilitant, wspólnie z współautorem, zaproponował cybernetyczną technologię 
mechatronicznego projektowania aktywnych systemów łożysk magnetycznych (AMB), wywodzącą się z 
teorii systemów. Tradycyjne modele sztucznej inteligencji nie pozwalają opisywać systemów 
mechatronicznych projektowanych na wszystkich jego poziomach, w ramach jednej wspólnej podstawy 
formalnej. Nie opisują struktury systemu, ich jednostek sterujących i nie traktują ich jako obiektów 
dynamicznych działających w jakimś środowisku. Nie opisują też struktury tego środowiska. Dlatego 
technologia koordynacji systemów hierarchicznych została wybrana jako środek do realizacji projektu  
i kontroli. Rozważano teoretyczne podstawy technologii koordynacji. Przedstawiono również przykład 
realizacji technologii w projektowaniu koncepcyjnym i szczegółowym systemu AMB. Technologia jest 
skoordynowana z ogólnymi wymaganiami systemów projektowania i sterowania, ponieważ uwzględnia 
elementy systemów mechatronicznych o różnej naturze fizycznej. 

2.3. Oryginalność osiągnięcia 

O oryginalności osiągnięcia naukowego Habilitanta świadczy: 

– opracowanie efektywnego sposobu projektowania obiektów mechatronicznych i tworzenia 
systemowych modeli koncepcyjnych. Modele te umożliwiają łatwe przejście z etapu projektowania 
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koncepcyjnego do etapu projektowania detalicznego i pozwalają na opisanie procedur projektowych  
w postaci strategii koordynacji systemów hierarchicznych. Przejście od fazy projektowania 
koncepcyjnego do fazy projektowania detalicznego, w ramach sugerowanej metody projektowania, 
jest wygodne i wymaga jedynie uściślenia abstrakcyjnego systemu dynamicznego; 

– opracowanie autorskiego modelu koncepcyjnego i metody projektowania o charakterze 
interdyscyplinarnym, co umożliwia syntezę i analizę rozpatrywanych podsystemów mechatronicznych 
o różnej naturze, tj. mechanicznych, elektromechanicznych, elektronicznych, informatycznych, w 
ogólnym ujęciu systemowym. 

Należy podkreślić, że opracowana metoda jest bardziej wydajna w realizacji zadań projektowania 
MO, w porównaniu z innymi szeroko rozpowszechnionych metodami projektowania. Powyższe może 
skutkować atrakcyjnością jej upowszechnienia, również w aspekcie ekonomicznym.  

2.4. Uwagi ogólne 

2.4.1. Zarówno proponowany model koncepcyjny, jak i metoda projektowania systemów 
mechatronicznych, będące przedmiotem osiągniecia naukowego Habilitanta, demonstrują 
niekwestionowaną wartość naukową. Jednak w celu weryfikacji numerycznej i 
eksperymentalnej tego osiągnięcia wytypował On stosunkowo nieskomplikowane 
przykłady projektowania mechatronicznego, do formułowania i rozwiązywania których 
można zastosować znacznie prostsze i łatwiej dostępne instrumentarium, zwłaszcza pod 
kątem potencjalnych zastosowań w praktyce. Powyższe nie w pełni uzasadnia celowość 
owych rozważań na tak wysokim poziomie abstrakcji. 

2.4.2. Przedstawione w opisie osiągnięcia naukowego obiekty badań stanowiły w większości 
przypadków dedykowane stanowiska laboratoryjne. Sytuacja komplikuje się wówczas, gdy 
zachodzi potrzeba oceny własności obiektów czy procesów w warunkach przemysłowych, 
zazwyczaj odmiennych od spotykanych w laboratoriach badawczych. Stąd wnioski 
Habilitanta o znaczeniu praktycznym, dotyczące możliwości zastosowania wyników Jego 
prac w gospodarce, powinny być formułowane z większą ostrożnością. 

2.5. Podsumowanie 

Pomimo zamieszczonych uwag ogólnych i szczegółowych stwierdzam, że opiniowany cykl 
publikacji dokumentuje w dostatecznym stopniu jakość osiągnięcia naukowego, wymaganą w celu 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Zamieszczone uwagi nie pomniejszają mojej pozytywnej 
oceny. Habilitant wykazał istotną aktywność naukową oraz umiejętność w zakresie rozwoju i 
zastosowania w zagadnieniach inżynierskich oryginalnego modelu koncepcyjnego i metody 
projektowania mechatronicznego o charakterze interdyscyplinarnym. Uzyskane wyniki mogą w 
niedalekiej przyszłości okazać się przydatne w rozwiązywaniu rozmaitych problemów naukowych o 
charakterze podstawowym i stosowanym, jak również – rokować ich wykorzystywanie w praktyce. Prace 
Habilitanta mieszczą się w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna. Powszechnie znanych jest wiele 
instrumentów wspomagających proces efektywnego prowadzenia prac naukowych i opracowywania 
rozwiązań inżynierskich, ale „kluczem” umożliwiającym skuteczne posługiwanie się nimi jest posiadanie 
wymaganej wiedzy i doświadczenia. 

Słabszą stroną ocenianego osiągniecia naukowego jest jego ograniczona rozpoznawalność w skali 
międzynarodowej (łączny IF niewiele większy od 4). Ponadto, w najistotniejszych publikacjach 
zaliczonych przez Habilitanta do osiągnięcia, których IF jest powyżej 1 (są 2 takie prace) Jego udziały 
wynoszą odpowiednio 40% (przy 4. współautorach) i 10% (przy aż 9. współautorach).  
Jednakże osiągnięcia naukowe Kandydata charakteryzuje szeroko rozumiana interdyscyplinarność i 
różnorodność. W takim przypadku, co jest całkowicie zrozumiałe, jedynie zespołowa realizacja prac 
badawczych determinuje zapewnienie wysokiego poziomu merytorycznego ich rezultatów, postrzegalnej 
efektywności publikowania zwłaszcza w skali międzynarodowej, co zauważa się w recenzowanym 
postępowaniu.  

mailto:kkalinsk@o2.pl
mailto:kkalinsk@pg.edu.pl


 
 

POLITECHNIKA GDAŃSKA 
Wydział Mechaniczny 
ul. G. Narutowicza 11/12 

80-233 Gdańsk 

tel.  +48 58 347 14 96 
fax: +48 58 347 21 51 
e-mail: kkalinsk@o2.pl, kkalinsk@pg.edu.pl  
https://sites.google.com/a/mech.pg.gda.pl/krzysztof-kalinski/ 
 

Stwierdzam, że opiniowany dorobek dokumentuje w dostatecznym stopniu jakość osiągnięcia 
naukowego, wymaganą w celu uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

3. Ocena pozostałego dorobku naukowo-badawczego 

Habilitant, po uzyskaniu stopnia doktora, zgromadził znaczący dorobek naukowy. Jako 
autor/współautor opublikował łącznie: 

– 3 artykuły (2., 3. i 7. współautorów) indeksowane w bazie Journal Citation Report (również w Web of 
Science Core Collection), posiadające łączny Impact Factor 5,969 (obliczony dla roku opublikowania 
prac albo wg „5-year Impact Factor”, jeżeli IF dla roku publikacji jest niedostępny). Jego udział 
współautorski, wg własnego oświadczenia, wynosi odpowiednio 40%, 60% i 11%. Na szczególne 
podkreślenie zasługuje publikacja kandydata w czasopiśmie International Journal of Robotics 
Research, wprawdzie zespołowa (7. współautorów), ale o istotnej rozpoznawalności na skalę 
światową (IF=5,301); 

– 2 zespołowe (po 3. współautorów) rozdziały w monografii: Dynamika pneumatycznych układów 
napędowych (Red. F. Siemieniako). Rozprawy Naukowe Nr 145. Białystok: Wydawnictwo Politechniki 
Białostockiej 2007. Udziały współautorskie Habilitanta, wg własnego oświadczenia, wynoszą po 33%; 

– 15 prac nieindeksowanych w bazie Journal Citation Report, w przypadku których liczby współautorów 
wynoszą: 1 (1x), 2 (6x), 3 (1x), 4 (6x) i 10 (1x). Natomiast udziały procentowe Habilitanta wynoszą: 
100% (1x), 70% (3x), 50% (3x), 33% (1x), 25% (5x), 20% (1x) i 10% (1x). 

Wygłosił łącznie 29 referatów na konferencjach tematycznych, w tym – 27 na konferencjach o zasięgu 
międzynarodowym.  

Według stanu na dzień 24.04.2019, liczba cytowań w bazie Web of Science wszystkich 28. prac 
Habilitanta, łącznie z zaliczonymi do osiągnięcia naukowego, wynosiła 56 (bez autocytowań 25), a indeks 
Hirscha – 5. 

Dr K. Miatluk był kierownikiem 3. grantów badawczych (MEST)  No. R01-2006-000-11209-0 
(2006) pt. „Mechatronic and biomechatronic systems design and control” oraz No. R01-2008-000-20352-
0, (2008, 2010) pt. “Use of Hierarchical Systems technology in conceptual design of biomechatronic 
systems”,  finansowanych przez Korea Science and Engineering Foundation (KOSEF) oraz National 
Science Foundation (NSF), Korea Południowa. Kierował także: projektem POKL.04.02.00-00-020/09 pt. 
„Badania i rozwój w gospodarce opartej na wiedzy” (2012); grantem WIEM/21/SZ/2012 pt. „Opracowanie 
technologii systemów wizyjnych stosowanej na stanowisku MARVIN wykorzystującym roboty 
uniwersalne UR5”, podczas stażu naukowego w University of Southern Denmark, Dania; projektami 
badawczymi zamawianymi przez przedsiębiorstwo PROMOTECH nr RO-210.0610/25/2013–
U/WM/7/2013 pt. „Opracowanie modelu matematycznego maszyny MCM oraz oprogramowania 
zezwalającego na rozwiązywanie zadań kinematyki prostej i odwrotnej maszyny o wybranej konstrukcji, 
realizującego symulację ruchów maszyny oraz planowanie i generowanie trajektorii urządzenia 
wykonawczego maszyny”, oraz nr RO-210.0610/25/2014–U/WM/7/2014 pt. „Opracowanie, analiza i 
zaimplementowanie na sterowniku B&R algorytmów sterowania maszyną CNC, wykonującą ruch 
końcówki roboczej po zadanej trajektorii”. Natomiast w projektach XPERIENCE – EU FP7, grant  no. 
270273 pt. „Robots Bootstrapped through Learning from Experience” (2012-2013) i ACAT – EU FP7 
grant no. 600578, „Learning and Execution of Action Categories”, program  ICT-2011.2.1 (2013-2016), 
był wykonawcą. Ponadto uczestniczył, w charakterze kierownika (1) i wykonawcy (5), w realizowanych 
na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej pracach własnych i statutowych. Brał aktywny 
udział w przygotowaniu wniosków o realizację projektów badawczych w ramach 7 Programu Ramowego 
i HORIZONT 2020, a także – Narodowego Centrum Nauki (MINIATURA-1).  

Za wyróżniającą działalność naukową dr K. Miatluk otrzymał 2-krotnie Nagrodę Rektora 
Politechniki Białostockiej (2006, 2015), oraz Nagrodę Excellent Paper Award na konferencji 
międzynarodowej BIOMDLORE w Białymstoku (2009). 
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Oceniając przedmiotowy dorobek publikacyjny nie sposób nie zauważyć obecności prac o zasięgu 
międzynarodowym, w tym – opublikowanych w czasopismach z listy JCR. W przeważającej większości 
publikacji dr inż. K. Miatluk jest współautorem o zauważalnym udziale własnym, co potwierdza 
umiejętność formułowania i rozwiązywania problemów naukowo-badawczych w zakresie Inżynierii 
mechanicznej. Ponadto, aktywnie uczestniczył w realizacji, w charakterze kierownika (6x) oraz 
wykonawcy (3x), międzynarodowych i krajowych projektów badawczych. Należy również docenić 
doświadczenie we współpracy z otoczeniem przemysłowym i gospodarczym, udokumentowane 
umiejętnością zastosowania wyników badań naukowych w praktyce, na przykładzie 2. oryginalnych 
opracowań na zamówienie przedsiębiorstwa PROMOTECH Sp. z o.o. w Białymstoku. Pewną słabością 
jest to, że Habilitant nie zadbał o upowszechnienie swoich wyników w większej liczbie czasopism o 
znacznej rozpoznawalności w skali międzynarodowej, co skutkuje niezbyt wysokim sumarycznym IF jego 
prac. Kolejna uwaga dotyczy potrzeby staranniejszego dopełnienia, szczególnie istotnej w przypadku 
przedmiotowej dyscypliny naukowej, ochrony własności intelektualnej osiągnięć, czego dowodzi brak 
patentów krajowych i międzynarodowych w dorobku Kandydata. 

Dorobek naukowy kwalifikuje Habilitanta do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

4. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitant, jako wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Automatyki i Robotyki Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Białostockiej, zgromadził po uzyskaniu stopnia doktora znaczny i 
udokumentowany dorobek dydaktyczny i organizacyjny. W zakresie osiągnięć dydaktycznych, na 
szczególne podkreślenie zasługuje: 

– prowadzenie wykładów, zajęć projektowych i laboratoryjnych z przedmiotów: Projektowanie urządzeń 
wykonawczych robotów, Podstawy automatyki, Automatyka i automatyzacja, Programy użytkowe w 
automatyce, Sterowanie procesami ciągłymi, Sterowanie procesami dyskretnymi, Automatyzacja 
procesów, Teoria sterowania, na kierunku Mechanika i budowa maszyn (studia I-go stopnia), 
Automatyka i robotyka (studia I-go i II-go stopnia), Edukacja techniczno-informatyczna (studia I-go 
stopnia), oraz Inżynieria biomedyczna (studia I-go stopnia);  

– opieka nad Laboratorium Urządzeń Robotyki, a w szczególności – zaprojektowanie, nadzorowanie 
wykonania i modernizacji stanowisk robotów uniwersalnych i robotów równoległych do badań oraz 
realizacji prac dyplomowych (studia I-go i II-go stopnia); 

– prowadzenie zajęć dydaktycznych (w jęz. angielskim) z przedmiotów: Automatics and automatization, 
Automatics and robotics, Automatics (interim work project), Computer methods in automatics, Final 
project, w ramach programu ERASMUS; 

– opracowanie materiałów wykładowych i instrukcji laboratoryjnych do przedmiotów: Mechatronics 
(kierunek Mechatronic Systems and Materials, studia I-go stopnia), Projektowanie urządzeń 
wykonawczych robotów, Automatyka i automatyzacja, Teoria sterowania (kierunki Mechanika  
i Budowa Maszyn, Automatyka i Robotyka, studia I-go i II-go stopnia) oraz Automatics and 
automatization, Automatics – interim work, Final project (program ERASMUS); 

– autorstwo programu nowego przedmiotu Automatyka i automatyzacja (kierunek Inżynieria 
Biomedyczna, studia I-go stopnia); 

– prowadzenie wykładów (w jęz. angielskim) dla studentów Engineering College, kierunek 
biomechanika, podczas pobytu na Uniwersytecie Kyung Hee, Korea Południowa (2006, 2008, 2010); 

– prowadzenie zajęć dydaktycznych z przedmiotów: Optymalizacja procesów, Metody numeryczne, 
Logika i teoria mnogości, na Wydziale Nauk Technicznych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania 
w Białymstoku (2008-2017); 

– prowadzenie zajęć dydaktycznych na Wydziale Politechnicznym Państwowej Wyższej Szkoły 
Zawodowej w Suwałkach (od 2017). 
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W ramach programu LLP ERASMUS dr K. Miatluk wizytował 7. wyższych uczelni, w celu 
prowadzenia wykładów bądź nawiązania współpracy naukowo-badawczej. Były to: Politecnico di Milano, 
Mediolan, Włochy (2008, 2009), Riga Technical University, Ryga, Łotwa (2009), Université de Picardie 
Jules Verne, Amiens, Francja (2011, 2012, 2015), University of  Coimbra, Coimbra, Portugalia (2012), 
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania (2013-2017 rokrocznie), University of Patras, 
Grecja (2017, 2018) i Maersk Mc-Kinney Moller Institute of the Faculty of Engineering, University of 
Southern Denmark, Odense, Dania (2012-2017 rokrocznie). Współpraca z tą ostatnią zaowocowała 
wizytami Habilitanta w przedsiębiorstwach Universal Robots (2013) i Scape Technologies (2015), 
znanych w branży robotów przemysłowych. W ramach porozumienia pomiędzy PAN a KOSEF (Korea 
Południowa) wizytował On przedsiębiorstwa LG Electronics oraz Hyundai Heavy Industry w Ulsan 
(2008). Uczestniczył także w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki, w realizacji projektu pt. Wsparcie 
współpracy kadr nauki i biznesu województwa podlaskiego (2012, 2013).  

Habilitant był członkiem Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Mechanicznego 
Politechniki Białostockiej (rok akad. 2012-2013). Jest inicjatorem i koordynatorem współpracy Wydziału 
Mechanicznego Politechniki Białostockiej: z Uniwersytetem Kyung Hee, Suwon, Korea Południowa (od 
2009), z Uniwersytetem Southern Denmark, Odense, Dania (od 2012) oraz z Uniwersytetem Las Palmas 
de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania (od 2015). Przygotował do zawarcia, w ramach programu 
Erasmus, umowy międzyuczelniane Politechniki Białostockiej z: Czech Technical University in Prague 
(na lata 2011-2014), University of Patras, Grecja  (na lata 2017-2021). Od roku 2015 uczestniczy w 
Dniach Otwartych Wydziału Mechanicznego Politechniki Białostockiej oraz w związanych z tym 
pokazach robotów uniwersalnych UR5. Brał udział w 3. konsorcjach naukowo-badawczych, których 
aktywność była związana z realizacją 2. projektów w 7 PR UE (2012-2013, koordynator: prof. R. 
Dillmann, Niemcy, oraz 2013-2016, koordynator: prof. F. Wörgötter, Niemcy), a także – z 
przygotowaniem wniosku (2016) o finansowanie projektu UE w ramach programu HORIZONT 2020.  

Dr Miatluk był członkiem międzynarodowego komitetu programowego konferencji Mobiligence w 
Japonii (2009). 

Odbył staże naukowe w Kyung Hee University, Suwon, Korea Południowa (2008, 2009 i 2010), w 
Faculty of Engineering, University of Southern Denmark, Odense, Dania (2012), oraz w Katedrze 
Automatyzacji Procesów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (2013). 

W zakresie opieki naukowej:  

– był, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej, kierunki: mechanika i budowa maszyn oraz 
automatyka i robotyka, promotorem 47 prac inżynierskich, 17 prac magisterskich, a także – 
recenzentem 19 prac magisterskich i 4 prac inżynierskich; 

– był promotorem 7 obronionych prac inżynierskich studentów Wydziału Politechnicznego Państwowej 
Wyższej Szkoły Zawodowej w Suwałkach; 

– sprawował, na Wydziale Mechanicznym Politechniki Białostockiej w terminie 04.05-28.06.2010, opiekę 
naukową nad 3. stażystami z IUP Génie Mécanique et Productique de Brest, School of mechanical 
engineering, University of the Bretagne, Brest, Francja, a także, w terminie 07.04-12.06.2015 – nad 2. 
stażystami z University of Picardie Jules Verne, Amien, Francja, University Institute of Technology, 
Department Mechanical and Production Engineering;  

– pełnił funkcję promotora pomocniczego w (1.) obronionym na Wydziale Mechanicznym Politechniki 
Białostockiej przewodzie doktorskim mgr. inż. Adama Wolniakowskiego (od 2013), tytuł rozprawy 
„Automatic Gripper Design in Task Contexts”, data obrony 16.11.2016.  

Recenzował publikacje w 4. czasopismach znajdujących się w bazie JCR (Robotics and Computer 
Integrated Manufacturing, Future Generation Computer Systems, Journal of Mechanical Engineering 
Science i Kybernetes) oraz w 3. innych czasopismach o zasięgu międzynarodowym (Journal of 
Behavioral Robotics, Solid State Phenomena i Acta Mechanica et Automatica).  

Uczestniczył w zespołach eksperckich i konkursowych, w charakterze: członka zespołu do nadania 
3. stopni PhD w Maersk Mc-Kinney Moller Institute, Faculty of Engineering, University of Southern 
Denmark, Odense, Dania (2011, 2014, 2016); członka zespołu do nadania (1.) stanowiska assistant 
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professor w University of Southern Denmark, Odense, Dania (2013); członka zespołu do nadania (1.) 
stopnia PhD w University Las Palmas de Gran Canaria, Hiszpania (2015); recenzenta oceniającego 
program nauczania na kierunku Telekomunikacja w ramach programu 5B071900, specjalizacja Radio, 
Elektronika i Telekomunikacja na Uniwersytecie Energetyki i Telekomunikacji, Almaty, Kazachstan 
(2017).  

Był członkiem zwyczajnym stowarzyszenia międzynarodowego IEEE (2007-2018), natomiast 
aktualnie jest członkiem rad naukowych międzynarodowych czasopism Journal of Behavioral Robotics 
(od 2017) i Progress in Human Computer Interaction (od 2018). 

Za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i organizacyjnej był nominowany do Medalu Komisji 
Edukacji Narodowej (2018).  

Uważam, że Habilitant posiada wystarczający dorobek dydaktyczny i organizacyjny, niezbędny do 
uzyskania stopnia doktora habilitowanego. 

5. Informacja o dotychczasowym przebiegu postępowania habilitacyjnego  

Dr inż. Kanstantsin Miatluk dotychczas nie ubiegał się o nadanie stopnia doktora habilitowanego  
w jakiejkolwiek dziedzinie nauk oraz dyscyplinie naukowej. 

 

 

 

Opinia w sprawie nadania dr. inż. Kanstantsinowi Miatlukowi 
stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

Osiągnięcia naukowo-badawcze i dydaktyczne, jak również osiągnięcie habilitacyjne dr. inż. 
Kanstantsina Miatluka, znacznie pomnożone po otrzymaniu stopnia doktora nauk technicznych, są 
wystarczające w świetle wymagań stawianych kandydatom do stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk technicznych. Osiągnięcia te wymagały bardzo szerokiej i wszechstronnej 
interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu modelowania i projektowania mechatronicznego, a także – 
umiejętności wykorzystania współczesnych narzędzi techniki komputerowej do symulacji i pomiarów 
eksperymentalnych. Dr inż. K. Miatluk prezentuje wyraźnie zarysowaną sylwetkę naukową, osobiste 
zaangażowanie w uprawianym kierunku badań, szerokie horyzonty i dojrzałość naukową.  

Przedłożone do oceny osiągnięcie naukowe pt.: „Projektowanie koncepcyjne systemów 
mechatronicznych”, dokumentuje kwalifikacje kandydata. Pozostały dorobek naukowy jest znamienny 
swoją rozpoznawalnością w skali międzynarodowej, potwierdzoną również wartościami wskaźników 
bibliometrycznych.  

Wyrażam opinię, że dorobek zgromadzony po uzyskaniu stopnia doktora, w tym – przedłożone do 
oceny osiągnięcie naukowe, wnoszą wkład do rozwoju (nowoobowiązującej) dyscypliny Inżynieria 
mechaniczna, a sam Habilitant wykazuje istotną aktywność naukową. Spełnia On zatem wymagania, 
jakie kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego stawia aktualnie obowiązująca Ustawa z 
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 
sztuki (z uwzględnieniem późniejszych zmian). Wnoszę przeto o dopuszczenie dr. inż. Kanstantsina 
Miatluka do dalszych czynności postępowania habilitacyjnego, związanych z nadaniem stopnia 
naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie Inżynieria mechaniczna. 
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