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Ocena dorobku naukowego i jednotematycznego cyklu publikacji
oraz aktywnosci naukowej dra Marcina Runowskiego
w zwisjzku z prowadzonym post^powaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

Informacja o Habilitancie i uwagi ogolne
Dr Marcin Runowski uzyskal tytul zawodowy magistra na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku 2012. Na Wydziale Chemii
UAM w roku 2016 obronil prace doktorskq. w dziedzinie funkcjonalnych
nanomaterialow i uzyskal stopien naukowy doktora nauk chemicznych. Wlasnosci
nanomaterialow s^ od tego czasu waznym elementem dzialalnosci naukowej Habilitanta
- pierwsza publikacja o tej tematyce powstala juz w czasie studiow magisterskich, w
roku 2011.
h*

Przedstawiony do oceny dorobek naukowy oraz stanowi^cy jego istotna^ czesc
jednotematyczny cykl publikacji dra Marcina Runowskiego, zatytulowany "Badania
cisnieniowe i temperaturowe nieorganicznych materialow luminescencyjnych
domieszkowanych jonami lantanowcow celem zastosowania ich jako optyczne
manometry i termometry" (wniosek datowany 20.01.2021 r.). jest wynikiem
dzialalnosci naukowej Habilitanta na Wydziale Chemii Uniwersytetu Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
Wspomniany cykl dwunastu publikacji Habilitanta 34 to prace oznaczone jako [HI HI2] wybrane sposrod 62 opublikowanych przed data^ zlozenia wniosku. Publikacje
cyklu ukazaly si? w latach 2017 - 2020 w czasopismach renomowanych wydawnictw
American Chemical Society (6), Royal Society of Chemistry (2), Elsevier (2) i Wiley
(2). Artykuly te s^ powi^zane tematycznie - wszystkie dotycza^ zastosowania metod
optycznych do okreslania cisnienia (wysokiego lub niskiego) i/lub wysokiej temperatury
w fizyce, chemii i nauce o materialach.

Material przedstawiony do oceny zawiera nastepujace elementy (wymieniam
najwazniejsze, najbardziej przydatne w ocenie osi^gniec i aktywnosci): Autoreferat (38
stron) i Wykaz Osi^gniec (27 stron), wniosek przewodni, dyplomy, elektroniczne kopie
dwunastu publikacji bedacych przedmiotem habilitacji, oswiadczenia wspolautorow o
udziale w publikacjach [HI -H12] oraz, osobno, spis i elektroniczne wersje wszystkich
publikacji Habilitanta. Dokumenty te zawieraj^ liste 12-tu jednotematycznych publikacji
(o tematyce odpowiadajacej tytulowi wniosku habilitacyjnego) i ich opis z obszernym
omowieniem zagadnien badawczych z podsumowaniem i okresleniem osiajmiec,
informacje o wspolpracy zewnetrznej, o dzialalnosci dydaktycznej, organizacyjnej i o
popularyzacji nauki, informacje bibliometryczne, dane o stypendiach, nagrodach i
wyroznieniach, o wykonywaniu projektow grantowych, o stazach, o recenzjach
wykonanych dla czasopism, o uczestnictwie w programach naukowych, o wspolpracy
naukowej, o patentach, informacja o komunikatach prezentowanych na konferencjach,
wykaz publikacji i wykaz wystgpien konferencyjnych. Liczby cytowan (bez
autocytowan) podane s^ wg bazy Scopus. Dla pracy [H7] zal^czony plik nie odpowiada
wersji ostatecznej, w zwi^zku z czym przy ocenie poshigiwalem sie wersja^ znalezion^
na stronach danego czasopisma. Wskazniki "impact factor" (IF) podane sq. dla
wszystkich rocznikow wg wartosci rocznika 2020 (roznice miedzy analizowanymi
rocznikami s^ nieznaczne).
A. Ocena cyklu 12 publikacji i oshjgni^c naukowo-badawczych
Wsrod dwunastu prac cyklu (oznaczonych [H1-H12]), skladaj^cych sie na cykl,
Habilitant jest pierwszym autorem w dziewieciu, w dwoch - drugim, zas w jednej trzecim; dane te i tresc zal^czonych oswiadczen wspolautorow o ich wkladzie swiadcz^
o wiodacym merytorycznym udziale dra Runowskiego w opracowaniu publikacji
omawianego cyklu.
Tematyczny podzial prac
Prace [HI -H12] zostaly opublikowane w latach 2017 - 2020, czyli po nadaniu
stopnia doktora. Zostaly one ponumerowane w ukladzie tematycznym. Powstaly w
zespolach wieloautorskich ( 4 - 8 osob). Publikacje te obejmuj^, zgodnie z podzialem
wskazanym przez Habilitanta, cztery tematycznie powi^zane zagadnienia.
Al - Prace dotycz^ce sensorow wysokiego cisnienia [HI - H4] (2017 - 2020).
A2 - Prace dotycz^ce sensorow temperatury [H5 - H8] (2018 - 2020).
A3 - Prace dotycz^ce sensorow dwufunkcyjnych cisnieniowo-temperaturowych
[H9, H10] (2018 - 2020).
A4 - Prace dotycz^ce sensorow poziomu prozni [Hll, H12] (2020).
W pracach nalez^cych do w/w czterech grup Habilitant we wspolpracy z pozostalymi
autorami (rola Habilitanta jest bez watpienia wiod^ca) opisano materialy i metody
pozwalaj^ce na okreslanie cisnienia i temperatury sposobem bezkontaktowym,
demonstruj^c tez niejednokromie, ze w istotnym stopniu prace te dotycza^ dzialania
sensorow w skali nano (publikacje HI, H3, H6, H7, H8, H9 i H12]),

Wszystkie opracowane metody opieraja_ si? na optycznej spektroskopii stosowanej do
nowatorskich materialow aktywnych, opracowanych przez Habilitanta i
wspolpracownikow. Stabilne w szerokim zakresie temperatur i/lub cisnien fluorki,
wanadany, fosforany i borany s^ wlasciwymi matrycami dla optycznie aktywnych
jonow lantanowcow, dzi?ki ktorym obserwuje si? zjawiska luminescencji lub
luminescencji up-konwersyjnej wykorzy stywane w urz^dzeniach optoelektronicznych,
w tym w b?d^cych przedmiotem dzialalnosci naukowej Habilitanta sensorach cisnienia i
temperatury. Sensory takie, mog^ce dzialac rowniez w skali mikro i nano, moga^ bye
stosowane tak w badaniach naukowych, jak i w przemysle. W przypadku sensorow
istotnym elementem konstrukcji jest dobor materialu, domieszek lantanowcow i ich
zawartosci w taki sposob, aby zapewnic odpowiednia^ rozdzielczosc w danym zakresie
cisnienia lub temperatury. W pracach [H1-H12] przedstawiono nowatorskie
rozwi^zania w tej dziedzinie. OsiqLgniecia naukowe w czterech w/w grupach s^ w
naturalny sposob blisko powi^zane ze soba^ poprzez metodyke, jaka^ jest
eksperymentalne okreslanie wartosci danej zmiennej fizycznej na podstawie
charakterystyki spektralnej materialu znajduj^cego si? w okreslonych warunkach
zewnetrznych (cisnienie i/lub temperatura).
Al - Prace dotyczqce sensorow wysokiego cisnienia [HI - H4] (2017 - 2020)
W czterech publikacjach tej grupy Habilitant we wspolpracy z pozostalymi
autorami zaproponowal roznorodne konstrukcje sensorow, pozwalaj^cych na
uzyskanie informacji o wartosci cisnienia, w zakresie cisnien wysokich. Zasada
pomiaru opiera si? w kazdym przypadku na zmianach okreslonych (roznych)
cech charakterystyki spektralnej w funkcji cisnienia. Prowadzi to do okreslenia
wartosc cisnienia w sposob bezkontaktowy. Opracowane metody cechuja^ si?
dobra_ rozdzielczosci^ i kazde z proponowanych podejsc ma okreslony zakres
dzialania - najwyzsze opisane cisnienie dost?pne w ramach prac [HI - H4] to
58GPa[H3].
A2 - Prace dotycz^ce sensorow temperatury [H5 - H8] (2018 - 2020)
W kolejnych czterech publikacjach tej grupy autorzy przedstawili rozne
realizacje idei pomiaru temperatury z wykorzystaniem wybranych materialow
domieszkowanych metalami ziem rzadkich. Ze wzgl?du na duze nat?zenie linii
spektralnych, niektore z zaproponowanych rozwi^zan pozwalaj^ okreslac
temperatur? do stosunkowo wysokich jej wartosci - maksymalna temperatura
zostala okreslona w przypadku pracy [H8] na ok. 1000 K. Badania w tej
dziedzinie, podobnie jak w dziedzinie sensorow cisnienia, byly kontynuowane
po zlozeniu wniosku, co zaowocowalo nowymi publikacjami (odpowiednio pi?c
i dwie publikacje).
A3 - Prace dotycz^ce dwufunkcyjnych sensorow cisnieniowo-teraperaturowych
[H9, H10] (2018 - 2020)
Publikacje tej grupy stanowia_ nast?pny krok w dziedzinie sensorow. Autorzy
zaprojektowali sensory, pozwalaj^ce niezaleznie i jednoczesnie okreslac
cisnienie i temperatur? na podstawie odpowiednich wlasnosci widm kazdego z

trzech opracowanych przez autorow materialow, jakimi 34 domieszkowane
fosforany itru i lantanu [H9] oraz trqjfluorek itru [H10]. Pomysl i jego
wykonanie maja^ istotne cechy nowosci (wczesniej publikowano np. informacje
o dwufunkcyjnych wzorcach dyfrakcyjnych, do zastosowan w cisnieniowotemperaturowych badaniach dyfrakcyjnych, w praktyce takie metody, z wielu
powodow, byly rzadko stosowane). Poszukiwania materialow mog^cych
spelniac takq podwqjn^ funkcj? s^ bardzo istotne w dobie rozwoju badan
okreslaj^cych fizykochemiczne wlasnosci lub temperaturowo-cisnieniowe
diagramy fazowe funkcjonalnych materialow w wysokim cisnieniu i
temperaturze. Nieprzypadkowo wi^c publikacja [H9] spotkala si$ ze
szczegolnie duzym zainteresowaniem srodowiska naukowego - cytowana jest z
czestosci^ rz?du 7 - 1 0 odniesien na miesi^c (jest to przyblizona liczba,
wystepuja^ naturalne roznice mi?dzy danymi z roznych baz), w konsekwencji
jest to jeden z glownych powodow szybkiego wzrostu cytowan prac Habilitanta
w ostatnich miesi^cach.
A4 - Prace dotyczqce sensorow poziomu prozni [Hll, H12] (2020)
Artykuly [Hll, H12] nalez^ do najnowszych publikacji Habilitanta sposrod
dwunastu — obie zostaly wydane w roku 2020. Stanowi^ one w pewnym sensie
rozwini^cie idei zawartej w pracach grupy A2. Opisane w tym przypadku
pomiary spektroskopowe pozwalaj^, po odpowiednim wykalibrowaniu,
wyznaczyc poziom prozni.
Materialy i metodyka opracowane i wykorzystane w artykulach [HI-HI2]
poszerzaj^ mozliwosci okreslania cisnienia i temperatury, w tym w skali nano.
Szczegolnie wartosciowa jest zademonstrowana mozliwosc jednoczesnego wyznaczania
cisnienia i temperatury w oparciu o jeden konkretny material. Mozliwosc taka powstaje
dzieki sprzyjaj^cym charakterystykom widm optycznych odpowiednio dobranego
materialu, ktory mozna okreslic jako "termomanometryczny". Znaczenie wszystkich
tych prac oceniam jako duze (potwierdzaj^ to liczne cytowania, ktore pojawily si^ zaraz
po opublikowaniu, vide sekcja C ponizej).
Cykl prac [H1-H12] wychodzi naprzeciw potrzebom badawczym w zakresie
bezkontaktowego okreslania cisnienia z duza^ precyzj^. Takie sensory mog^ bye
dostosowywane do specyfiki konkretnych badan i zastosowan. Omawiany cykl stanowi
istotny wklad do tej dziedziny.
Dodatkowo warto zauwazyc, ze Habilitant kontynuuje swoje badania opisanego
cyklu materialow na sensory - w roku 2021 (do 1 X) ukazalo sie^ w renomowanych
wysokopunktowanych czasopismach nastepnych 9 (wg Google Scholar, Web-ofScience podaje 7 prac; roznica wynika z opoznienia informacji wplywaja_cych do baz),
ktorych dr Runowski jest wspolautorem, tematyka 7 z nich dotyczy optycznych metod
pomiaru cisnienia i/lub temperatury.
Caly dorobek Habilitanta od chwili zlozenia wniosku obejmuje 10 lat jego
aktywnosci (2011 -2020). Habilitant jest, wedlug przedlozonej i w pelni zgodnej z

zawartosci^ baz danych dokumentacji, autorem 62 prac (6.2 prac rocznie), w tym
pierwszym autorem 28 prac (w dostarczonym wykazie nie ma 9 prac, ktore ukazaly sie
w pierwszych 9 miesi^cach 2021 r., czyli po przedlozeniu omawianej dokumentacji).
Absolutna wiekszosc publikacji dra Marcina Runowskiego zostala wydana w
renomowanych czasopismach o zasiegu mifdzynarodowym, posiadaj^cych wysoki
czynnik ^impact factor". 38 sposrod 62 prac zostalo wydanych w ci^gu 4 lat po
uzyskaniu stopnia doktora.
W swoich pracach przed otrzymaniem stopnia doktora dr Marcin Runowski
zajmowal sie badaniami wlasnosci materialow tlenkowych, fluorkow i fosforanow, w
mniejszym stopniu boranow i wanadanow, w znacznym procencie materialow
nanokrystalicznych. Z tematyki tej narodzil si? po roku 2016 nowy kierunek badan
Habilitanta, tzn. badan materialow odpowiednich do konstrukcji sensorow cisnienia i
temperatury. Najwazniejsze z tych prac zawarte 34 w cyklu jednotematycznym
analizowanym w niniejszej recenzji. Jednak prac dra Runowskiego o tematyce sensorow
jest wiecej - chcialbym zwrocic uwage na publikacj?, stanowia^ rozdzial ksi^zki
wydanej na przelomie roku 2019 i 2020. Jest to praca jednoautorska ['], przegl^dowa,
uwzgledniaja^ wyniki Habilitanta otrzymane do roku 2019 (wl^cznie). W sposob
przystepny Habilitant omawia w tej pracy problematyk? jedno- i dwufunkcyjnych
materialow oraz nanomaterialow przydatnych w pomiarach cisnienia i/lub temperatury.
B. Ocena aktywnosci naukowej, organizacyjnej, osi^gni^c dydaktycznych
i mi^dzynarodowej wspolpracy naukowej
Bl Aktywnosc na polu naukowym i osiqgni^cia dydaktyczne
Habilitant swoje prace prezentowal na licznych konferencjach w formie referatow i
posterow (liczbe tych wyst^pien podaje jako ponad 110, jednak w dokumentacji
wymienia tylko wybrane). Z dokumentacji wynika, ze nie wyglaszal wykladow
zaproszonych, jednak wyniki moich poszukiwan w internecie pokazuj^, ze a) byl
wczesniej wspolautorem co najmniej dwoch wykladow zaproszonych [2,3] i ze b) wlasny
wyklad zaproszony wyglosi za granic^ w najblizszych miesi^cach [ ]. Dr M. Runowski
1 M. Runowski, Pressure and temperature optical sensors: luminescence of lanthanide-doped
nanomaterials for contactless nanomanometry and nanothermometry, in: Handbook of Nanomaterials in
Analytical Chemistry: Modern Trends in Analysis, 227 — 273, Elsevier 2020.
2 S. Lis, M. Runowski, M. Skwierczynska, S. Goderski, P. Wozny, V.N.K.B. Adusumalli, T. Zheng,
Chosen inorganic nanoluminophores containing lanthanide ions and their multifunctional systems.
Characteristics and modern applications, 62. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego
Warszawa, 2 — 6 wrzesnia 2019.
A. Szczeszak, N. Kaczorowska, D. Przybylska, M. Skwierczynska, M. Runowski, E. Smiechowicz, A.
Erdman, Nanomaterialy luminescencyjne oparte o pierwiastki ziem rzadkich jako zabezpieczenia
waznych dokumentow, 62 Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Warszawa, 2 — 6
wrzesnia 2019.
M. Runowski, Development of multifunctional, inorganic lanthanide-based (nano)materials exhibiting
luminescence phenomena, and their application as contactless optical sensors, The 9th Global
Conference on Polymer and Composite Materials (PCM 2022) (cpcmconf.org), July 4 - 7 , 2022,
Xi'an, Chiny.

jest aktywnym wspolorganizatorem konferencji - na 6 konferencjach z dziedziny chemii
by! czlonkiem komitetow organizacyjnych. Na uwage zasluguje owocna dzialalnosc
dydaktyczna Habilitanta. Opiekowal sie trzema studentami na poziomie magisterskim,
piecioma na poziomie licencjackim. Pelnil i pemi role promotora pomocniczego - pod
jego opieka^ bylo dwoje doktorantow, ktorzy juz ukonczyli studia, trzecia taka osoba jest
w trakcie studiow. Dr Runowski regularnie prowadzil i prowadzi ze studentami zajecia
laboratoryjne i cwiczenia z chemii z dziedziny chemii materialow.
B2 Wspolpraca naukowa, projekty grantowe i nagrody oraz popularyzacja
nauki
Dr Marcin Runowski prowadzi systematyczna_ i owocna^ wspolprac^ naukow^ z
osrodkami zagranicznymi. W szczegolnosci w ramach takiej wspolpracy z
Uniwersytetem La Laguna w Hiszpanii powstaly liczne jego publikacje. Dr Marcin
Runowski kierowal zespotami badawczymi w ramach trzech projektow grantowych o
tematyce zblizonej do tematyki ocenianego cyklu dwunastu prac i byl wykonawca^ w
szesciu innych projektach. Otrzymal 12 stypendiow naukowych i 20 roznego rodzaju
nagrod i wyroznien - obie te liczby s^ imponuj^ce. Jest autorem wielu recenzji dla
licznych renomowanych czasopism. Zajmowal sie popularyzacj^ nauki poprzez udziai w
wielu pokazach chemicznych, targach i naukowych festiwalach.
C. Bibliometryczna charakterystyka publikacji
dra Marcina Runowskiego i ich cytowan
Liczba cytowan prac cyklu [HI - H12]
Podsumowuj^c informacje o analizowanym cyklu, nalezy podkreslic, ze publikacje
bed^ce jego skladowymi zostaly wydane w renomowanych czasopismach o wysokim
wskazniku ^impact factor" o sredniej wartosci IF = ok. 7.2.
W zestawieniu na str. 4 Habilitant podaje, ze prace [HI -H12] maja^ 214 cytowan
(stan na styczen 2021). Prace te znalazly znaczny oddzwiek i po dziesieciu miesi^cach
wszystkie bazy podaj^ dla nich istotnie wyzsza^ liczbe cytowan (np. wg Google Scholar
z dnia 1 X 2021 cytowan tych prac bylo 520 (razem z autocytowaniami)).
Liczba cytowan wszystkich prac
Liczba cytowan wg danych podanych przez autora wynosi 755 (Scopus) (bez
autocytowan). 15 prac Habilitanta jest cytowanych na poziomie ponad 20 razy. Wg
Google Scholar (1.10,2021) wszystkich cytowan (razem z autocytowaniami) jest
ponaddwukrotnie wiecej (1619, w tym 420 za niecaly 2021), i widoczna jest znaczna
dynamika wzrostu tej liczby w odniesieniu rocznym. Obecnie jest to okolo 500 cytowan
(ocena w skali jednego roku, dotyczy roku 2021, baza Scholar), liczba znaczna w
odniesieniu do uczonego z dziesiecioletnim stazem.

Podsumowanie
Badania dra Marcina Runowskiego obejmuj^ dziedzine luminescencji szerokiej grupy
materialow, glownie fluorkow, fosforanow, wanadanow i boranow. Znaczna czesc tych
prac od roku 2016 dotyczy zagadnien konstrukcji sensorow. Analiza dorobku
Habilitanta pokazuje, ze jest on cenionym specialist^ w dziedzinie optycznych
sensorow. Prawie wszystkie publikacje Habilitanta z calego dziesiecioletniego okresu
jego pracy naukowej wydane zostaty w cenionych miedzynarodowych czasopismach
naukowych, a duza liczba cytowan dodatkowo swiadczy o wartosci dorobku naukowego
i o zainteresowaniu swiatowych osrodkow naukowych wynikami naukowej dzialalnosci
Habilitanta.
Cykl dwunastu prac dra Marcina Runowskiego opisuje badania materialow
przydatnych w konstrukcji sensorow cisnienia i temperatury i zasady dzialania takich
sensorow. S^ to nowatorskie sensory obejmuj^ce szeroki zakres zastosowan w sferze
wysokich temperatur oraz wysokich i niskich cisnien. Cykl stanowi material badawczy,
opublikowany przez dra Runowskiego w pracach wieloautorskich z istotnym jego
udzialem. Publikacje stanowiace cykl wydane zostaly w znanych czasopismach
naukowych, maja^ w sumie 214 (stan na 14 I 2021) cytowan, co swiadczy o ich wartosci
i zainteresowaniu innych osrodkow naukowych. Pragne z uznaniem dodac, ze prace nad
sensorami byly kontynuowane w roku 2021.
Podsumowuja_c, stwierdzam, ze praca naukowa dra Marcina Runowskiego po
uzyskaniu stopnia doktora objela nowy obszar dzialan naukowych, a dorobek
Habilitanta uwazam za istotny. Dr Runowski posiada w dorobku osi^gniecia stanowiace
wklad w rozwqj nauki o sensorach cisnienia i temperatury, oraz wykazal sie istotny
aktywnosci^ naukowa^ realizowan^ na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i
na Uniwersytecie La Laguna w Hiszpanii. W osi^gnieciach, opisanych w cyklu prac
jednotematycznych jest wiod^cym autorem.
Osi^gniecia naukowe dra Runowskiego s^ znacz^ce. Przez caly okres swojej pracy
naukowej wykazywal on duza^ aktywnosc w organizacji konferencji, wspolpracy
miedzynarodowej i w dydaktyce, a wskazniki bibliometryczne dowodza^ duzej dynamiki
rozwoju naukowego dra Runowskiego.
Poziom analizowanego dorobku naukowego i aktywnosci naukowej jest bardzo
wysoki. Z naddatkiem spelnione s^ kryteria wymagane dla nadania naukowego stopnia
doktora habilitowanego podane w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym
[Ustawa "Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce" z dnia 20 lipca 2018 r., Dziennik
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668].
Uwazam, ze przeslana mi do recenzji rozprawa bezdyskusyjnie spelnia wymogi
ustawowe i niniejszym wnioskuje do Rady Uczelni o dopuszczenie dra Marcina
Runowskiego do dalszych etapow postepowania habilitacyjnego.

