
 

 

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

Przeprowadzona dnia 25 lipca 2022 r. 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku 

W składzie: 

Przewodniczący: dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr. 

Członkowie: 

1. dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW. 

2. dr hab. Maciej Kryza prof. UWr. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: mgr Grzegorz Walusiak 

Promotorzy: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Wyznaczanie stanów wody rzeki z wykorzystaniem 

bezzałogowych statków powietrznych.  

Wynik oceny: pozytywna 

Uzasadnienie oceny: 

Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu 

Badawczego (IPB) oraz na opiniach promotora i promotora pomocniczego na temat postępów 

Doktoranta w realizacji IPB, sporządzili indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy 

oceny członków Komisji są jednoznacznie pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną 

notę w każdym z pięciu weryfikowanych elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac 

w stosunku do harmonogramu, sposób upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania 

związane z pracą naukową, współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja). Rozbieżności 

między planowanymi a zrealizowanymi zadaniami były bardzo małe, wywołane czynnikami 

obiektywnymi, i nie wymagały zgłoszenia w formie korekt do IPB. Członkowie komisji ocenili, że 

doktorant wraz z opiekunami podjęli odpowiednie działania zaradcze, aby zminimalizować 

negatywne skutki opóźnień. Członkowie Komisji dostrzegli też aktywność Doktoranta na polu 

upowszechniania wyników swoich badań oraz podnoszenie swoich kwalifikacji poprzez uzyskanie 

licencji pilota UAV niezbędnej do realizacji zadań badawczych przewidzianych w IPB. 

Dnia 25 lipca 2022 roku miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorant 

przedstawił obszerną i bardzo specjalistyczną prezentację, która trwała 25 minut. 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW 

zapytał czy do detekcji wody można wykorzystać wskaźniki teledetekcyjne. Dr hab. Maciej Kryza 

prof. UWr zapytał jak wygląda konwersja danych TIFF na CSV i jaki jest cel tego kroku oraz poprosił 

o wyjaśnienie, jaką niepewnością są obarczone dane eksperckie, wykorzystywane w ocenie 

poprawności klasyfikacji. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr zapytał o powód, dla którego 



 

wykonuje się naloty dwoma różnymi rodzajami statków powietrznych. Wszystkie osoby zadające 

pytania przyjęły odpowiedzi i nie wnioskowały o dalsze zabranie głosu. 

Komisja bardzo pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pana Grzegorza Walusiaka. 

Referat spełnił wymogi sformułowane w Zarządzeniu nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 i na jego podstawie Komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła 

dotychczasową realizację IPB. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: mgr Michał Halicki 

Promotorzy: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Wyznaczanie i prognozowanie stanów wody w rzekach 

na wirtualnych stacjach satelitów altimetrycznych. 

Wynik oceny: pozywtywna 

Uzasadnienie oceny: 

Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu 

Badawczego (IPB) oraz na opinii promotora na temat postępów Doktoranta w realizacji IPB, 

sporządzili indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy oceny członków Komisji są 

jednoznacznie pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną notę w każdym z pięciu 

weryfikowanych elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac w stosunku do 

harmonogramu, sposób upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania związane z 

pracą naukową, współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja). Jak zauważyli 

członkowie komisji zaplanowane w IPB zadania są zasadniczo zgodnie z harmonogramem, a 

doktorant na tym etapie realizacji doktoratu może pochwalić się już jednym artykułem naukowym  

opublikowanym w prestiżowym czasopiśmie. Ponadto doktorant aktywnie uczestniczy w 

międzynarodowych konferencjach naukowych i podejmuje współpracę z badaczami z innych 

ośrodków naukowych. 

Dnia 25 lipca 2022 roku miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorant 

przedstawił obszerną i bardzo specjalistyczną prezentację, która trwała 25 minut. 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW 

zapytał o format danych uzyskiwanych z satelity Sentinel-3. Poprosił też o wyjaśnienie czy doktorant 

w swoich obliczeniach wysokości zwierciadła wody na badanych odcinkach rzek bierze pod uwagę 

kwestię rodzaju przepływu, który ma miejsce w trakcie przelotu satelity ponad wirtualną stacją 

pomiarową. Zauważył również, że doktorant używał nieformalnego określenia „nachylenia rzeki” 

zamiast formalnego i poprawnego terminu „spadek podłużny rzeki”. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr 

zapytał dla jakiego okresu planowane jest wykonanie prognoz stanów wody. Poprosił również o 

informację nt. czasopisma, do którego złożony będzie trzeci z planowanych manuskryptów 

powstałych w ramach realizacji rozprawy doktorskiej. Dr hab. Jacek Szczepański prof. UWr zapytał 

w jakim języku programowania zostanie wykonany program realizujący prognozowanie stanów 

wody i czy będzie on ogólnodostępny. Wszystkie osoby zadające pytania przyjęły odpowiedzi i nie 

wnioskowały o dalsze zabranie głosu. 

Komisja bardzo pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pana Michała Halickiego. 

Referat spełnił wymogi sformułowane w Zarządzeniu nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu 

Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 i na jego podstawie Komisja jednoznacznie pozytywnie 

oceniła dotychczasową realizację IPB. 

 



 

Imię i nazwisko doktoranta: mgr Tomasz Motyl 

Promotorzy: prof. dr hab. Tomasz Niedzielski 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Wykorzystanie informatycznego systemu wspierającego 

wykrywanie ludzi na niskopułapowych zobrazowaniach 

lotniczych a procedury i praktyka poszukiwawcza, 

Wynik oceny: pozytywna 

Uzasadnienie oceny: 

Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu 

Badawczego (IPB) oraz na opinii promotora na temat postępów Doktoranta w realizacji IPB, 

sporządzili indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy oceny członków Komisji są 

jednoznacznie pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną notę w każdym z pięciu 

weryfikowanych elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac w stosunku do 

harmonogramu, sposób upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania związane z 

pracą naukową, współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja). Zaplanowane w IPB 

zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem. Jak zauważyli członkowie komisji doktorant na 

tym etapie realizacji doktoratu może pochwalić się już jednym opublikowanym artykułem 

naukowym. Ponadto aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych i podejmuje współpracę z 

Policją oraz GOPR, prowadząc szkolenia z zakresu wykorzystywania dronów w poszukiwaniu osób 

zaginionych. 

Dnia 25 lipca 2022 roku miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorant 

przedstawił dobrze przygotowaną prezentację, która trwała 17 minut. 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Dr hab. Artur Magnuszewski prof. UW 

zapytał w jakim zakresie promieniowania są rejestrowane obrazy wykorzystywane w systemie 

SARUAV. Poprosił też o sprecyzowanie jakie dokładnie metody analizy obrazu są wykorzystywane 

przez system SARUAV. Dr hab. Maciej Kryza prof. UWr zapytał czy obrazy uzyskiwane dzięki 

zastosowaniu systemu SARUAV są obrabiane i interpretowane bezpośrednio w terenie czy też może 

muszą być przesłane do centrum obliczeniowego i tam przetworzone. Poprosił również o informację 

nt. planowanych artykułów naukowych w ramach realizacji rozprawy doktorskiej, pomimo, że sama 

rozprawa doktorska zgodnie z deklaracją doktoranta będzie miała charakter monografii. Dr hab. Jacek 

Szczepański prof. UWr poprosił o uszczegółowienie informacji dotyczącej sposobu wdrażania 

systemu SARUAV do użytkowania. Wszystkie osoby zadające pytania przyjęły odpowiedzi i nie 

wnioskowały o dalsze zabranie głosu. 

Komisja bardzo pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pana Tomasza Motyla. Referat 

spełnił wymogi sformułowane w Zarządzeniu nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z 

dnia 3 marca 2021 i na jego podstawie Komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła dotychczasową 

realizację IPB. 

 


