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Recenzja dorobku dra Jerzego Żółtaka  
w postępowaniu w sprawie wniosku o nadanie stopnia  

doktora habilitowanego 

Opinia sporządzona została w związku z pismem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 
dnia 12 stycznia 2018r., Nr BCK-VI-L-7771/17 i pismem p. Dziekana Wydziału Mechanicznego 
Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Janusza Frączka z dnia 2 marca 
2018r, Nr MEiL -160/2018 z prośbą o wykonanie oceny dorobku Habilitanta. Recenzję wykonano 
w oparciu o dokumenty dołączone do w.w. pisma. 

Sylwetka Habilitanta 

Dr Jerzy Żółtak ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskim w 1980r. Studiował on, na Wy-
dziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki. Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Lot-
nictwa w Warszawie, gdzie pracuje nieprzerwanie do chwili obecnej. W trakcie pracy awansował 
kolejno od stażysty do stanowiska Dyrektora Centrum Nowych Technologii, które piastuje obecnie. 
W trakcie pracy w Instytucie Lotnictwa znalazł również zatrudnienie jako konstruktor lotniczy w 
WSK Okęcie Warszawa i wykonawca projektów europejskich na Politechnice Warszawskiej. Po-
nadto, w związku z wykonywaną pracą, prowadził badania na University of Manchester Institute of 
Science and Technology (UMIST) w Manchesterze, w ONERA w Modane we Francji i w DLR-
Braunschweig w Niemczech. W 1998r. obronił pracę doktorską na Wojskowej Akademii Technicz-
nej, poświeconą numerycznym aspektom modelowania przepływów z falą uderzeniową. Tematyka 
ta była zgodna z jego zainteresowaniami zawodowymi, gdyż w Instytucie Lotnictwa zajmował się 
wówczas aerodynamiką przepływów o dużej prędkości. 

Karierę zawodową dra Żółtaka można scharakteryzować jako stopniowe przechodzenie od zagad-
nień stricte teoretycznych (matematyka na Uniwersytecie Warszawskim) do zagadnień o charakte-
rze inżynierskim i konstrukcyjnym (praca w ILOT, WSK) przy silnej łączności z problemami aka-
demickimi o charakterze technicznym (doktorat w Wojskowej Akademii Technicznej i współpraca 
naukowa z Politechniką  Warszawską). Ważnym elementem wydaje się być praca w międzynaro-
dowych zespołach i projektach. 
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Osiągnięcie naukowe kandydata  

Cykl publikacji powiązanych tematycznie 

Współczesne metody obliczeniowe aerodynamiki:  
metoda nakładających się siatek i projektowanie wielodyscyplinarne wykorzystujące metody opty-

malizacji  

Analiza przedstawionych publikacji 

Drikakis D., Majewski J., Rokicki J., Żółtak, J.; Investigation of blending-function-based overlap-
ping-grid technique for compressible flows. W pracy zawarto analizę zastosowania funkcji prze-
słaniającej  (blending function) dla połączenia dwóch obszarów nakrywających się siatek. Funkcja 
ta stanowi z jednej strony sposób na gładkie przejście pomiędzy obszarami, z drugiej służy do za-
dawania warunków brzegowych na nakrywających się siatkach. Całość podejścia została zademon-
strowana na wymagającym przykładzie ściśliwych równań Eulera, gdzie w rozwiązaniu może po-
jawić się nieciągłość (fala uderzeniowa), stanowiąca zawsze istotny problem dla metody nakładają-
cych się siatek. Proponowana metoda, zademonstrowana na profilu wieloelementowym skutecznie 
generuje rozwiązanie, również w przypadku kilku nakładających się siatek.  Praca powstała w wy-
niku współpracy dr Żółtaka z Politechniką Warszawską (prof. Rokicki, dr Majewski i prof. Drikaki-
sem - obecnie Glasgow). Udział kandydata jaki może być scharakteryzowany jako ważny to uogól-
nienie metody na przypadek ściśliwy, co jak już wspomniano stanowi największe wyzwanie dla na-
kładających się siatek.  

Kolejną publikacją z tego cyklu jest:  Rokicki, J., Żółtak, J., Drikakis, D., Majewski, J., Parallel per-
formance of overlapping mesh technique for compressible flows, gdzie zespół wymienionych już 
autorów testuje zrównolegloną wersję opisanej metody. Przedstawiona jest tu efektywność równo-
legła wraz ze zwiększającą się liczbą procesorów, problem, podobnie jak dla wersji obliczeń szere-
gowych zaprezentowanych poprzednio, demonstrowany jest na dwuwymiarowym profilu wielo-
elementowym. Podstawowym walorem tej pracy i trudnością natury  merytorycznej jest opracowa-
nie i implementowanie zrównoleglenia numerycznego rozwiązania równań, ta aktywność jest 
udziałem kandydata w pracy zespołu. 

Kolejna publikacja przedstawiona w wykazie to Rokicki, J.,Jacek; Żółtak, J., Drikakis, D., Majew-
ski, J.; Parallel overlapping-mesh technique; W pracy tej prowadzone są dalsze badania nad równo-
ległością obliczeń na siatkach nakładających się, dla różnych konfiguracji i siatek a rola kandydata, 
oprócz pracy związanej z symulacją to badania nad równoległą implementacją algorytmu. 
 
Praca Rokicki, J., Drikakis, D., Majewski, J., Żółtak, J.;  Parallel performance of Chimera overlap-
ping mesh technique  i Rokicki, Jacek; Drikakis, Dimitris; Majewski, Jerzy; Żółtak, Jerzy; Overla-
ping Mesh Technique for Compressible Flows – Parallel Implementation pokazują nowe konfigura-
cje, na których demonstrowana jest metoda, wnoszą nieco więcej szczegółów na temat sposobu ob-
liczeń równoległych i związanych z tym testów, podają szczegóły procesów Parallel Virual Machi-
ne, grupa prowadząca badania jak i udział w niej kandydata są podobne. 



  
Publikacja Żółtak, J.; Multi-Objective and Multi-Disciplinary Design Using Evolutionary Methods 
Applied to Aerospace Design Problems dotyczy zagadnienia MDO - optymalizacji aerodynamicz-
nej, operującej na modelu parametrycznym, wykorzystującym standard IGES z wykorzystaniem 
algorytmów genetycznych i własnego kodu ParaDes. Optymalizacja dokonywana jest przez zmianę 
parametrów funkcji typu spline. Do rozwiązywania kolejnych  problemów CFD, generowanych 
przez system używane jest rozwiązanie potencjalne ze sprzężeniem z warstwą przyścienną. Podob-
nie, obliczenia strukturalne sprowadzone są do elementarnych modeli dla szybkiego oszacowania 
wielu wariantów. Działanie systemu jest demonstrowane na laminarnym skrzydle typu forward 
swept (element projektu europejskiego NACRE), projekcie małego samolotu, będącym elementem 
projektu europejskiego CESAR i projekcie kadłuba lekkiego helikoptera. W tym ostatnim przypad-
ku zagadnienie CFD rozwiązywano z użyciem komercyjnego programu Fluent. Wynikiem działania 
systemu jest każdorazowe polepszenie parametrów a podstawowy walorem jest możliwość morfin-
gu ostatecznej geometrii z poszczególnych wariantów bazowych.  

W  artykule Stalewski, W., Żółtak, J.; The preliminary design of the air-intake system and the na-
celle in the small aircraft-engine integration process mowa o optymalizacji wlotu małego do silnika 
turboodrzutowego w ramach projektu europejskiego  ESPOSA. Optymalizacja bierze pod uwagę 
różne parametry lotu samolotu. Proces optymalizacji jest prowadzony z użyciem własnego opro-
gramowania ParaDes, przy czym zmiana geometrii wlotu następuje poprzez modyfikację funkcji 
NURBS (B-spline). Projekt wlotu silnika ma charakter wstępny, z artykułu wynika plan jego dalszej 
modyfikacji i badań w locie. Głównym wkładem dra Żółtaka  w tych badaniach było opracowanie 
metodyki projektowania wielokryterialnego z wykorzystaniem metod ewolucyjnych i sformułowa-
nie zadanie optymalizacyjnego. 
  

Kolejna prezentowana publikacja  z tej serii to Stalewski, W., Żółtak, J.; Design of a turbulent wing 
for small aircraft using multi- disciplinary optimisation. Omówione w niej jest zastosowanie MDO 
do optymalizacji turbulentnego skrzydła małego samolotu. Metoda oparta jest o algorytm genetycz-
ny i obliczenia z użyciem FLUENT, optymalizacja dotyczy skrzydła i skrzydła wraz z klapą Fowle-
ra. W publikacji szczegółowo omówiono etapy i przebieg optymalizacji. Badania były dokonane w 
ramach projektu europejskiego CESAR. W obliczeniach numerycznych osiągnięto poprawę para-
metrów profilu. Podobnie jak w poprzedniej prezentowanej pracy dr Żółtak opracowywał metodykę 
projektowania wielokryterialnego z wykorzystaniem metod ewolucyjnych i sformułował zadanie 
optymalizacyjne a ponadto wykonywał symulacje numeryczne i dokonywał ich analizy. 

W publikacji Stalewski, W., Żółtak, J.; Multicriteria design and optimisation of helicopter fuselage; 
przedstawiono optymalizację aerodynamiczną kadłuba helikoptera. Przedmiotem optymalizacji 
była siła oporu kadłuba i analiza stabilności lotu. Optymalizacja zachowywała dotychczasową 
strukturę przestrzeni wewnętrznej kadłuba. Zastosowano opisany już wyżej system ParaDes i opis 
obiektu krzywymi NURBS. W tej pracy przedstawiono szczegółowo proces optymalizacji i projek-
towania ulepszonego obiektu z wykorzystaniem morfingu, uzyskując plik IGES. Ten służył następ-
nie do generacji siatek w systemie GAMBIT.  Przepływ analizowano z użycie solwera URANS i 
najprostszych modeli turbulencji (SA). Program wykorzystywał algorytmy genetyczne dla wyboru 
optymalnych parametrów z przestrzeni 200 uzyskanych rozwiązań. Jako rezultat przedstawiono 
udoskonalone wersje kadłuba, uzyskujące kilkudziesięcioprocentowe polepszenie optymalizowany-



ch parametrów. Podobnie jak w pozostałych publikacjach z zakresu MDO dr Żółtak opracowywał 
metodykę projektowania wielokryterialnego z wykorzystaniem metod ewolucyjnych i sformułował 
zadania optymalizacyjne, wykonywał symulacje numeryczne i dokonywał ich analizy. 
W działaniach związanych z optymalizacją należy podnieść kilka kwestii. Artykuły z tej serii prze-
szły, z jednej strony szereg recenzji, z drugiej, badania w nich zawarte spełniły wymagania projek-
tów europejskich, w ramach jakich były wykonywane. W związku z tym uwagi zawarte tutaj nie 
mają zapewne znaczenia kluczowego, tym niemniej ich niepodniesienie byłoby dowodem na po-
bieżne zapoznanie z tekstem. W obliczeniach CFD, stosowanych w metodzie optymalizacji, cyto-
wane jest zastosowanie sprzęgnięcia warstwy przyściennej z przepływem potencjalnym. Takie roz-
wiązania, oprócz przydatności głównie w przypadku dwuwymiarowym i bez wystepujących (lub 
bardzo ograniczonych) oderwań ma znaczenie jedynie historyczne. Nowsze rozwiązania, prezento-
wane w proponowanym projektowaniu wielodyscyplinarnym wykorzystującym metody optymali-
zacji, opiera się o solwery RANS, co jest podejściem właściwym, jednak modele turbulencji tam 
stosowane (Spalart–Allmaras) inherentnie generują znaczne (kilkudziesięcioprocentowe) błędy dla 
obszaru śladu (jak np. w przypadku kadłuba helikoptera), zakłamując proces optymalizacji. Ponadto 
URANS, mimo iż powszechnie stosowane, są w tym przypadku jedynie dalekim odbiciem zjawisk 
niestacjonarnych w przepływie. Ich prawidłowa implementacja wymaga szeregu działań, które nie 
zostały opisane, natomiast wynik zawsze jest obarczony duża dozą niepewności. 

Dwie ostatnie publikacje przedstawione w zestawieniu (Stalewski, W., Żółtak J.; Multi-objective 
and multidisciplinary optimization of wing for small aircraft i Stalewski, Wieńczysław; Żółtak, Je-
rzy; Optimisation of the helicopter fuselage with simulation of main and tail rotor influence) to 
opublikowane materiały konferencyjne, w których przedstawiono odpowiednio, omawianą już 
optymalizację  skrzydła małego samolotu i kadłuba helikoptera. 

 

Ocena osiągnięcia naukowego  

Dr Żółtak przedstawia cykl publikacji dotyczących „Współczesnych metod obliczeniowych aero-
dynamiki”, w ramach którego prezentuje dwa osiągnięcia naukowe. Pierwsze z nich dotyczy meto-
dy nakrywających się siatek i dotyczy publikacji z lat 1999-2001. Problem nakrywających się siatek 
jest również obecnie istotnym zagadnieniem współczesnej Komputerowej Mechaniki Płynów 
(CFD). Konieczność transportu informacji poprzez granice obszarów, interpolacja wielkości w po-
szczególnych iteracjach są dużym wyzwaniem numerycznym. Stąd nawet obecnie prowadzone były 
badania nad rozwojem tego podejścia. Ukończone na Politechnice Warszawskiej (z wyróżnieniem) 
prace doktorskie z tej dziedziny (Wieteska 2008, Jarkowski 2014) są z jednej strony dowodem na 
aktualność problemu, z drugiej, można traktować je jako rozwój inspirowany wcześniejszymi osią-
gnięciami zespołu, w którym niepoślednią rolę odgrywał dr Żółtak. Osiągnięciem naukowym dr 
Żółtaka było uogólnienie problemu z przypadku nieściśliwego, na mający większe znaczenie prak-
tyczne w aerodynamice, przypadek przepływu ściśliwego. Różniąca te dwa przypadki prędkość 
rozchodzenia się zaburzeń w przepływie (odpowiednio nieskończona i ograniczona prędkością dź-
więku) w istotny sposób zmienia wszystkie elementy wymiany informacji w obszarze siatek nakła-
dających się. Wszelkie błędy modelowania są w tym przypadku natychmiast widoczne w rozwiąza-
niu, jako nieciągłości i oscylacje, niweczące jego przydatność. Ta trudność natury fizycznej została 
z powodzeniem rozwiązana w algorytmach proponowanych w pierwszym cyklu publikacji dr Żół-
taka, co uznać należy za sukces i istotny wkład w rozwój metod modelowania przepływów Eule-



rowskich metodą nakrywających się siatek. Ponadto implementacja metody z początkowo rozwija-
nego przypadku dwuwymiarowego (skrzydło samolotu) do trójwymiarowego (łopata helikoptera) i 
związana z tym konieczność zastosowania obliczeń równoległych, z optymalizacją wymiany infor-
macji pomiędzy domenami z pewnością nie jest zadaniem trywialnym a pokonanie tych ograniczeń 
i uzyskanie funkcjonalnego systemu dla pełnej konfiguracji przestrzennej jest również osiągnięciem 
dra Żółtaka. 

Drugim, udokumentowanym w przedstawionych artykułach osiągnięciem naukowym jest opraco-
wanie metody konstruowania w oparciu o wielokryterialną optymalizację, wykorzystującą algoryt-
my genetyczne. Grupa tych metod określana często jako MDO (MultiDyscyplinary Optimization) 
stanowi intensywny obszar badań w ostatnim czasie. Poszukiwanie metod projektowania z zasto-
sowaniem MDO, wypracowanie uproszczonych sposobów szacowania stopnia spełnienia postawio-
nych kryteriów jest rozwijane niezwykle intensywnie, można stwierdzić iż stało się, w pewnym 
sensie „modną” dziedziną nauki. O ile jednak teoretyczny postęp w tej dziedzinie jest niezbyt trud-
ny do osiągnięcia, o tyle praktyczne, funkcjonalne i efektywne  implementacje są rzadkie, trudne do 
realizacji i złożone. Tym bardziej więc, prace prowadzone przez dr Żółtaka i jego zespół, uwień-
czone systemem ParaDes a zwłaszcza jego wkład w metodykę projektowania wielokryterialnego z 
wykorzystaniem metod ewolucyjnych uznać należy za osiągnięcie naukowe. Podobnie jak poprzed-
nio, sformułowania teoretyczne nie były końcem badań, a do uzyskania sukcesu potrzebne było sze-
reg działań o charakterze komplementarny. Przykładowo, wynik optymalizacji geometrii obiektu 
jest nieprzydatny z punktu widzenia inżyniera -projektanta gdy nie jest możliwe jej przetłumaczenie 
na na systemy CAD. Również tutaj, parametryzacja krzywych NURBS, morfing, budowa pliku 
IGES dokonywana przez system zaprojektowany przez dr Żółtaka jest istotnym osiągnięciem. 

  
Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego dra Żółtaka zatytułowanego „Współczesne metody 
obliczeniowe aerodynamiki: metoda nakładających się siatek i projektowanie wielodyscyplinarne 
wykorzystujące metody optymalizacji” stwierdzić należy, iż zarówno rozwój metody nakładających 
się siatek jak metod optymalizacji stanowi istotne osiągnięcie naukowe, ważne z punktu widzenia 
projektowania obiektów latających i stanowi istotny wkład nie tylko w zakresie metod obliczenio-
wych, stosowanych w aerodynamice, lecz również w całą dyscyplinę naukową mechaniki. 

Istotna aktywność naukowa 
Dr Jerzy Żółtak jest autorem 12 publikacji w czasopismach znajdujących się w wykazie Journal Ci-
tation Report. Ponadto, 28 publikacji międzynarodowych lub krajowych Habilitanta znajduje się 
poza wykazem JCR. 

Sumaryczny Impact Factor tych publikacji w roku opublikowania wynosił 4.15 i wzrósł do 11.235 
w roku 2015.   



Indeks Hirscha dla habilitanta, wg. Web of Science, wynosi H = 5. Liczba cytowań prac dra Żólta-
ka, wg. Web of Science to 70.  Ponieważ dane te różnią się od (skromniejszych) wartości podawa-
nych w autoreferacie, przytoczony został pełen, bieżący (czerwiec 2018r.) wydruk strony Web of 
Science dla zapytania WoS o autora Zoltak J. wraz z wykazem 12 publikacji uwzględnionych przez 
WoS. 

 

Notes: Web of Science ============================================================ 
AUTHOR: (Zoltak J.)
Timespan=All years, Indexes=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 
ESCI, CCR-EXPANDED, IC.

Results found: 12

Sum of the Times Cited: 70

Average Citations per 
Item:

5.83

h-index: 5



2014 2015 2016 2017 2018 Total Average 
Citations
per Year

5 2 5 13 9 70 3.50

1.
Title: Hybrid upwind methods for the simulation of unsteady shock-wave diffraction over a cylinder 
By: Zoltak, J; Drikakis, D  
Source: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING   Volume: 
162  Issue: 1-4  Pages: 165-185  Published: AUG 25 1998

1 2 3 4 2 44 2.10

2.
Title: Multi-disciplinary optimisation approach for a light turboprop aircraft-engine integration and 
improvement 
By: Iwaniuk, Andrzej; Wisniowski, Witold; Zoltak, Jerzy  
Conference: 4th EASN Workshop on Flight Physics and Aircraft Design Location: RWTH Aachen 
Univ, Aachen, GERMANY Date: OCT 27-29, 2014 Sponsor(s): EASN 
Source: AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY   Volume: 88  Issue: 
2  Pages: 348-355  Published: 2016

0 0 0 4 2 6 2.00

3.
Title: The preliminary design of the air-intake system and the nacelle in the small aircraft-engine 
integration process 
By: Stalewski, Wienczyslaw; Zoltak, Jerzy  
Source: AIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY   Volume: 86  Issue: 
3  Special Issue: SI  Pages: 250-258  Published: 2014

0 0 1 2 3 6 1.20

4.
Title: Investigation of blending-function-based overlapping-grid technique for compressible flows 
By: Drikakis, D; Majewski, J; Rokicki, J; et al. 
Source: COMPUTER METHODS IN APPLIED MECHANICS AND ENGINEERING   Volume: 
190  Issue: 39  Pages: 5173-5195  Published: 2001

3 0 0 0 0 6 0.33

5.
Title: Design of a turbulent wing for small aircraft using multidisciplinary optimisation 
By: Stalewski, W.; Zoltak, J.  
Source: ARCHIVES OF MECHANICS   Volume: 66  Issue: 3  Pages: 185-201  Published: 2014

0 0 1 2 2 5 1.00

6.
Title: Parallel performance of overlapping mesh technique for compressible flows 
By: Rokicki, J; Zoltak, J; Drikakis, D; et al. 
Source: FUTURE GENERATION COMPUTER SYSTEMS   Volume: 18  Issue: 1  Pages: 
3-15  Published: SEP 2001

1 0 0 1 0 2 0.11

7.
Title: Parallel performance of Chimera overlapping mesh technique 
By: Rokicki, J; Drikakis, D; Majewski, J; et al. 
Edited by: Sloot, P; Bubak, M; Hoekstra, A; et al. 
Conference: 7th International Conference and Exhibition on High-Performance Computing and 
Networking (HPCN EUROPE 99) Location: AMSTERDAM, NETHERLANDS Date: APR 12-14, 1999 
Sponsor(s): Dutch HPCN Fdn; Dutch Org Sci Res; Univ Amsterdam 
Source: HIGH-PERFORMANCE COMPUTING AND NETWORKING, PROCEEDINGS   Book Series: 
LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE  Volume: 1593  Pages: 1015-1024  Published: 1999

0 0 0 0 0 1 0.05

8.
Title: Multi-objective and multi-disciplinary design using evolutionary methods applied to aerospace 
design problems 
By: Zoltak, Jerzy  
Source: PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART G-JOURNAL 
OF AEROSPACE ENGINEERING   Volume: 232  Issue: 4  Pages: 613-625  Published: MAR 2018
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By: Gnarowski, Wlodzimierz; Zoltak, Jerzy; Kajka, Rafal  
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W trakcie swej pracy naukowej dr Żółtak wygłosił on co najmniej 22 referaty na konferencjach kra-
jowych i zagranicznych, w tym na: 

• International Seminar on Recent Research and Design Progress in Aeronautical Engineering 
and its Influence on Education  

• ICAS Congress  
• CEAS  
• European Windtunnel Association Meeting  
• KAT-NET: Key Aerodynamic Technologies to Meet the Vision 2020 Challenges Workshop  
• Czech-Polish Aeronautical Workshops 
• Aerodynamic design of Small Aircraft Training Workshop  

Dr Żółtak był byłem członkiem komitetu naukowego konferencji: 
• Konferencja Mechaniki Płynów, Gliwice 2012 
• CEAS: Council of European Aerospace Societies Conference – Bukareszt, Rumunia, 2017  

Dr Żółtak przedstawił ponadto wyniki prac badawczych i badawczo-rozwojowych, w w ponad 70 
raportach, będąc ich  autorem lub współautorem.  

Dr Żółtak  był recenzentem czasopism: Transaction of Institute of Aviation, Acta Mechanica et Au-
tomatica, Mechatronics - Armament, Aviation, Safety Engineering, Journal of Theoretical and Ap-
plied Mechanics, Journal of Aerospace Engineering. 

Dr Żółtak jest współautorem jednego, wdrożonego patentu dotyczącego turbin wiatrowych. 

Z przedstawionego zestawienia wynika aktywna, międzynarodowa działalność naukowa habilitanta, 
znajdująca odbicie w indeksowanych publikacjach, licznych cytowaniach i aplikacjach praktyczny-
ch. 

Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski  i w zakresie współ-
pracy międzynarodowej  

Habilitant jest promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim "Badania właściwości lotnych 
samolotu eksperymentalnego w układzie połączonych skrzydeł" mgr inż. Mateusza Lisa prowadzo-
nym w Instytucie Lotnictwa. 

Habilitant brał udział w 10 międzynarodowych projektach badawczych. Były to projekty europej-
skie EPOSA, TFAST, AEROFAST, CESAR, NACRE, HISAC, HELIX i HiReTT oraz program Co-
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Edited by: Power, H; Long, JJC  
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Engineering (HPC 97) Location: SANTIAGO COMPOSTE, SPAIN Date: JUL, 1997 Sponsor(s): 
Wessex Inst Technol, Southampton, UK; Ctr Supercomp Galicia, Santiago de Compostela 
Source: APPLICATIONS OF HIGH PERFORMANCE COMPUTING IN ENGINEERING V   Book 
Series: INTERNATIONAL SERIES ON ADVANCES IN HIGH PERFORMANCE 
COMPUTING  Volume: 3  Pages: 235-244  Published: 1997
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pernicus PEGAS. W 5 z nich był kierownikiem (koordynatorem) krajowym ze strony Instytutu Lot-
nictwa. 

Ponadto dr Żółtak uczestniczył w 12 projektach o charakterze krajowym, przy czym kierował 
dwoma z nich. 

Za swą działalność otrzymał liczne (8) nagrody w Instytucie Lotnictwa i 3 odznaczenia o charakte-
rze państwowym. 

Habilitant brał udział w zespołach eksperckich Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 

Dr Żółtak jest członkiem w międzynarodowych i krajowych organizacjach, w tym jako: 

• Sekcja Mechaniki Płynów Komitetu Mechaniki PAN, Instytut Lotnictwa, członek Rady 
Naukowej, Członek Prezydium, Przewodniczący Komisji Ekonomicznej i Organizacyj-
no-Kadrowej;  

• EASN, członek  
• Sekcja Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, członek  
• Polskie Stowarzyszenie Aeronautyki i Astronautyki, członek  
• Sekcja Metod Obliczeniowych i Optymalizacji Komitetu Mechaniki PAN, członek 
• Instytut Lotnictwa, członek Rady Naukowej 

W trakcie swej działalności Habilitant odbył staże naukowe w: 
• Hiszpania,EADS-CASA 
• Niemcy, Brunchweig, DLR 
• Francja, Modane, ONERA 
• Wielka Brytania,Manchester, UMIST, 
• Czechosłowacja, Praga, VZLU 

Wniosek końcowy 

Na podstawie analizy działalności naukowo badawczej dr Jerzego Żółtaka i innych jego osiągnięć 
można stwierdzić iż: 

• Habilitant przedstawił przekonywująca dokumentację swego osiągnięcia naukowego w 
postaci serii publikacji.  

• Habilitant dysponuje ważnym, wartościowym, dorobkiem publikacyjnym i projektowym. 
• Habilitant czynnie i aktywnie uczestniczy w międzynarodowych zespołach i projektach, 

przy czym udział w projektach europejskich wyróżnia go szczególnie. 
• Osiągnięcia naukowe habilitanta stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny Mechani-

ka. 
• Habilitant prowadzi istotną działalność naukową. 

Habilitant, jak wskazano w szczegółowej analizie powyżej, spełnia wymagania stawiane w Rozpo-
rządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów 
oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. (Dz.U. z 2011 r. 



Nr 196, poz. 1165), stąd przedstawiony dorobek może być podstawą do ubiegania się dra Jerzego 
Żółtaka o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

 


