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Recenzja 

osiągnięcia naukowego w formie cyklu publikacji pt. „Wieloskalowe modele  

obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w układach o złożonej strukturze”  

oraz całokształtu dorobku naukowego dra inż. Mirosława Seredyńskiego  

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

Podstawą przygotowania niniejszej recenzji jest pismo Prodziekana ds. Dydaktycznych Wydziału 

Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej dra hab. inż. Macieja Jaworskiego, 

prof. PW, z dnia 19 lipca 2019 r. (znak: MEiL-951/2019) w związku z decyzją Centralnej Komisji ds. 

Stopni i Tytułów o powołaniu mnie na recenzenta w Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu 

habilitacyjnym dra inż. Mirosława Seredyńskiego. Oceny dokonałem w oparciu o nadesłane 

materiały: autoreferat, wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz 

informacje o osiągnięciach naukowych, informacje o dorobku dydaktycznym i popularyzatorskim oraz 

współpracy krajowej i międzynarodowej, oświadczenia współautorów publikacji oraz kopie prac 

stanowiących osiągnięcie naukowe Habilitanta.  

1. Podstawowe informacje o Habilitancie 

Pan dr inż. Mirosław Seredyński w 2001 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale 

Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej przedstawiając pracę pt. „Analiza 

wpływu halonów na statyczne i dynamiczne parametry detonacji” zrealizowaną pod kierunkiem Prof. 

dra hab. inż. A. Teodorczyka.  W 2010r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w 

dyscyplinie Energetyka na tym samym Wydziale, przedstawiając pracę doktorską pt. „Mikro-

makroskopowy model krzepnięcia roztworu dwuskładnikowego”, wykonaną pod kierunkiem Prof. dra 

hab. inż. J. Banaszka.  



Dr Seredyński swoją pracę zawodową rozpoczął w 2005 roku, obejmując stanowisko asystenta 

w  Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa PW, a po uzyskaniu 

stopnia doktora, do chwili obecnej, pracuje na stanowisku adiunkta. 

2. Dane bibliometryczne 

Sumaryczny impact factor (IF) prac Habilitanta indeksowanych w bazach JCR wynosi 18.534 (dane z 

załącznika 3 do wniosku Habilitanta). Obecnie w bazie Scopus indeksowane są 23 dokumenty 

autorstwa Habilitanta, a w bazie Web of Science (WoS) 18. Sumaryczna liczba cytowań (wg zał. 3) w 

Scopus wynosi 63, a wg WoS wynosi 42 (29 bez autocytowań), choć od momentu złożenia wniosku 

przez Habilitanta wartości te uległy zmianie do, odpowiednio, Scopus: 84, WoS 56 (40). Największy 

przyrost liczby cytowań obserwowany jest w ostatnich 4 latach. Indeks Hirscha zarówno według bazy 

Scopus jak i WoS wynosi 5 (wg danych z wniosku Habilitanta z dnia 10.03.2019 r. w WoS wynosił on 

4). Według bazy Scopus, wskaźnik ten bez autocytowań wynosi 4 (wg danych z wniosku 3). Można 

stwierdzić, że nie jest on bardzo wysoki, na jego ogólną wartość mają jednak wpływ głównie 

cytowania innych autorów. Na uwagę zasługuje również wskaźnik Field-Weighted Citation Impact 

obliczany na podstawie danych w bazie Scopus. Wynosi on dla okresu 2014-2019 i dziedziny 

„Engineering” 1,1. Jego wartość oznacza, że prace dra Seredyńskiego były w tym okresie cytowane o 

10% więcej razy niż średnia światowa podobnych publikacji. 

3. Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe Habilitanta przedstawione zostało w formie cyklu 14 publikacji pod 

wspólnym tytułem „Wieloskalowe modele obliczeniowe procesów wymiany ciepła i masy w układach 

o złożonej strukturze”. 2 publikacje z cyklu są autorstwa wyłącznie Habilitanta a pozostałe 12 jest 

wieloautorskich. Liczba współautorów zmienia się w zakresie od 2 do 6. Pan Seredyński jest 

pierwszym autorem w 11 publikacjach, a autorem korespondencyjnym w 9. Szacowany udział 

procentowy dra Seredyńskiego w przedstawionych pracach wieloautorskich waha się między 30 a 

90% i ma wartość średnią wynoszącą 67,1%. Wkład Habilitanta w powstanie prac, potwierdzony 

oświadczeniami współautorów, wydaje się być szacowany rozważnie. Z punktu widzenia złożoności 

prowadzonych badań, uważam że udział ten jest wysoki, szczegółowo opisany i stanowi trzon lub 

istotny element tych prac. Prace zostały opublikowane w czasopismach znajdujących się zarówno na 

liście A wykazu MNiSW, posiadających współczynnik wpływu IF (6 prac) i na liście B tego wykazu (2 

prace). Pozostałe prace ukazały się w materiałach konferencyjnych, w tym 1 praca w materiałach 

indeksowanych w WoS. Czasopisma znajdujące się na liście A, w których publikowano wyniki badań, 

charakteryzują się współczynnikiem wpływu IF w zakresie od 0,942 do 2,857, a ich sumaryczna 



wartość wynosi 11,457 (219 punktów wg wykazu MNiSW). Można zatem stwierdzić, że do publikacji 

wyników prac wybierane były dobre czasopisma. Omówienie prac wchodzących w skład cyklu 

publikacji zostało przedstawione w autoreferacie zrozumiale i przejrzyście. Autoreferat zawiera 10 

odnośników literaturowych. 

Zainteresowania naukowe dra Seredyńskiego od początku jego kariery dotyczą modelowania 

matematycznego i numerycznego wymiany masy, pędu i energii w procesach przepływowych. Skupia 

się On głównie na zagadnieniach modelowania przepływów wielofazowych, z przemianami fazowymi 

zachodzącymi w trakcie analizowanego procesu. W szczególności zajmuje się procesem krystalizacji 

stopów metali oraz innych materiałów podlegających przemianom fazowym. Ponadto prowadzi 

badania służące wyznaczaniu efektywnych właściwości materiałowych, z szerokim spektrum 

zastosowań. Zjawiska zachodzące podczas procesu zmiany fazy są złożone i trudne do modelowania, 

ze względu na duże różnice charakterystycznych skal przestrzennych, istotnych z punktu widzenia 

zachowania całego układu. W skalach nano i mikro zachodzą procesy zmieniające właściwości układu 

z punktu widzenia makroskopowego. Ze względu na ograniczenia mocy obliczeniowej współczesnych 

komputerów, istnieje konieczność  opisu tych zjawisk wyłącznie w skali makro, a procesy zachodzące 

w mniejszych skalach opisywane są za pomocą relacji konstytutywnych, domykających układy 

równań w skali makro. Podejście takie wykorzystywane jest powszechnie w technice do opisu 

różnych zjawisk. Powszechna jest również trudność w wyznaczeniu relacji pomiędzy zjawiskami w 

skali mikro i makro. Habilitant poświęca tym zagadnieniom znaczną część swoich badań.  

Część prac, dotyczących procesów transportu masy, pędu i energii podczas krystalizacji stopów 

metali, związana jest tematycznie z wcześniejszymi badaniami dra Seredyńskiego, realizowanymi w 

ramach pracy doktorskiej. Prace te, wykonane po uzyskaniu stopnia doktora, prowadzą do znacznego 

pogłębienia wiedzy w tym zakresie, a funkcjonalność budowanych przez Habilitanta modeli została 

znacznie rozszerzona. Aktywność Habilitanta, w zakresie przedstawionego cyklu publikacji, ogranicza 

się do badań obliczeniowych. Nie jest to jednak wada. Dr Seredyński samodzielnie implementuje 

tworzone  modele i wykonuje obliczenia za pomocą autorskich kodów. Sam nie prowadzi badań 

eksperymentalnych. Wykorzystuje jednak wyniki takich badań do walidacji swoich programów 

obliczeniowych. Wykazuje się również dogłębną znajomością już istniejących modeli i bada ich 

ograniczenia. Ponadto, część opracowanych modeli konfrontuje z innymi programami, 

przeprowadzając w ten sposób weryfikację kodu. Oprócz własnych programów obliczeniowych, 

wykorzystuje również gotowe oprogramowanie (ANSYS Fluent), rozwijając jego standardowe 

możliwości poprzez mechanizm funkcji użytkownika UDF. 



W pracy [A9] Habilitant, wraz ze współautorem, przedstawił model symulacyjny oparty na 

równaniach bilansu masy, pędu i energii zapisanych dla mieszaniny oraz bilansu masy składnika 

rozpuszczonego mieszaniny. Wykorzystuje przy tym różne postaci równań bilansu pędu dla obszarów 

o odmiennych strukturach przepływu. Zaproponowana metodologia jest rozszerzeniem znanego z 

literatury podejścia wykorzystującego model entalpii-porowatości (EP) o mechanizm śledzenia frontu 

zmiany fazy, który bazuje na kinetyce wzrostu wierzchołków dendrytów (EP-FT). Pozwala ona na 

odróżnienie obszarów dendrytów kolumnowych oraz równoosiowych i przechłodzonej cieczy. W 

pierwszym etapie Habilitant wraz ze współautorem porównał swój model z prostszym podejściem, 

bazującym na modelu entalpii-porowatości [9], a w dalszym, w pracy [5], również z powszechnie 

wykorzystywanym podejściem pozwalającym na identyfikację obszarów o odmiennych morfologiach, 

opartym na koncepcji punktu koherencji (EP-CP). Wykazał istotne różnice w charakterze przepływu 

pomiędzy zaproponowanym a do tej pory wykorzystywanymi modelami (EP), a także niezgodność 

założeń przyjętych przy formułowaniu modelu opartego o koncepcję punktu koherencji, wskazując 

jego słabość spowodowaną wrażliwością na wielkość dobranej wartości punktu koherencji.  

Zaproponowany model wypada również nieznacznie lepiej w konfrontacji z eksperymentalnie 

uzyskanymi udziałami składnika stopu (cyny) w fazie stałej. W kolejnym etapie, w pracy [A4] 

Habilitant, wraz ze współautorem, rozszerza swój model do 3D i wykorzystuje do symulacji procesu 

krystalizacji stopu dwuskładnikowego. Wyniki obliczeń wskazują na ilościową zgodność przewidywań 

modeli w 2D i 3D. Ponownie porównuje swój model z modelem opartym na koncepcji punktu 

koherencji i konkluduje, że zaproponowany model EP-FT jest pozbawiony ograniczeń wynikających z 

założeń przyjętych w modelu EP-CP. W kolejnej pracy [C2], niewchodzącej w skład cyklu publikacji 

zgłoszonych jako osiągnięcie, ale powiązanej z dalszymi badaniami, Habilitant skupia się na analizie 

wpływu przepuszczalności w obszarze dendrytów kolumnowych na tworzenie się wytopień w 

odlewie, gdzie większa przepuszczalność skutkuje większym zróżnicowaniem składu chemicznego w 

obszarach pomiędzy przechłodzoną cieczą a ścianą. Oznacza to, że własności ośrodka porowatego 

silnie wpływają na cały proces. W efekcie, w ramach kolejnej pracy z cyklu [A3], dr Seredyński 

wykorzystuje  autorski model oparty o równania transportu masy, pędu, energii i składnika 

rozpuszczonego w anizotropowym materiale porowatym, wykazując duże znaczenie anizotropowości 

w procesie makrosegregacji. Wyniki obliczeń porównuje zarówno z wynikami uzyskanymi dla modelu 

izotropowego jak i wynikami eksperymentu. Kolejne prace Habilitanta skupiają się na dalszym 

rozszerzaniu funkcjonalności zaproponowanego modelu. W pierwszym etapie opracowuje algorytm 

obliczeniowy dla niestrukturalnych siatek trójkątnych, co oczywiście wymagało wprowadzenia 

głębokich zmian w kodzie obliczeniowym. Uogólnienie to pozwala jednak na zastosowanie 

opracowanego modelu do bardziej złożonych geometrii analizowanych układów. Wyniki prac zostały 

zaprezentowane w artykule konferencyjnym [C17], niewchodzącym w skład cyklu publikacji, w 



dalszych jednak pracach [A10] i [A12], dr Seredyński wykorzystuje ten model i ponownie go rozszerza 

o możliwość śledzenia składnika rozpuszczonego i uwzględnienia konwekcji termiczno-stężeniowej. 

W pracy [A10] prezentuje walidację modelu opartą o porównanie obliczonych udziałów składnika 

rozpuszczonego z udziałami zmierzonymi (dane pomiarowe z literatury), uzyskując bardzo dobrą 

zgodność wyników. W pracy [A12] dalej rozszerza model i uwzględnia siły wyporu działające na 

dendryty równoosiowe. Wyniki tych prac przedstawia również w artykule [R1], który obecnie 

przechodzi przez proces recenzji w czasopiśmie indeksowanym w bazie JCR. W ramach prac 

dotyczących budowy i dalszego rozwijania swojego modelu, w którym istotną rolę odgrywają: 

technika śledzenia frontu zmiany fazy oraz efektywne właściwości ośrodka dwufazowego, Habilitant 

zajmował się również kinetyką wzrostu kryształu, której znajomość konieczna jest do określenia 

zmian położenia wierzchołków dendrytów kolumnowych oraz ewolucją kształtu pojedynczego 

dendrytu lub grypy dendrytów, w celu określenia ich propagacji. Zagadnienia te poruszane i szerzej 

omówione są w opisanych wyżej pracach [A1, A4, A7, A12].   

Omówione powyżej badania, przeprowadzone przez dra Seredyńskiego, znacznie poszerzają stan 

wiedzy w zakresie modelowania procesu krystalizacji, a konsekwentne rozszerzanie funkcjonalności 

opracowanego modelu komputerowego powoduje, że stał się on oryginalnym narzędziem o szerszym 

zastosowaniu. W wielu aspektach funkcjonalność ta stanowi swoiste novum, niespotykane do tej 

pory w literaturze światowej. W szczególności dotyczy to opracowania modeli 3D i modeli 

wykorzystujących siatki niestrukturalne, wykorzystanych do symulacji procesu krystalizacji stopu z 

identyfikacją obszarów struktur krystalicznych opartych na śledzeniu wierzchołków dendrytów.  

Dalsze badania zrealizowane przez Habilitanta, można zaliczyć do grupy badań makroskalowych. 

W tym zakresie, w pierwszym etapie dr Seredyński prowadzi prace dotyczące modelowania procesu 

krzepnięcia stopu w piecu Bridgmanna. Wykorzystuje w tym celu oprogramowanie komercyjne 

ANSYS Fluent. Zbudowany model szeroko porównuje z kodem obliczeniowym napisanym w Trinity 

College Dublin. Prace w tym zakresie dr Seredyński prowadził podczas swojego stażu naukowego w 

tej uczelni. Wyniki tych prac opublikowane zostały w dwóch artykułach konferencyjnych, a wyniki 

rozszerzonych badań o tej samej tematyce (uogólniony model śledzenia frontu, analiza wrażliwości i 

zmiany prędkości ruchomej formy) w pracy [A2]. W dalszej kolejności dr Seredyński podejmuje się 

modelowania układów chłodzenia ogniw fotowoltaicznych, których sprawność maleje wraz ze 

wzrostem temperatury. Proponuje zastosowanie pasywnych układów stabilizacji temperatury i 

wykorzystując swoją wiedzę dotyczącą modelowania procesów ze zmianą fazy, proponuje 

zastosowanie do stabilizacji temperatury materiału zmiennofazowego (PCM). Wykorzystuje 

komercyjne oprogramowanie ANSYS Fluent budując cztery modele służące określeniu efektywności 

odprowadzania ciepła. Do intensyfikacji wymiany ciepła wykorzystuje aluminiowe żebra łączące 



zewnętrze ściany oraz spienione aluminium. W każdym z analizowanych przypadków przestrzeń 

pomiędzy gorącą a zimną ścianą, a w przypadku pianki również przestrzeń porów pianki, wypełniona 

była materiałem zmiennofazowym PCM. Obszar pianki w modelu został zeprezentowany przez 

efektywne właściwości cieplne i hydrodynamiczne ośrodka porowatego. Przeprowadzone badania 

wykazały, że najlepsze efekty chłodzenia uzyskuje się przy zastosowaniu żeber z litego materiału. 

Wyniki prac przedstawiono w artykule konferencyjnym [A11] (w autoreferacie Habilitant odwołuje 

się błędnie do [A7] - przyp. recenzenta), a artykuł zawierający rozszerzoną analizę omawianego 

zagadnienia Habilitant przesłał do czasopisma Applied Thermal Engineering. W kolejnej pracy [A8] (w 

autoreferacie Habilitant odwołuje się błędnie do [A10] - przyp. recenzenta) dr Seredyński  wraz ze 

współautorami podejmują się zadania przewidywania lokalnego rozkładu temperatury w ośrodkach 

heterogenicznych i dwufazowych. Rola Habilitanta polega na udziale w opracowaniu modelu 

pozwalającego na określenie efektywnych wartości przewodności cieplnej kompozytu w warunkach 

nieustalonych ze zmianą fazy. W ramach tej pracy ponownie wykorzystuje oprogramowanie  ANSYS 

Fluent. W celu określania w sposób ciągły chwilowych efektywnych przewodności cieplnych, 

wykorzystuje mechanizm funkcji użytkownika UDF. Habilitant brał również udział w pracach 

służących wyznaczeniu efektywnej przewodności materiałów kompozytowych, węglowo-

epoksydowych, z uwzględnieniem wad materiałowych (pęcherzy powietrza powstałych w procesie 

produkcji). 

Podsumowując ocenę osiągnięcia naukowego, stwierdzam, że przedstawiony do oceny cykl 

publikacji jest aktualny naukowo, zawiera oryginalne i istotne poznawczo wyniki badań 

numerycznych Habilitanta. Dr Seredyński wykazał się innowacyjnością i naukową dojrzałością, 

rozwiązując szereg problemów cząstkowych i stosując oryginalne rozwiązania. Przyczynił się w ten 

sposób do rozwoju nauk technicznych, wzbogacając stan wiedzy w zakresie modelowania procesów 

wymiany masy, pędu i energii w układach o złożonej strukturze.  

4. Ocena istotnej aktywności naukowej 

Aktywność naukowa Habilitanta nie ograniczała się do tematyki przedstawionej jako osiągnięcie 

habilitacyjne. Dr Seredyński w swojej pracy badawczej, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, 

zajmował się również stabilizacją temperatury diod laserowych, modelowaniem wymiany ciepła w 

wymiennikach ciepła, modelowaniem obciążeń cieplnych elementów konstrukcyjnych małych 

samolotów oraz modelowaniem transportu energii i masy w zawilgoconych materiałach 

budowlanych. W wyniku realizacji tych badań, a także innych, opublikowanych zostało 5 prac w 

czasopismach indeksowanych w bazie JCR oraz 1 praca w czasopiśmie z listy B wykazu MNiSW. We 

wszystkich tych publikacjach Habilitant jest współautorem. Nie będę szczegółowo omawiał tych prac, 



podkreślę jednak, że mają one charakter zarówno poznawczy jak i aplikacyjny, a tematyka tych prac 

wykracza również poza granice dyscypliny. 

Dr Serdyński brał udział w realizacji aż 12 projektów badawczych finansowanych ze środków 

NCN/MNiSW, NCBiR oraz UE, o zróżnicowanej tematyce. W 9 z nich był głównym wykonawcą a w 3 

wykonawcą. Był również głównym wykonawcą w 3 projektach badawczych lub pracach eksperckich 

wykonanych na zlecenie partnerów przemysłowych. Należy podkreślić, że wymienione projekty 

realizowane były po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, czyli w okresie ostatnich 9 lat. Aktywność 

Habilitanta w tym zakresie jest zatem ponadprzeciętna. Dr Seredyński nie kierował żadnym z tych 

projektów. 

Działalność naukowa Habilitanta została doceniona poprzez indywidualną nagrodę, którą 

otrzymał od JM Rektora Politechniki Warszawskiej w 2010 roku. Ponadto, w wyniku „Konkursu dla 

młodych doktorów PW”, Centrum Studiów Zaawansowanych PW przyznało dr. Seredyńskiemu 

dwuletnie stypendium.  

Dr Seredyński jest również współautorem szeregu publikacji w recenzowanych materiałach 

konferencyjnych lub monografiach pokonferencyjnych. W sumie, po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora, takich prac powstało ponad 20. Dr Seredyński brał w sumie udział w 21 konferencjach 

tematycznych, w tym po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 15, co świadczy o dużej aktywności 

Habilitanta w zakresie popularyzacji wyników prowadzonych badań. Ponadto jest współautorem 9, w 

tym 2 przed uzyskaniem stopnia doktora, opracowań zbiorowych będących raportami z 

realizowanych projektów badawczych. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że Habilitant wykazuje się dużą aktywnością naukową poza 

głównym nurtem swoich badań przedstawionych jako osiągnięcie habilitacyjne. Brał udział w wielu 

krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz pracach wykonanych na zlecenie 

partnerów przemysłowych. W większości tych prac jego rola, jako głównego wykonawcy, jest istotna. 

Aktywność ta skutkuje także szeregiem dodatkowych publikacji naukowych, ekspertyz i dokumentacji 

prac badawczych, których Habilitant jest autorem lub współautorem. Dorobek ten moim zdaniem 

należy uznać jako znaczny i ważny dla rozwoju dyscypliny Energetyka. 

5. Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej oraz dotyczącej popularyzacji nauki 

Na podstawie informacji zawartych w załączniku nr 4 do wniosku, dr inż. Mirosław Seredyński 

jawi się jako doświadczony i aktywny dydaktyk, prowadzący wykłady, ćwiczenia i laboratoria na 

studiach I, II i III-go stopnia. Jest autorem wielu wykładów oraz innych materiałów dydaktycznych, 

przygotowanych w języku polskim i angielskim. Sam prowadzi zajęcia w obydwu językach, głównie z 



termodynamiki, wymiany ciepła i metod numerycznych. Był promotorem 5 prac dyplomowych 

inżynierskich i 5 magisterskich, a także opiekunem ponad 20 projektów obliczeniowych i prac 

przejściowych. Jest również promotorem pomocniczym pracy doktorskiej mgra inż. Michała Kubisia 

(w trakcie realizacji).  

Dr Seredyński aktywnie uczestniczy w projektach dotyczących działalności dydaktycznej, zarówno 

rozwijających kompetencje kadry naukowej jak i poprawy, bądź przygotowania nowych kursów i 

przedmiotów (np. Program rozwoju dydaktycznego Wydziału MEiL PW). Bierze również udział w 

projekcie służącym rozwojowi programu kształcenia w ramach studiów doktoranckich, realizowanym 

w ramach PhD on Innovation Pathways for TES (H2020).  

W roku 2015 odbył 2 staże zagraniczne w Irlandii (łącznie 6 miesięcy) w Trinity College Dublin 

oraz w Dublin Institute of Technology. 

W ramach działalności organizacyjnej Habilitant rozlicza obciążenie dydaktyczne w Zakładzie 

Termodynamiki Instytutu Techniki Cieplnej PW. Habilitant był członkiem komitetów organizacyjnych: 

spotkania roboczego European Engine Technology 2009 oraz konferencji SolPol2008. Miało to jednak 

miejsce przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora.   

Dr Seredyński od 2011 jest członkiem zespołu edytorskiego czasopisma Journal of Power 

Technologies oraz członkiem stowarzyszonym Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i 

Spalania PAN. 

W ramach działalności popularyzatorskiej Habilitant wygłosił 5 wykładów na temat prowadzonej 

działalności badawczej. 

Dr Seredyński bierze również aktywny udział w procesie recenzji artykułów naukowych 

nadsyłanych do renomowanych czasopism. Wykonał w sumie 22 recenzje dla czasopism 

indeksowanych w bazie JCR, w tym dla Applied Thermal Engineering i Heat and Mass Transfer. 

6. Wniosek końcowy 

Tematyka naukowa, którą zajmuje się dr Seredyński skupia się wokół, od lat silnie rozwijanego, 

obszaru badań jakim jest budowanie i rozwój narzędzi obliczeniowych. Zagadnienia te mają bardzo 

duże znaczenie praktyczne, gdyż pozwalają na wykorzystanie budowanych modeli w projektowaniu 

nowych oraz weryfikacji i optymalizacji istniejących procesów technologicznych i urządzeń. Stawiają 

jednak przed badaczem wymagania szczegółowej znajomości analizowanych zjawisk, umiejętności ich 

matematycznego opisu, a także znajomości niedoskonałości istniejących modeli. Implementacja tych 

narzędzi obliczeniowych do konkretnych rozwiązań praktycznych, wypełnia rolę nauki w rozwoju 




