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Komisji Habilitacyjnej powolanej decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i

Tytulów z dnia 5 listopada 2012 roku

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego

dr Dariusza Feya z obszaru nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk biologicznych w

zakresie biologii

Posiedzenie odbylo sie dnia 3 stycznia 2013 roku w dziekanacie Wydzialu Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego, sala C/203 przy ul. Wita Stwosza 59 w Gdansku.

Pan dr Dariusz Fey urodzony w 1969 roku w Gdansku ukonczyl Wydzial Biologii, Geografii

i Oceanologii uzyskujac w 1993 roku tytul magistra w specjalnosci oceanografia biologiczna.

Stopien doktora nauk rolniczych w zakresie rybactwa uzyskal z wyróznieniem w Morskim

Instytucie Rybackim w Gdyni w 2002 roku. Prace zawodowa Habilitant rozpoczal jeszcze

przed ukonczeniem studiów, bowiem juz w 1992 roku, kiedy zostal zatrudniony w Morskim

Instytucie Rybackim gdzie pracuje do dzisiaj w Zakladzie Oceanografii Rybackiej i Ekologii

Morza. Habilitant odbyl dwa staze zagraniczne w znanych osrodkach naukowych USA: w

latach 1994 - 1996 w School of Ocean and Earth Sciences and Technology, University of

Hawaii, Honolulu i w latach 2002 -2003 w National Ocean Service, Beaufort Laboratory.

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulów powolala w dniu 5 listopada 2012 roku

komisje habilitacyjna w skladzie:

1. prof. dr hab. KrzysztofFormicki

2. prof. UG, dr hab. Marek Zietara

3. prof. dr hab. Tomasz Heese

4. prof. dr hab. Wlodzimierz Popek

5. prof. dr hab. Jacek Wolnicki

6. prof. dr hab. Juliusz Chojnacki

7. prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas

l. Przebieg postepowania habilitacyjnego

-przewodniczacy komisji,

- sekretarz komisji,

- recenzent,

- recenzent,

- recenzent,

-czlonek komisji,

- czlonek komisji,

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Dariusza Feya w obszarze nauk

przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii.



Zgodnie z art.18a, ust.7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z pózno zm., opracowano

harmonogram postepowania habilitacyjnego. W dniu 16 listopada 2012 roku recenzenci

oraz pozostali czlonkowie Komisji otrzymali poczta kurierska zestawy dokumentów

przekazanych przez Habilitanta. Jeden zestaw zostal wlaczony do akt postepowania. Na

stronie internetowej Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

http://www.biology.ug.edu.pVbadinauk/otwarte pdh2.html zamieszczono wniosek

Habilitanta, autoreferat, informacje o skladzie komisji habilitacyjnej oraz harmonogram

postepowania.

Recenzenci kolejno przeslali swoje opinie:

- prof.dr hab.TomaszHeese- 17 grudnia 2012 roku,

- prof. dr hab. Wlodzimierz Popek - 14 grudnia 2012 roku,

- prof. dr hab. Jacek Wolnicki - 14 grudnia 2012 roku.

W dniu 3 stycznia 2013 zwolano zebranie Komisji Habilitacyjnej na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku, ul. Wita Stwosza 59.

2. Posiedzenie Komisji

Przewodniczacy, Pan prof. dr hab. Krzysztof Formicki, przywital zebranych. Nastepnie

otwierajac posiedzenie zwrócil uwage, ze w postepowaniu habilitacyjnym Pana dr

Dariusza Feya recenzje zostaly w wersji elektronicznej rozeslane do czlonków Komisji. W

zwiazku z tym poprosil Recenzentów o przedstawienie Komisji jedynie najwazniejszych

tez. Recenzje kolejno przedstawili: Pan prof. dr hab. Tomasz Heese, Pan prof. dr hab.

Wlodzimierz Popek i Pan prof. dr hab. Jacek Wolnicki.

2.1. Ocena dorobku naukowego przez recenzentów

2.1.1. Osiagniecie naukowe

Osiagnieciem naukowym zgloszonym jako podstawa do rozpoczecia postepowania

habilitacyjnego bylo okreslenie mozliwosci ,,zastosowanie analizy mikrostruktury

otolitów w badaniach biologii i ekologii ryb". Zostalo ono udokumentowane w formie

jednotematycznego cyklu 6 artykulów (prace eksperymentalne) opublikowanych w latach

2002-2010, które ukazaly sie w angielskojezycznych czasopismach z tzw. listy
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filadelfijskiej tj.: Journal of Fish Biology (3 prace), ICES Journal of Marine Sciences,

Fishery Bulletin, Archive of Fishery and Marine Research. Cztery artykuly to prace

wspólautorskie.

Pan prof. dr hab. Tomasz Heese w recenzji stwierdzil, ze publikacje stanowiace

osiagniecie naukowe sa pracami dobrze dobranymi i istotnymi z punktu widzenia rozwoju

badan wykorzystujacych mikrostrukture otolitów do badan historii rozwoju larw.

Mozliwosc oceny przyrostów dziennych dalo sposobnosc poszukiwania pewnych

prawidlowosci i czasu wedrówek larw, które niesione pradami morskimi przemieszczaja

sie biernie i to pozwala znajac date wyklucia, okreslic miejsca rozrodu i tarliska. Dla

gatunków odlawianych przemyslowo jest to bardzo wazne, gdyz urodzajnosc przyszlego

stada jest zwi~a z warunkami wzrostu tych kilkudniowych larw. Pozwala to tez

wyznaczac miejsca ochrony stad przystepujacych do rozrodu, wiec dokladne badania tej

drobiny materialu bedacego efektem sekrecji w bledniku ma bardzo duze znaczenie dla

ochrony zasobów. Wedlug Pana Profesora do pionierskich badan Habilitanta zaliczyc

mozna okreslenie wplywu temperatury i wzrostu larw ryb na wzrost otolitu. Habilitant

otrzymal ciekawe wyniki dla menhadena, u którego wykazal asymetrie miedzy wzrostem

larw i ich otolitów. U glodzonych ryb nadal obserwowano wzrost otolitów. Wyniki innej

pracy pokazuja tez, ze nie mozna jednoznacznie interpretowac szerokosci przyrostu

dziennego na otolicie z warunkami srodowiska. Jedna z prac pokazuje tez nieco szersze

zastosowanie i mozliwosci oceny wiarygodnosci oznaczen wieku u starszych ryb, nawet

szescioletnich. Pan Profesor uwaza, ze dorobek przedstawiony jako osiagniecie naukowe

jest znaczacym wkladem Habilitanta w rozwój uprawianej dyscypliny naukowej.

Pan prof. dr hab. Wlodzimierz Popek w recenzji stwierdzil, ze 6 publikacji

przedstawionych jako osiagniecie naukowe Habilitanta stanowi zamkniety obszar wiedzy,

doskonale udokumentowany metodycznie, z jasno postawionym celem - stworzenie

podstaw metodycznych i dostarczenie narzedzi umozliwiajacych wykorzystanie struktury

otolitów (kostek sluchowych) ryb w badaniach naukowych. Pan Profesor zwrócil uwage na

wartosc naukowa tych prac, które zostaly opublikowane w uznanych swiatowych

czasopismach o wysokim lP. Badania biologii i ekologii larw ryb opierajace sie na analizie

mikrostruktury otolitów wystepujace w banieczkach sluchowych w bledniku skórzastym

wykorzystuja fakt, ze teoretycznie ich wzrost jest proporcjonalnie zwiazany z tempem

przemiany materii ryby i dzieki temu mozna posrednio wnioskowac o okresach aktywnosci
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ryby. Historia zycia zamknieta w kostce sluchowej moze byc jednak malo wiarygodna,

jezeli nie bedzie dokladnie weryfIkowana. Glównym osiagnieciem Habilitanta jest wlasnie

szczególowa i zmudna weryfIkacja problemów zwiazanych z wykorzystaniem otolitów w

badaniach biologii i ekologii ryb. Pan Profesor zauwaza, ze Habilitant wyznacza

indywidualny styl w nauce, poszukujac i zadajac podstawowe pytanie, nie poprzestaje na

wiedzy ogólnej, lecz zglebia i unowoczesnia warsztat pracy, weryfIkuje zalozenia

metodyczne i surowo recenzuje wlasne dokonania. Jego osiagniecie naukowe stanowi

znaczny wklad w rozwój biologii.

Pan prof. dr hab. Jacek Wolnicki w recenzji stwierdzil, ze osiagniecie naukowe

Habilitanta jest cyklem szesciu prac naukowych zamieszczonych w wysoko cenionych i

wysoko punktowanych, recenzowanych czasopismach naukowych. Sumaryczna wartosc

punktowa cyklu na podstawie najnowszego zalacznika MNiSW wynosi 150 pkt, to jest

srednio 25 pkt w przeliczeniu na jedna prace. Autorem 2 prac z cyklu jest tylko Pan doktor

Fey, 2 opublikowal ze wspólautorem, a kolejne dwie maja charakter zespolowy z udzialem

wspólautorów z USA, Danii i Szwecji. Osobisty wklad Habilitanta daje dla calego cyklu

wartosc okolo 77%. W 5 pracach cyklu Pan doktor Fey odgrywal wiodaca role

merytoryczna. Zdaniem Pana Profesora badana problematyka ma duza wartosc poznawcza

i praktyczna, zwlaszcza w odniesieniu do gatunków o duzym znaczeniu ekonomicznym

(sledz, dorsz i stynka). Pan Profesor uwaza, ze wsród licznych ustalen i odkryc

najwazniejsze znaczenie maja: (1) ustalenie, ze pierwszy przyrost na otolitach jest

formowany natychmiast po wykluciu sie larwy, (2) potwierdzenie dobowego cyklu

formowania przyrostów na otolitach, (3) wykazanie przydatnosci poszczególnych

rodzajów otolitów do badan konkretnych aspektów biologii larw ryb, (4) ustalenie

srodowiskowego i gatunkowego podloza reakcji otolitu na zmiany tempa wzrostu larw ryb

oraz (5) opracowanie modelu predykcji wieku mlodocianego dorsza oraz zastosowanie go

w praktyce. Podsumowujac, Pan Profesor stwierdza, ze osiagniecie naukowe Habilitanta

ma wysoka wartosc naukowa, a uzyskane wyniki, w niektórych wypadkach nowatorskie,

sa cennym wkladem do wiedzy w dziedzinie biologii i ekologii ryb morskich.
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2.1.2. Aktywnosc naukowa

Dorobek naukowy Habilitanta jest stosunkowo zwarty. Aktywnosc naukowa Habilitanta

jest skoncentrowana na badaniach larw ryb oraz szeregu interesujacych prac

metodycznych. Oprócz badan zwiazanych z analiza mikrostruktury otolitów ryb,

wykonane byly prace poswiecone problematyce dotyczacej biologii i ekologii larw sledzia

i stynki w Zalewie Wislanym, larw sledzia w Zatoce Pomorskiej, skladzie

taksonomicznym i liczebnosci zooplanktonu w Zatoce Pomorskiej i Zalewie Wislanym,

mapowaniu miejsc rozrodu ryb w Zalewie Wislanym czy biologii babki byczej w Zatoce

Gdanskiej. W wiekszosci tych projektów Pan doktor Fey odgrywal wiodaca role. Dowodzi

to bardzo duzej aktywnosci naukowej Habilitanta oraz wysokiej i regularnej aktywnosci

publikacyjnej. Wiekszosc dorobku naukowego Habilitanta ma pewne odniesienie

praktyczne. Szacowanie potencjalu rekrutacyjnego gatunków waznych gospodarczo daje

podstawy do ich przyszlej eksploatacji.

2.1.3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspólpracy miedzynarodowej

Mimo pewnych ograniczen w realizacji zadan dydaktycznych Habilitant ma dosc pokazny

dorobek. Wymienic tu mozna opieke nad 4 doktorantami, prowadzenie kursów z ekologii

morza dla studentów uczelni amerykanskich, czy udzial w programie edukacyjnym dla

uczniów szkól ponadpodstawowych. Pan dr Dariusz Fey kierowal lub uczestniczyl w

miedzynarodowych i krajowych projektach badawczych. Bral udzial w 5 grantach Unii

Europejskiej (od 2006 roku), w których uczestniczy, jako kierownik lub glówny

wykonawca badan. Taka aktywnosc mlodego, niesamodzielnego pracownika naukowego

moze byc uznana za wzorcowa. W ostatnich 12 latach Habilitant wyglosil 7 referatów na

miedzynarodowych konferencjach w Danii, Belgii, USA, Hiszpanii, Australii i Kandzie

oraz zaprezentowal 10 posterów. Jest czlonkiem International Council for the Exploration

of the Sea - ICES. Za dotychczasowa dzialalnosc zostal wyrózniony wieloma

miedzynarodowymi i krajowymi nagrodami. Habilitant dwukrotnie odbywal staze

zagranicznie w USA: (1) w latach 1994-1996jako visiting scientist w School of Ocean and

Earth Sciences and Technology, University of Hawaii oraz (2) w latach 2002-2003

przebywal na rocznym stazu podoktorskim w National Ocean Service, Beaufort

Laboratory.
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Wszyscy recenzenci wysoko ocenili osiagniecie naukowe, dorobek naukowy,

organizacyjny i dydaktyczny Habilitanta wnioskujac o nadanie stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

2.1.4. Dane bibliometryczne

W dokumentacji wymaganej do postepowania habilitacyjnego z maja 2012 roku, Pan dr

Dariusz Fey zadeklarowal, ze wedlug bazy Web of Science sumaryczny IF wszystkich

jego publikacjiwynosil21,94(punktacjaliczonawedlugMNiSzW- 464 pkt), publikacje

te cytowane byly 152 razy, a indeks H wynosil 7. W tej samej bazie dane sprawdzone

obecnie wykazuja wzrost cytowan do 180 razy co potwierdza wzrastajace zainteresowanie

badaniami Habilitanta.

2.1.5. Dyskusja

Przewodniczacy Komisji poprosil Recenzentów o opinie na temat osiagniecia naukowego,

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta. Wszyscy Recenzenci

podtrzymali swoje pozytywne opinie na temat odkryc naukowych Habilitanta. Pan

profesor Heese powiedzial, ze warto podkreslic stopniowy rozwój jakosci publikacji i

osiagniecia uzyskanego poziomu merytorycznego. Kazdorazowo widac w kolejnych

pracach rozwój metod i zajmowanie nowych obszarów wiedzy. W trakcie pracy naukowej

rozszerzal sie zespól wspólpracowników w skali miedzynarodowej. Wazne jest to, ze

Habilitant rozumie ograniczenia swoich metod badawczych i stawia sobie nowe pytania.

Pan Profesor wierzy, ze Habilitant znajdzie szybko na nie odpowiedzi. Swiadczy o tym

jego pracowitosc i pomyslowosc w stawianiu hipotez. W odczuciu Pana Profesora

Habilitant jest w swojej dyscyplinie solidnie umocowany i jako biolog wczesnych stadiów

rozwojowych ryb powieksza znaczaco wiedze na temat gatunków ryb morskich i

slodkowodnych. Pan profesor Popek powiedzial, ze dorobek naukowy Pana doktora Feya

stanowi zamkniety obszar wiedzy, a publikacje przedstawione jako osiagniecie naukowe to

potwierdzaja. Rozwój naukowy Habilitanta mozna uznac za wzorcowy. Zestawienie biblio

metryczne wartosci naukowej prac potwierdza wysoka jakos publikacji, wskazujac tez na

znaczny wklad Habilitanta w rozwój dyscypliny naukowej. Pan profesor Wolnicki

powiedzial, ze Habilitant bez watpienia jest uksztaltowanym i dojrzalym naukowcem w

dziedzinie biologii ryb, o budzacym uznanie dorobku naukowym. Habilitant publikuje
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czesto, regularnie i wylacznie w dobrych czasopismach z listy filadelfijskiej. Zwraca

uwage fakt, ze zainteresowania naukowe Habilitanta nie ograniczaja sie do problematyki

otolitów, lecz dotycza równiez wielu innych aspektów biologii ryb. Pan profesor

Chojnacki powiedzial, ze Pan doktor Dariusz Fey jest doskonalym przykladem

efektywnej i dobrze realizowanej drogi naukowej w instytucie "branzowym", gdzie role

inspirujaca mial bezposredni Przelozony, który uksztaltowal Jego specjalizacje i pózniej

sprzyjal w doskonaleniu warsztatu naukowego (staze, projekty badawcze, konferencje,

publikacje w czasopismach z wysokim IF). Pan profesor Jakubas w toku dyskusji

podkreslil stosunkowo wysokie wartosci bibliometryczne prac Pana doktora Feya

wskazujacych na dobra cytowalnosc wyników Jego badan. Wskazal równiez na osiagnie

dydaktyczne mimo braku sluzbowych obowi~ów dydaktycznych. Pan profesor Zietara

podkreslil fakt, ze Habilitant potrafil doskonale postawic sobie zadania naukowe dotyczace

testowania metodyki szacowania wieku ryb opartej o analize mikrostruktury otolitów

umozliwiajace precyzyjniejsze jej wykorzystanie.

2.1.6. Podsumowanie:

Przewodniczacy podsumowal dyskusje i stwierdzil, ze wszyscy czlonkowie Komisji

wysoko ocenili osiagniecie naukowe, pozostale dokonania naukowe oraz dorobek

organizacyjny i dydaktyczny Habilitanta, a zwlaszcza autorstwo i wspólautorstwo

publikacji naukowych, wskazniki bibliometryczne, kierowanie i udzial w naukowych

projektach krajowych i miedzynarodowych, nagrody i wyróznienia za dzialalnosc

naukowa. Wszyscy czlonkowie Komisji zgodnie stwierdzili, ze dorobek Habilitanta jest

znaczacym wkladem w rozwój nauk biologicznych. Nastepnie Przewodniczacy zarzadzil

jawne glosowanie nad uchwala zawierajaca opinie w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii Panu dr Dariuszowi Feyowi.

Wyniki glosowania: 7 glosów - tak, Oglosów - nie i Oglosów wstrzymujacych sie.

2.1.7. Opinia:

Komisja habilitacyjna, biorac pod uwage ocene osiagniecia naukowego oraz pozostalego

dorobku Habilitanta (dzialajac na podstawie art. 18a Ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r., Dz. U.

7



Nr 65, poz. 595 z pózno zm.), w glosowaniu jawnym w dniu 3 stycznia 2013 r. wyrazila

pozytywna opinie w sprawie nadania Panu dr Dariuszowi Feyowi stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

Gdansk, 2013-01-03

Czlonkowie Komisji:

prof.dr hab.KrzysztofFormieki...... ...a~. ~ .. .............

prof. UG, dr hab. Marek Zietara .".............................................

prof. dr hab. Tomasz Heese ... ...tI.v.~ """'''''''OfY ..............

prof. dr hab. Wlodzimierz Popek ~~: ... ...g.............

prof. UG, dr hab. Dariusz Jakubas. ~ ....

prof.drhab.JacekWolnicki ~....._.

prof. dr hab. JuliuszChojnacki y- ~ - L ~ l. . . .........................................................
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