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OCENA OSIAGNIEC NAUKOWO-BADAWCZYCH, DOROBKU DYDAKTYCZNEGO

I POPULARYZATORSKIEGO ORAZ WSPÓLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

DR DOROTY KUCZYNSKIEJ-WISNIK

Oceny dokonalam w oparciu o nastepujace materialy:

1. Autoreferat, w którym zawarto:

. wykazpublikacjistanowiacychosiagniecienaukoweorazomówieniemcelunaukowego

poszczególnychprac i osiagnietychwyników

. opis wkladu Habilitantki w powstawaniu tych prac oraz ich naukometryczne parametry (IF,

cytowania)

. omówienie pozostalych osiagniec naukowo-badawczych orazopis wkladu Habilitantki w

powstawaniu tych osiagniec.

. wykaz projektów badawczych, w których Habilitantka byla wykonawca

2. Kopie publikacji stanowiacych osiagniecie naukowe.

3. Oswiadczenia wspólautorów publikacji.

4. Informacje dotyczace dorobku dydaktycznego i

miedzynarodowej i krajowej.

popularyzatorskiego oraz wspólpracy

5. Kopia dokumentów stwierdzajacych posiadanie stopnia doktora.
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Dr Dorota Kuczynska-Wisnik przygotowala powyzsze materialy i dokumenty wedlug

formalnych wymogów zawartych w ustawie o stopniach i tytulach naukowych.

Dr Dorota Kuczynska-Wisnik jest absolwentka Wydzialu Biologii, Geografii i Oceanologii

Uniwersytetu Gdanskiego. Studia ukonczyla z wyróznieniem w 1992 roku, a roku 1993

rozpoczela prace na etacie asystenta w Katedrze Biochemii Wydzialu Biologii, Geografii i

Oceanologii Uniwersytetu Gdanskiego, gdzie do dzis pracuje. Prace doktorska pt.: "Regulacja

transkrypcji operonu ibpAibpB i rola bialek IbpA i IbpB" wykonala pod kierunkiem prof. dr hab.

Aliny Taylor. Dyplom doktora nauk biologicznych w zakresie biologii uzyskala w 2001 roku.

OCENA OSIAGNIECIA NAUKOWEGO

Osiagnieciem naukowym przedstawionym przez dr Dorote Kuczynska-Woznik jest zbiór

szesciu prac zatytulowany ,,Bialka IbpA i IbpB, jako elementy mechanizmu chroniacego

komórki Escherichia coli przed stresem oksydacyjnym". Temat ten jest kontynuacja badan,

których wyniki przestawione zostaly w pracy doktorskiej dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik. Nalezy

jednak podkreslic, ze wyniki zawarte w habilitacji stanowia odrebny spójny zakres tematyczny.

W czterech z szesciu oryginalnych praca dr Dorota Kuczynska-Wisnik jest pierwszym autorem,

a w dwu pozostalych trzecim i czwartym autorem. Prace te zostaly opublikowane na przestrzeni

8 lat. Wszystkie prace opublikowane sa w miedzynarodowych czasopismach znajdujacych sie

na liscie JCR. Bibliometryczne parametry tych prac przestawiono ponizej w tabeli. Kazda z

oryginalnych prac jest autorstwa od trzech do siedmiu osób. Udzial dr Doroty Kuczynskiej-

Wisnik pracach, w których jest pierwszym autorem jest zasadniczy: od 75-85%. Do

dokumentacji dolaczono oswiadczenia wspólautorów, które potwierdzaja dominujacy wklad dr

Doroty Kuczynskiej-Wisnik w powstawaniu tych czterech prac. Na tej podstawie mozna

wnioskowac, ze dr Dorota Kuczynska-Wisnik w znaczacym stopniu uczestniczyla w koncepcji

tych czterech prac, ich planowaniu, analizie wyników oraz wspólredagowaniu manuskryptów i

realizacji doswiadczen. W pozostalych dwóch artykulach dr Dorota Kuczynska-Wisnik jest

trzecim lub czwartym autorem, a swój udzial w tych pracach ocenia na 40%. Pierwszym

autorem tych dwu prac jest zmarla w ubieglym roku dr Ewelina Matuszewska i dlatego dr hab.

Ewa Laskowska (autor korespondujacy obu prac) podjela sie oceny wkladup. Matuszewskiej w

te prace. Jedyna drobna niescisloscia pomiedzy oswiadczeniami dr hab. Ewy Laskowskiej oraz
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dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik jest rysunek 4 opublikowany w Acta Biochimica Polonica w

roku 2009; wedlug dr hab. Ewy Laskowskiej dr Ewelina Matuszewska wykonala czesc

doswiadczen do rysunku 4 (który sklada sie z czesci a i b), natomiast dr Dorota Kuczynska-

Wisnik podala, ze wykonala czesc doswiadczen do rysunku 4b. Moim zdaniem oswiadczenie

dotyczace tego rysunku powinno byc bardziej precyzyjne.

Wszystkie artykuly dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik opublikowane zostaly w dobrych i

bardzo dobrych czasopismach specjalistycznych - sredni IF tych prac wynosi 2,2. Trzy z szesciu

oryginalnych prac pochodza z ostatnich trzech lat i dlatego sa malo cytowane. Prace te byly

oceniane przez niezaleznych recenzentów- specjalistów zajmujacych sie bialkami szoku

termicznego - co zwalnia mnie ze szczególowej ich oceny.

Tab. Bibliometryczna analiza prac wchodzacych w sklad osiagniecia naukowego dr Doroty

Kuczynskiej-Wisnik.

Dr Dorota Kuczynska-Wisnik, oprócz przedlozonych prac, zalaczyla Autoreferat, w którym

omówila szczególowo historie swoich odkryc na tle literatury przedmiotu szczególna uwage

skupiajac na przeslankach jakie sklonily ja do podjecia okreslonych badan na bialkami IbpAB.

Taki polemiczny sposób omówienia wlasnych wyników jest interesujacy i dobrze sie go czyta.

Pewnym mankamentem Autoreferatu jest brak wstepu, paru wprowadzajacych zdan na temat

bialek IbpAB.

Lp Praca Udzial [%] IF Cytowania

1 Kuczynska-Wisnik i wsp., Microbiology, 2002 75 2,9 40

2 Kuczynska-Wisnik i wsp., Acta Biochem. Pol., 80 1,0 16
2004

3 Matuszewska i wsp., Microbiology, 2008 40 2,8 25

4 Matuszewska i wsp., Acta Biochem. Pol., 2009 40 1,3 3

5 Kuczynska-Wisnik i wsp., Microbiology, 2010 85 2,9 14

6 Kuczynska-Wisnik i wsp., Res. Microbiol., 2010 80 2,4 9

SUMA 13,3 107
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Dr Dorota Kuczynska-Wisnik nie jest autorem korespondujacym zadnej z prac wlaczonych

do ocenianego osiagniecia naukowego, co niekoniecznie dowodzic moze braku samodzielnosci i

dojrzalosci naukowej Habilitantki. Powodem takiego stanu rzeczy moze byc mala presja

srodowiska na usamodzielnianie sie pracowników naukowych. Pewna rekompensata braku

bezposrednich dowodów samodzielnosci naukowej byloby przedstawienie w Autoreferacie

dalszych planów badawczych Habilitantki, ale niestety nie zostaly one ujawnione.

Jako najwazniejsze, oryginalne osiagniecia naukowe uwazam:
. wykazanie, ze bialka IbpAB chronia komórki Eschericha coli przed skutkami

ekstremalnegoszokutermicznego

zaproponowaniemechanizmuochronybialekprzed szokiemoksydacyjnymprzy udziale.

.
IbpAB

wykazanie, ze bialka IbpAB wplywaja na tworzenie biofilmu E.coli.

Podsumowujac uwazam, ze przedstawione prace naukowe wchodzace w sklad

osiagniecia naukowego pozwalaja ocenic Habilitantke jako samodzielna badaczke, która

dysponuje bardzo dobrym warsztatem pracy.

OCENA AKTYWNOSCI NAUKOWO-BADAWCZEJ

Calkowity dorobek publikacyjny dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik obejmuje 15 prac

doswiadczalnych (z tego 13 po uzyskaniu stopnia doktora, w tym 6 przedstawionych w jako

osiagniecie naukowe), 2 przegladowe oraz 2 rozdzialy do ksiazek. Ponadto jest wspólautorem 12

komunikatów zjazdowych na konferencjach miedzynarodowych i krajowych. Wszystkie prace

doswiadczalne opublikowane zostaly w miedzynarodowych czasopismach specjalistycznych

(sumaryczny IF 46) i byly cytowane 298 razy (indeks Hirscha H=9). Po doktoracie prace

doswiadczalne, z wyjatkiem tych, które weszly w sklad osiagniecia naukowego, dotyczyly

równiez bialek szoku cieplnego. Wedlug oswiadczen Habilitantki jej wklad w te prace byl

równiez znaczacy.

Dr Dorota Kuczynska-Wisnik byla glównym wykonawca czterech projektów

badawczych fmansowanych przez MNiSW.
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Dr Dorota Kuczynska-Wisnik nie byla kierownikiem zadnego projektu (oprócz badan

wlasnych UO). Nie wyglosila zadnego referatu na konferencji ani nie odbyla zadnego stazu

zagramcznego.

Podsumowujac, oceniam dorobek naukowy dr Doroty Kuczynskiej- Wisnik po

uzyskaniu stopnia doktora jako bardzo dobry i uwazam, ze stanowi on wazny wklad

Habilitantki w biologie. Natomiast aktywnosc naukowa Habilitantki oceniam jako

skromna.

OCENA DOROBKU DYDAKTYCZNEGO I POPULARYZATORSKIEGO ORAZ

WSPÓLPRACY MIEDZYNARODOWEJ

Dr Dorota Kuczynska-Wisnik nie byla promotorem zadnej pracy licencjackiej, natomiast

byla promotorem pieciu prac magisterskich. Biorac pod uwage ponad lO-letni staz Habilitantki

na etacie adiunkta oraz prace na uczelni jest to skromny dorobek dydaktyczny. Z drugiej strony

dr Dorota Kuczynska-Wisnik aktywnie uczestniczy w zajeciach dydaktycznych prowadzac

cwiczenia z biochemii i fizyki z elementami biofizyki oraz dwa wyklady w tym jeden

monograficzny (Metody znakowania czasteczek biologicznych). Ponadto Habilitantka

uczestniczyla w realizacji wykladu promujacego wiedze biologiczna oraz byla koordynatorem (z

ramienia Katedry Biochemii UO) Bahyckiego Festiwalu Nauki.

Dr Dorota Kuczynska-Wisnik otrzymala dwukrotnie nagrode zespolowa Rektora UO.

Podsumowujac, uwazam, ze dorobek dr Doroty Kuczynskiej- Wisnik w zakresie

dydaktyki, popularyzacji nauki spelnia wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego. Jednakze Habilitantka nie wykazala sie aktywnoscia

wspólpracy miedzynarodowej.

w zakresie

WNIOSKI KONCOWE

Wyniki badan dr Doroty Kuczynskiej-Wisniak wzbogacaja nasza wiedze dotyczaca

waznych bialek szoku cieplnego.
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Biorac pod uwage caloksztah dorobku dr Doroty Kuczynskiej-Wisniak uwazam, ze

spelnione zostaly kryteria stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego, okreslone w

art. 18aust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pózniejszymi zmianami), w

brzmieniu ustalonym Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. (Dz. U. Nr 84, poz. 455). Wydaje mi sie,

ze wysoki poziom naukowy prac wchodzacych w sklad habilitacji oraz pozostalych prac

rekompensuje niska aktywnosc grantowa Habilitantki (nie byla kierownikiem zadnego projektu)

oraz brak wspólpracy miedzynarodowej. Wnioskuje o nadanie dr Dorocie Kuczynskiej-Wisnik

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia.

Jolanta Zakrzewska-Czerwinska


