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ZALACZNIK NR 1 DO UCHWALY

Komisji Habilitacyjnej powolanej decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i

Tytulów z dnia 7 pazdziernika 2013 roku

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego

dr Doroty Kuczynskiej- Wisnik z obszaru nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk

biologicznych w dyscyplinie biologia

Posiedzenie odbylo sie dnia 22 listopada 2013 roku w dziekanacie Wydzialu Biologii

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

Pani dr Dorota Kuczynska-Wisnik, urodzona w 1968 roku w Gdansku, ukonczyla studia na

Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii Uniwersytetu Gdanskiego uzyskujac z

wyróznieniem w 1992 roku tytul magistra biologii. Stopien doktora uzyskala w 200l roku na

podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Regulacja transkrypcji operonu szoku termicznego

ibpAibpB i funkcja bialek IbpA i IbpB", której promotorem byla pani prof. dr hab. Alina

Taylor. Prace zawodowa Habilitantka rozpoczela w 1993 roku w Katedrze Biochemii

Wydzialu BGiO (obecnie Wydzialu Biologii) Uniwersytetu Gdanskiego gdzie pracuje do

chwili obecnej.

l. Przebieg postepowania habilitacyjnego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulów powolala w dniu 7 pazdziernika 2013 roku

komisje habilitacyjna w skladzie:

1. prof. dr hab. Anna Skorupska

2. prof. UG, dr hab. Marek Zietara

3. prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-Krynicka

4. prof. dr hab. Józef Kur

5. prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska - recenzent,

6. prof. SGGW, dr hab. Malgorzata Lobocka - czlonek komisji,

7. dr hab.KatarzynaPotrykus - czlonekkomisji.

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego pani dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik

w obszarze nauk przyrodniczych, dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii.

- przewodniczaca komisji,

- sekretarz komisji,

- recenzent,

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

harmonogram postepowania habilitacyjnego. W dniu 22 pazdziernika 2013 roku

recenzenci oraz pozostali czlonkowie Komisji otrzymali poczta kurierska zestawy

dokumentów przekazanych przez Habilitantke. Jeden zestaw zostal wlaczony do akt

postepowania. Na stronie internetowej Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

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

Habilitantki, autoreferat, informacje o skladzie komisji habilitacyjnej oraz harmonogram

postepowania.

Recenzenci kolejno przeslali swoje opinie:

- prof. dr hab. Józef Kur - 8 listopada 2013 roku,

- prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska - 15 listopada 2013 roku,

- prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-Krynicka - 16 listopada 2013 roku.

W dniu 22 listopada 2013 zwolano posiedzenie Komisji Habilitacyjnej na Wydziale

Biologii Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku, ul. Wita Stwosza 59.

2. Posiedzenie Komisji

Przewodniczaca, prof. dr hab. Anna Skorupska, przywitala zebranych. Nastepnie,

otwierajac posiedzenie, zwrócila uwage, ze w postepowaniu habilitacyjnym dr Doroty

Kuczynskiej-Wisnik recenzje w wersji elektronicznej zostaly rozeslane do czlonków

Komisji. W zwiazku z tym poprosila Recenzentów o przedstawienie Komisji jedynie

najwazniejszych tez. Recenzje kolejno przedstawili: prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-

Krynicka, prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska i prof. dr hab. Józef Kur.

2.1. Ocena dorobku naukowego przez recenzentów

2.1.1. Osiagniecie naukowe

Osiagnieciem naukowym zgloszonym jako podstawa do rozpoczecia postepowania

habilitacyjnego byl cykl szesciu oryginalnych publikacji, spójnych tematycznie pod

wspólnym tytulem "Bialka IbpA i IbpB, jako elementy mechanizmu chroniacego

komórki Escherichia coli przed stresem oksydacyjnym".Prace zostaly opublikowane w

latach 2002-2010 w anglojezycznych czasopismach z tzw. listy filadeliijskiej tj.: Acta

Biochimica Polonica (2 prace), Microbiology SGM (3 prace) i Research in Microbiology
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(1 praca). Wszystkie prace sa wieloautorskie. Wedlug zamieszczonych oswiadczen udzial

Habilitantki w poszczególnych artykulach wynosil od 40 do 85% (srednio 67%).

Prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-Krynicka w recenzji stwierdzila, ze tematyka badan

przedstawionych w osiagnieciu naukowym Habilitantki jest nieslychanie spójna i jest

kontynuacja prac rozpoczetych podczas przygotowania rozprawy doktorskiej. Zagadnienia

wpisuja sie tez w ogólny profil badan prowadzonych od lat w Katedrze Biochemii UG, a

dotyczacych roli i mechanizmu dzialania bialek opiekunczych (klasa bialek szoku

termicznego) i proteaz w odpowiedzi komórek bakteryjnych na warunki stresowe. Pani

Profesor zauwaza, ze publikowane wyniki badan wzbudzily zainteresowanie innych grup

badawczych, co dokumentuje indeks cytowan prac. Potwierdza to ich wartosc naukowa i

wskazuje na istotne znaczenie rozwiazywanych przez autorów zagadnien. Recenzentka

stwierdza, ze wszystkie publikacje ukazaly sie w renomowanych czasopismach

naukowych, byly wiec uznane za wartosciowe przez recenzentów bedacych ekspertami w

reprezentowanej przez Habilitantke dziedzinie. Zdaniem Recenzentki nalezy zwrócic

uwage, ze analizy wykonane zostaly z zastosowaniem wielu strategii zarówno badan in

vitro jak i in vivo, odpowiednio dobranych do stawianych hipotez, co wskazuje na szeroki

wachlarz strategii badawczych jakimi posluguje sie Habilitantka. Podsumowujac, Pani

Profesor podkresla wysoka wartosc naukowa przedstawionych publikacji, które wraz z

innymi pracami nie wchodzacymi w sklad osiagniecia naukowego potwierdzily

zaproponowany model dzialania IbpA i IbpB, zgodnie z którym dwa male bialka

opiekuncze nie posiadajace aktywnosci ATPazowej, chronia w warunkach stresowych

nienatywne bialka przed degradacja i umozliwiaja ich refaldowanie przez inne bialka

opiekuncze. Wyjasnione zostaly takze róznice w mechanizmie dzialania pomiedzy IbpA i

IbpB. Za najwazniejsze Recenzentka uwaza jednak eksperymenty wskazujace na role

bialek opiekunczych w tworzeniu biofilmu, co wskazuje na bardzo skomplikowane sieci

powiazan pomiedzy funkcjonowaniem róznych bialek. Byly to niewatpliwie badania

nowatorskie.

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska w recenzji stwierdzila, ze w czterech z

szesciu oryginalnych prac dr Dorota Kuczynska-Wisnik jest pierwszym autorem, a w dwu

pozostalych trzecim i czwartym autorem. Na tej podstawie Pani Profesor wnioskuje, ze

Habilitantka w znaczacym stopniu uczestniczyla w koncepcji tych czterech prac, ich

planowaniu, analizie wyników oraz wspólredagowaniu manuskryptów i realizacji
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doswiadczen. W pozostalych dwóch artykulach, w których Habilitantka jest trzecim lub

czwartym autorem, jej udzial nie byl dominujacy. Wszystkie prace ukazaly sie w bardzo

dobrych czasopismach, co zdaniem Recenzentki gwarantuje, ze ocenione byly przez

niezaleznych recenzentów - specjalistów zajmujacych sie bialkami szoku termicznego, co

zwalnia recenzenta ze szczególowej ich oceny. Pani Profesor zauwazyla, ze Habilitantka

nie jest autorem korespondujacym w zadnej z prac wlaczonych do ocenianego osiagniecia

naukowego, co jednak niekoniecznie moze wskazywac na brak samodzielnosci i

dojrzalosci naukowej, ale moze byc wynikiem malej presji zespolu, w którym pracuje, na

usamodzielnianie sie pracowników naukowych. Pewna rekompensata braku bezposrednich

dowodów samodzielnosci naukowej byloby przedstawienie dalszych planów badawczych

Habilitantki. Dlatego tez miedzy innymi pani dr Dorota Kuczynska-Wisnik zostala

oficjalnie zaproszona na spotkanie Komisji. Podsumowujac, profesor Zakrzewska-

Czerwinska uwaza, ze najwazniejszymi, oryginalnymi osiagnieciami naukowymi

Habilitantki bylo: wykazanie, ze bialka IbpAB chronia komórki Eschericha coli przed

skutkami ekstremalnego szoku termicznego, zaproponowanie mechanizmu ochrony bialek

przed szokiem oksydacyjnym przy udziale IbpAB oraz wykazanie, ze bialka IbpAB

wplywaja na tworzenie biofilmu E. coli. To sklonilo Recenzentke do uznania, ze

Habilitantka dysponuje bardzo dobrym warsztatem pracy naukowej i potwierdzenia jej

samodzielnosci jako badacza.

Prof. dr hab. Józef Kur w recenzji zauwazyl, ze w publikacjach Habilitantka jest 4 razy

pierwszym, raz trzecim i raz czwartym autorem oraz, ze nie jest w zadnej publikacji

autorem korespondujacym. Pan Profesor dodal, ze udzial Habilitantki na wszystkich

etapach przygotowania prac wydaje sie dominujacy, choc niepotrzebnie zawyzony, a

ponadto oswiadczenia wspólautorów sa w niektórych przypadkach niespójne z opisem

udzialu Habilitantki. Tematyka prac dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik zwiazana jest z

badaniem udzialu malych bialek szoku termicznego modelowej bakterii Escherichia coli -
IbpA i IbpB, w ochronie komórki przed skutkami stresu oksydacyjnego. Bialka te

wspóldzialaja z innymi bialkami Hsp w kontroli procesu faldowania nowo

syntetyzowanych bialek, renaturacji denaturowanych polipeptydów w warunkach

stresowych lub ich degradacji, gdy uszkodzenie jest nieodwracalne. Recenzent zauwazyl

tez, ze zainteresowanie Habilitantki rola bialek IbpA i IbpB stanowi kontynuacje badan

rozpoczetych w trakcie realizacji rozprawy doktorskiej. Za osiagniecie Pan Profesor uwaza

uzyskanie interesujacych danych wskazujacych po raz pierwszy, ze .bialka IbpA i IbpB
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róznia sie powinowactwem do substratu oraz opisanie dzialania bialek IbpAB in vivo.

Ponadto Habilitantka wykazala, ze IbpAB chroni enzymy przed utrata aktywnosci nie

tylko poprzez ochrone przed nieodwracalna agregacja, ale równiez poprzez pomoc w

zachowaniu natywnej konformacji w agregatach. Habilitantka zaproponowala potencjalny

mechanizm ochronny, zgodnie z którym udzial IbpAB w ochronie bialek E. coli przed

stresem oksydacyjnym polega zarówno na bezposrednim oddzialywaniu z uszkodzonymi

bialkami, jak i na zapobieganiu powstawania reaktywnych form tlenu poprzez wiazanie

jonów miedzi. Habilitantka wysunela równiez hipoteze, ze IbpA i/lub IbpB nie uczestnicza

w usuwaniu z agregatów nieodwracalnie utlenionych bialek przeznaczonych do degradacji,

a ich dzialanie sprowadza sie do ochrony enzymów przed oksydacja i inaktywacja poprzez

utrzymanie enzymu w postaci rozpuszczalnej. Habilitantka przedstawila dowody na to, ze

IbpAB przyspieszaja powstawanie biofilmu E. coli hamujac posrednio produkcje indolu -
jednej z czasteczek sygnalowych, która zapobiega adhezji komórek do podloza, natomiast

niektóre antybiotyki w stezeniach subletalnych hamuja tworzenie biofilmu przez E. coli na

powierzchni PCV. Reasumujac, prof. Kur stwierdzil, ze otrzymane przez Habilitantke

wyniki sa wartosciowe i interesujace, a czesc z tych 1Jadanjestpionierska w Polsce. Mimo,

ze wklad Habilitantki w poszczególne prace nie byl we wszystkich przypadkach

dominujacy, to jednak poziom naukowy tych prac, ich znaczny wklad w rozwój biologii

molekularnej drobnoustrojów i ranga czasopism, w których zostaly opublikowane

jednoznacznie determinuja pozytywna ocene Pana Profesora.

2.1.2. Aktywnosc naukowa

Pozostaly dorobek naukowy dr Doroty Kuczynskiej-Wisnik to 3 prace (w tym 1

przegladowa napisana w jezyku polskim) wykonane w okresie przed doktoratem i 10

publikacji (w tym 2 przegladowe) wykonane po doktoracie. Ponadto Habilitantka jest

wspólautorem 12 komunikatów zjazdowych na konferencjach krajowych

miedzynarodowych.

Prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-Krynicka stwierdzila, ze tematycznie publikacje nie

wchodzace w sklad osiagniecia naukowego dotycza szeroko pojetych zagadnien

odpowiedzi bakterii na warunki stresowe. Czesc prac powstala we wspólpracy z zespolem

badawczym prof. K. Liberka z Katedry Biologii Molekularnej i Komórkowej

Miedzyuczelnianego Wydzialu Biotechnologii UG-GUMed. Habilitantka analizowala tez
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wspóldzialanie GrpE z IbpAB oraz wplyw trimetoprimu na proces agregacji bialek i role w

tym procesie bialek opiekunczych, a takze zagadnienia indukcji przez antybiotyki stresu

oksydacyjnego. Analizowala funkcjonowanie bakterii w stacjonarnej fazie wzrostu, co

ostatecznie doprowadzilo do rozpoczecia badania tzw. persisters, czyli subpopulacji

bakterii o zwolnionym metabolizmie. Te nowatorskie badania sa aktualnie kontynuowane

przez Habilitantke. Podsumowujac, Pani Profesor ocenia caly dorobek naukowy

Habilitantki pozytywnie uwazajac, ze prace Habilitantki maja autentyczna wartosc

merytoryczna. Jednoczesnie Recenzentka uznala, ze poniewaz przedstawione dokumenty

nie umozliwiaja oceny przygotowania Habilitantki do samodzielnego prowadzenia badan

nalezaloby zaprosic dr Kuczynska-Wisnik na rozmowe w czasie posiedzenia Komisji.

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska zauwaza, ze wszystkie prace

doswiadczalne Habilitantki, które nie weszly w sklad osiagniecia naukowego dotyczyly

bialek szoku cieplnego. Prace te zostaly opublikowane w bardzo dobrych czasopismach.

Ponadto Habilitantka byla wykonawca 4 projektów finansowanych przez MNiSW.

Habilitantka nie byla kierownikiem zadnego projektu poza badaniami wlasnymi na UG.

Nie wyglosila tez zadnego referatu na konferencji i nie odbyla zadnego stazu

zagranicznego. W podsumowaniu Recenzentka stwierdza, ze pani dr Dorota Kuczynska-

Wisnik ma bardzo dobry dorobek naukowy, który stanowi wazny wklad w rozwój biologii,

choc sama aktywnosc naukowa Habilitantki profesor Zakrzewska-Czerwinska ocenia jako

skromna.

Pan prof. dr hab. Józef Kur zauwaza, ze wszystkie oryginalne prace Habilitantki ukazaly

sie w miedzynarodowych czasopismach o wysokiej randze. Prace eksperymentalne, które

zostaly opublikowane przed doktoratem dotyczyly badan nad powstawaniem i usuwaniem

z komórki agregatów zdenaturowanych termicznie bialek oraz badan nad regulacja

ekspresji genów ibpA i ibpB. Prace opublikowane po obronie rozprawy doktorskiej

reprezentuja bardzo spójna tematyke zwiazana z odpowiedzia komórki bakteryjnej na

stres. Pan Profesor zwrócil uwage, ze w siedmiu z tych prac Habilitantka nie pelni

dominujacej roli (nie jest pierwszym autorem). Jedynie dosc znaczacy wklad Habilitantki

widoczny jest w pracy w PLoS ONE (2012), w której jest jednym z pomyslodawców pracy

i wykonawca czesci doswiadczen. W pracy tej wykazano, ze wzrost liczby komórek

persisters (czyli subpopulacji obejmujacej bakterie o zwolnionym metabolizmie i

podwyzszonej tolerancji na antybiotyki) jest skorelowany z pozi~mem agregatów
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bialkowych pojawiajacych sie w starzejacych sie hodowlach bakteryjnych. Pan Profesor

uwaza tez, ze stosunkowo nieliczne doniesienia (12) na kongresach i zjazdach

miedzynarodowych i krajowych, swiadcza o stosunkowo niskiej aktYwnosciHabilitantki w

tYm obszarze. Podsumowujac, Pan Profesor stwierdza, ze dorobek naukowy Habilitantki

stanowi istotny wklad w rozwój biologii molekularnej bakterii, szczególnie w badaniach

mechanizmów faldowania bialek, regulacji tego procesu i mechanizmów odpowiedzi

komórki na stres. Na podkreslenie zasluguje zastosowanie w tYm celu róznorodnych i

nowoczesnych narzedzi biologii molekularnej.

2.1.3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspólpracy

miedzynarodowej

Pani dr Dorota Kuczynska-Wisnik pelni obowiazki dydaktyczne od 1994 roku. Prowadzila

cwiczenia z Biochemii, z Fizyki z elementami biofIzyki oraz pracownie dyplomowa dla

studentów Biologii. Przygotowala i prowadzila wyklad "Metody znakowania czasteczek

biologicznych" oraz wyklad monografIczny "Wspólczesne metody biologii molekularnej".

Habilitantka byla promotorem 5 prac magisterskich oraz sprawowala opieke merytoryczna

nad 2 pracami licencjackimi. Byla koordynatorem w ramach Katedry Biochemii UG

Baltyckiego Festiwalu Nauki, "Nocy Biologów", Dni otwartych na Wydziale Biologii UG.

Przygotowala i realizowala od 2010 r. wyklady promujace wiedze biologiczna pt.

"Wspólczesne metody biologii molekularnej, czyli jak znalezc przestepce" w ramach

projektu "Zapros naukowca do szkoly". W ramach projektu "Poznaj prace biologa"

przedstawila 6 wykladów dla uczniów szkól srednich.

Prof. dr hab. Elzbieta Jagusztyn-Krynicka ocenila dzialalnosc dydaktyczna Habilitantki

jako standardowa dla adiunktów uniwersyteckich. Jednoczesnie Recenzentka zauwazyla

dzialalnosc Habilitantki na polu popularyzacji wiedzy, która obejmowala zorganizowanie i

przeprowadzenie cyklu wykladów i warsztatów dla licealistów.

Prof. dr hab. Jolanta Zakrzewska-Czerwinska zauwaza, ze dwukrotnie Habilitantka

otrzymala zespolowa nagrode Rektora UG. Ponadto uwaza, ze choc Habilitantka nie

wykazala sie aktywnoscia w zakresie wspólpracy miedzynarodowej to jej dorobek w

zakresie dydaktyki i popularyzacji jest znaczacy.
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Prof. dr hab. Józef Kur zauwazyl, ze Habilitantka nie wspólpracuje z zadllym partnerem

zagranicznym oraz trudno znalezc informacje o wspólpracy z krajowymi osrodkami

naukowymi.

2.2. Dane bibliometryczne

W dokumentacji wymaganej do postepowania habilitacyjnego z wrzesnia 2013 roku, pani

dr Dorota Kuczynska-Wisnik podala, ze wedlug bazy Web of Science sumaryczny IF

wszystkich publikacji wynosil 46.4 (13.4 dla publikacji wchodzacych w sklad osiagniecia

naukowego), a w punktacji MNiSW 435 (145 dla publikacji wchodzacych w sklad

osiagniecia naukowego), publikacje te cytowane byly 298 razy (103 razy cytowane byly

publikacje wchodzace w sklad osiagniecia naukowego), a indeks Hirscha wynosil 9. Ta

sama baza sprawdzona w dniu dzisiejszym indeksuje 17 prac Habilitantki, które cytowane

sa 304 razy (272 bez autocytowan). Indeks H nie zmienil sie i wynosi 9. Najlepiej

cytowana praca (87 cytowan) jest artykul: Laskowska E., Kuczynska-Wisnik D., Skórko-

Glonek J., Taylor A. 1996. Degradation by proteases Lon, CIp and HtrA, of Escherichia

coli proteins aggregated in vivo by heat shock; HtrA protease action in vivo and in vitro.

Mol. Microbiol. 22: 555-571, który byl pierwsza praca opublikowana przez Habilitantke,

przy wkladzie pracy ocenionym na 25%.

2.3. Rozmowa z dr Dorota Kuczynska- Wisnik

Na posiedzenie Komisji zostala zaproszona pani dr Dorota Kuczynska-Wisnik. Pani

profesor Skorupska poprosila Habilitantke o przedstawienie swoich planów badawczych.

Habilitantka wyjasnila, ze zamierza wziac udzial w jednym z kolejnych konkursów

grantowym NCN. Nastepnie czlonkowie Komisji poprosili o wyjasnienie sposobu

szacowania udzialu wspólautorów w pracach. Habilitantka wyjasnila, ze udzial

wspólautorów zostal oszacowanypoprawnie i uwzglednial charakter ich udzialu.

2.4. Dyskusja

Przewodniczaca Komisji poprosila o opinie na temat osiagniecia naukowego, dorobku

naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Hab~litantki.Glos kolejno zabrali wszyscy

czlonkowie komisji. Prof. SGGW, dr hab. Malgorzata Lobocka po zapoznaniu sie z

przedstawionymi do oceny przez dr Dorote Kuczynska-Wisnik materialami oraz opiniami

Recenzentów przychyla sie do ich jednoglosnej opinii stwierdzajacej, ze dorobek naukowy

Habilitantki wraz jej osiagnieciem naukowym stanowi istotny wklad do wiedzy w zakresie
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biologii, a w szczególnosCi do wiedzy na temat mechanizmów dzialania malych bialek

szoku cieplnego. W sumarycznej ocenie osiagniec Habilitantki Pani Profesor zauwaza, ze

widoczny jest wysoki poziom naukowy prac Habilitantki, który móglby wedlug Pani

Profesor stanowic rekompensate za brak stazu naukowego, wspólpracy miedzynarodowej

oraz kierowania pozauczelnianymi projektami badawczymi. Dr hab. Katarzyna Potrykus

zgodzila sie z pozostalymi czlonkami komisji, co do niezaprzeczalnej wartosci prac

wchodzacych w sklad osiagniecia naukowego Habilitantki. Zwrócila takze uwage, iz

mimo, ze pani dr D. Kuczynska-Wisnik nie byla kierownikiem zadnego projektu NCN, to

jednak uzyskala finansowanie w ramach Badan Wlasnych UG. Wykazala sie wiec

samodzielnoscia i checia brania odpowiedzialnosci za wlasne badania. Byc moze nie

aplikowala o finansowanie badan w zakresie krajowym, gdyz jest czescia zespolu, który

takie finansowanie juz uzyskal. Prof. UG, dr hab. Marek Zietara zwrócil uwage, ze w

wielu miejscach dzialalnosci naukowej Habilitantki jest rzeczywiscie trudno byc pewnym

jej pelnej samodzielnosci w dotychczasowym dzialaniu. Zdaniem Pana Profesora jest to

wynik zbiegu róznych okolicznosci w drodze naukowej Habilitantki. Pan Profesor jednak

uwaza, ze wysoka jakosc naukowa projektów, w których Habilitantka brala udzial oraz

rzetelnosc zespolu, w którym pracuje gwarantuja jej dalszy rozwój naukowy. Wszyscy

Recenzenci jednomyslnie pozytywnie oceniaja wartosc merytoryczna osiagniecia

naukowego oraz calosci dorobku naukowego Habilitantki. Jednoczesnie wyrazili

watpliwosci dotyczace samodzielnosci naukowej Habilitantki, które zostaly jednak

czesciowo wyjasnione podczas bezposredniej rozmowy z dr Dorota Kuczynska-Wisnik.

Przewodniczaca podsumowala dyskusje i stwierdzila, ze czlonkowie Komisji dokonali

wnikliwej analizy osiagniecia naukowego i dorobku naukowego, dydaktycznego i

organizac)jnego Habilitantki, podkreslajac zarówno pozytywne aspekty, jak i slabe strony

Jej dotychczasowej dzialalnosci.

2.5. Glosowanie

Przewodniczaca zarzadzila jawne glosowanie uchwaly w sprawie nadania dr Dorocie

Kuczynskiej-Wisnik stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie

biologia.

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

Komisja habilitacyjna, biorac pod uwage ocene osiagniecia naukowego oraz pozostalego

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

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 f., Dz. U. Nr 65,

poz. 595 z pózno zm.), w glosowaniu jawnym w dniu 22 listopada 2013 f. wyrazila

jednoglosnie pozytywna opinie w sprawie przedlozenia wniosku Wysokiej Radzie

Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego o nadanie dr Dorocie Kuczynskiej-Wisnik

stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

:::::::Z::'::~:PSka Li@:...~ .?~............

Sekretarz Komisji

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

Gdansk, 2013-11-22
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