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Ocena osiagniec naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego

dr Iwony Glazewskiej

Do oceny przedstawiono nastepujace materialy:

1. Autoreferat zawierajacy informacje o posiadanych stopniach naukowych i zatrudnieniu w

jednostkach naukowych, wykaz publikacji stanowiacych podstawe postepowania habilitacyjnego

wraz z ich zwiezlym omówieniem;

2. Wykaz opublikowanych prac naukowych, informacje o innych osiagnieciach (dydaktycznych,

wspólpracy naukowej oraz popularyzacji nauki);

3. Kopie prac wchodzacych w sklad osiagniecia naukowego oraz kopie innych publikacji;

zarówno naukowych jak i popularyzatorskich;

4. Oswiadczenia wspólautorów.

Pani dr Iwona Glazewska ukonczyla studia na Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie na

Wydziale zootechnicznym w 1980 r. Po 2 latach pracy na macierzystej uczelni do 1990 r.

pracowala w szeregu placówek nienaukowych; a od 1990 r. jest zatrudniona na (obecnym)

Wydziale Biologii Uniwersytetu Gdanskiego (poprzednio Wydzial Biologii Geografii i

Oceanologii); poczatkowo jako specjalista a od 2003 r. jako adiunkt. Uzyskala stopien doktora

nauk biologicznych w 2000 roku na podstawie rozprawy "Zastosowanie analizy udzialu

zalozycieli do oceny zróznicowania genetycznego nielosowo kojarzacej sie populacji na

przykladzie koni czystej krwi arabskiej". Promotorem byl prof. dr hab. Tadeusz Jezierski.

Zainteresowanie zagadnieniem oceny rodowodów kontynuowala w okresie po doktoracie.

OCENA OSIAGNIECIA NAUKOWEGO

Przedstawione do oceny osiagniecie naukowe bedace podstawa postepowania habilitacyjnego p.t.

"Wykorzystanie mitochondrialnego DNA w badaniach wybranych populacji

rodowodowych" sklada sie z trzech prac eksperymentalnych opublikowanych w czasopismach
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Genetics Selection Evolution (IF = 1.735), Czech Joumal of Animal Science (IF 0.922) i Archiv

Tierzucht (IF 0.463) oraz dwóch prac przegladowych Gedna z nich obejmuje tez analize

sekwencji dostepnych w bazach danych) w pismach Livestock Science (IF = 1.295) oraz Animal

Genetics (IF 2.584) W czterech pracach habilitantka jest pierwszym autorem i jej wklad jest

przez nia oceniany jako 50-80%, co jest zgodne z oswiadczeniami wspólautorów; zas w jednej

pracy jest jedynym autorem. Prace te zostaly opublikowane w latach 2007 - 2013 i do tej pory na

podstawie danych zebranych przez habilitantke (po wykluczeniu autocytowan) byly cytowane

okolo 20 razy.

Publikacje skladajace sie na osiagniecie naukowe dotycza zgodnie z nazwa badania rodowodów z

wykorzystaniem sekwencji niewielkiego kawalka mitochondrialnego DNA u koni arabskich oraz

dwóchrasachpsów- ogara polskiego i hovawartów. Przeprowadzone badania pozwolily autorce

na wyciagniecie wniosków dotyczacych pochodzenia populacji i sprawdzania rodowodów oraz

ustalania czy dana rasa nie jest zbytnio wsobna; zreszta to zagadnienie w odniesieniu do psów

jest ladnie opisane przez dr Glazewska w opisie osiagniecia naukowego jako "pulapka

genetycznejniemoznosci"- wiadomodobrze,ze wiele ras psów ma obciazeniagenetycznena

które nie prowadzono selekcji ale które zostaly niechcacy wyselekcjonowane przy uzyskiwaniu

pozadanych cech fenotypowych.

Osiagniecie naukowe nie odbiega od prac publikowanych w dziedzinie analizy rodowodów

zwierzat takich jak psy czy konie; w zasadzie w wiekszosci prac nie wychodzi sie poza

mitochondrialny DNA. Choc znana jest od 2006 r. sekwencja chromosomu Y psa nie ma prac ja

wykorzystujacych do analizy rodowodów. Zreszta dr Glazewska zdaje sobie sprawe z

ograniczania sie do tej jednej metody badania rodowodów korzystajac tylko z sekwencji

krótkiego kawalka DNA mitochondrialnego. W sumie ta grupa prac moze byc ujeta pod

wspólnym tytulem choc te prace dotycza 3 róznych badanych ras (a zarazem dwóch gatunków).

Ocena pozostalych osiagniec naukowo-badawczych

Poza pracami bedacymi stanowiacymi osiagniecie naukowe dr Glazewska jest wspólautorem 8

prac opublikowanych w czasopismach z listy JCR i 6 prac w czasopismach nie znajdujacych sie

na tej liscie. Nie bede zajmowac sie zdeponowanymi sekwencjami ani bazami rodowodowymi

czy listami miotów psów badanychprzez habilitantkeras - nie sa to osiagniecianormalnie
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wlaczane do dorobku naukowego. 3 prace z listy JCR i 3 z drugiej grupy prac ukazaly sie do

2002 roku wlacznie czyli przed doktoratem- wiec takze nie bede sie do nich odnosic. Z

pozostalych prac z listy JCR (o IF od nieokreslonego dla jednej pracy do 078-1.36 dla czterech

pozostalych) dotycza one z wyjatkiem jednej tematów zwiazanych z osiagnieciem naukowym -

analizy rodowodów i inbredu u koni arabskich oraz róznorodnosci u ogarów polskich. Jedna

praca dotyczy badania polimorfizmów markerów bialkowych podobnie zreszta jak prace z listy

JCR opublikowane przed doktoratem. Udzial swój w tych publikacjach dr Glazewska okresla na

30-90% i oczywiscie na 100% w 2 publikacjach jednoautorskich. Prace te stanowia dobre

uzupelnienie badan prowadzonych w ramach osiagniecia habilitacyjnego; i choc dziedzina, w

której prowadzi badania habilitantka jest dosc waska jednak w sumie jej prace byly cytowane

kilkadziesiat razy a indeks Hirscha wynosi 5.

Pani dr Glazewska kierowala 2 wewnetrznymi grantami Uniwersytetu Gdanskiego w latach

2005-6 i 2009; brak jakichkolwiek grantów KBN/Ministerstwa Nauki itd.

Wyglosila po doktoracie 3 referaty na konferencjach krajowych i prezentowala 9 plakatów na

konferencjach (w tym na 3 konferencjach miedzynarodowych) .

Dorobek ten mozna okreslic jako dosc skromny i monotematyczny jednak nalezy tez pamietac ze

prace te publikowane byly w okresie 11 lat przez niewielka grupe i pani dr Glazewska jest 1

autorem (lub czasemjedynym) w prawie wszystkich pracach.

Dr Glazewska nie podala listy osób/instytucji, z którymi wspólpracowala/wspólpracuje ale

wynika ona z zalaczonych publikacji. W pracach przed doktoratem w dwóch sa wspólautorzy z

zagranicy (Wielka Brytania i Ghana). Nie znalazlam zadnej wspólpracy miedzynarodowej w

pracach wykonanych po doktoracie ale w Polsce wspólpracuje scisle z Instytutem Genetyki i

Hodowli Zwierzat PAN w Jastrzebcu.

Nie odbyla tez zadnych stazy zagranicznych.

Byla kilkanascie razy proszona o wykonywanie recenzji dla czasopism znajdujacych sie na liscie

JCR co niewatpliwie o uznaniu dla jej wiedzy.

Dorobek dydaktyczny oraz popularyzacyjny

Dr Glazewska choc pracuje na uczelni nie prowadzi zajec i ich nie prowadzila w zwiazku z

zatrudnieniem najpierw na stanowisku specjalisty a nastepnie na stanowisku naukowym (nie
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naukowo-dydaktycznym). Byla opiekunem jednej pracy magisterskiej w 2010 r. Ocena dorobku

dydaktycznegoprzy habilitacjijest sprawa dosc formalna- pracownicyuczelni na ogól maja

znaczny bo musza prowadzic zajecia natomiast pracownicy instytutów badawczych zazwyczaj

bardzo skromny bo musza chciec je prowadzic. Tu mimo miejsca zatrudnienia sytuacja jest

raczej podobna do sytuacji pracownika instytutu badawczego. Natomiast dorobek

popularyzacyjny jest spory i choc nie wiem do konca czy artykuly w czasopismie "Kon polski"

oraz "Pies" i "Ogar i gonczy" nie sa typowa popularyzacja, ale jednak mysle, ze za to nalezy je

uznac - pani dr Glazewska dzieli sie swoja wiedza z o hodowli koni arabskich i psów. Umiescila

tez kilka wpisów dotyczacych tych tematów na portalach internetowych. Kilkakrotnie brala

udzial w Baltyckim Festiwalu Nauki i od paru lat prowadzi wyklady dla szkól w cyklu "Zapros

naukowca do szkoly". Brala tez raz udzial w pracach Olimpiady Biologicznej jako recenzent.

Uwazam wiec, ze ten dorobek jest bardzo dobry; widac zaangazowanie w badania naukowe i ich

przekazywanie dosc szerokiej grupie odbiorców; jest to nieczesto spotykane wsród naukowców i

zasluguje na uznanie.

WNIOSEK KONCOWY

Biorac pod uwage osiagniecia naukowe, organizacyjne i dydaktyczne oraz caloksztah dorobku

naukowego dr Iwony Glazewskiej uwazam, ze spelniaja one kryteria stawiane kandydatom do

stopnia doktora habilitowanego, choc przyznaje ze to spelnienie jest w stopniu dostatecznym.

Brakuje mi prób rozszerzenia metodyki badan a takze wspólpracy z innymi osrodkami, które by

moze wniosly inne podejscie do zagadnienia. Sam dorobek, choc zauwazony na swiecie nie jest

bogaty ani pod wzgledem ilosciowym ani pod wzgledem IF czasopism, w których byly

publikowane prace. Jednak ostatecznie oceniam to pozytywnie.

Dorobek naukowy i dydaktyczny dr Iwony Glazewskiej spelniaja warunki okreslone w art. 16

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki z pózniejszymi zmianami i wnioskuje o dopuszczenie habilitantki do

dalszych etapów postepowania habilitacyjnego.
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