
Poznari, 7 lutego 2020 r.

Uchwala Komisji ds. postqpowania habilitacyjnego dr Malgorzaty Szczepaniak

Komisja ds postepowania habilitacyjnego dr Malgozaty szczepaniak zostala powolana w
dniu 7.1 1 .20'19 r. przez centralnq Komisjg do Spraw Stopni i rytul6w na podstawie art. 1ga
ust. 5 ustawy z dnia '14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. u. z 2o1l t. poz. 1 799, tekst jednolity). Jednoczesnie
centralna Komis.ia wyznaczyla Radg wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM do
pzeprowadzenia w/w postqpowania habilitacyjnego.

sl
Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego na posiedzeniu w dniu T lutego 2o2o r. dzialaiqc
zgodnie z w/w ustawq, na podstawie Rozporzqdzenia Ministra Nauki i szkolnictwa wy2szego
z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w pzeprowadzenia
czynnosci w przewodzie doktorskim, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu o
nadanie tytulu profesora (Dz.u. 2o18 poz. 261), po przedstawieniu recenzji osiqgniei
naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych oraz po zapoznaniu sie z autoreferatem
habilitantki, w giosowaniu jawnym, w obecnosci siedmiu czlonk6w komisji, podjgla uchwalg
pozytywnie opiniuiqcq wniosek o nadanie dr Malgozacie szczepaniak, pracownikowi
wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, stopnia doktora habilitowanego nauk
scislych i pzyrodniczych, w dyscyplinie nauk o ziemi isrodowisku (pzy obecnoSci siedmiu
czlonk6w Komisji oddano 4 glosy,,tak", 2 glosy,,nie" i 1 glos wstzymujqcy sig).

s2
lntegralnq czgSciq uchwaly jest zalqcznik stanowiqcy jej uzasadnienie.

s3
Poryzsza uchwalq, wraz z pelnE dokumentaciq postQpowania habilitacyjnego, komisja
pzedklada Radzie Dyscypliny Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM.
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ZalEcznik

UZASADNIENIE UCHWALY KOMISJI HABILITACYJNEJ
w sprawie wniosku o nadanie dr Malgozacie Szczepaniak

stopnia doktora habilitowanego nauk Scislych i pzyrodniczych,
w dyscyplinie nauk o Ziemi isrodowisku

. ..... Przedmiotem oceny. stanowiqcej podstawe do sformulowania opinii komisji
habilitacylnej w sprawie wniosku dr Malgozaty Szizepaniak o nadanie .toinr" aortor"
habilitowanego byly: (i) ocena osiqgnigcia naukowego, (ii) ocena pozostatego doiobru
naukowego oraz (iii) ocena dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej. Komisja nauilitacylna
zapoznala sig z materialami dotyczqcymi postgpowania nabilitaiyjnego or ruifiozaty
szczepaniak: autoreferatem, wykazem prac naukowych opublikowanyth 

-pzez 
habititantxe,

r.e.ce1l.aryi pzygotowanymi pzez recenzent6w powolanych w postgpowaniu hauiritalynym
!dr. h?.! Macieja Bojanowskiego, prof. dr. hab Marka Micnarika icii. nao. ngaiy d;c!.aL
czernikiewicz) r zgodnie stwierdzira, ze dokumentacja wniosku nie budzr zlsttezeri poo
wzglgdem formarnym. Zgodnie z obowiqzujqcymi przepisami, czronkowie komisji
wypowiedzieli siq wczesniej co do zasadnosci pzeprowadzenia rozmowy z rrioiiiiantti
uzn4Ec,2e nie jest ona konieczna.

Sylwetka naukowa habilitantki
Dr Malgozata szczepaniak jest absolwentkq wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu, gdzie w 2001-r. uzys[ala tvturzi"woJ6wv
magistra. stopierl doktora nauk o Ziemi w zakresie georogii uzyska +L tamzi w 2006 r. napodstawie rczpnwy pr. "zr1znicowanie, pochodzinie i wyiorzysturie piasiiiio* w
ro.mahs.kiej architektune poludniowej wielkopolskl'; promotoiem byl prof. dr hab. Janusz
skoczylas (UAM). Jest pracownikiem lnstytutu Geologii UAM od 2obo r. na ,t"no*i.t ,
adiunkta.

. Obecnie jako osiqgniqcie naukowe pod tytulem ,,Cechy diagenetyczne
g6rnokredowych piaskowc6w z synklinorium polnocno- i sr6osudeckiego jako iyznaczniki
doboru kamienia naturarnego dra cer6w architektonicznych, [onierwatorskich i
restauratorskich" kandydatka przedstawia dwie indywidualne publikacje:
szczepaniak M. 2015 - Procesy diagenetyczne w wybranych piaskowcach Dornego srqska i
ich znaczenie dla romarlskiej architektury wielkopolski. 

-Bogucki 
wydawnictwo Nruilo*",

Pozna6. ISBN 978-83-7986-081-4. s .164

szczepaniak M. 2014 - sandstone in the sacral buildings of Greater poland - provenance of
the raw material. [w:] Michalska D., szczepaniak M.,lred.), Geoscience in Archaeometry.
Methods and case study. Bogucki wydawnictwo Naukowe, poznal. 37-60. (recenzent
wydawniczy: prof. dr hab. Ryszard Kryza, Uniwersytet Wroclawski)

W-ybrane parametry bibliometryczne wynoszE: sumaryczny lF 3,127; liczba cytowari
prac habilitantki wedlug bazy Web of Science: 13; indeks Hirscha wedlug bazy Web of
Science: 2.

Podczas posiedzenia recenzenci i pozostali czlonkowie komisji pzedstawili swoje stanowiska
nawiqzujqce do wyrazonych w recenzjach i wczeSniej nadeslanych opiniach.

W opinii dr. hab. Macieja Bojanowskiego, osiqgnigcie bgdqce podstawq postepowania
habilitacyjnego pani dr Malgozaty szczepaniak nie spelnia wymaga6 ustawowych, poniewaz:
1) stanowi kontynuacjg problematyki badai doktoranckich z nieznacznie zmodyfikowanym

warsztatem badawczym;
2) stanowi w znaczqcel czqsci powielenie danych, interpretacji iwniosk6wz pracy doktorskiej;
3) rozlegle jego czeSci stanowiE tlumaczenie tekstu pracy doktorskiej na j. angielski;
4) jego edytorska strona stoi na bardzo niskim poziomie i zawiera powazne uchybienia

warsztatowe (np. niepelne i niewlasciwie umiejscowione opisy metod badawczych);
5) zawiera istotne bledy merytoryczne (np. w analizie i interpretacji danych statystycznych);



6) wykorzystuje podstawowe r malo wyszukane metody badawcze;
7) chocia2 stanowi wnikliwq dokumentacje aspekt6w diagenetycznych badanych

piaskowc6w, nie wzbudza zainteresowania naukowego i jego znaczenie jest lokalne -
moze mie6 zastosowanie w doborze surowca piaskowcowego do prac restauratorskich i

konserwatorskich zabytk6w na skale regionalnq.
Pozostaly dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora jest w ocenie recenzenta zbyt slaby
i malo wartoSciowy jak na kandydata ubiegajqcego sie o stopief doktora habilitowanego w
naukach o Ziemi, a pozostala dzialalno56 po doktoracie prezentuje sig na Srednim poziomie
lub nieco poni2ej. Na uznanie zasluguje prowadzenie licznych i r62norodnych tematycznie
zajec dydaktycznych, opieka nad a2 31 pracami dyplomowymi, bogata dzialalnos6
popularyzatorska i liczne ekspertyzy wykonane gl6wnie na zlecenie instytucji
archeologicznych lub konserwatora zabytk6w. W podsumowaniu stwierdzil, 2e jego ocena
osiqgniqcia habilitacy.jnego i pozostalego dorobku naukowego jest negatywna.

Prof. dr hab. Marek Michalik stwierdzil,2e osiqgniecie naukowe nie wnosi istotnych nowych
element6w do poznania proces6w diagenezy, ale jest istotne dla specyficznej dziedziny
rozwijajqcej sie na pograniczu nauk o Ziemi oraz hrstorii architektury iarcheologii, i ten czynnik
zdecydowal o pozytywnej ocenie. Recenzent zauwa2yl, 2e wSr6d publikacji pzedstawionych
jako pozostale osiqgnigcie naukowe dominuje tematyka z zakresu archeometrii oaz analiz
petrograficznych skalnym material6w budowlanych. Prace te sE dobrym pzykladem badah
interdyscyplinarnych i wskazujq na osiqgniecie ptzez dr M. Szczepaniak wysokiego poziomu
badawczego. Publikacje te w du2ej czg5ci ukazaly siQ w jezyku polskim, co w polqczeniu z
charakterem wydawnictw, w kt6rych zostaly opublikowane, w istotny spos6b ogranicza ich
odbi6r miqdzynarodowy. lnne formy aktywnoSci naukowej habilitantki oraz jej dzialalnoS6
dydaktyczna i organizacyjna zaslugujq na pozytywne ocene. Parametry bibliometryczne
dorobku habilitantki sE stosunkowo niskie, co zdaniem recenzenta jest zwiqzane z
publikowaniem dorobku powstajEcego na styku nauk o Ziemi oraz archeologii izastosowania
kamiennych material6w w architektuze w lokalnych wydawnictwach w jgzyku polskim; jedynie
dwie publikacje ukazaly sie w czasopismach z bazy JCR. Podsumowujqc, recenzent stwierdzil,
2e jego wyrazona w recenzji ocena osrqgnigcia naukowego habilitantki, pozostatego dorobku
naukowego oraz innych form aktywno5ci naukowej, a tak2e dzialalno6ci dydaktycznej i

organizacyjnej - przygotowana w oparciu o materialy, kt6re otzymal wraz ze zleceniem
wykonania recenzji - byla pozytywna. Jednak po zapoznaniu sig z innymi materialami, w tym
rczptawq doktorskq, oraz z opiniami wyrazonymi w dyskusji, stwierdzil, 2e jego opinia nie jest
tak jednoznaczna.

Dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz zwr6cila uwage, ze f akt, i2 czg56 analiz w monografii
(publikacja P1) byla wczeSniej publikowana - o czym autorka zetelnie poinformowala -
powoduje trudnosci w rozdzreleniu efekt6w prac prowadzonych przed ipo doktoracie. CzgSc
z nowych analiz ujQtych w monografii uzyto do por6wnania z wczesniej opublikowanymi
danymi. Nowe badania dotyczq romaiskiego obiektu sakralnego w Lubiniu oraz
kamieniolom6w z Dolnego Slqska w reJonie Boleslawca i Radkowa. Skutki i produkty
diagenezy sq zaprezentowane w spos6b og6lnikowy, wnioski sq niezbyt odkrywcze, jednak
polqczenie charakterystyki piaskowc6w w odniesieniu do mo2liwoSci praktycznego
zastosowania tych skal do renowacji obiekt6w architektonicznych, stanowi nowq iwartoSciowe
czg56 pracy. Wniosek z publikacji [P2], 2e piaskowce z Boleslawca moglyby stanowic material
budowlany dla badanych obiekt6w archrtektury sakralnej jest bardzo istotny, a publikacja [P2]
stanowi nowe osiqgnigcie, pomimo tego, ze obiekty bada6 byly badane pzez habilitantk9 w
pracy doktorskiej. Dorobek dr M. Szczepaniak nie jest imponujqcy, ale w ostatnich latach
wzr6sl on znaczqco, a wsp6lpraca z zespolami z ftznych instytucji, w tym dzialalno66
ekspercka, Swiadczy o wysokich kompetencjach habilitantki. W podsumowaniu recenzentka
stwierdzila, 2e pzedstawione osiqgnigcie naukowe oraz caloS6 dorobku naukowego spelniajq
- w stopniu minimalnym, ale wystarczajEoym - formalne i merytoryczne wymagania okreSlone

w ustawie.



W dalszej cze6ci posiedzenia przedstawiono opinie czlonk6w komisji nie bqdqcych
recenzentami.

Dr hab. Maciej Bqbel uznal,2e dr M. Szczepaniak spelnia kryteria do wyra2enia pozytywnej
opinii na temat jej osiqgniqcia habilitacyjnego. Podstawq je.i osiqgniqcia naukowego sa dwie
samodzielne prace, z kt6rych jedna to monografia. Prace wlaSciwie prezentujE temat
osiqgniecia i mimo, 2e obie majE wiele slabych stron, w znacznej czqSci natury redakcyjnej, a
tak2e faktu, 2e duZa czgS6 prezentowanego materialu jest powieleniem rezultat6w pracy
doktorskiej, nowe tresci - dotyczEce cech diagenetycznych piaskowc6w i ich wlasnoSci - sq
wartosciowa merytorycznie. W szczeg6lno6ci monografia ma duZq warto56 dokumentacyjnq i

moze byc wykozystana do wlaSciwej konserwacji zabytk6w architektury. W sumie pozytywne
wartoSci merytoryczne prac skladajqcych sie na osiqgniecie naukowe Wzewalaje nad blgdami
iuchybieniami, a pozostaly dorobek naukowy r6wnie2 zostal oceniony pozytywnie. Zwr6cil
r6wnie2 uwagg, 2e zapowiadane w autoreferacie dwa artykuly w czasopismach ju2 siq ukazaly.

Dr hab. lwona Hildebrandt-Radke podkreslila, 2e dorobek naukowy dr M. Szczepaniak
nale2y w przewadze do nurtu badai archeometrycznych, czy te2 geoarcheologicznych,
realizowanych na styku geologii, archeologii, architektury i historii. W tych dziedzinach wyniki
prac habilitantki majq znaczenie poprzez sw6j walor poznawczy i wymiar aplikacyjny.
Problemem, utrudniajqcym wlasciwq oceng osiqgnigcia, jest to, i2 osiqgniecie habilitacyjne
stanowi rozwiniecie problematyki pracy doktorskiej, poszezenie zastosowanych wczesniej
metod badawczych, poszezenie wachlaza stanowisk badawczych z wykozystaniem takze
tych zawartych w pracy doktorskiej. W osiqgnigciu habilitacyjnym nowq wartosciq jest
przedstawienie wlaSciwoSci fizykochemicznych i petrograficznych piaskowc6w w odniesieniu
do mozliwosci zastosowania ich w celu renowacji, popzez zestawienia z wlaSciwosciami
surowc6w w badanych obiektach architektonicznych. Te wszystkie elementy pozwalajq na
pozytywnq ocenq osiqgnigcia pomimo zazebiania sig problematyki pracy doktorskiej i

osiqgnigcia habilitacyjnego. Pozostaly dorobek naukowy habilitantki jest skromny, ale jest
zauwazalny w gronie specjalist6w z zakresu geoarcheologii; podkreslila lak2e znaczne
do6wiadczenie organizacyjne i dydaktyczne habilitantki. W podsumowaniu dr hab. lwona
Hildebrandt-Radke stwierdzila, ze biorEc pod uwagQ warsztat analityczny, aplikacyjnos6 badalr
habilitantki ijej dorobek naukowy - wymogi habilitacyjne spelnione sq w stopniu dostatecznym.

Dr hab. Karina Apolinarska stwierdzila, 2e w obu pracach wchodzecych w sklad osiqgnigcia
habilitacyjnego wyraznie rozr62nione sE obiekty, zabytki sakralne oraz kamieniolomy, badane
w trakcre studi6w doktoranckich ipo uzyskaniu stopnia doktora. W przeciwieristwie do
rozprawy doktorskiej osiqgnigcie habilitacyjne koncentruje siq na kamieniolomach jako Zr6dle
materialu dla obiekt6w sakralnych. Pomimo, uchybiei redakcyjnych prace skladajAce sig na
osiEgniecie habilitacyjne wnoszE nowe, istotne dane dotyczqce pochodzenia materialu
piaskowcowego stosowanego w budownictwie sakralnym poludniowej Wielkopolski. Dorobek
dr M. Szczepaniak, wyra2ony publikacjami o zasiqgu migdzynarodowym, otaz cytowaniami,
nie jest znaczny, jednak nale2y podkreSlic, ze prowadzone przez niE badania maje duze
znaczenie lokalne i sE nieocenione pzede wszystkim w wymiarze praktycznym, tj. dla cel6w
konserwatorskich zabytk6w wykonanych z piaskowca. Na bardzo pozytywnq oceng zasluguje
ponad pzecigtna dzialalnoS6 dydaktyczna i organizacyjna dr M. Szczepaniak. Podsumowujqc,
dr hab. K. Apolinarska stwierdzila, 2e dokumentacja pzedlo2ona pzez habilitantkq,
obejmu.jEca osiqgniQcie habilitacylne, dorobek oraz dzialalnoSc dydaktycznq i organizacyjnq
spelnia wymogi ustawowe w stopniu dostatecznym.

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt podkreSlit - nawiqzujqc do dyskusji - 2e habilitantka miala pelne
prawo wykozystac niepublikowane wyniki badah pzedstawione w rozprawie doktorskiej, ale
problem powstaje, kiedy praca ewidentnie bazu.lEca na wynikach doktoratu (a tak Jest w
pzypadku publikacji z 2014 r.) stanowi cze56 osiqgniecia naukowego. Znacznie lepiej
wypadlaby ocena osiqgnigcia, gdyby na nie skladala sie tylko monografia z 2015 t. Podzielil



tak2e opiniq przedm6wc6w, 2e pozostaly dorobek naukowy habilitantki jest bardzo skqpy.

Nastepnie, po pzeprowadzonej dyskusji, w wyniku gttosowania zarzEdzonqo ptzez
pzewodniczqcego komisji, komisja podjgta uchwaQ wigkszoSciq glos6w (4 gicsy ,,2a", 2 glosy
,,pzecM', 1 ,,wstrzymujEcy sie") opiniujEcE pozytywnie wniosek o nadanie dr Malgozacie
Szczepaniak, pracownikowi Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, stopnia doktora
habilitowanego nauk Scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.
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