Warszawa, 3 lutego 2021 r.

Uchwala Komisji ds. postgpowania habilitacyjnego dr Barbary Fialkiewicz-Koziel
Komisja ds. postepowania habilitacyjnego dr Barbary Fialkiewicz-Koziel zostala powolana
uchwalq m 5-202012021 Rady Dyscypliny Naukowej ,,Nauki o Ziemi i Srodowisku"
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 17 listopada 2020 r., na podstawie
art. 221 ust. 5 Ustawy o szkolnictwie wyzszym inauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U. 2018
poz. 1668, z p62niejszymi zmianami), w skladzie:
Pzewodniczqcy komis.ii: prof. dr hab. Tadeusz Marek Peryt, Panstwowy lnstytut Geologiczny Panstwowy lnstytut Badawczy;
Sekretaz komisji: dr hab. Monika Rzodkiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;
Recenzent komisji: prof. dr hab. Agnieszka Galuszka, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w
Kielcach;

Recenzent komisji: dr hab. Anna Michno, Uniwersytet Jagiellorlski w Krakowie;
Recenzent komisji: dr hab. Maciej G6rka, Uniwersytet Wroclawski;
Recenzent komisji: dr hab. Wojciech Zglobicki, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej;
Czlonek komisji: dr hab. Agata Duczmal-Czernikiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

sl
Komisja ds. postQpowania habilitacyjnego na posiedzeniu w dniu 3lutego 2021 r. dziallqc
zgodnie z art. 221 ust. 10 w/w ustawy, po przedstawieniu recenzji osiqgniecia naukowego i
pozostalej aktywnosci naukowej habilitantki oraz po zapoznaniu sie z autoreferatem
habilitantki, w glosowaniu jawnym, w obecno$ci siedmiu czlonk6w komisji, podjgla uchwale
negatywnie opiniujqcq (glos6w: tak - 3, nie - 0, wstzymujqcych - 4) wniosek o nadanie dr
Barbaze Fialkiewicz-Koziel stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scistych i
przyrodniczych, dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.
s2
lntegralnq czgSciq uchwaly jest zalqcznik stanowiqcy jej uzasadnienie.

s3

Poryzszq uchwalg, 't/i'az z pelnE dokumentacjq postgpowania habilitacyjnego, komisja
pzedklada Radzie Dyscypliny Naukowej ,,Nauki o Ziemi i Srodowisku" Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Pzewodniczqcy komisji

1^a-

fi.^(

N---4-

Qdkrh'?u

:,;:;'l--Y ''i'":,.;

'cznYcr,

ffii^,il

,,

I

i

ZalEcznik
UZASADNIENIE UCHWALY KOMISJI HABILITACYJNEJ
w sprawie wniosku o nadanie dr Barbaze Fialkiewicz-Koziel
stopnia doktora habilitowanego nauk Scislych i przyrodniczych,
w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku

Pzedmiotem oceny stanowiqcej podstawg do sformulowania opinii komisji habilitacyjnej
sprawie wniosku dr Barbary Fialkiewicz-Koziel o nadanie jej stopnia doktora
habilitowanego byly materialy dotyczace postgpowania habilitacyjnego dr Barbary

w

Fialkiewicz-Koziel: autoreferat, publikacje wchodzqce w sklad osiqgnigcia naukowego, wykaz
prac naukowych opublikowanych pzez habilitantkg iinne materiaty pzedstawione pzez
r6wnie2 recenzje pzygotowane pzez recenzent6w powolanych
habilitantkg,
w postgpowaniu habilitacyjnym (prof. dr hab. AgnieszkQ Galuszkq, dr hab. Anng Michno, dr.
hab. Macieja G6rk9, dr. hab. Wojciecha Zglobickiego) izgodnie stwierdzila, ze dokumentacja
wniosku nie budzi zaslzezen pod wzglgdem formalnym.

jak

Sylwetka naukowa habilitanta
Di Barbara Fialkowska-Koziel jest absolwentkq Uniwersytetu Slqskiego w Katowicach.
Studia magisterskie na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska o specjalnosci: Biologia
og6lna i eksperymentalna, ukohczyla z wynikiem bardzo dobrym, broniqc w 2005 r. pracA
magisterska pt.: Zmiennos6 morfologiczna populacji naturalnych Cardaminopsis halleri na
Wy2ynie Slqskiej, wykonanq w Katedrze Botaniki Systematycznej. Nastqpnie ukoficzyla
studia doKoranCkie w Katedze Ekologii Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska US,
uzyskujqc stopiefi doktora nauk biologicznych w zakresie biologii na podstawie rozprawy
doktorskiej pt. Dynamika zmian zanieczyszczenia metalami ciQzkimi na przykladzie
wybranych torfowisk wysokich Kotliny Orawsko-Nowotarskiej (promotor: dr hab. Bernard
Palowski), nadany uchwalq Rady Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska w dniu 23.04.2010
r. Od 2010 r. jest pracownikiem Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jako osiqgnigcie pt.,,Czasopzestzenne uwarunkowania depozycji wybranych
geochemicznych marker6w aktywnoSci czlowieka w torfowiskach o r62nym stopniu
antropopresji", o kt6rym mowa w art. 219 ust. I pkt 2. Ustawy, dr Barbary Fialkiewicz-Koziet
przedstawila pi96 publikacji indeksowanych w bazach JCR i Scopus, kt6re prezentujq jej
rozw6j naukowy oraz doskonalenie warszlatu badawczego:
l.l. Fialkiewicz-Koziel B., Smieja-Kr6l 8., Piotrowska N., Sikorski J,. Galka M., 2014 Carbon accumulation rates in two poor fens with different water regimes: lnfluence of
anthropogenic impact and environmental change. Holocene 24(11), 1539-1549 (lF 2014 2.283, pkt MN|SW2014 = 35, cyt. 1 1)
1.2. Smieja-Kr6l, 8., Fialkiewicz-Koziel, B., Michalska, A., Kzykawski, T., SmolkaDanielowska, D., 2019- Deposition of mullite in peatlands of southern Poland. lmplications for
recording large-scale industrial processes. Environmental Pollulion (lF 2019 - 4,3Sg, pkt
MN|SW = 100, cyt. 1)
1.3. Fialkiewicz-Koziel 8., Smieja-Kr6l 8., Ostrovnaya T.M., Frontasyeva M., Siemiriska A.,
Lamentowicz M., 2015- Peatland Microbial communities as lndicators of the Extreme
lJ.r9:p!9ri9 Dust Deposition. Water, Air, & Soit poilution 226:97-103. tF 2015 _1,769, pkt
MNiSW2015= 25, cyl.I4)
1.4. Fialkiewicz - Koziel 8., tokas E., Galka M., Kolaczek p., De Vleeschouwer F., Le Roux
G., smieja-Kr6l B. lnfluence of iransboundary transport of trace elements on mountain peat
geochemistry (Sudetes, centrar Europe). euaternary science Reviews rr
zorg -+, gai, ptt
MN|SW2019=100, cyt.o)
1.5. Fialkiewicz-Koziel 8., smieja-Kr6r B., Frontasyeva M., srowihski M., Marcisz
K.,
Lapshina E., cilbert D., Butfler.A., Jassey V.E.J., Kaliizan K., Laggoun_Det"ig"
ilX;t"f
P., Lamentowicz M., 2016- Anthropogenit and naturar sources of dust peafland
in
durinq the
Anthropocene. scientific Reports 6: 3-873i. rF 2016 -4, 842 pkt rr,lru,swioio:
,
io; ;;.;ij

W informacji o wykazywaniu sie istotnq aktywnosciE naukowa realizowanE w wi9ce.j
jednej
ni2
uczelni, instytucji naukowej lub inst)'tucji kultury, w szczeg6lnosci zagranicznej, dr
Barbara Fialkowska-Koziet wskazala m.in.,2e (1) w ramach wielowskainikowych badah
torfowisk Kotliny Orawsko-Nowotarskiej w 20'18 r. powstala publikacja we wspolpracy
z osrodkiem w Liege, Brukseli oraz Tuluzie dotyczqca zmian koncentracji i sygnatury
izotopowej na Pu6ciznie Malej oraz Puaciznie Krauszowskiej. Wyniki projektu byly tez
szeroko dyskutowane z dr. Francois De Vleeschouwer dziqki wymianie osobowej w ramach
programu POLONIUM (2015-2016) (2) w ramach bada6 torfowisk lzery wspolpracowala
z l,Iarinq Frontasyeve z Zjednoczonego lnstytutu Badah Jadrowych w Dubnie, co polegalo
na wymianie do6wiadczenia w zakresie technik geochemicznych, co zaowocowalo
zdobyciem dofinansowania z funduszu oraz wspolnymi publikacjami; (3) w ramach badafi
torfowisk Slqskich od wielu lat wsp6lpracuje z prof. US dr hab. BeatA Smiejq-Kr6l i jest
wykonawcq w g?ncie ,,Mechanizmy powstawania biogenicznych siarczkdw cynku, olowiu
i kadmu w mokradlach", realizowanym na Uniwersytecie Slqskim, gdzie wykonuje
sekwencyjna ekstrakcje w celu okre6lenia iloSciowego rozkladu wybranych pierwiastk6w
Sladowych w poszczegolnych skladowych gleby torfowej (wstQpne wyniki tych badai byly
prezentowane m.in. na konferencji Goldschmidt20l 9).

Opinia recenzent6w

Podczas dyskusji recenzenci podtzymali swoje stanowiska

wyrazone

w pzedstawionych pzez nich opiniach.
W szczeg6ln06ci:

dr hab. Agnieszka

Galuszka uznala, 2e ,,lvlonotematyczny cykl publikacji jest
pzykladem dobrze opracowanych danych eksperymentalnych o charakterze
interdyscyplinarnym. Pewnym problemem w ocenie indwidualnego wkladu Habilitantki
w powstanie adykul6w jest to, 2e wszystkie publikacje sq wieloautorskie, a te cze6ci bada6,
kt6re majq najbardziej istotne znaczenie dla rozwoju nauk o Ziemi i Srodowisku, dotyczace
analiz skladu mineralnego, datowania materialu, analiz pierwiastkowych, nie zostaly
przeprowadzone pzez HabilitantkQ." Podkreslila,2e dr B. Fialkiewicz-Koziel ma duze
zdolnosci nawiqzywania wspolpracy naukowei, dziQki kt6rej ,,powstaly bardzo wartosciowe

Prof.

opracowania naukowe, ktore z pewno6ciq wnosza nowe informacje do wiedzy o torfowiskach
jako archiwach 6rodowiskowych. lndywidualny wklad Habilitantki w powstanie tych artykul6w
polegal na zainicjowaniu bada6, wykonaniu analiz wla6ciwo5ci fizycznych torf6w oraz scaleniu
danych pozyskanych od wspolautor6w i ptzygotowaniu publikacji".

Pzed uzyskaniem stopnia doktora habilitantka byla

wsp6lautorem tzech

wieloautorskich publikacjiw czasopismach o zasiQgu miQdzynarodowym, a po uzyskaniu stopnia
doktora - 15 wieloautorskich prac (od 2 do 75 autor6w), kt6re w znacznej wiQkszosci ukazaty
sie w renomowanych miedzynarodowych czasopismach. Habilitantka jest wspolautorka
siedmiu publakacji w materialach pokonferencyjnych otaz 7 rcletat'v't 9 poster6w na
konferencjach krajowych i miedzynarodowych; wyglosila takze wyklad zaproszony w Czeskiej
Slu2bie Geologicznej w Pradze. Habilitantka wykazuje lak2e duza aktywno66 w projektach
naukowych finansowanych w drodze konkurs6w pzez NCN, bqdqc kierownikiem jednego
projektu, liderem jedn;go konsorcjum oraz wykonawcq jednego projektu Wielokrotnie
recenzentki irtykulow w siedmiu czasopismach o zasiQgu miedzynarodowym'
betiita rotg'naukometryczne
habilitantki (583 niezale2ne cytowania publikacji, indeks Hirscha
Wskazniki
13) Swiadczq o jej birdzo dobrej pozycji naukowej To wszystko sklada sie na sylv'/etkq
aktywnego naukowca o znaczqcym dorobku naukowym'
bardzo
-- --1il
recenzentka, ,,2 wykazu pzedstawionego w zalqczniku 4 dokumentacji
w osrodkach
r,aoiritacv;G-'"ie' *v;ika, by H;bilit;ntka prowadzila badania naukowe
,^nr^ni)nuLn. ale riczei 2e podczas wyjazdow zagranicznych doskonalila swoj warsaat
nie zostal opisany charakter stazu naukowego zdaniem
-tp"rn',
ustawowe kryterium realizowania istotnej aktvwno'ci
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We wniosku kohcowym prof. dr hab. A. Galuszka stwierdzilai ,,Pani dr Barlcara
Fialkiewicz-Koziel posiada w dorobku naukowym osiqgniqcia stanowiqce znaczqcy wklad do
wiedzy o torfowiskach. Sa nimi wieloautorskie publikacje, kt6re by nie powstaly, gdyby
Habilitantka nie wykazala siq pomyslowo6ciq i nie zaprosila do wspolpracy wspolautor6w
posiadajacych wiedze i mo2liwosci wykonania badai, kt6rych wyniki byly niezbgdne do analiz
paleosrodowiskowych [...] ale Jej dotychczasowe wyksztalcenie (mgr idr nauk biologicznych)
oraz tematyka badawcza pracy doktorskiej z nauk biologicznych nie dajq podstaw do ubiegania
sig o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk o Ziemi i Srodowisku. Mimo braku
zmiany tematyki badawczej po doktoracie, Pani dr Barbara Fialkiewicz-Kozie.l postanowila

uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o ziemi
[...] Podsumowujqc, uwa2am, ze Pani dr Barbara Fialkiewicz-Koziel jest bardzo
aktywnym naukowcem i Jej dorobek naukowy jest znaczEcy, jednak udokumentowany
publikacjami dorobek indywidualny nie jest wystarczajacy do ubiegania sie o stopiell
naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi i 6rodowisku.

stara6 sig

o

r Srodowisku.

ie

habilitantka jest bardzo aktywnym naukowcem: w jej
dorobku znajduje sie m.in. 21 artykulow w najbardziej liczqcych sie czasopismach z tzw. listy
filadelfijskiej, ,,aktywnie i z sukcesem potrafi aplikowac o Srodki ze rrodel zewnetrznych" a
,,Wskainiki lbibliometryczne] pokazujq, 2e dorobek Habilitantki jest istotny i dostrzegalny
w Srodowisku miqdzynarodowym." Zwr6cit przy tym uwage na problem stricte biologicznego
wyksztalcenia habilitantki (mgr biologii idoktor nauk biologicznych w zakresie biologii).
,,Porownujqc zakres i tresd doktoratu, publikacje z nim zwiqzane i te powstale po nim
(z oczywistym widocznym znacznym progresem naukowym rozszezajecym spojeenie na
problem badawczy w kolejnych 10 latach), zauwazy6 mo2na i2 zarcwno w doktoracie, jak i
w dziele habilitacyjnym poruszamy sie w tej samej biogeochemicznej slerze dotyczacej
torf6wtorfowisk i ich interakcji z otoczeniem (atmosfera iantroposfere). Stqd zaskoczeniem
jest dla recenzenta, i2 Habilitantka wnioskuje o pzeprowadzenie postepowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych iprzyrodniczych
w dyscyplinie nauk o Ziemi Srodowisku, zamiast w dyscyplinae nauk biologicznych.
Dyscyplina nauki o Ziemi i Srodowisku zawieta w sobie tresci i kompetencje naukowe
dotychczas wydzielonych dyscyplin tj. geofizyki, geografii (z wylqczeniem zakresu
dotyczqcego geografii spoleczno-ekonomicznej), geologii i oceanologii. W przekonaniu
recenzenta Habilitantka nie reprezentuje w/w wnioskowanej dyscypliny".
Recenzent zauwa2yl, 2e ,,Analizujqc jedynie naukowy aspekt wida6 progres badawczy
w pracach Habilitantki, ciekawe (aczkolwiek nie nowatorskie, a raczej implementujEce)
badania majqce na celu wypracowanie zespolu cech i marker6w, majacych slu2yd za
uniwersalne narzedzie do stawiania granicy nowo popieranej jednostki tj. antropocenu.
Jednakze brak jest jednoznacznie widocznego progresu w postaci pojawiania sig publikacji
z coraz mniejszq ilogcie autor6w i zwieficzone np. samodzielnq pracq/publikacjq. Podobnie
analizujqc wklad Habilitantki w poszczeg6lne artykuly, nie widad wypracowania wlasnej
metody analitycznej i wlasnego warsztatu laboratoryjnego, specyficznego spzetu etc. wcie2 poruszamy sig w sfeze prostych badah fizykochemicznych torfu wykonywanych pzez
Habilitantke. Recenzent dostrzega ogromny potencjat Habilitantki do nawiEzywania
kontaktow miedzynarodowych, twozenia grup badawczych ipozyskiwania 6rodk6w na
badania naukowe - te aspekty sq najsilniejszq stronE Habilitantki. Jednakze, waeloautorskoSe
(kt6ra oczywi6cie jest w cenie, jako miara interdyscyplinarno6ci), kt6ra pokrywa w tym
przypadku wiekszos6 kompetencji naukowych i p6l badawczych w publikacjach Habiljtaniki,
nie pozwala jednoznacznie stwierdzic 2e Habilitantka gpt6cz zarz4dzania' i scalania grup
badawczych posiada wiedze ikompetencje z dyscypliny Nauki o iiemi isrodowisku i2e
oceniane publikacje bez wkladu merytorycznego wniesionego pzez wspolautor6w
kiedykolwiek
powstaty". Recenzent pzeditawil swojezwiezane
z marginatizowaniem roti wspolautor6w w powstaniu niet<t5rycnwqtptiwoscr
habiliiantki
iuOtitaqi
-roia
wchodzqcych w sklad dziela habititacyjnego.
opinii recenlentJ
wspotautor6w
odpowiedzralnych za wykonanie czesto'lru;nych technicznte i uniLto*vct
analz otaz
spoJnego zinterpretowania ich wynikow jest zdecydowanie niedocenrona.
RJcenzent zwrocil

Dr hab. Maciei G6rka zauwazyl,

i
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w
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takze uwage,2e "kr6tkoterminowy pobyt naukowy w Czech Geological Survey w Pradze,
kt6rego celem bylo pzyswojenie podstawowych preparatyk izotopowych i pomiar6w
stosunk6w izotopowych, pomimo migdzynarodowego charakteru nie spelnia zalozei istotnej
aktywnoSci naukowej (kurs/szkolenie takq dzialalnoSciE nie jest)".
We wniosku kofrcowym dr hab. Maciej G6rka stwierdzil m.in. "niepzekonywujqcy
wlasny wklad naukowy Habilitantki z dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku w pzygotowanie
publikacji wchodzqcych w sklad dziela habilitacyjnego" oraz ,,niepzekonywujEcq istotnq
aktywnoSc naukowq Habilitantki realizowanq w wiqcej niz jednej uczelni, instytucji naukowej
w szczeg6lno5ci zagranicznej zgodnie z art.219 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r." i w konsekwencji -,,Dlatego nie rekomendujQ wniosku pani dr. Barbary Fialkiewicz-Koziel do
uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi iSrodowisku".

W opinii dr hab. Anny Michno ,,oceniane publikacje, pzedlozone jako osiqgnigcie
habilitacyjne, sq sp6jne tematycznie i stanowiq istotny wklad w poznanie historii
zanieczyszczeh w skali globalnej" oraz dobze wpisujq sig w og6lno6wiatowy nurt badafi nad
antropogenicznymi pzemianami Srodowiska przyrodniczego. Ponadto wpisujq sig w dyskusjq
antropocenu". Recenzentka podkreslila
,,nad wydzieleniem nowe.j jednostki stratygraficznej
,,wszechstronno56 metodycznq ocenianych ptac otaz zr62nicowany wachlaz technik badania
torfowisk od okre5lania podstawowych wla6ciwo5ci lizycznych torfu, po dodatkowe metody
toc,
takie jak: analiza makroszczqtk6w, analiza skladu gatunkowego ameb, datowania
"oPb,
nowatorska walidacja wieku przy u2yciu AP, analiza mineralogiczna". lstotna - zdaniem dr
hab. Anny Michno -,jest umiejqtnosi prowadzenia pzez Habilitantkg wnikliwej dyskusji
naukowej i krytycznej interpretacji uzyskanych wynik6v/'. Recenzentka vvtocila uwagQ, 2e
wyniki badari habilitantki, pzedstawione w cyklu ocenianych publikacji ,,weszly do Swiatowego
obiegu naukowego" a torfowisko Na R6wni pod Snie2kq jest kandydatem na stanowisko
referencyjne w Europie dla szeroko dyskutowanego antropocenu. Wedlug recenzentki
,,pzedstawione do oceny publikacje stanowiE istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej
i spelniajq kryteria stawiane postepowaniom habilitacyjnym".
Dr hab. Anna Michno bardzo wysoko ocenila pozostaly dorobek naukowy dr Barbary
Fiatkiewicz-Koziel, ,,kt6rq nale2y uznae za naukowca o skrystalizowanych zainteresowaniach
badawczych znaczqcych osiqgniqciach" zaznaczyla, 2e wartoSc dorobku naukowego
habilitantki jest wyrazona wysokimi wska2nikami bibliometrycznymi, Swiadczqcymi o jej
wysokiej pozycji naukowej i rozpoznawalnoici w Srodowisku naukowym, a takze o jako5ci
aktualnosci podejmowanych badalr. Recenzentka wysoko ocenila umiejqtnoS6 pracy
w du2ych, interdyscyplinarnych zespolach badawczych. Ponadto z.tttbcila ona uwage na
aspekt aplikacyjny badari habilitantki w zakresie renaturyzacji torfowisk (badania w Puszczy
Noteckiej) i podkreslila, 2e ,,kompetencje iwiedza dr Barbary Fialkiewicz-Koziel w zakresie
badari geochemii torfowisk sq dostzegane na forum migdzynarodowym - czego wyrazem sQ
m.in. cytowania w literatuze migdzynarodowej. Liczba cytowan publikacji po uzyskaniu stopnia
doktora wedlug bazy web of science (bez autocytowah) wynosi 514, a indeks Hirscha: 13".
we wniosku koricowym dr hab. Anna Michno pozytywnie ocenila dorobek naukowy
,,ze szczeg6lnym uwzglednieniem wysokiej oceny cyklu piqciu powiqzanych tematycznie
artykul6w [...], pzedstawionego jako osiqgniqcie habilitacyjne, a tak2e dorobek dyda6yczny
ioiganizaryjny dr Barbary Fialkiewicz-Koziet" i stwierdzila, 2e spelniajq one wymogi stawiane
w p-ostgpowaniu habilitacyjnym wedlug ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyzszym inauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, ze zm.).

-
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i
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stwierdzil, 2e prezentowany do oceny cykl publikacji
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Dr hab. wojciech zglobicki
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rozwoj dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku, w zwiqzku z tym osiqgniqcie habilitacyjne spelnia

moim zdaniem wymogi Ustawy z dnia 20 lipca 2018 t. Prawo o szkolnictwie v'4/2szym i nauce
(Dz. U.2018 poz.1668, par.219, pkt.2)."
W przypadku pozostalego dorobku naukowego recenzent zauwa2yl,2e wiekszo6c
badai prowadzonych pzez Habilitantke po doktoracie "podejmuje podobnq problematyke jak
osiagniecie habilitacyjne. Dzigki temu jest Ona [Habilitantka] niewatpliwie wysokiej klasy
specjalistke w zakresie badah geochemicznego zapisu antropopresji w profilach torfowych'.
Z drugiejjednak strony dr hab. Woiciech Zglobicki uwa2a, 2e zbyt wqska specjalizacja oraz
brak szerszej wspolpracy z badaczami zajmujqcymi sie nieco innq problematyka, nie sq
z punktu widzenia rozwoju naukowego kozystne" oraz 2e ,,osoba wnioskujaca o nadanie
stopnia doKora habilitowanego powinna zaprezentowac nieco szersze spektrum tematyczne
badan". Recenzent zwrocil uwage, 2e w dorobku brakuje ,jednoautorskich publikacji, kt6re
jednoznacznie wskazywalyby na umiejgtnosc samodzielnego prowadzenia badah ptzez
habilitantkQ", ale z drugiej strony,zdaje sobie sprawg, 2e wynika to przede wszystkim
charakteru prowadzonych pzez Nia interdyscyplinarnych studi6w oraz stosowania
szerokiego spektrum metod badawczych'. Ponadto Rencenzent zwrocil uwagQ na niezbyt
staranne pzygotowanie samego Autoreferatu, ,,kt6ry miejscami napisany jest malo
precyzyjnym jQzykiem'.
W opinii dr. hab. Wojciecha Zglobickiego ,dr Fialkiewicz-Koziel jest badaczem
wnoszqcym istotny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi i srodowisku i wyznaczaiqcym
nowe kierunki wspolczesnych badai nad geochemicznym zapisem antropopresji, pzede
wszystkim w zakresie metodycznym". Podkreslil, 2e habilitantke cechuje kompleksowe
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badawczych. Potrafi wspolpracowa6 w szerokich, interdyscyplinarnych zespolach badawczych,
wielokrotnie pelniqc wiodqcq rolQ w badaniach i prezentacji ich wynik6w (publikacje)".
We wniosku koricowym dr hab. Woiciech Zglobicki, stwierdzil ,,i2 pzedstawione
osiqgniQcie naukowe [. ]spelnia merytoryczne jformalne wymagania stawiane przez Ustawe
z dnia 20 lipca 2018 t. Prawo o szkolnictwie Wzszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668, par
219, pkl. 2). Podobnie pozytywnie ocenil pozostalq aktywno66 naukowq habilitantki i stwierdzil,
'2e zaktes meMoryczny osiqgnigcia i dorobek naukowy Habilitantki uzasadnia nadanie Jej
stopnia naukowego doktora habilitowanego".
Opinie czlonkow komisji nie bqdqcych recenzentami.

Dr hab. Agata Duczmal-Czemikiewicz stwierdzila, Ze,,dzialalnos6 naukowa pana Doktor
Barbary Fialkiewicz-Koziel jest zwiezana z probtematykq osadow organicznych, ich
wlasno6ciami chemicznymi oraz lizycznymi, ktore sq badane w aspekcie zmian
srodowiskowych w antropocenie. Osiqgnigcie naukowe jest zaprezentowane w sp6jnym
merytorycznie cyklu wieloautorskich publikacji, w ktdrych Habilitantka w pzewadze jest
pieMszym autorem, w czasopismach naukowych o wysokim poziomie merytorycz;ym
iduzych wymaganiach edytorskich. Gl6wnym celem osiqgniecia naukowego j;st

charakterystyka geochemiczna utworow torfowych, kt6ra stanowi podstawy do wyr62nienia
wska2nik6w geochemicznych i mineratogicznych (zmiany zawartosci skljdu mi;eratnego,
w tym zawarto6ci mullitu, koncentracje izotopow strontu, olowiu i uranu) pozwalajecych;a
okre6lenie wplywu antropopresji na Srodowisko naturalne. Wspolpraca z szerokim gremium
wybitnych naukowc6w z Polski i Swiata w zakresie wyznaczenia cech geocheriicznych
torfowisk pozwolila na osiqgniecie zamierzonych celow. Wyniki bad56 publikowine
w.czasopismach o zasi?gu miqdzynarodowym mieszczq siQ w obszarach geochemii,
mineralogii i paleoekologii osadow, majq interdyscyplinainy charakter oAzwierciedlajq
w nauce- Jakosd prowadzonych 'badai 'oraz migOzynaioOowy zasiqg
puorKaclr oowodza wysokich kompetencji Habilitantki, a udzial ikierownictwo
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rejestrowania zmian geochemicznych Srodowiska naturalnego w mlodych osadach
organicznych". W opinii de hab. Agaty Duczmal-Czernikiewicz ,,prowadzone prace
badawcze, liczne publikacje oaz dzialalnoSi organizacyjna i dydaktyczna dowodzq
najwy2szych kompetencji Habilitantki, a wyniki prowadzonych przez niq badai stanowiq
istotny wklad w rozw6j wiedzy w zakresie geochemii Srodowiskowej".

Dr hab. Monika Rzodkiewicz stwierdzila, 2e dr Barbarg Fialkiewicz-Koziel cechuje du2a
systematyczno56 w prowadzeniu badai i krytyczne podejScie do ich rezultat6w. Ponadto
Habilitantka posiada umiejetnoSci aktywnego prowadzenia eksperymentu, kt6rego wyniki
niejednokrotnie kierujq badaczkg na dalsze Scie2ki dociekaf, a2 do finalnego rozwiqzanra
problemu. Dr hab. Monika Rzodkiewicz z uznaniem ocenila osiqgnigcie naukowe oraz caly
dorobek dr Barbary Fialkiewicz-Koziel podkreSlajqc, 2e wnosi ona nowe warto6ci do
dziedziny uprawianej pzez habilitantke. Stwierdzila, 2e zatiwno pzedstawione osiqgniecie
naukowe jak ipozostaly dorobek naukowy, osiqgniqcia dydaktyczne iorganizacyjne
zaslugujq na pozytywnE ocenQ.

Prof. dr hab. Tadeusz Peryt pzedstawil opinig, 2e dorobek naukowy habilitantki

-

cechujqcy sie skqdinqd imponujqcymi wska2nikami naukometrycznymi - wpisuje sie w nurt
bada6 dotyczqcych ochrony Srodowiska. PodkreSlil bardzo wysokie kompetencje naukowe
oraz wielowqtkowq aktywno66 naukowq habilitantki i zwr6cil uwagg, 2e malo przemyslany
spos6b pzygotowania autoreferatu ijego nieprecyzyjnoS6 mogly spowodowa6 r62nego
rodzaju wqtpliwoSci, zutujqce na opinie czlonk6w komisji, a pzede wszystkim recenzent6w.
Pzewodniczqcy komisji
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