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U chw ala nr 20 -2020 I 2021

Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i 6rodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 9 lutego 2021 r.

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
Scislych iprryrodnicrych, w dyscyplinie nauki oZiemi i5rodowisku dr Barbaze Fialkiewicz-
Koziel

$1
Rada naukowa dyscypliny nauki o Ziemi iSrodowisku, dzialajqc na podstawie art. 221 ust, '12 ustawy

z dnia20lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. U. z 2020 r, poz. 85 t,j. ze zm.), g 43

ust. 1 pkt 3 Statutu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (zalqcznik do uchwaly nr

2181201812019 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zdnialT kwietnia 2019 r.

z p62n. zm.) oraz uchwaty m 3681201912020 Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

z dnia 28 pa2dziernika 2019 r, dotyczqcej sposobu postepowania w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego,

po zapoznaniu siq z uchwalq komisji habilitacyjnej, zawierajEcq opinig w sprawie nadania stopnia

doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pelnq dokumentacjq sprawy, w tym z recenzjami

osiqgniqd naukowych, w wyniku pzeprowadzonego glosowania odmawia nadania dr Barbaze

Fialkiewicz-Koziet slopnia doklora habilitowanego w dziedzinie nauk icistych i pzyrodniczych

w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.

Uzasadnienie

Postqpowanie o nadanie stopnia doktora habilitowanego wszczqto na podslawie zlo2onego zgodnie

z treiciq art. 220 p. sz. w. i n. wniosku dr Barbary Fialkiewicz-Koziel. Dr Barbara Fialkiewicz-Koziel

spelnila warunki wskazane w art. 219 ust. 1 p. sz, w, i n.

Pzedstawiona praca habilitacyjna uzyskala dwe pozytywne recenzje, kt6rych autorami sq dr hab. Anna

Michno, prof. UJ i dr hab. Wojciech Zglobicki, prof. UMCS oraz dwie negatywne recenzje spozqdzone
przezprof. dr hab. Agnieszkq Galuszkq z UJK i dra hab. Macieja G6rkg, prof. UWr.

W recenz.jach pzedstawiono nastqpujqce konkluzje:

Dr hab. Anna Michno: ,Biorqc pod uwagq pzedstawionE wy2ej pozytywnq ocenq dorobku

naukowego ze szczeg6lnym uwzglqdnieniem wysokiej oceny cyklu piqciu powiqzanych tematycznie

artykul6w pod wsp6lnym tytulem: Czasop rzestzenne uwarunkowania depozycji Wbranych
geochemicznych ma*er6w aWwnosci czlowieka w tofowiskach o r62nym stopniu antrcpoprcsji

pzedstawionego jako osiqgniqcre habilitacyjne, a tak2e dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr Barbary

Fialkiewicz-Koziel stwierdzam, 2e spelniajq one wymogi stawiane w postgpowaniu habilitacyjnym
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zgodnie z ustawqz dnia 20 lipca 2018 t. Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz. U, 2018 poz. 1668,

ze zw.). Wnoszq o dopuszczenie Pani dr Barbary Fialkiewicz-Koziel do dalszych etap6w postqpowania

habilitacyjnego."

Dr hab, Wojciech Zglobicki: ,,Podsumowujqc stwierdzam i2 pzedstawione osiqgniQcie naukowe

w postaci cyklu publikacji pod tytulem Czasopnestnenne uwarunkowania depozycji wybranych

geochemicznych narker6w aKywnoSci czlowieka w tofowiskach o r62nym stopniu antropopresTi spelnia

merytoryczne iformalne wymagania stawiane pzez Ustawq z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wy2szym i nauce (Dziennik Ustaw z dnia 30 srerpnia 2018 r. poz. 1668). Podobnie pozytywnie oceniam

Jej pozostalq aktywno5i naukowq, Stwierdzam, 2e zakres merytoryczny osiqgniqcia i dorobek naukowy

Habilitantki uzasadnia nadanie Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego. R6wnocze6nie

wnioskujg o dopuszczenie dr Fialkiewicz-Koziel do dalszych etap6w postgpowania habilitacy.lnego."

Prof. dr hab. Agnieszka Galuszka: ,,Podsumowujqc, uwaZam, 2e Pani dr Barbara Fialkiewicz-

Koziel jest bardzo aktywnym naukowcem i Jej dorobek naukowy jest znaczqcy, jednak

udokumentowany publikacjami dorobek indpvidualny nie jest wystarczajqcy do ubiegania siq o stopiei
naukowy doktora habilitowanego nauk o Ziemi i Srodowisku. O6wiadczenia o udziale w pzygotowaniu

publikacji jednoznacznie wskazujq na to, 2e bardziej odpowiedniE dla Jej indywidualnej aktywno6ci

naukowej jest dyscyplina nauki biologiczne, w kt6rej powinna starac sig o uzyskanie stopnia doktora

habilitowanego,"

Dr hab. Maciej G6rka: ,,Na podstawie pzedstawionej powyzej oceny osiEgniQcia naukowego oraz
pozostalego dorobku naukowego stwierdzam, 2e sq one niewystarczajEce do ubiegania sie na ich

podstawie o stopiei doktora habilitowanego i nie spetniajq kryteri6w okre6lonych w Ustawie z dnia

3lipca 2018 r. - Pzepisy wprowadzajqce ustawQ - Prawo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz.U. 20'18

poz, 1669). Moimi glownymi zazutami do osiqgniqcia habilitacyjnego sq : (1) brak klarownego

iwiarygodnego podzialu udzial6w Habilitantki i jej wspolautor6w w powstanie publikacji wchodzqcych

w sklad dziela habilitacyjnego; (2) niepzekonywujqcy wlasny wklad naukowy Habilitantki z dyscypliny

nauki o Ziemi i Srodowisku w pzygolowanie publikacji wchodzqcych w sklad dziela habilitacyjnego;

(3) niepzekonywujqca istotna aktywno66 naukowa Habilitantki realizowana w wiqcej ni2 jednej uczelni,

instytucji naukowe.l w szczeg6lnoSci zagranicznej zgodnie z art. 219 ust I pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca

2018 r. DlatEo nie rekomendujQ wniosku pani dr Barbary Fialkiewicz-Koziet do uzyskania stopnia

doklora habilitowanego w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku."

Komisja habilitacyjna podjqla uchwalq z dnia 3 lutego 2021 r. zawieraiqcq opinig w sprawie nadania

stopnia doktora habilitowanego. Komisja, dzialaj4c zgodnie z art. 22'l ust. 10 ustawy Prawo

o szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz. U.2018 poz. 1668, z p62niejszymi

zmianami), po pzestawieniu recenzji osiqgnigcia naukowego i pozostalej aktywno6ci naukowej

Habilitantki oraz po zapoznaniu sig z auloreferatem Habilitantki, w glosowaniu jawnym, w obecno6ci

siedmiu czlonk6w Komisji, podjgla uchwalq negatywnie opiniujqcq wniosek o nadanie dr Barbaze

Fiatkiewicz-Koziel stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 6cislych i pzyrodniczych

w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku.
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Rada naukowa dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku UAM, na podstawie ar'..221 ust. l2 ustawy z dnia

20 lipca 2018 r. ( Dz, U. 2018, poz. 1668, z po2n. zm.) orazw uiqzku z wynikiem glosowania czlonk6w

Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku UAM odmawia nadania dr Barbaze Fiafkiewicz-

Koziel stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i pzyrodniczych w dyscyplinie nauki

o Ziemi i Srodowisku.

s2
Uchwala wchodzi w 2ycie z dniem podjqcia.
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nauki o Ziemi i Srodowisku UAM
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Rachlewicz, prof. UAM

Rady Naukowej Dyscypliny


