
Poznai,28 lutego 2020 r.

Uchwala Komisji dotycz4cej postgpowania habilitacyjnego
dr. Roberta Kosteckiego

zawieraj1ca opinig wraz z uzasadnieniem

Podstawa prawna: Ustawa z dnia l4 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach
i tytulew zakresie szluki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), w zwiqzku z art. 179 ust 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzajqce ustqwg - Prqwo o szkolnictwie wy2szym i nauce (Dz. IJ. z 2018 r., poz. 1669):
zwlaszcza - art. 16, l8a, 21. Rozporzqdzenie Ministra Nauki iszkolnicnrya Wyiszego z dnia l9 stycznia 20t8
w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzenia czynnoici w przewodach doktorskich,
wpostgpowaniu habilitacyjnym ora; w post?powaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2018 poz.26l),
Rozporzqdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyiszego z dnia I wrzeinia 20tt r. w spra:vvie kryteri6w oceny
osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. L/. 20t t nr 196, poz. I 165).

Komisja do spraw postgpowania habilitacyjnego dr. Roberta Kosteckiego

w dziedzinie nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografra, zostala powolana przez Centraln4

Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w w dniu 5 wrzeSnia 2019 r. Do przeprowadzenia

postgpowania habilitacyjnego .uqyznaczono Radg Wydzialu Nauk Geograficznych

i Geologicznych, kt6rej uprawnienia przejEla z dniem 1 pa2dziemika 2Ol9 roku Rada

Naukowa Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwers).tetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu.

W sklad Komisji weszli:

PrzewodniczEcy: prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri (Uniwersytet Jagielloriski),

Sekretarz: dr hab. Monika Rzodkiewicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),

Recenzent: prof. dr hab. Waclaw Florek (Akademia Pomorska),

Recenzent: prof. dr hab. Szymon UScinowicz (Paristwowy Instytut Geologiczny,

Paristwowy Insty.tut Badawczy)

Recenzent: dr hab. Witold Szczuciriski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza),

Czlonek: prof. dr hab. Ryszard K. Bor6wka (Uniwersytet Szczeciriski),

Czlonek: prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Podstaw4 wniosku o wszczEcie postgpowania habilitacyjnego dr. Roberta Kosteckiego

jest osi4gnigcie naukowe, stanowi4ce cykl powi4zanych ze sob4 publikacji opatrzonych

wsp6lnym ty'tulem: ,,Wiek i rozw1j transgresji litorynowej na obszarze Baltyku poludniowo-

zachodniego". Wskazane jako osi4gnigcie naukowe artykuly zostaly opracowane

1.

2.

a
J.

4.

5.

6.

7.



i opublikowane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora, w czasopismach zaliczanych do

dziedziny Nauk o Ziemi i indeksowanych w Journal Citation Reports. WSr6d wymienionych
publikacji, w jednym Habilitant jest jedynym autorem, a w czterech, pierwszym autorem.

Sumaryczny IF publikacji wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego wynosi 8,016;

al4czna punktacja Ministerstwa Nauki i SzkolnictwaWylszego zatepublikacje wynosi 120.

Cykl publikacji obejmuje:

1. Kostecki R., Janczak-Kostecka 8.,2012. Holocene environmental changes in the
south-western Baltic Sea reJlected by the geochemical data and diatoms of the
sediment cores. Journal of Marine Systems 105-108, 106-l14.

[rF 2012: 2.655 punkty MNisw 2012 30, cytowania woS: 6, Scopus: 5, udzial
wlasny 80%l

2. Kostecki R., 2014. Stages of the Baltic Sea evolution in the geochemical record and
radiocarbon dating of sediment cores from the Arkona Basin. Oceanological and
Hydrobiological Studies 43, 237 -246.

llF 2014: 0.67, punkty MNiSW 2014: 15, cytowania woS: 3, Scopus: 3, udzial
wlasny 100%l

3. Kostecki R., Janczak-Kostecka B., Endler E., Moros M., 201 5. The evolution of the
Mecklenburg Bay environment in the Holocene in the light of multidisciplinary
investigolion.s of the sediment cores. Quatemary International 386, 226-238.

[IF 2015: 2.067, punkty MNisw 2015: 30, cytowania woS: 4,scopus: 4, udzial
wlasny 70Yol

4- Kostecki R., Moska P.,2017. Baltic Sea Holocene evolution based on OSL and
radiocarhon dating: evidence from a sediment core from the Arkona Basin (the
southwestern Baltic Sea). Oceanological and Hydrobiological Studies 46,294-306.

lrF 2017 0.461 punkty MNiSW 2ol7: 15, cytowania woS: 0, Scopus: 0, udzial
wlasny 70o/o]

5. Kostecki, R., Janczak-Kostecka, B., Endler, M., Moros, M., 201g. Environmental
evolution of western Baltic Sea in the Holocene in the light of multidisciplinary
investigations of sediments cores from Arkona Basin. Quatemary International 493,
39-49. doi: 1 0. I 0 I 6/J.QUAINT.201 8.07 .007

UF 2018 2.163, punkty MNisw 20lg: 30, cytowania woS: 0, Scopus: 0, udzial
wlasny 70Yof

Recenzenci przeslali swoje recenzje w nastgpuj4cych terminach: prof. dr hab. Szymon

UScinowicz w dniu 5 listopada 2019 r., prof. dr hab. Waclaw Florek w dniu 10 listopada

2019 r., prof. UAM dr hab. witold Szczuciriski w dniu l5 stycznia 2o2o r.



Sylwetka Habilitanta

Dr Robert Kostecki na pocz4tku swojej kariery naukowej zwiqzany byt z Wydzialem

Nauk Przyrodniczych (obecnie Wydzial Nauk o Ziemi), Uniwersytetu Szczeciriskiego

w Szczecinie. Na tym Wydziale, w 1998 roku, na podstawie pracy ,,Geologia, geomorfologia

i paleogeografia rynny Doliny Pigciu Jezior na Pojezierzu Drawskim"; przygotowanej pod

kierunkiem prof. dr hab. Ryszarda K. Bor6wki, uzyskal t1.tul magistra. Studia doktoranckie

Habilitant rozpocz4l w 1999 roku pod kierunkiem prof. dr hab. Karola Rotnickiego

w Zakladzie Geologii i Paleogeo grafii Czwartorzgdu w Instytucie Badari CzwartorzEdts,

(obecnie Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Wydzialu Nauk Geograficznych

i Geologicznych UAM w Poznaniu. W roku 2003 otrzymal stopieri naukowy doktora nauk

oZiemi w zakresie geografii na Wydziale Nauk Geograficznym i Geologicznym

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej

,,Cechy geochemiczne osoddw Srodowiska litoralnego i irodowiska lagunowego

holocefiskiego Baltyku poludniowego na wybrzezu irodkowym". Promotorem rozprawy byl

prof. dr hab. Karol Rotnicki, a jej recenzentami prof. dr hab. Ryszard K. Bor6wka i dr hab.

Anna Stankowska, prof. UAM. Po obronie pracy doktorskiej, od grudnia 2003 do czerwca

2004 roku Habilitant prowadzil zajEcia na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

UAM w ramach umowy zlecenia. PoczEwszy od pu2dziernika 2004 roku pracuje na

stanowisku adiunkta w Zakladzie Geologii i Paleogeografii CzwartorzEdu, w Instytucie

Geoekologii i Geoinformacji, na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Opinie wyraZone w recenzjach

Opinie Recenzent6w o osi4gnigciu naukowym

Dr Robert Kostecki, zgodnie z art.16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i tyule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, jako

osi4gnigcie naukowe bgdqce przedmiotem postgpowania habilitacyjnego przedstawil cykl

5 publikacji zlat2012-2018, pod wsp6lnym tl.tulem ,,Wiek i rozw6j tran,sgresii litorynowei

na o b s z ar z e B al tyku p o I udni ow o -z ac ho dni e go " .



Recenzenci stwierdzaj q, 2e artykuly naukowe wchodz4ce w sklad cyklu, w kontekScie

zaproponowanego t1'tulu, tworz1 sp6jn4 caloS6, kt6rej gl6wnym celem bylo okreslenie

chronologii i przebiegu transgresji i regresji, kt6re doprowadzily do powstania morza

litorynowego na obszarze Bahyku poludniowo-zachodniego.

Dla zrealizowania celu Habilitant wykonal wiele zadahbadawczych do kt6rych naleZy

migdzy innymi: skonstruowanie modelu wiek-glgbokoSd, potwierdzajEcego ciqglq

sedymentacjg pocz4wszy od 9900 lat kal. BP wraz z ustaleniem pocz4tku gl6wnej fazy

transgresji litorynowej na ok. 6500 lat kal. BP, ustalenie chronologii zdarzen na badanym

obszarze od regresji baltyckiego jeziora lodowego po fazg postlitorynow4, skonstruowania

modelu pokazuj4cego relacje pomigdzy tempem akumulacji a dynamikq Srodowiska

depozycyjnego w morzu litorynowym, przeanalizowanie tempa sedymentacji podczas

rozwoju morza litorynowego (zarecenilqprof. dr hab. Waclawa Florka).

W opinii prof. dr hab. Waclawa Florka przedstawione przez dr. Roberta

Kosteckiego prace tworzqcy rozprawQ habilitacyjn4 ,,s4 poprawne metodycznie, napisane

dobrym naukowym jgzykiem, a udzial Habilitanta w ich powstaniu byl znaczqcy". Ponadto

prof. dr hab. Waclaw Florek uwaZa,Ze Habilitant ,,bardzo dobrze opanowal warsztat naukowy

geografa, ale teL i geologa zajmuj4cego sig metodami sedymentologicznymi

i geochemicznymi. Udowodnil teL, 2e zna zastosowane metody badawcze i potrafi je

skutecznie wykorzystywa6". W uwagach krytycznych podkreSla, 2e Kandydat ,,ma sklonnoS6

do stosowania w opisie swoich osi4gnig6 badawczych skr6t6w mySlowych, uproszczefl

i okreSleri, kt6re naleZy klasyfikowai do kategorii 2argonu naukowego". Pan Profesor

zasugerowal pracg nad poprawE zwlaszcza strony jgzykowej polskich tekst6w.

Oceniaj4c caloSd prac skladaj4cych sig na osi4gnigcie naukowe dr Roberta

Kosteckiego, prof. dr hab. Srymon UScinowicz stwierdzTl ,,2e jest ono oryginalnym

osi4gnigciem opartym na wieloletnich pracach zespolu badawczego, w kt6rym uczestniczyl

Habilitant". w uwagach krytycznych wskazuje na prawdopodobne mylenie

konwencjonalnych dat radiowgglowych 1'4C ne; z datami radiowgglolvymi kalibrowanymi

do wieku kalendarzowego (laC kal. BP). Prof. dr hab. Szymon UScinowicz zaznacza ,,ze

przedstawiony w postaci rozprary habilitacyjnej cykl artykul6w stanowi znaczny wklad

dr. Kosteckiego w rozw6j nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia".

W opinii dr. hab. Witolda Szczuciriskiego ,,do najwazniejszych zalet

przedstawionego do oceny cyklu artykulow naukowych niew4tpliwie naleZq

systematyczne badania nad regionalnymi zmianami paleogeografrcznymi Baltyku we

wczesnym holocenie, z uwzglgdnieniem zmian paleobatymetrycznych i Srodowiskowych;



udokumentowany bogaty zestaw danych dla Zatoki Meklemburskiej, Basenu

Arkofrskiego i zachodniej czgSci Zatoki Pomorskiej, kt6ry czgSciowo jest udostgpniony

w ramach interaktywnej strony internetowej;

uSciSlenie chronologii rozwoju Bahyku zachodniego;

rozw6j wlasnego warsztatu badawczego i stopniowe wdraZanie nowych metod (analiz Sr,

datowania O S L, profi lowania sej smoakustycznego)".

Oceniajqc calo56 prac skladaj4cych sig na osi4gnigcie naukowe dr Roberta Kosteckiego, dr

hab. Witold Szczuciirski wskazal kilka mankament6w, do kt6rych naleZq

,,przynajmniej w 3 pracach stanowi4cych cykl prac przedloZonych jako osi4gnigcie

badawcze, Habilitant wykorzystal opublikowane wczeSniej wlasne dane bez nale|ytej

adnotacji;

tytuly, tematyka i zakresy wszystkich artykul6w (oraz 3 artykul6w z dorobku - nie

wl4czonych do osi4gnigcia) s4 bardzo zbhhone, ponadto zastosowane metody s4 niemalZe

takie same;

pomimo duZej iloSci danych, w zaprezentowanym zestawie prac brakuje syntezy

wszystkich wynik6w daj4cych peln4 czasoprzestrzennq rekonstrukcjg rozwoju tej czgSci

Baltyku w czasie i przestrzeni. Bylaby ona szcTeg6lnie cenna w zestawieniu z globalnymi

zmianami poziomu morza i lokalnymi ruchami glacjoizostatycznymi;

zastosowane metody geochemiczne s4 doS6 podstawowe - brak aplikacji metod

izotopowych, brak podjgcia proby nie tylko jako6ciowego ale i iloSciowego oszacowania

warunk6w temperatury i zasolenia".

Bior4c pod uwagg caloksztalt zaprezentowanego osi4gnigcia pt. ,,Wiek i ronu6j

transgresji litorynowej na obszarze Baltyku poludniou,o-zachodniego" dr hab. Witold

Szczuciriski uwala, 2e ,,stanowi ono znacz1cy wklad w rozw6j nauk geologicznych.

JednoczeSnie dokumentuje ono samodzielnoS6 Habilitanta w prowadzeniu badari, organizacji

procesu badawczego i przygotowywaniu publikacji. WyjaSnief jednak wymaga kwestia

wielokrotnego wykorzystania tego samego materialu badarvczego w r6znych publikacjach""

Pozostale osi4gnigcia naukowe i ich ocena

Oceniaj4c pozostaly dorobek naukowy Habilitanta, Recenzenci zgodnie stwierdzaj4,

wzrost aktywnoSci naukowej po uzyskaniu stopnia naukowego doktora w 2003 roku. Poza



publikacjami wchodzqcymi w sklad osi4gnigcia naukowego Dr Robert Kostecki jest autorem

lub wsp6lautorem 7 publikacji (w tym 5 artykul6w i 2 rozdzial6w w monografiach). WSr6d

tych publikacji jest I artykul opublikowany w czasopiSmie Oceanologia (IF :1,242,20 pkt

MNiS) oraz 4 prace nie posiadaj4ce Impact Factor, kt6rych punktacja wg. MNiSW wynosila

od 6 do 9 pkt. Wszystkie ukazaly sig w jgzyku angielskim. Ponadto Habilitant opublikowal

2 rozdzialy w monografiach w jgzyku polskim.

N,4cznaliczba punkt6w za publikacje nie wchodz4ce w sklad osiEgnigcia naukowego

to 140 pkt. MNiSW (zarecenzjq prof. dr hab. Szymona UScinowicza). Publikacje naukowe

Habilitanta byly cytowane 15 razy wg bazy Web of Science, 72 razy wg bazy Scopus

r 39 razy wg Google Scholar (Publish or Perish). Indeks Hirscha wynosi 3 wg bazy WoS,

3 wg bazy Scopus i 4 wg Google Scholar. Sumaryczny Impact Factor zgodny z rokiem

publikacji wynosi 9,047 (wedlug recenzji prof. dr hab. Szymona UScinowicza).

Prof. dr hab. Waclaw Florek zaznaczyl ze ,jest to dorobek niezwykle skromny, lecz

paradoksalnie, procentowy udzial prac opublikowanych w czasopismach figuruj4cych w bazie

JCR jest bardzo dvZy", natomiast prof. dr hab. Szymon UScinowicz wskazal na znacz4cy

wklad w rozw6j nauk o Ziemi w dyscyplinie geografia.

Wedlug opinii dr hab. Witolda Szczuciriskiego ,,calkowity dorobek naukowy

Habilitanta, nie jest w pelni wystarczaj4cy do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Wynika to nie tylko z malej iloSci prac ale r6wnie2 z powielania w nich tych samych tresci.

Przynajmniej w 6 pracach na 12 opublikowanych artykul6w Habilitant przynajmniej

czgSciowo wykorzystuje dane z wczeSniejszych prac wlasnychbez ujawnienia faktu, zebyly

one wczeSniej opublikowane".

Sw6j dorobek naukowy Habilitant prezentowal na6 mrgdzynarodowych i 4 krajowych

konferencjach tematycznych. Wsp6lorganizowal zaledwie jedn4 konferencjg krajow4.

Wedlug prof. dr hab. Waclawa Florka jest to osi4gnigcie nader skromne.

Dr Robert Kostecki kierowal 2 krajowymi projektami (grantami) badawczymi

finansowanymi przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego (2008-2011) oraz

Narodowe Centrum Nauki (2011-2015) oraz aktualnie (2017-2020) bierze udzial jako

wykonawca w grancie fi nansowanym przez NCN.

Recenzenci zgodnie przyznali,2e Habilitant ci4gle podnosi swoje kwalifikacje, m.in.

odbywaj4c kurs ,,Podstawy e-learningu" oraz kurs operatora dron6w, zakohczonego zdaniem

egzaminu paristwowego i uzyskaniem licencji UAVO BVLOS. Habilitant odbyl r6wniez

jeden staz naukowy w 2013 roku, w Leibniz-lnstitut fiir Ostseeforschung Warnemiinde, bgd4c

czlonkiem rejsu badawczego na Baltyku na statku FS ,.Elizabeth Mann Borgese" podczas



kt6rego byl On odpowiedzialny za wyznaczenie lokalizacji miejsc poboru rdzeni, obslugE

urz1dzeh badawczych oruz prace w laboratorium.

Podsumowuj4c dorobek naukowy oraz dzialalnoS6 naukow4 dra Roberta Kosteckiego,

dw6ch Recenzent6w (prof. dr hab. Waclaw Florek oraz prof. dr hab. Szymon UScinowicz)

zgodnie podkreSla, ze spelnia on wymogi stawiane kandydatom do stopnia naukowego

doktora habilitowanego, natomiast dr hab. Witold Szczuciriski uwaZa, Le dzialalnoSd naukow4

dr. Kosteckiego ,,trudno uznac za istotn4, zwlaszcza w Swietle czgstego powielania

w publikacjach tych samych wynik6w bez odpowiedniej adnotacji". W Jego opinii dorobek

naukowy i dzialalno56 naukowa Habilitanta nie jest w pelni wystarczajqcy do uzyskania

stopnia doktora habi litowanego.

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta

Recenzenci pozytywnie oceniaj4 dzialalnoSd dydaktycznE i organizacyjno-naukow4

dr. Roberta Kosteckiego. Prof. dr hab. Waclaw Florek zauwala duZe zaangazowanie

Habilitanta w realizacjg zadan dydaktycznych czgsto przekraczaj4cych aktualnie

obowiEzuj4ce pensum. Dr hab. Witold Szczuciriski stwierdza, 2e Habilitant jest bardzo

aktywnym, doSwiadczonym i wszechstronnym dydaktykiem a jego wysokie kwalifikacje

i ponadprzecigtn4 aktywnoS6 na polu dydaktyki potwierdzaj4 dwukrotnie przyznane nagrody

Rektora UAM (indywidualna w2016 i zespolowa 2018 roku). Od 2004 roku drRobert

Kostecki prowadzil i prowadzi wyklady, 6wiczenia kameralne i terenowe dla student6w

studi6w I i II stopnia na kierunkach: Geografia, Geoinformacja, oraz Geodezja i Kartografia.

Prowadzone zajgcia dotycz1 zagadnieh informatycznych, geograficznych system6w

informacji i baz danych. W ramach dzialalnoSci dydaktycznej Habilitant byl w latach 2014-

2019 opiekunem 55 prac licencjackich i inZynierskich oraz2 prac magisterskich. Recenzenci

zgodnie przyznali, 2e dorobek dydaktyczny to mocna strona Habilitanta. Ponadto dr hab.

Witold Szczuciriski zwrocil szczegolnq uwagg na liczne dodatkowe funkcje sprawowane

przez dr. Roberta Kosteckiego: opiekun kolejnych rocznik6w student6w, czlonek komisji

dydaktycznych, rekrutacyjnych i konkursowych, czionek zespol6w tworz4cych programy

studi6w czy koordynator wydzialowy ds. e-learningu. Wiele material6w przygotowanych

przez Habilitanta znajduje siE na stronach internetowych, przygotowal r6wnie2 szereg

kurs6w, kt6re s4 dostgpne na uniwersy.teckiej platformie e-leamingowej (z recenzji dr hab.

Witolda Szczuciriskiego).



Prof. dr hab. Waclaw Florek podkreSlil. 2e wSr6d dzialah organizacyjnych dr. Roberta

Kosteckiego jest jego ,,zaangazowanie w utworzenie i administrowanie strony Zakladu

Geologii i Paleogeografti Czwartorzgdu UAM oraz w prowadzenie kurs6w dla pracownik6w

z zakresu baz danych (PostGIS)". Ponadto Profesor zwrocil uwagq, ze ,,prowadzenie badan

paleogeografrcznych i innych wieloaspektowych badari Srodowiska wymaga od ich

organizatora i uczestnika umiejgtnoSci inicjowania, koordynowania i sterowania pracami

badawczymi". PodkreSlil liczn4 wsp6lprac9 z badaczami z Uniwersytetu Szczecit'rskiego,

Politechniki Sl4skiej i Uniwersltetu im. Adanra Mickiewicza, jak r6wnie2 zLeibniz-lnstitut

fi.ir Ostseeforschung Warnemiinde.

Recenzenci zgodnie podkreSlaj4, ze dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr. Roberta

Kosteckiego jest bardzo bogaty i wielokierunkowy i w zupelnoSci spelnia wymagania

stawiane w' postgpowaniu habilitacyjnym.

Wnioski kor[cowe wynikaj4ce z recenzji

W podsumowaniu recenzji prof. dr hab. Waclaw Florek wyrazil opinig, ze

,,przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe ,,I4tiek i rozwdj transgresji litorynowei na

obszarze Bal5.,ku poiudniowo-zachodniego", a takhe pozostaly dorobek naukowy oraz efekty

dzialalnoSci dydaktycznej i organizacyjnej dra Roberta Kosteckiego w pelni uzasadniaj4 Jego

starania o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Do niedostatk6w dorobku naukorvego

Habilitanta zaliczyc trzeba relatywnie niew'ielkq liczbE publikacji i wyst4piefr

konferencyjnych oraz brak udokumentowanej wsp6lprac;- z organizacjami i to,,varzystwami

naukowymi. Og6lnie w analizowanym i ocenianym dorobkir naukou,ym naleZy powiedzied,

2e zaSwiadcza on o stalej aktywnoSci badawczej dr Roberta Kosteckiego, a takae

o doskonaleniu i urozmaicaniu jego warsztatu naukowego.".

Prof. dr hab. Szymon UScinowicz stwierdzil, ze ,dotychczasowy dorobek naukowo-

badawczy, dzialalnoS6 dydaktyczna i organizac-yjna Habilitanta d.owodz4 o umiejgtnoSci

podejmowania i prowadzenia temat6w badawczych". CaloSi dorobku naukowego,

organizacyjnego i dydaktycznego ocenil pozytywnie

Zdaniem dr hab. Witolda Szczuciriskiego, Habilitant ,,w swojej dotychczasowej

pracy naukowej wrykazal sig umiejgtnoSci4 formulowania i rozwiEzywania problem6w

naukowych i kierowania projektami naukowymi. Wypracowal r6wnie2 wlasny warsztat

badawczy,. a przedstawione osi4gnigcie naukowe stanowi znaczqcy wklad w rozw6j nauk



geologicznych - szczegllnie w zakresie rekonstrukcji okreSlenia czasu i tempa zmian

Srodowiska zachodniego Baltyku we wczesnym holocenie". Ponadto podkreSlil, ze Habilitant

,,wykazuje wyr62niajqc4 sig dzialalnoSciE na polu dydaktyki, wprowadzaj4c nowe metody

ksztalcenia". Podsumowuj4c dr hab. Witold Szczucit'rski stwierdzil, ze ,,niewielki dorobek

naukowy uzyskany z naruszeniem dobrych obyczaj6w w nauce nie pozwala na uznanie jego

aktywnoSci naukowej jako istotnej i w zwiqzku z tym nie spelnia wymogriw stawianych

habilitacji (ustawa z dn. 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach

i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 22003r. nr 65 poz.595)),,.

Konkluduj4c, dw6ch Recenzent6w, prof. dr hab. Waclaw Florek oraz prof. dr hab.

Szymon U5cinowicz zgodnie stwierdzaj4,2e przedstawione do recenzji osi4gnigcie naukowe

skladaj4ce sig z pigciu publikacji pod wsp6lnym tytulem ,,L/iek i ronvdj transgresji

litorynowei na obszarze Baltyku poludniowo-zachodniego", a takze dotychczasowy dorobek

naukowy oraz dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr. Roberta Kosteckiego spelniaj4

wymogi stawiane w postgpowaniu habilitacyjnym zgodnie z ustawE z dnia 14 marca 2003

roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki

(D2.U.22017 r.,poz. 1789;zazm.wDz.IJ.z2018r.,poz. 1669:zwlaszcza-art. 16. 18a,

2l); oraz RozporzEdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa WyZszego z dnia 1 9 stycznia 201 8

w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzenia czynnoSci w przewodach

doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym orM w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora

(Dz. U. 2018 poz. 261); oraz Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

zdnia I wrzeSnia 20ll r. w sprawie kryteri6w oceny osi4gnigd osoby ubiegaj4cej sig

onadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.2011 nr 196, poz. 1165), jednoczesnie

wnioskuj4c do Rady Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenie dr. Roberta Kosteckiego do dalszych

etap6w przewodu habilitacyjnego.

Dr hab. Witold Szczuciriski uznal,2e przedstawione do recenzji osi4gnigcie naukowe

skladaj4ce sig z pigciu publikacji pod wsp6lnym tytulem ,,Wiek i rozw1j transgresji

litorynowej na obszarze Baltyku poludniov,o-zachodniego", a takze dotychczasowy dorobek

naukowy oraz dorobek dydaktyczny i organizacyjny dr. Roberta Kosteckiego ,,nie spelnia

wymog6w stawianych habilitacji (ustawa z dn. 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule

naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.tJ. z 2003r. nr 65 poz. 595)".

Ponadto, zloLyl wniosek o ,,zaproszenie dra Roberta Kosteckiego na posiedzenie komisji

w celu udzielenia wyjaSniefr dotyczqcych w4tpliwoSci co do naruszenia dobrych obyczaj6w



w nauce i zwigkszenia wlasnego dorobkt poprzez wielokrotne publikowanie tych samych

danych beznaleZytej adnotacji wskazuj4cej na ich pierwotne 2rodlo".

Zebrznie Kom isj i Habilitacyj nej

Zgodnie z Ustaw4 z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz stopniach i tytule wzakresie sztuki (Dz.U.22011 r.,pol.7789; zazm.

W Dz. U. 22018 r., poz. 1669 zwlaszcza - art. 16, 18a, 2l); oraz Rozporz4dzeniem Ministra

Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczeg6lowego trybu

i warunk6w przeprowadzenia czynnoSci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu

habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. tJ. 2018 poz. 261); oraz

Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r.

w sprawie kryteri6w oceny osi4gnig6 osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz. U.20ll rtr 196, poz. 1165), Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego

dr. Roberta Kosteckiego zebrala sig w pelnym skladzie w dniu 28 lutego 2020 r. o godz.

09:30. Miejscem posiedzenia byla siedziba Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Zebranie rozpoczEl Przewodnicz4cy Komisji prof. dr hab. Kazimreru Krzemieri

powital i przedstawil czlonk6w Komisji oraz podal podstawowe informacje

o dotychczasowym przebiegu postgpowania habilitacyjnego dr. Roberta Kosteckiego.

Habilitant nie zglosil, aby glosowanie Komisji odbylo sig w spos6b tajny. Nastgpnie Profesor

poprosil recenzent6w, a potem pozostalych czlonk6w Komisji o wyraZenie opinii

o catoksztalcie dorobku naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Habilitanta. Poniewa2

wszyscy czlonkowie Komisji wczeSniej zapoznali sig z rccenzjami, prosil aby

w wypowiedziach skoncentrowai sig gl6wnie nad kwestiami dyskusyjnymi i polemicznymi

oraz elementami oceny nie ujEtymi w recenzjach. Po wypowiedziach wszystkich czlonk6w

Komisji zaproponowal odbycie og6lnej dyskusji, po kt6rej nast4pi jawne glosowanie nad

projektem uchwaly o wystqpieniu do Rady Naukowej Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o nadanie dr. Robertowi Kosteckiemu stopnia

naukowego doktora habilitowanego w Dziedzinie Nauk Scistych i Przyrodniczych,

w Dyscyplinie Nauki o Ziemi i Srodowisku.



Przebieg dyskusji

Prof. dr hab. Waclaw Florek oSwiadczyl, ze podtrzymuje podstawowe opinie
dotyczqce dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Habilitanta wyrazone we

wczeSniej przygotowanej recenzji. Zwrocil uwagg na mal1 liczbg wystqpieri, organizacji

konferencji czy teL innych form prezentacji wynik6w badari przez Habilitanta. Dorobek

naukowy dr' Roberta Kosteckiego nie jest duly,jednak formalnie spelnia kryteria stawiane

postgpowaniu habilitacyjnemu. W sytuacji, w kt6rej w recenzji sporz4dzonej przez dr hab.

Witolda Szczuciriskiego zostai Habilitantou,i postawiony zarzut ,,zwigkszania wlasnego

dorobku popruez wielokrotne publikowanie tych samych danych bez nalezytej adnotacji

wskazuj4cej na ich pierwotne 2rodlo - zarzut powazny w Swietle art. 29 Ustawy, z ostatecznq

konkluzj4 postanowil wstrzymad sig do momentu zloZenia przez dr. Roberta Kosteckiego

niezbgdnych wyj aSnieri.

Prof. dr hab. Szymon UScinowicz r6wnie2 podtrzymal opinig zawartq w swojej

recenzji. Zgodzll sig r6wnie2 ze zdaniem prof. Waclawa Florka dotyczEcego malego dorobku

naukowego. Istotnym uchybieniem Habilitanta j.qt mylenie konwencjonalnych dat

radiowgglowych z datami radiowgglowymi kalibrowanymi do wieku kalendarzowego.

Dr hab. Witold Szczuciriski pozytywnie ocenil dorobek dydaktyczny i organizacyjny

Habilitanta. W Jego opinii osi4gniecie naukowe oraz pozostaly dorobek naukowy nie

spelniaj4 wymog6rv stawianych habilitacjom w zw'iqzku z wielokrotnie powielalymi

wynikami prezentowanymi w kolejnych pracach jako nowe. Przedstawil wytyczne dla

autor6w czasopism, w kt6rych zostaly opublikowane prace i wnioskowai o podjgcie koricowej

oceny po wysluchaniu odpowiedzi Habilitanta.

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski zaznaczyl, ze dokumentacia dr. Roberta

Kosteckiego jest starannie opracowana, zgodnie z wymogami okreSlonymi w odpowiedniej

ustawie o tytulach i stopniach naukowych. W oparciu o przeprowadzon4 analizg

dokumentacji stwierdzil, 2e przedstawione przez dr Roberta Kosteckiego najwaZniejsze

osi4gnigcie naukowe, jest waZnym problemem naukowym, dobrze wpisuje sig w aktualny

stan badari Bahyku poludniowo-zachodniego. Zastosowany wachlarz metod, Swiadczy

o dobrym przygotowaniu kandydata do samodzielnej i zespolowej pracy badawczej. Wyniki

badafr opublikowane zostaly w 5 publikacjach, zamieszczonych w renomowanych

czasopismach naukowych. Kandydat podj4l pr6bg rozpoznania i okreSlenia chronologii

i przebiegu transgresji i regresji , kt6re w konsekwencji doprowadzily do powstania morza



litorynowego na obszarze Baltyku poludniowo-zachodniego. NajwaLniejszym wynikiem
badari osiqgnigtym przez Habilitanta, jest przedstawienie modelu wiek-glgbokoS6, a tak2e

przedstawienie chronologii zdarzeh na badanym obszarze od czasu regresji baltyckiego

.ieziota lodowcowego po fazg postlitorynowE. Otrzymane wyniki stanowi4 istotny wklad do

rozpoznania rozwoju Baltyku poludniowo-zachodniego. Uzyskany pozostaly dorobek

naukowy kandydata nie jest iloSciowo dtZy, ale wahny z merytorycznego punktu widzenia.

Wyniki badari kandydat przedstawil na 6 konferencjach migdzynarodowych i 4 krajovvych.

Przejawem aktywnoSci naukowej dr Kosteckiego, jest kierowanie 2 projektami badawczymi

w ramach Narodowego Centrum Nauki. Kandydat odbyl sta2 naukowy w Leibniz-lnstitut fiir
Ostseeforschung Warnemtinde w 2013 roku. Nalezy podkreSlii duZq aktywnoSc

i zaangtzowanie dr Roberta Kosteckiego w zakresie dzialalnoSci dydaktycznej

i organizacyjnej. Zajgcia dydaktyczne prowadzone przez kandydata sq dobrze ocenianie przez

student6w. Habilitant prowadzi szerok4 dzialalnoSi organizacyjnq na rzecz Instytutu

Geoekologii i Geoinformacji UAM, m.in. czlonek licznych Komisji dydaktycznych,

konkursowych i rekrutacyjnych. W podsumowaniu prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski

stwierdzil, 2e dorobek naukowy kandydata poza osi4gnigciami naukowymi nie jest bogaty

iloSciowo, ale wyr62nia sig oryginalnoSciE podejmowanej problematyki badawczej i dobrym

warsztatem badawczym. Stwierdzll, 2e w oparciu o przedstawione osi4gnigcia naukowe,

pozostaly dorobek naukowy oraz caloksztalt pracy dydaktycznej i organizacyjnej, popiera

wniosek dr. Roberta Kosteckiego o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego w Dziedzinie

Nauk Scislych i Przyrodniczych,w Dyscyplinie Nauk o ziemii Srodowisku.

Prof. dr hab. Ryszard Krzysztof Borriwka stwierdzil, Ze po zapoznaniu sig

z dorobkiem naukowym, autoreferatem oraz innymi dokumentami zloaonymi ptzez

dr. Roberta Kosteckiego wrM z wnioskiem o wszczgcie przewodu habilitacyjnego, a takZe

zrecenziami dorobku Habilitanta przygotowanymi przez prof. dr hab. Waclawa Florka, prof.

dr hab. Szymona UScinowicza oraz dr hab. Witolda Szczuciriskiego, pozytywnie ocenia

przedstawione osi4gnigcie habilitacyjne pt. "Wiek i rozvv1j transgresji litorynowej na obszarze

Baltyku poludniowo-zachodniego". Na osi4gnigcie to sklada sig 5 artykul6w naukowych,

w tym 4 wsp6lautorskie i 1 autorski, opublikowanych w latach 2012-2018 w indeksowanych

czasopismach naukowych o lqcznym IF 8,016. W osi4gnigciu tym wykorzystano wyniki

badari sedymentologicznych, geochemicznych, diatomologicznych i geochronologicznych

73 rdzeni osad6w pobranych z dna Basenu Arkoriskiego i jego otoczenia oraz Zatoki

Meklemburskiej. Zdaniem prof. Ryszarda Bor6wki opiniowane osi4gnigcie habilitacyjne

wnosi istotny wklad w lepsze poznanie historii rozwoju poludniowo-zachodniego Baltyku,



w tym zwlaszcza przebiegu transgresji i regresji morskich poprzedzaj4cych oraz

wystgpuj4cych w trakcie rozwoju motza litorynowego. InteresujQcym nowym rezultatem jest

stwierdzenie wczeSniejszej fazy transgresji morza litorynowego w Zatoce Meklemburskiej

aniieli w s4siaduj4cym i gtgbszym Basenie Arkoriskim. Prof. Ryszard Bor6wka uwaza, Le

pozostaly dorobek naukowy Habilitanta jest doSc skromny, ale wnosi szereg wartoSciowych,

wstgpnych wynik6w w odniesieniu do rozwoju poludniowo-zachodniego Baltyku. Nowym,

oryginalnym nurtem badari pozostalego dorobku naukowego jest natomiast aplikacja
ptzesttzennych baz danych do analizy zmian linii brzegowej, zaprezentowana w autorskiej

publikacji 22018 r. w Quaestiones Geographicae.

Istotnym zarzutem, podniesionym przez jednego z recenzent6w dr hab. Witolda

Szczuciriskiego, jest wielokrotne wykorzystywanie przez Habilitanta i wsp6lautor6w tego

samego mniej lub bardziej uzupelnionego materialu badawczego zar6wno w osi4gnigciu

habilitacyjnym jak i w pozostalym dorobku. Jest to zapewne zwiqzane z jednej strony, z coraz

bardziej wnikliw4 analiz4 pozyskanych rdzeni osad6w z wykorzystaniem nowych wynik6w
multi-proxy otaz presj4 wystgpuj4c4 dzisiaj w nauce, zwlaszczaprzy rozliczaniugrant6w, na

szybkie publikowanie czgsto nie zakoriczonych prac naukowych, a z drugiej strony z pewn4

niefrasobliwoSci4 Habilitanta w cytowaniu wczeSniejszych prac wlasnych i wsp6lautorskich,

zwykle dopiero przy okazji dyskusji wynik6w badari. Bior4c jednak pod uwagg istotn4

wartoS6 naukowq calego dorobku publikacyjnego Habilitanta, a takZe Jego osi4gnigcia

dydaktyczne orM organizacyjne, prof. Ryszard Bor6wka stwierdzil, Ze zgodnie z obecnie

obowi4zuj4cymi przepisami, spelnia on w minimalnym stopniu kryteria niezbgdne dla

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego z dziedziny nauk o Ziemi i Srodowisku.

Dr hab. Monika Rzodkiewicz zvnocila uwagg, 2e opublikowane wyniki badari

dr. Roberta Kosteckiego stanowi4 znaczny wktrad w rozpoznanie rozwoju Baltyku

poludniowo-zachodniego. Publikacje wchodz4ce w sktad osi4gnigcia habilitacyjnego oraz

pozostaly dorobek naukowy sQ na bardzo wysokim poziomie. Habilitanta cechuje du2a

systematycznoSd w prowadzeniu badari i krltyczne podejScie do ich rezultat6w. Dr Robert

Kostecki jest cenionyrn dydaktykiem, o czym Swiadczq dwie nagrody Rektora UAM.

Obci42enie dydaktyczne Habilitanta od wielu lat ponad d,*ukrotnie przeV,racza pensum

adiunkta, na kt6re skladaj4 sig zar6wno wyklady, laboratoria, iwiczenia, kursy terenowe jak i

opieka nad pracami dyplomolvymi (lacznie 57). Prowadzone zajEcia dotycz4 zagadnien

informatycznych, geograficznych system6w informacjiibaz danych. Dr Robert Kostecki jest

w tym zakresie autorytetem. Pomimo wielogodzinnego obci42enia dydaktycznego Kandydat

pracuje naukowo oraz publikuje w renomowanych czasopismach. Dorobek naukowy by6



moze skromny, ale bogaty merytorycznie. Podsumou,uj4c dr hab. Monika Rzodkiewicz
stwierdzila, 2Q osi4gnigcie naukowe, pozostaly dorotrek naukowy, dydaktyczny
i organizacyjny spelnia wymogi w postgpowaniu habilitacyjnym, wnioskujEc o dopuszczenie

dr. Roberta Kosteckiego do dalszych etap6w postgpowania habilitacyjnego.

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri zwr6cil uwagg, ze opublikowane wyniki badari

Habilitanta stanowi4 znaczny wklad w poznanie przebiegu transgresji i regresji, kt6re

doprowadzily do powstania morza litorynowego w strefie Baltyku poludniowo- zachodniego.

W sumie jego prace stanowi4 istotny wklad w rozw6j nauk o Ziemi tego obszaru. Habilitant

ustalil chronologig zdarzeh w badanym obszarze i skonstruowal moclel relacji migdzy tempem

akumulacji a dynamik4 Srodowiska depozycyjnego w morzu litorynowym. W stosunku do

dorobku przed doktoratem Habilitant wzbogacil sw6j dorobek o nowe problemy naukowe

dotyczqce czwartorzgdu. Zakres Jego tematyki badafr Swiadczy o stalym rozwoju naukowym.

Niestety w 6 pracach na 12 opublikowanych Habilitant czgsciowo wykorrystuje dane

podstawowe z wczeSniejsrych prac wlasnych bez ich cytowania i jest to jak zauwairyl
jeden z recenzentr6w duzy problem, poniewaZ jest to naruszenie dobrych obyczaj6w

nauce. Pragng zauwu2y(,,2e Habilitant przedstawil jako osi4gniEcie naukowe rozs4dn4liczbg

artykul6w, kt6re w sumie stanowi oryginalne opracowanie. W naukach geograficznych Jego

parametry bibliometryczne mieszcz4 sig w granicach oczekiwari. Og6lnie bior4c Habilitant

wykazuje sig stalym znacznym postgpem w rozwoju naukowym. Swiadczy o tym r6wnieZ

bardzo dobra wsp6lpraca miEdzynarodowa i liczny merytoryczny udzial

w migdzynarodowych konferencjach naukowych. Wysoko naleZy ocenic Jego dzialalnoS6

dydaktycznq i organizacyjnq. Prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri zaprosil Habilitanta na

posiedzenie Komisji, w zwi1zku z wnioskiem dr. hab. Witolda Szczuciriskiego.

Dyskusja z Habilitantem

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemieri zwr6cil sig do czlonk6w Komisji o zadawanie

pytah dr. Robertowi Kosteckiemu. Jako pierwszy zabral glos dr hab. Witold Szczuciriski.

Dr hab. Szczuciriski stwierdzil, 2e z przyjemnoSciq przeczytal publikacje

przedstawione jako osi4gniEcie naukowe jak r6wnieZ pozostaly dorobek naukowy, jednakze

zwt6cil uwagq na powielanie tego samego materialu w publikacjach i powtarzanie tych

samych treSci w wielu pracach. Przedstawil wytyczne dla autor6w czasopism, w kt6rych

Habilitant publikowal swoje prace. W instrukcjach dla autor6w jasno jest okreSlone, Ze



publikacje powinny zawierac dane oryginalne, nie publikowane wczesniej. Natomiast dobr4
praktyk4 jest aby cytowa6 wczeSniej publikowane prace, nawet jezeli nowe wyniki badari

stanowi4 uzupelnienie wcze5niejszych publikacji. Skierowal do Habilitanta proSbg

o wyjaSnienie wymienionych w recenzji przypadk6w wielokrotnego wykorzystania tych
samych wlasnych wynik6w w r62nych pracach bez odnoszenia sig do prac Zr6dlowych.

Pytania doty czyly kolej no :

1. pracy z 2008 (Janczak-Kostecka 8., Kostecki R., 2008. Rekonstrukcja warunk^w

irodowiskowych na Mierzei tr ebskiej w iwietle enaliz okrzemkowych i geochemicznych,

W: Rotnicki K., Jasieu,icz J., Woszczyk M., (red.) Holoceriskie przemiany wybrze2y i w6d
poludniowego Baltyku - przyczyny uwarunkowania i skutki. Wydawnictwo Teksl sp.

Zo.o., Poznan -Bydgoszcz, l7-24). roku, kt6ra prezentuje te same dane geochemiczne

i okrzemkowe) z tego samego rdzenia L-360, co w starszej pracy Janczak-Kostecko 8.,

Kostecki R., 2006. Diatomological and geochemical inyestigations of lagoon enyironment

on the Gardno- tr eba Barrier. Quaestiones Geographicae 25, 23-26. Wedlug dr hab.

Szczuciriskiego ryciny dotyczq tych samych danych i przy nich powinno znale1c siE

odniesienie do wczesniejszych publikacji.

Dr Robert Kostecki odpowiedzial,2e zawarl informacjg o wczeSniejszych publikacjach,

jednak dopiero w dyskusji. Za swoje niedopatrzenie uznal brak odniesienia siE do

wczeSni ej s zy ch pr ac zaw ier a1 1cych odpowiedni e ryc iny.

2. W publikacji Kostecki R., Janczak-Kostecka 8., 2011. Holocene eyolution of the

Pomeranian Bay environment, southern Baltic Sea. Oceanologia 53 (t-ru) 471-187,

autot zawarl opisy rdzeni, ryciny oraz wyniki badari takie same jak w publikacji Kosrecki

R., Janczak-Kostecka 8., 2010. Diatomological qnd geochemical eyidence of Littorina

transgression in Pomeranian Boy, Southern Baltic Sea. Studia Quaternaria 27, 27-33.

Dr Robert Kostecki stwierdzil, 2e niekt6re prace nie ukazywaly sig chronologicznie,

takim przykladem s4 wymienione przez dr hab. Szczuciriskiego publikacje. Artykul

Kostecki i Janczak-Kostecka (2011) opublikowany w Oceanologii nie cytuje arrykulu

poprzedniego Kostecki i Janczak-Kostecka (2010) ze Studia Quaternaria, poniewaz ten

ukazal sig dopiero w styczniu 201l, co utrudnilo mu jego cytowanie w artykule

z Oceanologii zaakceptowanym juZ w marcu. Dowodem jest sygnatura w pliku PDF ze

SQ z datami 03.12.2010 i 03.01 .2011. Artykul6w nie dol4czyl do cyklu poniewa2 Studia



Quaternaria byla nisko w6wczas punktowana, nie podsiada Impact Factor, a badana

problematyka jest obszerniej omawiana w kolejnych artykulach.

Dr hab. Szczuciriski zaznaczyl,2e jezeli kilka publikacji skladamy r6wnolegle, to jednak

powinniSmy pamigtad o cytowaniu wczeSniejszych prac. Natomiast w pracy z20ll roku,
oprocz nowych danych wczeSniejszapracanie byla nawet wzmiankowana.

3. W przypadku kolejnej publikacji z 2014 roku (Kosrecki 2011 w Oceanological and
Hydrobiological Studies) dr hab. Szczuciriski zauwab1,l, 2e zaprezentowane wyniki s4

powielone zawczeSniejszymi wieloautorskimi pracami bez informacji o ich wczesniejszej

publikacji. Co prawda, wklad autorski w tamte prace zostal podany w autoreferacie, to bez

takich dodatkowych oSwiadczeri nie mohna mie6 pewnoSci co do wykorzystania

wylEcznie wlasnego, a nie wsp6lautor6w, materialu badawczego.

Dr Robert Kostecki poinformowal, ze zar6wno pomysl jak i wyniki badaf s4

autorstwa, aw zwiqzku z tym jego udzial w powstaniu tych publikacji byl znacz:4cy.

4. W pracy 22015 (Kostecki R., 2015. Age and evolution of the Littorina Sea in the tight of
geochemical analysis and radiocarbon dating sediment of cores from the ,4rkona Basin

and Mecklenburg Bay (SW Baltic Sea). Land/orm Analysis 29, 27-3) ok. 50% materialu

zostalo powielone bez odpowiedniej adnotacji za juZ opublikowan4 prac4, zaS wigkszoS6

pozostalego materialu jest r6wnie2 zaprezentowana w r6wnolegle opublikowanym

artykule - Kostecki i in. 2015.

Dr Robert Kostecki poinformowal, 2e cytuje wczeSniejsze swoje publikacje, ale nie

w kontekScie materialu 2r6dlowego. Ponadto zauwalyl, ze prace z 2015 roku byly
zlolone r6wnolegle i co do pracy w czasopiSmie Landform Analysis nie mial pewno6ci

czy sig ukaZe (problemy wydawnictwa). Ukazala sig ona w 2016 roku z datq 2015.

ZauwaZyl, 2e powinien zloZy1, sprostoll'anie w czasopiSmie i zapewne takie zloZy

w najblizszej przyszloSci.

Dr hab. Witold Szczucifski uszczegolowil pytanie i poprosil o informacje jakie nowe

informacje s4 w tym artykule (Kostecki 2015).

jego



Dr Robert Kostecki wytlumaczyl, 2e w przypadku tego artykulu byl u2y.ty jako wskaznik

stront, kt6ry nie byl prezentowany w pozostatych pracach. PodkreSlil tez, Ze niekt6re

analizy wykon)nval powt6mie dla tego samego rdzenia, ale nie zamiedcil tej informacji

w artykulach. Ponadto, w kazdym artykule byly nowe elementy np. analizy statystyczne.

Dr hab. Witold Szczuciiski podkre6lil, 2e szczeg6lowa analiza prac wynikala

z zainteresowania sig tematem a brak przeglqdowej syntezy uzyskanych material6w sklonil

recenzenta do samodzielnej pr6by zestawienia danych, kt6ra ujawnila problem powielania

wynik6w. Zapytal czy dr Kostecki planuje wykonanie syntezy wynik6w.

Dr Robert Kostecki odpowiedzial, 2e planuje tak4 publikacjg a ponadto jest w recenzji

artykul w Quatemary Intemational dotyczqcy analiz otwomic, kt6ry wiele mo2e wnieS6 do

interpretacji a kolejna praca jest w przygotowaniu. Po ich ukazaniu planuje opublikowanie

syntezy, kt6ra oczywiScie bgdzie zawierala prawidlowe odniesienia do wszystkich

wczeSniej szych prac.

Kolejne py.tanie zadal prof. dr hab. Szymon U5cinowicz i dotyczylo wyjaSnienia

blgdnego cl,towania konwencjonalnych dat radiowgglowych jako dat kalibrowanych do wieku

kalendarzowego.

Dr Robert Kostecki stwierdzil, 2e to niedopatrzenie z jego strony. Stwierdzil, ze

wjednej z pierwszych publikacji popelnil pomylkg, ktor4 przez niedopatrzenie powielil

w autoreferacie. W pozostalych publikacjach daty sq c)'towane prawidlowo.

Prof. dr hab. Waclaw Florek zauwa:Zy\, ze w autoreferacie Habilitanta brak

informacj i o wsp6lpracy z innymi organizacjami i towarzystwami naukowymi.

Dr Robert Kostecki poiniormowai, 2e jest czlonkiem Stowarzyszenia Geopark

Morasko, wsp6lpracuje z gminami Suchy Las i Czerwonak.

\skusja koicowa

Dr hab. Witold Szczucifiski stwierdzil, 2e po wysluchaniu odpowiedzi Habilitanta

moZna wnioskowat, 2e powielanie danych w artykulach bez odniesienia sig do prac

2r6dlowych nie bylo celowe. Niemniej, moglo to wprowadzid w b14d recenzent6w

i redaktor6w decyduj4cych o dopuszczeniu tych artykul6w do druku. Podsumowuj4c

stwierdzil, 2e podtrzymuje swoj4 negatywnq opinig.

Prof. dr hab. Waclaw Florek zgadza sig z uwagami prof. UScinowicza dotycz4cych

wykorzystania datowari radiowgglowych. Odni6sl sig r6wnie2 do zarzul6w dr hab.



Szczuciriskiego dotycz4cych wielokrotnego wykorzystania przez Habilitanta wynik6w jego

badai bez nale2fiej starannoSci odnoSnie cltowania ich Zr6del. WyjaSnienia dr Kosteckiego

zabrzmialy doS6 naiwnie i trudno je traktowa6 powaZnie. R6wnoczeSnie stwierdzil, Ze nie

widzi w t),rn postgpowaniu zlego zamiaru, ale jest jasne, ze traktowal doSi lekkomy3lnie sw6j

dorobek. Podsumowuj4c prof. dr hab. Waclaw Florek stwierdzil,2e dostrzega niestosownoS6

zachowaf Habilitanta lecz podtrzymuje wczeSniejsz4 pozltywnq opinig na temat Jego

wniosku i popiera starania dr. Roberta Kosteckiego o uzyskanie stopnia doktora

habilitowanego.

Prof. dr hab. Srymon U6cinowicz zaakceptowal wyjaSnienia dr. Roberta

Kosteckiego.

Prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski zaznaczyl, ze dr Kostecki posiada dobrze

zorganizowany warsztat badawczy, systematycznie rozszerza zakres stosowanych metod

badawczych. Na podkreSlenie zasluguje nawi4zanie wsp6lpracy z Instytutem Badawczym

Wamemiinde we wsp6lpracy z kt6rym Kandydat zgromadzll materialy dokumentacyjne.

Wyniki badan w osi4gnigciu naukowym stanowi4 istotny wklad do rozwoj u

geomorfologicznego Poludniowo-Zachodniego Baltyku. Zaniechanie powolania si9 na

wczeSniej opublikowane materialy jest niew4tpliwie uchybieniem, naleZy r6wnie2 doda6, 2e

Kandydat w kolejnych pracach wprowadza nowe dane dokumentacyjne, poszerzajqc

dyskutowany problem badawczy. Bior4c pod uwagg poziom mer)'toryczny przedstawionego

osiqgnigcia naukowego, pozostaly dorobek a takZe perspekty.wg dalszych badan podtrzymuje

wniosek o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prof. dr hab. Ryszard Bor6wka ocenil pozyywnie warsztat badawczy Habilitanta,

kt6ry nad problematyk4 pracowal samodzielnie. R6wnie2 pozyywnie ocenil dzialalno66

dydaktyczn4 i organizacyjn4 dr Roberta Kosteckiego. Profesor zwr6cil uwagg na skromny

dorobek naukowy, kt6ry mo2e wynikai z dostgpno6ci do material6w dokumentacyjnych.

Podsumowuj4c podkreilil warto56 merytoryczn4 osi4gnigcia habilitacyjnego.

Dr hab, Monika Rzodkiewicz podtrzymala wcze6niej wyrazon4 opinig.

Prof. dr hab. Kazimierz Krzemierl podsumowal, ze osiqgnigcie naukowe oraz

pozostaly dorobek naukowy spelnia minimalne wymogi stawiane postgpowaniom

habilitacyjnym. Zaznaczyl r6wnie2, ze prezentowane publikacje stanowi4 znacz4cy wklad

w rozw6j geologii morskiej oraz geomorfologii. Po spotkaniu z Habilitantem nie wszystkie

wqtpliwoSci zostaly wyj a5nione.

Na tym Komisja zakoiczyla dyskusjg i przewodnicz4cy zaproponowal glosowanie nad

uchwal4.



Uchwala z uzasadnieniem

Komisja ds. postgpowania habititacyjnego dr Roberta Kosteckiego w glosowaniu

jawnym, w obecnoSci siedmiu Jej czlonk6w uprawnionych do glosowania podjgla uchwalg

o wyst4pieniu do Rady Nauki Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersl.tetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie dr. Robertowi Kosteckiemu stopnia naukowego

doktora habilitowanego w Dziedzinie Nauk Scislych i Przyrodniczych, w Dyscyplinie Nauk

o Ziemi i Srodowisku.

Wynik glosowania: 5 glos6w za,2 glosy przeciw,0 glos6w wstrzymujqcych sig.

Uchwala zostala podjgta na podstawie wyniku glosowania przeprowadzonego zgodnie

z przewidzian4 procedur4, przy uwzglgdnieniu wszystkich recenzji z kt6rych dwie byly

pozytywne i jedna negatywn4 dyskusji czlonk6w Komisji, dyskusji z Habilitantem oraz

dyskusji koricowej czlonk6w Komisj i.

Czlonkowie Komisji, po zapoznaniu sig z protokolem i treSci4 uchwaly, zloZyli swoje

podpisy.

Przewodnicz4cy komisji - prof. dr hab. Kazimierz Krzemieh. lruk^
Sekretarz komisji - dr hab. Monika Rzodkie *r"r........t:op.ml.ba....&M)[uC.n.i..f.n......

Recenzent-pror.drhab.waclawFrorek. I)ilEffi 'rll

Recenzent - prof. dr hab. Szymon U6cinowicz fr/L-r=o'*::::--
'^I tL,-'Recenzent - dr hab. Witold Szczuciriski.

Czlonek komisji - prof-. dr hab. Ryszard K. Bor6wka ......
<o1* C

Czlonek komisji - prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski


