
Poznah,27 lutego 2020 r.

Uchwala Komisji dotycz4cej postgpowania habilitacyjnego

Pani Doktor Danuty Michalskiej

zawierajeca opinig wraz z uzasadnieniem

Podstowa prawna: Ustqwq z dnia l4 marca 2003 roku o stopniach naukovych i tytule naukorym oraz stopniach
i Alule w zakresie szluki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789),w zwiqzku z qrt. 179 ust 2 t$towy z dniq 3 lipca 2018 r.
Przepisy wprowadzajqce ustqwe - Prqwo o szkolnictwie Wszym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669):
zwlaszcza - art. 16, l8a, 21. Rozporzqdzenie Ministra Nouki i Szkolnictwq Wy,szego z dnia 19 stycznia 2018
w sprawie szczeg6lowego trybu i warunkdw przeprowadzenia czynnoici w przewodach doktorskich,
w postepowaniu habilitacyjnyn oraz w post?powaniu o nadqnie tytulu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261),
Rozporzqdzenie Ministrq Nquki i Szkolnictwq lfyZszego z dniq I wrzeiniq 2011 r. w sprawie kryteriiw oceny
osiqgnigt osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 201 I nr 196, poz. I 165).

Komisja habilitacyjna powolana przez Cenlralnq Komisjg ds. Stopni i Tytul6w w dniu

T listopada 2019 r. na podstawie art. 18a ust. 5 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz. U.22016 r.

poz. 882 i l31l oraz Dz. U. z 2017 r. poz.859) w celu przeprowadzenia postgpowania

habilitacyjnego Pani dr Danuty Michalskiej w dniu 27 lutego 2020 r. w skladzie:

l. przewodnicz4cy komisji: prof. dr hab. Stanislaw Skompski (Uniwersflet Warszawski)

2. sekretarz komisji: dr hab. Monika Rzodkiewicz (Uniwersy.tet im. A. Mickiewicza)

3. recenzent: dr hab. inZ. Natalia Piotrowska (Politechnika Sl4ska)

4. recenzent: prof. dr hab. in2. Adam Walanus (Akademia G6miczo-Hutnicza)

5. recenzent: dr hab. Karina Apolinarska (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

6. czlonek komisji: prof. dr hab. Jacek Poleski (Uniwersl.tet Jagielloriski)

7. czlonek komisji: dr hab. in2. Jgdrzej Wierzbicki (Uniwersytet im. A. Mickiewicza)

dokonala oceny przedlozonego osi4gnigcia naukowego oraz pozostalego dorobku naukowo-

badawczego Habilitantki.

Komisja habilitacyjna zapoznala sig z materialami dotycz4cymi postgpowania

habilitacyjnego dr Danuty Michalskiej: autoreferatem, wykazem prac naukowych

opublikowanych przez Habilitantkg, recenzjami przygotowanymi przez Recenzent6w



powolanych w postqpowaniu habilitacyjnym. Komisja stwierdzila, Ze dokumentacja wniosku

pod wzglgdem formalnym nie budzi zastzezeh.

Podstaw4 wszczgcia postgpowania habilitacyjnego przez Centraln4 Komisjg ds. Stopni

i T1.tul6w bylo osi4gnigcie naukowe zloione z 4 publikacji przedstawionych przez

Habilitarrtkg pod wsp6lnym tytulem: "Mo2liwoici i ograniczenia zastosowania metody

radiowgglowej w datowaniu r62nych typdw zapraw. Ocena wp$+tu preparatyki na wyniki

pomiar6w radiote 9 gloruyc h ".

Przychylaj4c sig do wniosku Habilitantki, Centralna Komisja skierowala

dokumentacjg dorobku naukowego wraz z osiqgnigciem naukowym do Wydzialu Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniwersltetu im. A. Mickiewicza.

Sylwetka naukowa Habilitantki

Pani dr Danuta Michalska jest absolwentk4 Wydzialu Nauk Geograficznych

i Geologicznych Uniwersy.tetu im. A. Mickiewicza, gdzie w 2002 r. uzyskala tytut magistra

geologii, ze specjalnoSciq geologia stratygraficzno-poszukiwawcza. Cal4 swoj4

dotychczasow4 karierg naukow4 zwi4zala z Instltutem Geologii WNGiG UAM, w kt6rym

byla doktorantkq (2002-2007) i adiunktem (2007-dzil). W 2007 r. uzyskala stopieh doktora

nauk o Ziemi w zakresie geologii na podstawie rozprawy pt: ,,Datowanie radiowgglowe

wgglanowych spoiw budowlanych w aspekcie badari petrografi cznych". Rozprawa zostala

wyr62niona Nagrodq Prezesa Rady Ministr6w, a jej promotorem byl prof. dr hab. Janusz

Skoczylas.

Habilitantka w okresie 2002-2019 opublikowala 18 prac w czasopismach z listy JCR

(15 prac po doktoracie), 2 w innych czasopismach, 7 rozdzialfw w monografiach oraz

55 streszczei konferencyjnych Liczba cytowari w momencie skladania dokument6w (bez

autocytowaf) wynosi 6l (WoS). Indeks Hirscha 6 (WoS) i 7 (Scopus).

W latach 209-2019 Habilitantka byla kierownikiem 2 projekt6w finansowanych przez

NCN i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego oraz wykonawc4 w dw6ch innych

projektach NCN. Byla recenzentem 22 publikacji naukowych, w tym 6 artykul6w

w czasopismach z listy JCR. W latach 2008-2018 wzigla udzial w 7 kilkudniowych

warsztatach migdzynarodowych oraz odbyla 3-miesigczny sta2 na University of the West

of Scotland.



Ocena osiqgnigcia naukowego

Habilitantka wskazala jako osi4gnigcie naukowe, zgodnie z z art. 16 ust. 2 ustawy

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

w zakesie sztuki (Dz. U.2016 r. poz.882 ze zm. w Dz. U. 22016 r. poz. 1311.) cykl czterech

oryginalnych artykul6w naukowych, opublikowanych po doktoracie, w latach 2015-2019

[Alf Michalska D., Czemik 1.,2015. Carbonates in leaching reactions in context of 14C
dating. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam
Interactions with Materials and Atoms 361:431-439.

Wklad habilitantki 90%, IF = 1,807; iloSi cytowari bez autocyowan (WoS): 3

[A2f Michalska D., Czemik J., Goslar T., 2017 . Methodological aspect of mortars dating
(Poznan, Poland, MODIS). Rodiocarbon,59, 6: I 89l-t 906.

Wklad habilitantki 80olo, IF : 1,389; ilo6c c,,towaf bez autoc,,towari (WoS): 0

[A3] Michalska D., Pawlyta 1.,2019. Modelled and measured carbon isotopic composition
and petrographically estimated binder-aggregate ratio - recipe for binding material
dating? Radiocarbon, 61(3), 799-8 1 5.

Wklad habilitantki 55%, IF= 1,807; ilo5i cytowa6 bez autocytowari (WoS): 0

[A4f Michalska D., 2019. Influence of different pretreatment on mortars dating results.
Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, Section B: Beam Interactions
with Materials and Atoms,456, 236-246.

Wklad habilitantki 100%, IF = 1,329i iloSi c),towari bez autocytowaf (WoS): 0

Habilitantka w swej dzialalnodci naukowej wykorzystuje metody geochemiczne do

okreSlania wieku zapraw budowlanych u2ywanych przy konstrukcji budowli w czasach

historycznych. Podstawowym odbiorc4 wynik6w jej badari sq wigc archeolodzy i historyoy,

a zasadniczym celem metodologicznych badari byla analiza mo2liwoSci i ograniczen

w uzyskaniu metodami radiowgglowymi rzeczywistego wieku r62nych typ6w zapraw. Ten

metodologiczny aspekt prowadzonych badai byl r6wnie wazny jak uzyskanie konkretnych

datowari.

W szczeg6lno5ci Habilitantka poszukiwala metod preparatyki stosownych dla zapraw

zr62nicowanych pod wzglgdem mineralogicznym. Stwierdzila r6wnie2, 2e na finalny wynik

istotny wplyw ma stan zachowania zaprary, stopiei rekrystalizacji, warunki Srodowiskowe

w kt6rych znajduje sig zaprawa.

W zgodnej opinii wszystkich Recenzent6w Habilitantka zrealizowala w pelni zadania,

kt6re sobie postawila, a przedstawione osi4gnigcie spelnia wymagania ustawowe.



Dr hab. Karina Apolinarska (UAM) w pelni pozytywnie ocenila osi4gnigcie naukowe

Habilitantki, wskazuj4c, 2e jest to kontynuacja prac wczeSniejszych zwi1zanych z pracE

doktorsk4. JednoczeSnie Recenzentka podkreSlita odrgbnoS6 prac przedstawionych jako

osi4gnigcie habilitacyjne. "...O odrgbnoSci prac skladaj4cych sig na osi4gnigcie naukowe

wzglgdem artykul6w wchodz4cych w sklad dorobku Habilitantki Swiadczy sukcesywne

poszerzanie metodyki oraz dopracowywanie stosowanych juz wczesniej metod slu24cych

poprawnemu i skutecznemu datowaniu zapraw metod4 radiowgglow4. Ponadto, wyniki

przedstawione w pracach skladaj4cych sig na osi4gnigcie naukowe dotyczq stanowisk innych

od badanych w zwi4zku z realizacj4 pracy magisterskiej i doktorskiej...". Recenzentka

om6wila szczeg6lowo zakres ka2dego z artyktil.6w skladaj4cych sig na "Osi4gnigcie..."

i om6wienie to zakonczy\a pozytywnymi konkluzjami. "...Zasadniczy cel zaloaony przez

Habilitantkg jest jasno sformulowany i konsekwentnie realizowany w kolejnych publikacjach.

Na podkreSlenie zasluguje bardzo szeroka gama (zastosowanych) metod badawczych (...).

Wklad dr Danuty Michalskiej w osi4gnigcie habilitacyjne nie budzi zastrzeaeh. Pomimo, ze

trzy spoSr6d czterech publikacji naukowych wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego s4

wieloautorskie, Habilitantka jest pierwszym i wiod4cym ich autorem. (...) Stwierdzam, Ze

osi4gnigcie naukowe przedlohone przez dr Danutg Michalsk4 stanowi znaczqcy wklad

w rozw6j nauk geologicznych, oraz spelnia ono warunki stawiane rozprawom

habilitacyjnym...". Uwaga l<rytyczna zgloszona przez Recenzentkg dotyczyla jedynie pracy

[A3], w kt6rej pominigto aspekt wplywu temperatury powietrza w czasie wiqzania zaprawy

na wartoSci 613C.

Odmienna w charakterze, ale podobna w konkluzjach jest recenzja prof. Adama

Walanusa (AGH). Recenzent zauwa:Za formalne i jgzykowe niedoskonaloSci autoreferatu

i wskazuje, ze "....Autorka tekstu moze ponieSd stratg merytorycznq na skutek pewnej

niedbaloSci jgzykowej..". Ocena przedstawionych artykul6w jest w pelni pozytywna.

"...Osiem zagadnieh skladaj4cych sig na ,,osi4gnigcie" jest przekonuj4cych. SE jasno

sformulowane ibardzo treSciwe....". Recenzent wskazuje na brak jednoznacznej specyfikacji

wkladu Habilitantki w poszczeg6lne prace (wartoS6 procentowa nie oddaje istoty wkladu),

niemniej w dalszej czgSci recenzji znalel(, molna stwierdzenie: "...Powyzszej uwagi

o procentach nie naleZy traktowad specjalnie powaznie. Dorobek publikacyjny Kandydatki do

stopnia (po doktoracie) jest imponujqcy...".

W niekt6rych przypadkach (praca [A1]) zdaniem prof. Walanusa brakuje klarownych

konkluzji:"...Przebiegi reakcji zilustrowane na rysunkach 5 i 6 wydaj4 sig tak pigknie pasowa6

do prostego modelu wykladniczego, 2e dziwne iz nie zostal on zastosowany. Skomplikowany



rysunek zmienilby sig wtedy w dwukolumlow4 tabelkg, a zrozumienie zjawiska zyskaloby na

pr6bach interpretacji odstgpstw od modelu....". Podobny niedosyt Recenzenta pozostawia

artykul [A4]:"...szkoda, ze kolejny wydawca nie zwr6cil uwagi na mo2liwoSi

skondensowania przekazu przez zbudowanie modelu; chodzi o kinetykg reakcj i z Fig. 1...".

Oceniajqc pozytywnie "Osi4gnigcie... " Habilitantki prof. Walanus zachgca jq jednak

do wigkszej odwagi w walce ze starymi, nie zawsze poprawnymi konwencjami: "...Mo2e

jednak mlodzi, ju2 samodzielni pracownicy naukowi powinni wykazae wigcej inicjatywy

w stosunku do zastanych konwencji i zmieniai ten nienajlepszy, jak wiadomo, Swiat Nauki?

(Recenzent nie ma Zadnych w4tpliwoSci co do stopnia dla Autorki, dlatego wybiega

w przyszlod6) ...".

Trzecia z recenzji, przygotowana przez Paniq Prof. Natalie Piotrowska (PSl.) jest

r6wnie2 w pelni po4.tywna. Recenzentka szczeg6lowo scharakteryzowala wszystkie prace

wchodz4ce w sklad "Osiqgnigcia... " i podkre5lila multidyscyplinamy charakter prowadzonych

przez Habilitantkg badari: "...Habilitantka l4cz4c wiedzg geologa i geochemika z wiedzq

dotycz1c4 metody radiowgglowej oraz archeologiq i histori4 (...) uzyskala nowatorskie w skali

Swiatowej wskaz6wki dotycz4ce doboru preparatyki danej z:,prawy, bior4c pod uwagg jej

sklad, metodg produkcji i Srodowisko w jakim powstawala...".

Ocena pozostalego dorobku naukowego

Zainteresowania badawcze Habilitantki sq bardzo rozlegle, bowiem wskazuje ona a2

9 zagadnieri, kt6re wykraczaj4 poza tematykg "Osi4gni9cia...". Wymienii tu mozna np. tak

r62norodne zagadnienia jak chronologia osadnictwa na terenie Wielkopolski i Pomorza,

badania mineralogiczne i chemiczne strefy kontaktu meteorytu Morasko z osadem; badania

mikrokonkrecji z wybranych fiord6w Svalbardu, oraz zagadnienia uniwersalne, w tym analizy

drewna i proces6wjego degradacji w zaleZnoSci od warunk6w Srodowiskowych.

Dr hab. Karina Apolinarska obszernie om6wila dorobek Habilitantki i podkreSlila,

2e "...zasluguje na poz,.tywn4 oceng i jest wystarczaj4cy do uzyskania stopnia doktora

habilitowanego...". Wskazala na umiejgtno5d szerokiej wsp6lpracy i podkeSlila rosn4ce

znaczenie Jej pozycji naukowej. "...Historia publikacji dr Danuty Michalskiej wskazuje na

ci4gloSi dorobku naukowego oraz zwigkszaj4c4 sig, szczeg6lnie w ostatnich latach liczbg

publikacji, szczeg6lnie w czasopismach z listy JCR. Od kitku lat, wraz ze wzrostem liczby jej

publikacji, dr Danuta Michalska zaczgla by( dostrzegana przez edytorow czasopism

naukowych jako recenzent prac naukowych. Aktywnie prezentuje wyniki swoich badari na



migdzynarodowych i kajowych konferencjach... ". Szczeg6lne uznanie Recenzentki wzbudzil

fakt wl4czenia dr Danuty Michalskiej do migdzynarodowej sieci naukowej MODIS, kt6ra

zajmuje sig preparatyk4 i datowaniem spoiw.

Prof. Adam Walanus w ocenie dorobku Habilitantki z uznaniem przl4oczyl zdanie

zaczerpniQte z Autoreferatu: ,,W wyniku przeprowadzonych badari izotopowych,

petrograficznych oraz eksperymentalnych rozklad6w chemicznych i pomiar6w

radiowgglowych ... uzyskalam szereg nowych wskaz6wek dotycz4cych doboru preparatyki

dla ro2nych typ6w zapraw, oraz informacj i dotycz4cych mo2liwoici i ograniczef

w stosowaniu zapraw i tynk6w w rekonstrukcji chronologii faz budowlanych w obrgbie

stanowisk archeologicznych". Jako klarowne i treSciwe ocenil 7 punkt6w podsumowania,

w kt6rych Autorka doSd obszemie przedstawila swoje zasadnicze odkrycia.

Prof. Natalia Piotrowska podkeSlila zr6Znicowanie prac prowadzonych przez

Habilitantkg i wyrazila uznanie dla jej intensywnej wsp6lpracy migdzynarodowej,

prowadzonej w ramach sieci MODIS.

Ocena dzialalno5ci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

Wszyscy Recenzenci pozl.tywnie ocenili te aspekty dzialalnoSci Habilitantki,

aczkolwiek prof. Walanus uznal,2e s4 one "w normie", a malym mankamentem jest "nieco

zaniedbana popularyzacja nauki". Habilitantka prowadzila 4 autorskie przedmioty w jgzyku

angielskim i jeden w jgzyku polskim. Uczestniczyla takze w realizacji kilkunastu innych

przedmiot6w. Byla promotorem lub wsp6lpromotorem 8 prac magisterskich, opiekunem

ll prac licencjackich i 5 prac dyplomowych na studiach podyplomowych. W roku 2017

tzyskala wraz z zespolem nagrodg Rektora UAM za dzialalnoie dydaktyczn4.

W podsumowaniu swoich ocen wszyscy Recenzenci zgodnie uznali, 2e Pani

dr Danuta Michalska spelnia wszystkie warunki okreSlone w Ustawie o Stopniach

Naukowych i Tytule Naukowym i stwierdzili,2e zakres merytoryczny rozprawy i dorobek

naukowy Habilitantki uzasadnia nadanie jej stopnia doktora habilitowanego.



Zebr anie Kom isj i Habilitacyj nej

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

naukowym oraz stopniach i tltule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789 za zm.

w Dz. U. z 2018 r., poz. 1669: zwlaszcza - art. 16, l&a, 2l); oraz Rozporz4dzeniem Ministra

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

i warunk6w przeprowadzenia czynnodci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu

habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. 2018 poz.26l); oraz

Rozporz4dzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 1 wrzesnia 2011r.

w sprawie krlteri6w oceny osiqgnigd osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego (Dz. U. 2011 r 196, poz. 1165), Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego

dr Danuty Michalskiej zebrala sig w niepelnym skladzie w dniu 27 tutego 2020 r. o godz.

9:00. Miejscem posiedzenia byla siedziba Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Przewodnicz4cy otworzyl zebranie i zapoznal zebranych z planem posiedzenia

komisji. Komisja winna ustalii metod4 glosowania czy dorobek naukowy jak r6wnie2 ranga

"Osi4gnigcia naukowego" uzasadniaj4 nadanie Habilitantce stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dziedzinie Nauk Scislych i Przyrodniczych w dyscyplinie Nauk o Ziemi

i Srodowisku. Formalne okreslenie dziedziny i dyscyptiny naukowej jest odmienne od

okreSlenia we wniosku Habilitantki (dziedzina Nauk o Ziemi, dyscyplina Geologia). Zmiana

ta wynika z aktualnie wprowadzanej hierarchii dziedzin i dyscyplin naukowych, w mySl

kt6rej dyscyplina Geologia zostala z mocy prawa przeniesiona do dyscypliny Nauk o Ziemi

i Srodowisku. Prof. Stanislaw Skompski poinformowal czlonk6w Komisji, 2e proL Dr hab.

Jacek Poleski bgdzie nieobecny na posiedzeniu Komisji. Swoj4 nieobecnod6 usprawiedliwil

wczeSniej, przesylajqc opinig na temat osi4gnigcia naukowego Pani dr Danuty Michalskiej,

w formie pisemnej.

Przewodniczqcy poprosil Recenzent6w jak r6wnieZ pozostalych czlonk6w komisji

o kr6tkie przedstawienie swoich ocen osi4gnigcia habilitacyjnego i pozostalego dorobku

naukowego Habilitantki.



Przebieg dyskusji

Dr hab. Natalia Piotrowska zauwa2yla, ze tematyka osiegnigcia habilitacyjnego Pani

dr Danuty Michalskiej oraz jej osi4gnigcia habilitacyjnego dotycz4ce badari zapraw

budowlanych jest przez Habilitantkg konsekwentnie realizowana od czasu doktoratu.

Podkredlila, 2e wszystkie artykuly przedstawione jako osi4gnigcie habilitacyjne, zostaly

opublikowane w czasopismach znajduj4cych sig na liScie filadelfrjskiej i s4 bardzo dobrze

ocenione w r62nych rankingach cytowalnoSci. Habilitantka podjgla siE trudnego tematu

Wznaczania wieku zapraw wgglanowych, kt6re ze wzglgdu na mieszaning wgglan6w

o r6Znym wieku, s4 bardzo trudne do datowania, bez obecno5ci szczqtk6w roSlinnych. Prof.

Piotrowska podkeSlila wnikliwq analizg czasu rozkladu wgglan6w, jak r6wnieZ wyb6r

odpowiedniej frakcji do datowania. Dr Danuta Michalska aktywnie uczestniczy

w warsztatach, szkoleniach i stazach. W ostatniej konferencj i Methods of Absolute

Chronologt odbyla sig sesja naukowa sieci MODIS, w kt6rej Habilitantka brala czynny

udzial. Jej badania s4 brane pod uwagg jako pionierskie i cenne dla dziedziny. Inne badania dr

Danuty Michalskiej potwierdzaj4, 2e skrupulatnie podchodzi do problemu datowania od

strony geologicznej i archeologicznej. Wska2niki bibliometryczne s4 bardzo wysokie,

zwlaszcza ze prace sq niedawno opublikowane, a trend publikacyjny utrzymuje sig. Taka

konsekwentna praca Swiadczy o ciqglym rozwoju naukowym Habilitantki. Dr Michalska

prowadzi du2o autorskich zajg6, rowniel w jgzyku angielskim. Krytyczne uwagi byly

w zasadzie tylko do strony redakcyjnej autoreferatu.

Dr hab. Karina Apolinarska podtrzymala pozytywn4 oceng osi4gnigcia

habilitacyjnego, dorobku, dzialalno6ci dydaktycznej oraz organizacvjnej dr Danuty

Michalskiej, kt6r4 przedstawila w recenzji. Cztery prace skladaj4ce sig na osi4gnigcie

habilitacyjne opublikowane w indeksowanych czasopismach naukowych sq tematycznie

sp6jne. Zasadniczy cel zaloiony przez Habilitantkg jest jasno sformulowany i konsekwentnie

realizowany w kolejnych publikacjach. Stosuj4c r62ne metody badawcze Habilitantka starala

sig odpowiedziei na pl.tanie co zrobii, zeby datuj4c zaptary metod4 radiowgglow4 uzyska6

faktyczny wiek ich wiqzania. Prace metodyczne, a niewqtpliwie takie wla5nie zostaly ujgte

przez habilitantkg w osiqgnigciu naukowym, s4 bardzo istotne poniewa'Z przyczyniaj4 sig do

rozwoju samej metody, kt6r4 w tym wypadku s4 datowania radiowgglowe. Wklad dr Danuty

Michalskiej w osi4gnigcie habilitacyjne nie budzi zaslrzezeh. Pomimo, ze trzy spoSr6d

czterech publikacji naukowych wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego s4

wieloautorskie, habititantka jest pierwszym i wiodqcym ich autorem. Dlatego te2 stwierdzila,



2e osi4gnigcie naukowe przedlo2one przez dr Danutg Michalsk4 stanowi znacz4cy wklad

w rozw6j nauk geologicznych, oraz spelnia ono wamnki stawiane rozprawom habilitacyjnym

i mo2e byi podstawq do ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Dorobek

dr Danuty Michalskiej wskazuje na zr62nicowane tematycznie badania, w kt6rych bierze ona

udzial i umiejgtnoS6 szerokiej wsp6lpracy habilitantki z naukowcami z oSrodk6w polskich jak

i zagranicznych: archeologami, historykami, dendrologami, geochemikami, fizykami,

petrografami, mineralogami, oceanologami. Jest ona cenionym i dostrzeganym badaczem.

Potwierdzeniem jest wl4czenie dr Danuty Michalskiej jako specjalisty zajmujqcego siE

datowaniem zapraw do sieci naukowej MODIS. Historia pubtikacji dr Danuty Michalskiej

wskazuje na ci4glo5i dorobku naukowego oraz zwigkszajqc4 sig, szczeg6lnie w ostatnich

latach liczbg publikacji, szczeg6lnie w czasopismach z listy JCR. Od kilku lat, wraz ze

wzrostem liczby jej publikacji, dr Danuta Michalska zaczgla byt dostrzegana przez edytor6w

czasopism naukowych jako recenzent prac naukowych. Aktywnie prezentuje wyniki swoich

badari na migdzynarodowych i krajowych konflerencjach. Doskonali sw6j warsztat naukowca

uczestnicz4c w specjalistycznych szkoleniach. Dorobek naukowy dr Danuty Michalskiej,

zasfuguje na poz).tywn4 oceng i jest wystarczaj4cy do uzyskania stopnia doktora

habilitowanego. Dzialalno5i dydaktyczna, popularyzatorska i organizacylna Habilitantki

zasluguje na jednoznacznie pozytyrvn4 oceng. Prowadzila ona do tej pory zr6Znicowane

zajgcia o tematyce zwi4zanej z geologi4, zar6wno w jgzyku polskim jak i angielskim. Byla

opiekunem prac magisterskich i licencjackich. NaleZy do os6b aktywnie wl4czaj4cych sig

w dzialania na rzeczjednostki, w kt6rej pracuje.

Prof. dr hab. Walanus zaznaczyl, ze publikacje wchodz4ce w sklad osi4gnigcia

habilitacyjnego oraz pozostaly dorobek naukowy sE na bardzo wysokim poziomie. Pani

dr Danuta Michalska pracuje w naprawdg trudnym temacie, a wyniki jej badari na pewno bgd4

przydatne w naukach archeologicznych. Liczba cytowati s4 na wysokim poziomie. Badania

naukowe, dydaktyczne i organizacyjne s4 r6wniez na wysokim poziomie. Pan Profesor

podtrzymuje swojq opinig, kt6r4 zawarl w recenzji.

Prof. dr hab. Jacek Poleski przeslal opinig na temat osi4gnigcia naukowego Pani

dr Danuty Michalskiej w formie pisemnej. Prof. Skompski odc41.al j4 na posiedzeniu

Komisji. W opinii prof. Poleskiego zaproponowane rozwi4zania w zakresie preparatyki

pr6bek zapraw, wielokrotnie weryfikowane przez Habilitantkg w trakcie licznych

doSwiadczeri, sq niew4tpliwie wybitnym osi4gnigciem naukowym, poszerzaj4cym

w znacz4cym zakesie mozliwo6ci zastosowania metody datowania radiowgglowego. Pani

Doktor jest badaczem uznanym na Swiecie, rozpoznawalnym szeroko w Srodowisku



naukowc6w europejskich i Swiatowych, zajmujqcych sig datowaniami radiowgglowymi.

W podsumowaniu Prof. Poleski stwierdzil, 2e dotychczasowy dorobek naukowy, a przede

wszystkim recenzowane osiEgnigcie naukowe Pani Doktor Danuty Michalskiej spelnia

w stopniu wybitnym wymogi stawiane przez przepisy ,,Ustawy o stopniach naukowych

i tytule naukowym (...)"2 dnia 14 marca 2003 r., z polniejszymi zmianami, ustalonymi

w brzmieniu zawartym w ,,Ustawie (...)" z dnia 18 marca 201 I r. (w szczeg6lno5ci art. 16, art.

i 8a i art. 2l) w zakresie przewidzianym w postgpowaniu habilitacyjnym wnioskujqc

o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etap6w postgpowania habilitacyjnego.

Dr hab. Jgdrzej Wierzbicki stwierdzil , 2e Dr Danutg Michalsk4 cechuje duZa

systematycznoSi w prowadzeniu badari i krytyczne podej3cie do ich rezultat6w. Po

zapoznanit sig z dokonaniami Habilitantki zyskal przekonanie o jej umiejgtnoSci aktywnego

prowadzenia eksperymentu, kt6rego wyniki niejednokrotnie kierujq badaczkg na dalsze

Scie2ki dociekari, aZ do finalnego rozwi4zania problemu. Tym samym osi4gnigte rezultaty nie

budzq zasadniczych w4tpliwodci i zyskuj4 na wiarygodnoSci. Podjgta tematyka jest istotna

z pozlawczego i praktycznego punktu widzenia, o czym moZe Swiadczy6 dzialalnoS6

migdzynarodowej grupy badawczej, do kt6rej habilitantka naleZy. Daje to gwarancjE

szerokiego oddzialywania osiqgnigcia naukowego, nie tylko w skali krajowej.

W szczeg6lnoSci za cenne uwaZa osi4gnigcia metodyczne dr Danuty Michalskiej, kt6re

pozwalaj4 na standaryzacjg zastosowania pomiar6w laC zapraw, co zdecydowanie wplywa na

skutecznoS6 tej metody w analizach archeologicznych. W tym kontekicie na pierwszy plan

wysuwaj4 sig wskazania dotycz4ce preparatyki, uzaleZniaj4ce j4 od wynik6w wstgpnych

analiz dotyczqcych rodzaju spoiwa i materialu tworz4cego zaprawQ. Pozostaly dorobek

Habilitantki nie naleZy do szczeg6lnie licznych, lecz wagg poszczeg6lnych publikacji moZna

uznat za istotn4. Wskazuje na to m. in. fakt, 2e z 20 publikacji po uzyskaniu stopnia doktora

1l ukazalo sig w czasopismach z listy JCR. W polqczeniu z wartodciowq tematyk4 prac,

przeklada siq to na wysokq cytowalnoSi autorki (indeks H : 6 (WoS) lub 7 (Scopus)).

W pracach tych Habilitantka podejmowala bardzo szeroki zakres zagadniei zwiEzanych

jednak gl6wnie z badaniami stanowisk archeologicznych z wykorzystaniem r62nych metod

badawczych. WSr6d publikacji znajdujq sig zar6wno takie, w kt6rych dokonano datowari

i oceny chronologli zdarzei z wykorzystaniem metod iloSciowych, jak i traktujqce o wplywie

czynnik6w Srodowiskowych na zachowanie sig material6w budowlanych. Tematyka ta

wskazuje na interdyscyplinarne zainteresowania naukowe Habilitantki, co uznal za element

poz).tywny jej aktywnoSci. Na podkreSlenie zasluguje r6wnieZ fakt prowadzenia przez

Habilitantkg swoich dociekari naukowych w oparciu o kolejne, wlasne projekty badawcze, co



niew4tpliwie znamionuje dojrzalego pracownika naukowego. Dr Danuta Michalska ma

bogate doSwiadczenie dydaktyczne, na kt6re skladaj4 sig zar6wno wyklady, kursy terenowe

jak i opieka nad l4cznie 19. pracami dyplomowymi. Na szczeg6lne uznanie zasluguje

zwlaszcza zaanguiowanie Habilitantki w dzialalno56 Laboratorium Mikroskopii Skaningowej

i Mikroanalizy, kt6re wykracza daleko poza standardowe obowipki pracownika.

Niecodziennym i rokuj4cym dalszy rozw6j naukowy w skali migdzynarodowej, jest tak2e

bardzo aktywny udzial w migdzynarodowej sieci naukowej MODIS. Po zapoznaniu sig

z przedstawionym dorobkiem dr Danuty Michalskiej ocenil go jednoznacznie pozy.tywnie.

Dr hab. Monika Rzodkiewicz z tznaniem ocenila osiqgnigcie naukowe oraz caly

dorobek dr Danuty Michalskiej podkredlaj4c, 2e wnosi ona nowe warto3ci do dziedziny

uprawianej przez Habilitantkg. Stwierdzila, 2e zar6wno przedstawione osiEgnigcie naukowe

jak i pozostaly dorobek naukowy, osiEgnigcia dydaktyczne i organizacyjne zasluguj q na

poz)'tywn4 oceng. PodkreSlita duZe zautguhowanie Habilitantki w dzialalnodi Laboratorium

Mikroskopii Skaningowej i Mikroanalizy, kt6re wykracza daleko poza standardowe

obowipki pracownika. Na wyr6Znienie zasluguje tak2e bardzo aktywny udzial

w migdzynarodowej sieci naukowej MODIS.

Prof. Skompski zauwaZyl.2e badania Habilitantki mieszcz4 sig w nowym nurcie

badari geologicznych tzn. jak wykorzysta6 nauki geologiczne (petrografia, geochemia

i mineralogia) w innych dziedzinach np. w archeologii, klimatologii itd. Profesor zaznaczyl,

ze s4 to prace metodologiczne, w kt6rych Habilitantka rozumie wynik kt6ry otrzymuje. Jej

osi4gnigcie jest unikalne w skali kajowej jak i migdzynarodowej.



Uchwala z uzasadnieniem

Po zapoznaniu sig z opiniami Recenzent6w oraz po zakoriczeniu dyskusji,
przewodnicz4cy komisji zarz4dzil glosowanie w sprawie podjgcia uchwaly o wystqpienie

z wnioskiem do Rady Dyscypliny Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im.
A. Mickiewicza o nadanie dr Danucie Michalskiej stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie Nauk Scistych i Przyrodniczych, w dyscyptinie Nauki o Ziemi i Srodowisku.

Liczba uprawnionych do glosowania: 6. Po przeprowadzeniu glosowania, uzyskano

nastEpuj4ce wyniki:

Za przyigciem uchwaly: 6 glos6w

Przeciw: 0 glos6w

Wstrzymuj4cych sig: 0 glos6w

Na podstawie przeprowadzonego jawnego glosowania komisja jednomy6lnie

stwierdzila, 2e osi4gnigcie i dorobek Pani dr Danuty Michalskiej spelnia kyeria Ustawy
z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i t)'tutach naukowych i tlule naukowym oraz

o stopniach i tl.tule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), w zwiqzku z art. 179 trst
2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzaj4ce ustawQ - Prawo o szkolnictwie

Wzszyrn i nauce (Dz. U. 22018 r., poz. 1669), Rozporzqdzeniem Ministra Nauki
i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018 w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w
przeprowadzenia czynnoSci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz

w postgpowaniu o nadanie tltulu profesora (Dz. U. 2018 poz. 261), Rozporz4dzeniem

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia I wrzednia2Dll r. w sprawie kyteri6w oceny

osi4gnig6 osoby ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U.2011 nr
196, poz. 1 165).

Komisja habilitacyjna podjgla uchwalg o wyst4pieniu do Rady Naukowej Dyscypliny
Nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza o nadanie dr Danucie

Michalskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie Nauk Scistych i Przyrodniczych,
w dyscyplinie Nauki o Ziemi i Srodowisku.

Podpisy czlonk6w komisji:

1. przewodniczqcy komisji: prof. Stanislaw Skompski

2. seketarz komisji: dr hab. Monika Rzodkiewicz

3. recenzent: dr hab. Natalia Piotrowska

4. recenzent: prof. Adam Walanus

5. recenzent: dr hab. Karina Apolinarska

6. czlonek komisji: prof. Jacek Poleski

7. czlonek komisji: dr hab. Jgdrzej Wierzbicki


