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OCENA
osilgpi$ nrukowych, dydrktycaych i orgeniercyjnych dn Robertr Kostcckiego
w zvitrzku z postgpoweniem hebilitecyjnym

Pan dr Robert Kostecki jest geografem, specjalist4

z*

sz*zagblnrym uwypukleniem Srodowiska Battyku

i

w zakresie geochemii 6rodowiska

prrybrzcnych Srodowisk lagunowo-

jeziomych. T.naczqce ositnigcia Habilitanta dotycz4 ponadto tworzenia

i

stosowania w

analizach Srodowiska geograficaego przestrze,nnych baz danych.

Dr Robert Kostecki ukoiczyl w mku 1998 studia na kienmku Geografia na Wy&iale
Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecifskiego, zdobywajqc tynrl magistra geografii ze
specjalnofciq geografia morza na podstawie pracy ,,Geologia" geomorfologia i paleogeografia

rynny Doliny Pigciu Jezior na Pojeziemt Drawskim", kt6rej pmmotorem byl prof. dr hab.

i

Ryszard K. Bordwka W roku 2003 Rada Wydzialu Nauk Geograficznych

Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu nadala p. Robertowi Kosteckiemu stopieri
doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii, na podstawie rczpralvy doktonkiej pt. ,,Cechy

geochemiczre osad6w Srodowiska litoralnego

i

Srodowiska lagunowego holoceriskiego

Bdtyku poluddow€go na wybrz*bt Srodkowym". Promotorcm rozpralvy byl prof. dr hab.
Ikrol Rotnicki, a jej recenzentami: prof. dr hab. Ryszard Bor6wka i prof. UAM dr hab. Anna
Stankowska
Po ukoiczeniu studi6w, w latach 1999-2003 dr Robert Kostecki podiSl, a nasepnie

kontynuowal studia doktoranckie na wydziale Nauk Geograficznych

i

Geologicznych

uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po obronie pracy doktorskiej, od grudnia
2003 do czgtwca 2004 I'Iabilitant prowadzil zajpia m wydziale Nauk Geograficznych i
Geologicmych UAM w ramach umowy decenia pocz4wszy od pa&dzemika 20o4 pracuje na
stanowisku adiuokta w z*ladzie Geologii paleogeografii czwartorzgdu" w Instytucie

i

Geoekologii

i

Geoinformacji,

na wydziale Nauk

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Geograficznych

i

Geologicznych

Osiagni€cie neukowe. stanowiqce podstawg do wszczQcia postgpowania
habilitacyjnego mstdo pnez dra Roberta Kosteckiego zatytulowane: ,,Wiek i rozw6j
transgresji litorynowej na obszarze Bdtyku poludniowo-zachodniego". Ma ono posta6 zbioru

pigciu artyhil6w opublikowanych w cenionych czasopismach naukowych, znajduj4cych sig
na tzw. ,,li6cie filadelfijskiej". Habilitant jest jedynym autorem jednej z plac, a w przypadku

pozostatyc[ co godne podkrcSleni4 jest ich pierwszrTm (gl6wnym) autorem.

Wsp6lnym mianownikiem publikacji zebranych pnnz dra Roberta Kosteckiego w

,Osilgnigciu neukow5nn', jest obszar badarfr - poludniowo-zachodnia czpS6 Battyku.
Przeprowadzone przez Niego badania zrnierzaly do okre3lenia chronologii i przebiegu
tansgresji

i regresji, kt6re doprowadzily do powstania

morza litorynowego na badaDym

obszarze. Zainteresowanie tlabilitanta skupione jest na dokladnym rozpoznaniu warunk6w

tempa sedymentacji

w

dw6ch obszarach: Zatoki Meklemburskiej

i

Basenie Arkony.

Przedstawione prace zawierajq dokumentacjg prac wykonanych pnez Autora

kt6rymi wsp6tpracowal

i

i

i

osob, z

dobrze dokumentuj4 r6tue etapy przeprowadzonych badai oraz

rozw6j stosowanych metod badawczych

i

interpretacji osiqganych wynik6w. Osi4gnigcia

Habilitanta dotycz4 przede wszystkim:

-

skonstruowania modelu wiek-glgboko5c, potwierdzajqcego ci4gl4 sedymentacjg

pocz4wszy

od 9900 laf kal. BP wraz z ustaleniem poczqtku gl6wnej fazy

transgresji

litorynowej na ok. 6500 lat kal. BP,

-

ustalenia chronologii zaaznfi na badanym obszane od regesji bdtyckiego jeziora

lodowego po fazg postlitorynowq

- skonstruowania modelu pokazui4cego relacig pomif,zy tempem akumulacji a dynamik4
Srodowiska depozycyjnego w moran litorynowynq

- przeanalizowania tempa sedymentacji podczas rozwoju morza litorynowego.

Dr Robert Kostecki posilkowd sig w swych badaniach przede wszystkim

i
jeziomych i

sedymentologicznym.i

morskich,

metodami

geochemicznym.i shrZacymi szczeg6lowym analizom osiad6w

bagiennych wspomaganych datowadami radiowgglowymi i
Grmoluminescencyjnymi (osl) oraz badaniami sejsmoakustycznymi, okrzemkowymi,
kt6rymi zajmowali sig badacze z nim wsp6lpracuj4cy.
Prace wchodzqce

w sklad

"osi{gnigcir

neukowego' dobrze dokumentuiq osiqgnigcia

Habilitanta w zakesie ustalenia wieku i zasiggu faz rozwojowych Baltyku na obszarze Zatoki
Meklemburskiej

i

Basenu

Artony,

a tat2e ewolucji warunk6w sedymentacji osad6w na tych

terenach. Dzigki dobrej znajomofui literatury przedrniotu ustalenia

Roberta Kosteckiego por6wnane

z

te zostaty przez dn

wynikami badan innych autor6w zajmuiqcych

sig

rozwojem basenu Morza Bdtyckiego po ostatnim dodowaceniu. Wynika
zakresie rozpozrania przr,ftTenrego zr62nicowania litologii

i

z nic[ 2e w

miq2szo5ci osad6w morskich

pozostawionych pzez Baltyk podczas jego kolejnych faz rozwojowych jes jeszcze wiele do
zrobienia- W tym kontekicie zapowiedll Hrabilitanta kontynuacji bada6, takZe we wsp6lpracy
z przedstawicielami innych

&iedzin nauki rysuje sig obiecuj4co.

Reruumuiac. prace przedstawiorrc prTsz Habilitanta sq poprawne metodycznie, napisane
dobrym, naukowym jgzykiem, a udzial Habilitanta w ich powstaniu byl znaczryy
do&! jednoznacaie wyodrgbniC.

badawcze

i

daje sig

Morrl. te? powiedziec, dr Robert Kostecki bardzo dobrze

opanowal warsztat naukowy geografa, ale tez
sedymentologicznyni

i

i

geologa zajmujqcego sig metodami

geochemicmym.i. Udowodnil

i potafi je skutecaie

E2- 2n zna zastosowane metody

wykorzystywad. Ma te2 dobre TsTrznsnis

w

literatuu€

przedmiotu.

Po zapozneniu sig z tr,efuiq material6w przygotowanych przez Habilitanta na potzeby
postgpowania habilitacyjnego (zateczniki 2a i) musz4

do stosowania w opisie swoich

osiqgnigc

jednak

ze ma On sklonnodd

skr6t6w mySlowych, uproszczeri

i

okre6lef, kt6re nale2y klaslikowad do kategorii zargonu naukowego. Jest ich wiele, co
nasuwa spostrzet*nie, 2e Habilitant stosowanie ich traktuje jako standard. tJwazam, ze
powinien On popracowad nad poprawq shony jgzykowej polskich tekst6w.

Pozlstele osilgligcie naukowa Anrlize i ocenr donobku neukowego
Dombek naukowy dra Roberta Kosteckiego poSwigcony jest badaniom wsp6lczesnego
Srodowiska Morza Baltyckiego,

a t*2c

wykorzystaniem metod geochemicznych

sqsiaduj4cym

z

nim lagunom

i

jeziorom z

i geoinformacji i koncentruje sig na trzech gru.pach

zagadnieh:
- badanie holoceriskich przemian srodowiska lagunowo-jeziomego Mierzei Lebskiej w

Swietle analiz geochemicznych. Stanowi4 one kontynuacig prac

Nigtych w

ramach

doktoratrl
- badanie zmian srodowiska geograficznego Zatoki pomorskiej w holocenie w swietle
laderi geochemicznych i okrzemkowych- Ich kontynuaci4 byty prace przedstawione prez
Habilitanta

jako,ocilgnijcie naukowc,,

- zastosowanie przestrzenaych baz danych w analizie srodowiska geograficznego.
Jesli pominie sig praca magisterskq to mozna powiedzied, ze Habilitant od pocz4tku

zwi4zd sw4 karierp naukowq z poludniowo-"^chodni4 czgSciq Battyku i jej shef4 brzegowq

Rezultatem tych zainteresowan naukowych byla najpierw rozprawa doklorska, a nastgpnie

publikacje dotyczqci geochemii osad6w morskich, lagunowych i jeziomych w powiqzaniu z
paleogeograficzn4 interpetacjq obejmujqcq Srodkowy i g6my holocen. Ukoronowaniem tego

okresu prac byty badania przeprowadzone przez Habilitanta (ze wsp6lpracownikami) na
obszarze zachodniej czqioi Battyku, kt6rych plonem sq publikacje przedstawione do oceny

jako

"osilgnigcie
Odrpbny

nrukowe'.

nurt

badawczy

w

pracach Habilitanta dotyczy rozwoju narr$ri

geoinformacyjnych stosowanych w annlizie Snrdowiska geograficznego, szrzr;gblnte jEryka

i rozszerzei przestrzennych w bazach danych. Przynioslo to opracowanie nowego
narz4dzra sluz4cego obliczaniu tempa i tendencji zmian polo2enia linii brzegowej oraz
przechowywaniu badaf razem z analizowanymi danymi. Nale2y oczekiwa6, 2e
nrc;jdzie to zastosowanie w dzialaniach podejmowanych pen uo$y morskie i inne
instytucje w zakresie projektowania inwestycji brzegowych i ochronie brzegu morskiego
SQL

przrdabrazja
Przegl4d prac Habilitanta pokazuje, 2e zastaly one puygotowane starannie, dob6r

wykorzystanych material6w

i

metod badawczych

byl

przemy5lany,

a ich

opracowanie

logiczne, zawszE z uwzglgdnieniem celu opracowaf. W wigkszofui z nich szczeg6lny akcent

byl polozony na analizg danych geochemicznych

powiqzanych

z

wynikami

badarl

okrzernkowych (efekt wsp6lpracy z dr B. Janczak-Kosteck$. umo2liwilo to Habilitantowi
wyr62nienie w rozwoju badanych fiodowisk (lagunowo-jeziornego zaplwzaMienni Lebskiej

i dna Zatoki Pomorskiej) faz morskich i slodkowodnych.

Z

ptzylor,mnych argument6w wynik4 2e zainteresowania naukowe Habilitanta sq

nieustannie

q

pnez Niego rozwijane

i

ze

de boi

sig podejmowad nowych wyzwan. To

ostatnie stwierdzeni e dotyczy pzrd.e wszystkim wyko r4stania narze$n geoinformacyjnych.

Robert Kostecki aktywnie uczestniczyl w g. konferencjach
miszynarodowych i 7. krajowych, w takcie kt6rych wyglosil 12 referat6w (w tym 6 z nich

Dr

na konferencjach miSzynarodowych)

i

zaprezentowal 4 postery. Nie jest to dorobek nazbyt

imponujqcy.
Habilitant w ostatnich latach realizowal dwa wlasne programy Wawczn finansowane

przez: Ministerstwo Nauki

i

szkolnictwa wy2szego (,/miaay srodowiska geograficmego

Zaloki Pomorskiej w Swiefle badai diatomologicznych i geochemiczrych"; lata 200g-201l) i
Narodowe centrum Nauki (,wiek i rozw6j transgresji wczesnoatlantyckiej na obszarze

Baltyku potudniowo-zachodniego"; lata 20ll-2015). ponadto

w

jednym

programie,

ry.

finansowanym przez Nardowe Centrum Nauki (,Zycie lowc6w-zbierac
czlowieka w Swietle Swiadectw archeologicznych

i

Daalania

paleoSrodowiskowych z okresu p62nego

glacjalu i wczesnego holocenu z zachodniej Polski"; lata 2017-2020) pelni rolq wykonawcy.
Dobrze to Swiadczy o organizacyjnej i naukowej aktywnoSci &a Roberta Kosteckiego.

Opr6cz prac zgloszonych jako Oshgpi?cie neukowe Habilitant jest autorem, bqdZ

wsp6lautorem

9

publikacji recenzowanych

monografiach), spoSr6d kt6rych

I

(w tym 7 artykul6w i 2

rozlaadL6w w

praca zostala opublikowana w czasopiSmie z bazy JCR.

Jest to dorobek ilo6ciowo niezwykle skromny, lecz paradoksalnie, procentowy udzial prac

opublikowanych w czasopismach figunrj4cych w bazie JCR jest bardzo duzy.

Sumaryczny impact factor prac opublikowanych ptzoz dm Roberta Kosteckiego
wedtug listy Joumal Citation Repor! zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 9,258 IF.
Indeks Hirscha prac dra Roberta Kosteckiego wedlug
(SCOPUS

-

3, Google Sclnlo

15, za{ wedlug SCOPUS

-

- 4), a liczba cytowai

12. a Google Scholar

&zy

of

lYeb

Science wynosi 3

publikacji odpowiednio: wedlug 7o.S

-

39 (we wszystkich przypadkach

-

bez

cytowani wlasnych i wsp6lautor6w).

Dr Robert Kostecki wsp6lorganizowal zaledwie jedaa krajowq konferencjg
naukow4. Jest to osi4gnigcie nader skromne.

WSr6d dzidan organizacyjnych Habilitanta trzeba koniecznie podkre3liC Jego
zaargrtawanie

w

utworzenie

i

adminisEacjg shon4 Zakladu Geologii

i

Paleogeografii

Czwartorzgdu UAM oraz prowadzenie kursu dla pracownik6w z zakresu pnrwadzenia baz

danych @ostGIS). Watne se te2 dzialania organizacyjne na rznz jakoSci dydaktyki
prowadzone w macierzystej jednostcc, zviqzare z rozwojem e-leamingg doskonaleniem
plan6w i progmm6w, czy prowadzeniem konkurs6w prac licencjackich.

W roku 2013 Habilitant

uczestniczyl \tr

sta2u

w tribniz-Institut ftir

ostseefonchung warnemtnde, ktory mial formg rejsu badawczego na Bdtyku na statku FS

,,Elisabeth Mann Borgese" podczas kt6rego

byl On

odpowiedzi

fuy ,a

:uryzerlrczqnie

lokalizacji miejsc poboru rdzeni, obslugg urz4dze6 badawczych oraz prace w laboratorium.
Podnoszeniu wlasnych kwalifikacji sluzylo

tez ukoriczenie przez dra

Roberta

Kosteckiego kursu operatora dron6w zakoficzonego zdaniem egzaminu pafstwowego i
uzyskaniem licencji UAVO BVLOS.

tXhgpipir dydrktycac
Dr Robert Kostecki gzrz

dy

czas swcgo zatnrdnienia na Uniwersytecie im. A.

Mickiewicza rcalizowd lpzrnaite zaigcia dydaktycae. Byty

z

informatycznych otaz pnrdmiotbw zwiqzanych

i

przedmiot6w

systemami informacji geograficznej, a

i pracownie

ze studentami studi6w
licencjackich (inzynierskich) na kierunkach: Geogr$a ze specjalno$ciq

takze dwiczenia tercnowe, seminaria
magisterskich

to zaigcia z

geoinformacja, Geoinfornacja i Geodezja i Kortografia.

Habilitant, jak dot4d byl opiekunem merytorycznym szeSciu grup student6w (lq znie
licz1cych 57 os6b), licencjat6w i inzynier6w.
NaleZy podkre6he,2E dr Robert Kostecki dba o podnoszenie wlasnych umiejEtnoSci
dydaktycznych, czego wyrazem jest ukoiczenie przez Niego w roku 2012 kusu ,,Postawy eleamingu" i uzyskanie stosownego certyfrkxu.

w

Jego osiqgnigcia dydaktyczue s4 doceniane
wyrazsm jest dwulmotne (l8ta 2016

i 2018) uhonomwanie

Srodowisku akademickirn, czego
nagrod4 indywiduah4

III

stopnia

przez Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Osilgnigcir w zekresic wrp6$rrcy z inst5rtucjrml orgrnizrcjrmi i towrrzJstwrmi
Prowadzenie

badaf

6rodowiska wymaga
koordynowania

odniesieniu

i

do

wsp6lpracujqc
Uniwersytetu

z

i

paleogeograficznych

od ich

orgeni"rtora

i

trd,lrc;zami

z

na

badari

uczeshi*a umiejEno(ci inicjowania,

sterowania pracami badawczymi.

badari przeprowadzonych

innych wieloaspektowych

Dr Robert Kostecki dowi6dl tego w

obszarze zachodniej czqsci Bahyku

Uniwersytetu Szczecifskiego, Polit€chniki Stqskiej

im. Adama Mickiewicz4 ale przede

wszystkim

z

i

Leibniz-Institut filr

Ostseeforschung Wamemilnde.

W przedstawionej do oceny dokumentacji Habilitant nie zaprezentowal niczego, co
dokumentowdoby inne Jego osi{gnigcia w zakresie wsp6lpracy z instytucjarni, organizacjami
i towarzystwami naukowymi.

Podsumowenie

do oceny Ori4gliecie nlukowe zatylulowane: ,,Wiek i rozw6j
litorynowej M otnzarz* Baltyku pohdniowo.zachodniego", a taktn pozostaly

Przedstawione
transgresji

dorobek naukowy oraz efekty dzialalnosci dydaktycznej, popularyzarorskiej i organizacyjnej

dra Roberta Kosteckiego w petni rrzqsadni6jq Jego starania o uzyskanie stopnia dohora
habilitowanego. Do niedostark6w dorobku naukowego Habilitanta zaliczyf trzeba relatywnie

niewielkq liczbg publikacji

i

wystryief konferencyjnych oraz bmk

udokumentowanej

wsp6lpracy z organizacjami i towarzystwami naukowymi.

Og6lnie

o

analizowanym

i ocenianym dombku

nalezy powiedzie(, ze

on o stalej aktywnoici badawczej dra Roberta Kosteckiego, a takJ.p o
doskonaleniu i urozrnaicaniu Jego warsZatu naukowego. Uzyskane wyniki badaf s4 pnEz
zaiwiadcza

Habilitanta publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych, przy rosnlcym udziale
w6r6d nich prac z listy JCR.

Wniosek koicowy
Przedstawione

w

recenzji analiza

i

ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i

rpehiefi kryteria okreilone w art. 16 Ustawy o
oraz o stopniach i tytule w zabesie szt*i z 14 natca

organizacyjnego dra Roberta Kosteckiego
stopniach noukowych i tyule naukovym

2003 @z.U . Nr 65, poz. 595 , z fiintejszymi zmianami), a takle w Rozporzqdzeniu Ministra

NauH i Szkolnictwa YyZszego z

I

wrze5nia

20ll

w sprawie lryteri6w oceny osiqgnij| osoby

ubiegajqcej sig o nadanie stopnia doHora lubilitowanego @2.U.
Rozporzgdzeniu Ministra Naub
szczegolottego trybu

i

i

Nr

196,

pz.

1165) oraz

szkolnictwa Yyiszego z 26 wrzeinia 2016 w sprowie

warunkiw przeprowadzania czynruici w przewodach doHorskich, w

postgpowaniu habilitacyjnyn or@ w postepowaniu o nadanie tynlu profesora @z]J. 22016,
poz. 1586).

wnoszq zatem o dopuszczenie Prnr dra Roberta Kosteckiego do drlszych etap6w
postppowrnir habilitecyJnego.

(lffi-'-1.
Poznan, l0 listopada 2019.

prof.la, nat. Waclaw Florek

