
Poznan, 14 maja 2021 r.

UCHWALA KOMISJI DS. POST4POWANIA HABILITACYJNEGO DR. PIOTRA

HERMANOWSKIEGO

Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego dr. Piotra Hermanowskiego zostala powolana w dniu l9

stycznia 2O2l r. przez Radg NaukowE Dyscypliny Nauki o Ziemi i Srodowisku UAM, dzialaj4cej na

podstawie Ustawy Prawo o szkolnictwie vryzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art.22l, ust.5 (Dz.

U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) po zapoznaniu sig z informacj4 o czlonkach komisji habilitacyjnej

wyznaczonych przez Radg Doskonalo5ci Naukowej.

$l
Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego na posiedzeniu audiowizualnym l4 maja 2021 r., dzialalqc

zgodnie z w ustaw4, art.22l, ust.10, po przedstawieniu recenzji osiqgnigcia naukowego, zapoznaniu

siQ z autoreferatem oru po rozmowie z habilitantem, w glosowaniu jawnym, w obecno5ci siedmiu

czlonk6w komisji, podjgla uchwalg pozytywnie opiniuj4c4 wniosek o nadanie dr. Piotrowi

Hermanowskiemu, pracownikowi Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, stopnia

doktora habilitowanego nauk Scislych i pnyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i irodowisku

(przy obecnoSci siedmiu cztonk6w Komisji oddano 6 glos6w ,,tak", I glos ,,nie" i 0 glos6w

wstrzymuj 4cych sig).

$2

Integraln4 czgSciq uchwaly jest zal4cmik stanowiqcy jei uzasadnienie.

$3

Powy2szq uchwalg, wraz z pelnq dokumentacjq postgpowania habilitacyjnego, Komisja przedklada

Radzie Naukowej Dyscyptiny Nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza.
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Zal4cznik

UZASADNIENIE UCHWALY KOMISJI HABILITACYJNEJ

w sprawie wniosku o nadanie dr. Piotrowi Hermanowskiemu

stopnia doktora habilitowanego Nauk Scislych i Prryrodniczych

w dyscyplinie Nauk o Ziemi i Srodowisku

Przedmiotem oceny stanowiqcej podstawg do sformulowania opinii komisji habilitacyjnej

w sprawie wniosku dr. Piotra Hermanowskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego byla,

zgodnie z Art.2l9 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. ,,Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce", ocena

osi4gnigcia naukowego oftv ocena aktywnoSci naukowo-badawczej. Komisja habilitacyjna

zapoznala sig z materialami dotycz4cymi postgpowania habilitacyjnego w sprawie dr. P.

Hermanowskiego: autoreferatem, wykazem prac naukowych opublikowanych przez Habilitanta,

recenzjami przygotowanymi przez recenzentSw (prof. dr. hab. Leona Andrzejewskiego, prof. dr.

hab. Ryszarda Bor6wk9, dr. hab. Joanng Miroslaw-Grabowsk4, prof. PAN, prof. dr. hab.

Wojciecha Wysotg). Na wniosek prof. L. Andrzejewskiego i prof. R. Bor6wki, Habilitant zostal

zaproszony na posiedzenie komisji w celu zloZenia dodatkowych wyjaSnieri.

096lna charakterystyka zawodowa habilitanta

Dr Piotr Hermanowski ukofczyl studia wyZsze na Wydz. Nauk Przyrodniczych

Uniwersytetu Wroclawskiego, uzyskujqc w 2OO2 r. tltul magistra geologii, specjalnoSci

hydrogeotogia. W 2008 r. obronil na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Sl4skiego praca

doktorskq pt. ,,Paleoglacjologia lobu Odry w czasie zlodowacenia Wisly, Polska

p6lnocnozachodnia i p6lnocnowschodnie Niemcy", wykonan4 pod kierunkiem prof. dr. hab. Jana

A. Piotrowskiego i uzyskal tytul doktora nauk o Ziemi w zakesie geografii. Od 2010 r. dr Piotr

Hermanowski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w lnstytucie Geologii, na Wydz. Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniw. im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Ocena osi4gnigcia naukowego

Przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe dr. Piotra Hermanowskiego pt. ,,Procesy

subglacjalne i geneza drumlin6w na obszarze stargardzkiego pola drumlinowego" sklada sig z

czterech oryginalnych artykul6w naukowych:



1. Hermanowski P. 2015. Substratum morphology and significance during the Weichselian Odra

ice lobe advance in northeast Germany and northwest Poland. Geologos, 21:241-248. Punktacja

MNiSW (2019 r.) - 40 pkt.; (2015 r.) - 14 pkt., liczba cytowa6: Web of Science - brak

indeksacji, Scopus - 4.

2. Hermanowski P., Piotrowski J.A. 2019. Groundwater flow under a paleo-ice stream of the

Scandinavian Ice Sheet and its implications for the formation of Stargard drumlin field, NW

Poland. Journal of Geophysical Research - Earth Surface, 124:1720-1741. Punktacja MNiSW

(2019 r.)- l40pkt., IF20l9 -4,25;liczbacytowari: Webof Science-2, Scopus-2.

3. Hermanowski P., Piotrowski J.A., Szuman 1.2019. An erosional origin for drumlins of NW

Poland. Earth Surface Processes and Landforms, 44: 2030-2050. Punktacja MNiSW (2019 r.) -
I 00 pkt., lF20l9 - 3.694; liczba cytowa6: Web of Science - 5, Scopus - 6.

4. Hermanowski P., Piotrowski J.A., Duda P. 2020. Till kinematics in the Stargard drumlin field,

NW Poland constrained by microstructural proxies. Journal of Quaternary Science.

doi:10.10021jqs.3233; PunktacjaMNiSW (2019 r.)- 100 pkt.,IF20l9-2.377.liczbacytowari:

Web of Science - 1, Scopus - 2.

We wszystkich artykulach wsp6lautorskich dr Piotr Hermanowski jest pierwszym,

korespondencyjnym autorem i jak wynika z olwiadczeh wsp6lautor6w, habilitant byl

pomyslodawc4 ijednym z gl6wnych wykonawc6w bada6, opracowania wynik6w i przygotowania

manuskrypt6w do druku.

Recenzenci okreSlili artykuly wchodz4ce w sklad osi4gnigcia naukowego jako zbi6r

monotematyczny. Prof. J. Miroslaw-Grabowska w swojej recenzji jednoznacznie stwierdza,2e

,,Zaprezentowany material jest logiczny i sp6jny". Dwaj recenzenci (prof. prof. R. Bor6wka i W.

Wysota) oceniali artykuly indpvidualnie, a dwoje pozostalych (prof. prof. L. Andrzejewski i J.

Miroslaw-Grabowska) odnieSli sig calo6ciowo do osi4gnigcia naukowego Habilitanta.

W poszczeg6lnych recenzjach przedstawiono oceny poszczeg6lnych 4 artykul6w

stwierdzaj4c migdzy innymi jak ponizej.

Artykul Nr I jest caloSciowym opracowaniem paleopowierzchni podvistuliariskiej w

obszarze od wybrzeLa Baltyku w rejonie Zalewu Szczecifiskiego po maksymalny zasigg

ostatniego l4dolodu w fazie pomorskiej. Prof. W. Wysota stwierdzil, 2e: ,,Gl6wnym osiqgnigciem

artykulu jest wykazanie, ie rozwdj strumienia lodowego lobu Odry byl w znocznym stopniu

uwarunkawany topografiq terenu oraz wystgpowaniem w podloLu slabo-przepuszczalnych osad6w



przedvistuliafiskich, lddre sprzyjaly budowaniu wysokiego ciinienia w6d pod stopq lqdolodu".

R6wnocze6nie dodal: ,,Szkoda, 2e autor dysponujqc tak duzq bazq otwordw wiertniczych, obok

ul<sztqltowania podlo1a lobu Odry, nie przedstawil chotby uproszonej mapy geologicznej

paleopowierzchni podvistuliariskiej. Byloby to bsrdzo przydatne w roana2aniach na temat

przestrzennego zr1Znicowania drenaiu w6d i mozaiki procestw subglacjalnych w podeszwie lobu

Odry, szczeg1lnie wa2nych z punVu widzenia formowania stargardzkiego pola drumlinowego".

Prof. R. Bor6wka nie ocenil tego artykuht, gdyZ uzna\, 2e nie moZe okreSli6 nowych treSci tu

wniesionych w stosunku do rozprawy doktorskiej o zblizonej tematyce.

Artykut Nr 2 dotyczy numerycznego modelowania hydrologii subglacjalnej na obszarze

stargardzkiego pola drumlinowego. W efekcie okre5lono geometrie przeplyw6w oraz bilans w6d

podziemnych. Wykazano obecno66 migracjiw6d podziemnych ku stopie l4dolodu oraz przeplywu

przeciwnego - w6d ablacyjnych do gruntu. Streff tych przeplyw6w byty zmienne w czasie

i przestrzeni. Preferencja dostawy w6d podziemnych legla u podstaw hipotezy, 2e w warunkach

wzmo2onych wydatk6w przeplyw6w pod l4dolodem mo2liwa byla erozja podloZa do reliefu

drumlinowego. Artykul zostal oceniony jako niew4tpliwe osi4gnigcie naukowe zar6wno przez

prof. R. Bor6wkg, jak i prof. W. Wysotg. Prof. W. Wysota dodal: ,,Sugerowana na podstawie

modelowania numerycznego mozaikowoit drena|u w6d podczas owansu strumienia odrzariskiego

jest zgodna z modelem czosowo-przestrzennych zmian warunlaw subglacjalnych intepretowanych

na podstawie badari glin subglacjalnych w innych lobach lodowcowycft ". R6wnocze(nie prof. W.

Wysota zaznaczyl'. ,,W modelowaniu numerycznym drena2u w6d w lobie Odry nie uwzglgdniono

wplywu wieloletniej zmarzliny (permafrostu). Wystgpowanie wieloletniej zmarzliny pod

lqdolodem ... moglo miet znaczny wplw no gromadzenie i wzrost cifnienia wdd na kontakcie l6d-

podlo2e, co moglo .. wplywot na szybszy ruch lodu oraz roandj form subglacjalnych".

Artykut Nr 3 powstal na podstawie analizy geomorfologicznej stargardzkiego pola

drumlinowego opartej na wysokorozdzielczych obrazach lidarowych. Prof. R. Bor6wka okreSlil j4

jako wszechstronn4 i bardzo szczeg6low4. Wydzielono kilka zespol6w form o odmiennej

charakterystyce morfometrycznej.lch genezawarunkowanabylazr62nicowan4 topografi qpodtola

orazr62n4 prgdkoSci4 ptynigcia l4dolodu. Zkolei, analiza sedymentologiczna osad6w buduj4cych

drumliny dowiodla, 2e brak jest korelacji pomigdzy budow4 i morfologi4 drumlin6w. Wykazano,

2e osady drumlin6w s4 starsze od procesu drumlinizacji. Genezg badanych form okreslono jako

efekt erozji lodowcowej oraz subglacjalnej erozji w6d ablacyjnych. Prof. W. Wysota okreslil ten



artykul jako najwa2niejszy w zbiorze prac osi4gnigcia naukowego: ,,W swej konstrukcii i treici

artykul ten nawiqzuje do klasycznych opracowari pdl drumlinowych na iwiecie". ,,Na podlcreilenie

w przyjgtej przez Habilitanta koncepcji genezy form pola stargardzkiego zasluguie muzglgdnienie

roli subglacjalnych wdd roztopowych. Poza nielicznymi badaczami dzialalnoit subglacjalnych

w6d roztopowych nie byla dostatecznie doceniana jako proces morfotwdrczy drumlindw".

Natomiast prof. R. Bor6wka znalazl slabe strony w interpretacyjnej czgSci pracy: ,,Nie zostalo

jednakw spos1b przefutnywajqcy udowodniona erozyjna geneza drumlindw. ... Charakterystyka

powierzchniowej budowy geologicznej objgla bowiem jedynie szczytowe lub stokowe ich

fragmenty, natomiast zostala zupelnie pominigta budowa obni2eri migdzydrumlinowych. A to

wlainie tam nale2alo poszukiwat sedymentologicznych iladiw procesdw erozji podlodowcowei,

w tym nvlaszcza brukiw rezydualnych".

Artykul Nr 4 dofyczy analiz mikromorfologicznych glin glacjalnych buduj4cych drumliny

pola stargardzkiego. Byly to badania mikroskopowe ptytek cienkich oraz mikrotomografia

komputerowa pr6bek glin. Na podstawie pierwszej metody okre6lono genez1 osadu jako

subglacjaln4 gling trakcyjn4. Na podstawie drugiej metody wykazano brak zgodnoSci orientacji

mikroklast6w z orientacj4 drumlin6w. Fakt ten byl podstaw4 wniosku, 2e osady buduj4ce drumliny

powstaly przed procesem drumlinizacji. O artykule tym prof. K. Bor6wka pisze: ,,Niewqtpliwie

poszerza on naszq wiedzg o wewngtrznej strukturze glin nttalowych buduiqcych drumliny".

Oprocz lvy'zej przedstawionych ocen poszczeg6lnych artykul6w, powolani Recenzenci

dokonali oceny osi4gnigcia naukowego jako caloSci.

Prof. J. Miroslaw-Grabowska oraz prof. W. Wysota vyrainie wymienili najbardziej

wartoSc i owe os i 4gn i gc i a przedlohone go cyklu artykul6w :

- Okre$lenie cech morfometrycznych drumlin6w i wydzielenie zespol6w tych form

warunkowanych topogr afi4 podloza l4dolodu i prgdko6ci4 plynigcia lodu'

- Analiza subglacjalnego systemu hydrologicznego uwzglgdniaj4ca zale2noi(, migdzy wodami

topnieniowymi i podziemnymi. Wykazanie przestrzennej i czasowej zmiennoSci tego systemu.

Okreslenie potencjalnego wptywu w6d subglacjalnych na genezQ drumlin6w.

- Okre6lenie budowy wewngtrznej drumlin6w oraz wlasnoSci makro- i mikrostrukturalnych

osad6w.

- Sformulowanie oryginalnej koncepcji erozyjnej genery drumlin6w.
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Prof. J. Miroslaw-Grabowska i prof. L. Andrzejewski podkre5lili szeroki wachlarz

zastosowanych nowoczesnych metod: statystyczne analizy geomorfologiczne, numeryczne modele

hydrogeologiczne, terenowe prace sedymentologiczne, analizg podatnoSci magnetycznej, analizy

mikroskopowe i mikrotomograficzne osad6w. Prof. L. Andrzejewski pisze: ,,Podjgta

problematyka dobrze wpisuje sig we wsp6lczesne nurly badawcze z zakresu geologii

i geomorfologii glacjalnej w skoli hriato'A,ej ". ,,Osiqgnigcie naukowe wnosi niewqtpliwie nowe

istotne elementy do ahualnego slanu wiedz"v o procesach subglacjalnych ". Z kolei prol R.

Bor6wka stwierdza, ie ,,Prace wchodzqce w sklad osiqgnigcia habilitacyjnego ... umozliwiajq

coraz glgbszq analizg badanego zespoluform drumlinowych nie tylla w aspekcie regionalnym, ale

rbwniei ponadregionalnym" a dr hab. J. Miroslaw-Grabowska zaznacza, 2e ptace te 'msjq
charaher doii uniwersalny i mogq byt pomocne w badaniach podobnych obszardw o form

rzelby".

Omawiaj4c wniosek Habilitanta na temat genezy drumlin6w, prof. L. Andrzejewski dodal,

2e ,,Problem zalvesu udzialu erozji lodowcowej i wodnej w oslalecznym ksztaltowaniu badanych

form nie zoslal ostatecznie rozwiqzony i wymaga moim zdaniem dalszych badari".

Prof. L. Andrzej ewski zaznaczyl, 2e ,,rekonstrukcja morfologii podloia lobu Odry,

dynomika i dreno2 w6d podziemnych pod stopq lqdolodu w pewnym zakresie realizowane bylyju2

wczeiniej w ramach rozprowy dolclorskiej " P. Hermanowskiego i zalecil wyjaSnienie tej

w4tpliwo5ci w trakcie rozmowy z Habilitantem.

Troje recenzent6w (prof. J. Miroslaw-Grabowska, prof. R. Bor6wka i prof. L.

Andrzejewski) uznalo, 2e o6wiadczenia wspolautor6w zawieraj4 og6lne informacje o zakesie

wykonanych prac iw niekt6rych elementach pokrywaj4 sig. Dotyczy to Habilitanta oraz

wsp6lautora trzech kluczowych artykul6w Jana A. Piotrowskiego, gdyz z odwiadczeh wynika, 2e

obaj zajmowali sig analiz4 llynik6w oraz przygotowaniem manuskrypt6w wsp6lnych artykul6w.

Z tego powodu, w celu wyjasnienia w4tpliwoSci, dr Piotr Hermanowski zaproszony zostal na

rozmowg podczas posiedzenia Komisji.

Recenzenci jednoznacznie stwierdzili, 2e osiqgnigcie naukowe zaprezentowane przez dr.

Piotra Hermanowskiego wnosi istotny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o Ziemi iSrodowisku

(prof. prof. R. Bor6wka, L. Andrzejewski) i jest znaczqce dla rozwoju tej dyscypliny (prof. J.

Miroslaw-Grabowska). Recenzenci ocenili osi4gnigcie naukowe pozytywnie.
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Ocena pozostalego dorobku naukowego

Na pozostaly dorobek publikacyjny Habilitanta sklada sig 9 pozycji. Dwa artykuty s4 rangi

JCR, a cAery recenzowane prace ukazaly siE w krajowych czasopismach znajduj4cych sig na li5cie

ministerialnej (PrzeglEd Geologiczny, Landform Analysis, Biuletyn Paristwowego Instytutu

Geologicznego). Trzy nastgpne pozycje to rozdzialy w monografiach naukolyych. Publikacje

dotycz4 problematyki proces6w subglacjalnych, hydrogeologii glacjalnej, zagadnien

metodycznych oraz gospodarki wodnej. Obszar badawczy prac koncentrowal sig w NE Niemczech

i NW Polsce. Prof. L. Andrzejewski ocenil ten dorobek jako skromny i wzglgdnie

monotematyczny. Prof. R. Bor6wka swierdzil natomiast, 2e ,, Dorobek ten, chot iloiciowo bardzo

skromny, jest merytorycznie wartoiciowy, nulaszcza w aspekcie aplikacyjnym" i okreSlil

Habilitanta jako Srednio aktywnie publikuj4cego naukowca. Prof. J. Miroslaw-Grabowska:

,,2 m,vagi na ll-letni olves zatrudnienio na stanowisku adiunkta spodziewalabym sig bardziej

akgwnej dzialalnoici publikncyjnej". Prof. W. Wysota zwr6cil uwagQ, 2e jeden ze

wsp6lautorskich artykul6w Habilitanta (w Earth Surface Processes and Landforms, 2009 r.)

uzyskal niebagateln q liczbE 24 cylow an.

Parametry bibliograficzne Habilitanta (indeks Hirscha : 4 wg Scopus, 3 wg Web of

Science) zostaly ocenione jako stosunkowo niskie (prof. R. Bor6wka) lub bardzo skromne (prof.

L. Andrzejewski). Profesorowie L. Andrzejewski i R. Bor6wka dodali, iz prace dr. P.

Hermanowskiego s4 jeszcze doSd slabo cytowane, co wi4ze sig z faktem,2e jego najlepsze

publikacje ukazaly sig dopiero w latach 2019-2020.

Lepiej oceniono konferencyjn4 aktywno66 Habilitanta. Po doktoracie wyglosil 7 referat6w

(w tym I zamawiany) na konferencjach migdzynarodowych (Nowy Orlean, Seatle, Tuluza,

Wiederi) oraz 8 referat6w (w tym 7 zamawiany) na konferencjach krajowych. Kilkakrotnie

prezentowal na konferencjach postery. Byl wsp6lorganizatorem trzech konferencji, w tym jednej

migdzynarodowej.

Dr P. Hermanowski kierowal dwoma projektami badawczymi (KBN iNCN).

,,Na podtrreSlenie zasluguje wspdlpraca dr. Piotra Hermanowskiego z otoczeniem

spoleczno-gospodarczym" (prof. W. Wysota). Byl autorem 6 ekspertyz i dokumentacji

geologicznych i hydrogeologicznych. Bral udzial w 3 zespolach eksperckich powolanych ptzez

Prezydenta Miasta Poznania.
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Ocena dzialalnoSci dydaktycznej

Habilitant od 2010 r. zatrudniony jest w Insq.tucie Geologii WNGiG UAM. Prowadzi

liczne zalgcia dydaktyczne. Wypromowal 13 magistr6w oraz [8 licencjat6 inzynier6w.

Przygotowal dwa cykle wyklad6w w jgzyku angielskim dla student6w zagranicznych. DzialalnoSd

dydaktyczna zostala oceniona przez prof. J. Miroslaw-Grabowskq bardzo dobrze, a przez prof. L.

Andrzejewskiego pozytywnie. Pozostali recenzenci nie wypowiedzieli sig.

Uwagi dodatkowe

Prof. J. Miroslaw-Grabowska pisze: "Pomimo r62norodnej aktywnoici naukowej dr Piotr

Hermanowski nie przedstawil zadnej informacji nt. aktrynoici naukowej (wspdlpraca, sta2e

naukowe, wspdlne granty.l realizowanej w innych instytuciach naukowych poza macierzystq

jednostk4 ani kopii dokumentiw pohryierd%rqcymi okreilone osiqgnigcia, w szczegdlnolci

dotyczqce stazy naufutwych, grontdw, publikacji powstalych w wyniku prowadzenia badait

t) u)igcej ni2 jednej jednostce naukowej. W zwiqzku z powyzszym negarywnie oceniam istotnq

ak1nvnoSt naukawq realizowanq w wigcej ni2jednej uczelni, instylucji naukowej, w szczeg6lnoici

zagranicznej " .

Wnioski koricowe

Prof. Joanna Miroslaw-Grabowska: ,,W mojej ocenie dr Piotr Hermanowski spelniajedynie

dwa pierwsze wymagania [Ustawy 2018 r.], lzn. posiada tytul doktora oraz posiado

w dorobku osiqgniecie noukowe, stonowiqce znaczny wHad w rozwij dyscypliny nauk o Ziemi

i irodowisku, chot Jego indywidualny wklad jest trudny do oceny z uwagi na ogdlnie okreilorry

wklad ll-ego wspilautora. Osiqgniecie naukowe, sHadajqce sig z czterech przedlo2onych

publikacji autorstwa dr. Piotra Hermanowskiego pod wsp6lrym tytulem ,,Procesy subglacjalne

i geneza drumlindw no obszarze stargardzkiego pola drumlinowego" oceniam pozyynie." ...

,,Punkt 3 ustawy, dotyczqcy wykazania istotnej aktywnoici naukowej realizowanej w uigcej niz

jednej jednostce naukowej nie zostal spelniony. Pozostalo ah1u,noi6 naukowo dr. Piotra

Hermanowskiego obejmuje niewielki dorobek naukowy wyra2ony jedynie szeicioma publikocjami,

w tyn tylko dwoma w czasopismach wysoko punktowanych (z listy JCR) oraz IH:3 i byla

realizowana wylqcznie w obrgbie jednostki obecnie zatrudniajqcej Habilitanta. W zwiqzku z tym

negafunie oceniam aldlnnoii naufutwq realizowanq w wigcej nii jednej instytucji noukowej.



Doceniam r62norodnq dzialalnoit dydahycznq i eksperckq Habilitanta Swiadczqcq o jego

umiejgtnoici przekazywania wiedzy studentom i praktycznemu wykorzystaniu wiedzy naukowej.

Majqc powyzsze na uwadze, stwierdzam, 2e chot przedstmuione mi do oceny osiqgnigcie naukowe

dr. Piotra Hermanowskiego spelniawymogi stawianew art. 219 ust. I pkl2 Ustawy z dnia 20lipca

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyZszym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668), lo nie zostaly spelnione

wymogania odnoinie istotnej akgrunoici naukowej olqeilone w ph 3 w/w ustawy. W zwiqzku

z powyZszym negatywnie opiniujg wniosek o nadanie dr. Piotrowi Hermanowskiemu stopnia

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie

nauko Ziemi i Srodowisku".

Prof. Ryszard Bor6wka: ,,Osiqgnigcie habilitacyjne dr Piotra Hermanowskiego, lqcznie

z pozostalym dorobkiem naukowym, stanowi istotny chot nie do kofica udokumentowany

w autoreferacie, wklad w ronndj paleoglacjologii oraz hydrogeologii. Jak juZ wczeiniej

wspomnialem, na podstowie dolqczonych oiwiadczeri wspdlautor6w, lrudno precyzyjnie ocenit

rzeczywisty wHad dr Piotra Hermanowskiego w trzy wsphlautorskie artykuly wchodzqce w sklad

osiqgnigcia habilitacyjnego. W przypadku artykulu autorskiego ,,Substratum morpholog,t..."

trudno te2 olcreilit na ile uzysknne wyniki stanowiq nowq jakoit w pordwnaniu z rezultatami

zawartymi w rozprawie doktorskiej. Z tych teZ wzglgddw wnioskujg o zaproszenie dr Piotra

Hermanowskiego na posiedzenie Komisji Habilitacyjnej w celu zlo2enia dodatkowych wyjaSnieri.

Konkludujqc, wnioskujg o dopuszczenie pana dr Piotra Hermanowskiego do dalszych etap6w

po s t g pow an i a habi I it acyj ne go. "

Prof. Leon Andrzejewski: ,,Biorqc pod tnuagg wszystkie elementy oceny dorobku

naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego Habilitanta, w tym w szczegdlnoici oceng

osiqgnigcia naukowego, ld6re jest podstawq wniosku o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego,

sklaniam sig do ostatecznej pozytywnej oceny. Stwierdzam, 2e ... Pan dr Piotr Hermanowski wni1sl

nowe oryginalne elementy w rozwdj dyscyptiny nauki o Ziemi i Srodowisku i niezale2nie od

lvytycznych lub dyskusyjnych uwag odnoszqcych sig gliwnie do stronyformalnej przygotowanego

autoreferatu i niskiej oceny pozostalego dorobku naukowego, wnoszg o dopuszczenie Pana dra

Piotra Hermanowskiego do dolszych etapfw postgpowania habilitacyjnego. llt celu wyjainienia

niektorych poruszonych kwestii wnoszg o zaproszenie Habilitanta na posiedzenie Komisji. "
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Prot'. Wojciech Wysota: ,,Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzam, 2e osiqgnigcia

naukowe dr Piotra Hermarmwskiego, ubiegajgcego sig o stopieri doHora habilitowanego

w dziedzinie nauk icislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i irodowisku odpowiadujq

wymaganiom okreilonym w art. 219 ust. I pkt. 2 usttrwy Prrwo o szkolnicfiyie 'wy|snm i n.tuce

(Dz.U. 2018 poz. 1668). "

Przebieg posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w dniu 14 maja,2O2l r.

Komisja ds. postgpowania habilitacyjnego na posiedzeniu audiowizualnym 14 maja 2021

r., po pnedstawieniu recenzji osiggnigcia naukowego, zapoznaniu sig z autoreferatem oraz po

rozmowie z Habilitantem, w glosowaniu jawnym, w obecnoSci siedmiu czlonk6w komisji, podjgla

uchwalg pozytywnie opiniuj4c4 wniosek o nadanie dr. Piotrowi Hermanowskiemu, pracownikowi

Wydziafu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, stopnia doktora habilitowanego nauk

Scislych

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku (przy obecnoSci siedmiu czlonk6w

Komisji oddano 6 glos6w,,tak", 1 glos,,nie" i 0 glos6w wstrzymuj4cych sig).

Szczegolowy przebieg posiedzenia Komisji znajduje sig w zal qczniku 2.

Podpisany ceMikatem wystawionym
dla Zbigniew Ustmul (CeMkat
kwalifikowany). Utwozony w dniu:
2021-05-16 2'1127 22 +O2OO

Przewodniczqcy Komisj i
Prof. dr hab. Zbigniew Ustmul

Sekretarz Komisji
Prof. dr hab. Tomasz Zieliriski
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