
Poznafi, 23 kwielnia 2020 r.

Uchwala Komisji dotycz4cej postqpowania habilitacyjnego
dr. Marka Ewertowskiego

zawieraj4ca opiniq wraz z uzasadnieniem

Podstawa prowna: Ustawa z dnia 74 morca 2003 roku o stopnioch naukowych i tytule noukowym

oraz stopnioch i tytule w zskresie sztuki (Dz. U. z 2016 r, poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 13L1), Rozporzqdzenie

Ministro Nouki i Szkolnictwa Wi,szego z dnia 22 vlrzeinia 2011 r. (Dz. U. nr 2004, poz. 1200) i z dnio 26 wrzeinio
2016 r. w sprawie szczeg6lowego trybu i wsrunk6w przeprowodzenia czynnoici w przewodzie dol<torskim, w
postepowaniu habilitocyjnym oraz w postepowoniu o nadonie tytulu profesora (Dz. U. z 2016 r., poz. 1586) oraz

Rozporzqdzenia Ministo Nouki i Szkolnictv,ta Wiszego z dnia 19 styczniq 2018 r. v,/ sprawie szczeg6lowego trybu i
worunkdw przeprowodzonia c4mnoici w przewodzie dolnorskim, \.'t postepo\./oniu hsbilitocyjnym oraz postQpowaruu o

nadanie tytulu profesora (Dz.U. z 2018 r., poz. 261).

Komisja do spraw postepowania habilitacyjnego dr. Marka Ewertowskiego w dziedzinie
nauk o Ziemi, w dyscyplinie geografia, zostala powolana przez CentralnA Komisjq do Spraw Stopni

i Tyhrl6w w dniu 7 listopada 2019 r. Do przeprowadzenia postqpowania habilitacyjnego

wyznaczono Radq Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu.

W sklad Komisji weszli:

1. Przewodniczqcy Komisji - prof. dr hab. Leon Andrzejewski, Uniwersytet Mikolaja
Kopemika (Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej).

2. Sekretarz Komisji - dr hab. Jaroslaw Jasiewicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza.
3. Recenzent - dr hab. Piotr Zag6rski, Uniwersytet Marii Curie-Sklodowskiej.
4. Recenzent - prof. dr hab. Jacek Jania, Uniwersytet Slqski w Katowicach.

5. Recenzent - prof. dr hab. WiesLaw Ziaja, Uniwersytet Jagiellorlski w Krakowie
6. Czlonek Komisji - dr hab. Krzysztof Michalski, Instytut Geofizyki PAN.

7. Czlonek Komisji - dr hab. Barbara Antczak-G6rka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu.

Podstaw4 wniosku o wszczqcie postepowania habilitacyjnego dr. Marka Ewertowskiego jest

osi4gniqcie naukowe, stanowi4ce cykl piqciu powiEzanych ze sobq publikacji opatrzonych
wsp6lnym tytulem: ,,Geomorfologia wsprilczesnych stef marginalnych i jej przeksztalcenia po
zakofczeniu malej epoki lodowej na przykladzie lodowc6w Srodkowego Spitsbergenu".



Cykl publikacji obejmuje:

1) Ewertowski M, 201,4. Recent transformations in the high-Arctic glacier landsystem,

Ragnarbreen, Svalbard. Geografiska Annaler: Series A, Physical Geography 96: 265-285. DOI:
10.1111/geo a.L2049;

IF 2-letnizora: 1,150IF S-letniuor +:L.489; MNISWzoT+: 25; WoS: 14; Scopus 14; tdzia\wlasny l00o/o

2) Ewertowski MW, Tomczyk AM, 2015. Quantification of the ice-cored moraines' short-term

dynamics in the high-Arctic glaciers Ebbabreen and Ragnarbreen, Petuniabukta, Svalbard.

Geomorphology 234: 21,1-227 . DOI : 1 0. 10 1 6/j. geomorph. 20 1 5. 0 1. 023

IF 2-letnizors: 2,813 IF S-letnizor s: 3,282; MNISWzors: 35; WoS: 20; Scopus 22; ludzia\ wlasny 60%

3) Ewertowski MW, Evans DJA, Roberts DH, Tomczyk AM, 2016. Glacial geomorphology of the

terrestrial margins of the tidewater glacier, Nordenskicildbreen, Svalbard. Journal of Maps 12(sup1):

47 6- 487 . D O I : 1 0. 1 08 0 I 17 445647 .20 16. I 192329

IF 2-letnizor e: 2,174IF S-letnizore : 1,930 MNISWzors: 20; WoS: B; Scopus 8; udzial wlasny 60%

4) Ewertowski MW, Tomczyk AM, Evans DJA, Roberts DH, Ewenowski W, 2019a. Operational
framework for rapid, very-high resolution mapping of glacial geomorphology using low-cost
Unmanned Aerial Vehicles and Structure-from-Motion approach. Remote Sensing 11(1), 65. DOI:
10.339O/rs1 1010065

IF 2-letnizorg: 3,406 IF S-letnizorg: 3,952 MNISWzorg: 35; WoS: 0; Scopus 1; udzial wlasny 60%

5) Ewertowski, MW, Evans, DJA, Roberts, DH, Tomczyk AM, Pleskot K, Ewertowski W, 2019b.

Quantification of historical landscape change on the foreland of a receding polythermal glacier,

Horbyebreen, Svalbard. Geomorphology, 325:50-54. DOI10.1016/j.geomorph.2018.09.027
IF 2-letnizors: 3,308 IF S-letnizors: 3,851 MNISWzors: 35; WoS: 0; Scopus 1; udzial wlasny 50%

Jako osiEgniqcie naukowe przedstawiono piqf recenzowanych publikacji naukowych, kt6re

zostaly wykonane po otrzymaniu stopnia naukowego doktora i opublikowane w latach 2074-2019.
Wszystkie prace stanowi4ce osi4gniqcie naukowe ukazaly siq w czasopismach znajdujqcych siq w
bazie Journal Citation Reports (JCR) i na li5cie A MNiSW. Prace ukazaly siq w nastqpuj4cych

czasopismach: dwie w Geomorphology , i po jednej w Geografiska Annaler, Journal of Maps oraz

Remote Sensing. WSr6d wymienionych publikacji, w czterech Habilitant jest pierwszym autorem a

w publikacji z 2014, w Geografiska Annaler jest jedynym autorem. Sumaryczny IF 2-letni

publikacji wchodz4cych w sklad osi4gniqcia naukowego wynosi: 12.851; S-letni: 15.504.

Sumaryczna punktacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy2szego za te publikacje wynosi 150.

Liczba cytowan osiqgniqcia habilitacyjnego na dziefi zloilenia wniosku to 44 WoS i 45 Scopus.

Recenzenci zakoitczyli i przeslali swoje recenzje w nastqpujqcych terminach:

dr hab. Piou Zag5rski - 31.01.2019 r.,

prof. dr hab. Wieslaw Ziaja- 31.01.2019 r.,

prof. dr hab. Jacek Jania - 21..02.2020 r.



Sylwetka Habilitanta

Dr Marek Ewertowski w 2004 roku ukoficzyl studia geograficzne na Wydziale Nauk
Geograficznych i Geologicznych, uzyskujqc tytul magistra geografii na podstawie pracy

magisterskiej pt.: "Ortofotomapa jako podstawowa warstwa GIS na przykladzie Srodkowej
czg6ci gminy Slubice", kt6rej promotorem by} prof. dr hab. Jerzy Ciemiewski. W 2009 roku Rada

Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych nadala p. Markowi Ewertowskiemu stopiefi

doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii na podstawie obrony rozprawy doktorskiej pt.:

"Wyksztalcenie litofacjalne i morfologiczne wspr6lczesnych i vistulianskich wal6w lodowo-
morenowych na wybranych obszarach Spitsbergenu i Wielkopolski", kt6rej promotorem byl
prof. UAM, dr hab Leszek Kasprzak. Od obrony pracy doktorskiej do chwili obecnej pracuje na

etacie adiunkta na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu, w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji. W latach 2071-2075
przebywal w Depaftment of Geography, Durham University, w Wielkiej Brytanii jako Visiting
Researcher (2011-2013) i Research Fellow (2013-2015).

Opinie wyraione w rece zjach

Wszystkie trzy nadeslane recenzje sq pozytywne. Oceny merytoryczne gl6wnego

osi4gniqcia naukowego, przedstawionego jako praca habilitacyjna, koriczq siq jednoznacznymi

wnioskami, iZ przedstawiony cykl artykul6w spe+nia formalne i merytoryczne wymogi stawiane
pracom habilitacyjnym, a uzyskane wyniki i ich interpretacja wnoszE oryginalny i istotny wklad w
rozw6j dyscypliny naukowej uprawianej przez Habilitanta. Wysok4 ocene we wszystkich trzech

recenzjach zyskal r6wnie2 dorobek naukowy Habilitanta, Jego praca dydaktyczna jak i osiqgniqcia
organizacyjne. Na tej podstawie wszyscy Recenzenci postawili koicow4 jednoznacznq konkluzjq,
2e miosek dr Marka Ewertowskiego o nadanie stopnia doktora habilitowanego jest w pelni
uzasadniony.

Opinie na temat osiqgnigcia naukowego

Dr Marek Ewertowski, zgodrie z art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakesie sztuki, jako

osiEgniqcie naukowe bqd4ce przedmiotem postqpowania habilitacyjnego przedstawil cykl piqciu
powiEzanych ze sob4 publikacji opatrzonych wsp6lnym tytulem: ,,Geomorfologia wsp6lczesnych
stref marginalnych i jej przeksztalcenia po zakoriczeniu malej epoki lodowej na przykladzie
lodowc6w Srodkowego Spitsbergenu". Publikacje ukazyraraly siq w latach 2014-2019. Badania w
du2ej mierze byly finansowane w ramach projektu badawczego: 20ll/01/D/ST10106494,
,,Rekonstrukcja proces6w geomorfologicznych w Srodowiskach glacjalnych po zakoficzeniu
<<Malej Epoki Lodowej>> - sedymentologiczny i morfologiczny zapis reakcji system6w
glacjalnych na zmiany 6rodowiska przyrodniczego".

Recenzenci stwierdzajq 2e artykuly naukowe wchodz4ce w sklad cyklu, naleZ4 do tematyki
glacjalnej, obejmujEcym wsp6lczesne strefy marginalne a gl5wnym celem byla kwantyfikacja i
scharakteryzowanie wsp6lczesnej dynamiki rzeZby terenu stref marginalnych wybranych lodowcrjw
na podstawie danych teledetekcyjnych i obserwacji terenowych. Recenzenci wskazali 2e, pod



wzgledem formainym zestaw nie budzi zastrzeZeri, autor jest zawsze pierwszym autorem, a raz
jedynym. Recenzenci wskazali na nieadekwatno6i uZycia slowa ,,Geomorfologia" w tytule pracy,

kt6ra jest nazw4 galqzi nauki a nie synonimem rzeZby i budowy geologicznej obszaru. Wszyscy

recenzenci oparli swoje komentarze o cztery pytania (problemy badawcze) zadane przez habilitanta:

1. Jak uj46 ilo6ciowo transformacjq rzeZby snef marginalnych?;

2. Czy s4 one w r5wnowadze z obecnymi warunkami Srodowiska (w tym klimatu)?;
3. Jakie jest tempo tej transformacji oraz jego zr6Znicowanie przestrzenne?

4. W jakim stopniu transformacja ta zale2y od czynnik6w globainych, a w jakim od

lokalnych?

A nastqpnie cztery cele badawcze:

1. opracowanie metodyki kafiowania geomorfologii stref marginalnych i kwantyfikacji jej

zmian w roZnych skalach przestrzennych i czasowych;

2. kartowanie geomorfologiczne i kwantyfikacja (...) rocznej i sezonowej (...) dynamiki
rzeZby terenu w skali pojedynczych form lub zespol6w form;

3. kartowanie geomorfologiczne i kwantyfikacja zmian krajobrazu w skali dziesiqcioleci d1a

calych stref marginalnych;

4. okreilenie prawidlowoici transformacji rzeZby terenu oraz opracowanie konceptualnego

modelu paraglacjalnej adaptacji kajobrazu w strefach marginalnych badanych lodowc6w.

Dr hab. Piotr Zagrirski w ocenie skupil siq na kolejnych celach badawczych. Stwierdzil, 2e

cel 1) w kontek6cie znanych sobie reali6w pracy w warunkach polarnych ocenil bardzo wysoko a

opracowania kartograficzne danych uznal za wzorcowe dla tego typu opracowafi. Cel 2) r6wnie2

ocenil zostala bardzo wysoko, podkreSlajqc wykorzystanie nowoczesnych metod pomiarowych,

kt6re pozwolily na ilo6ciowe przestawienie krritkookresowej dynamiki zjawisk. Wskaza}, 2e

habilitant wykazal 2e kr6tkookresowa dynamika zaleLy nie tylko od globalnych i regionalnych
zmian klimatu ale przede wszystkim od lokalnych czynnik6w. Realizacja celu 3) oparta byla na

realizacji celu 1) i udowodnila znakomite wykorzystanie warsztatu metodologicznego przez

habilitanta. Ta czqSi r6wnie2 zostala oceniona bardzo wysoko. Cel 4) Dr hab. Zagrirski ocenil jako

najistotniejszE czq56 opracowania i wskazal, 2e waZnym osiqgniqciem bylo opracowanie i
udokumentowanie dw6ch scenariuszy deglacjacji (dla lodowca o cieplej stopie i stopie

przymarznietej do podlo2a) oraz opracowanie tr5j-etapowego modelu paraglacjalnej adaptacji

krajobrazu w strefach marginalnych. Tq czq56 recenzent r6wnie2 ocenil bardzo wysoko.

PodsumowujEc ocene osi4gniQcia dr hab. Zag6rski podkre6lil, ze praca dr Ewertowskiego to

w pelni oryginalne i znacz4ce osi4gniqcie naukowe, oparte na bogatym materiale dokumentacyjnym
i doskonalej znajomo6ci literatury. Osiqgniecie wnosi wiele wiedzy do 6wiatowej nauki na temat

funkcjonowania system6w glacjalnych i paraglacjalnych a wiele zagadnief zostalo po raz pierwszy

zaprezentowanych w spos6b tak kompleksowy. Recenzent zalicza dr Marka Ewertowskiego do

grupy czolowych naukowc6w pracuj4cych w obszarach polarnych.

Prof. dr hab. Wieslaw Ziaja w ocenie wskazal, ze pierwsze dwa problemy badawcze sq

postawione dla elegancji wlruodu ale dwa kolejne pytania dotyczyly cel6w waZnych i co istome -
nie znanych. Opisujqc cele badawcze recenzent wskazatr, 2e cel pierwszy to opracowanie metodyki,

a no\11m polega na oryginalnej kompilacji metod. Realizacja dw6ch kolejnych cel6w to

przeprowadzenie badari i opracowanie ich nowatorskich wynik6w. Recenzent podkreSla, 2e aby

osi4gn46 cel trzeci, wykonano doskonale mapy geomorfologiczne stref marginalnych badanych

lodowc6w. Nol,um celu trzeciego jest zmierzenie tempa opis)'wanych proces6w w jednostkach



objqtoSci na jednostkq czasu, w przeciwiefistwie do pomiar6w w jednostkach powierzchni na czas,

kt6re nie zostaly uznane za tak nowatorskie, a wyja5nienie terytorialnego zr62nicowania tempa
proces6w zwiqksza znaczenie naukowe tych pomiar6w. Realizacjq celu 4) Prof. Ziaja uznal za

oryginalne rozwi4zanie, kt6re ocenil bardzo wysoko i jako zaslugujqce na uznanie ich za podstawq
nadania habilitacji autorowi. Podobnie jak dr hab. Zagrirski, recenzent uznal za najwaZniejsze
koncepcjq dw6ch scenariuszy deglacjacji. Podsumowuj4c recenzent wskazal za habilitantem g

punkt6w stanowiEcych sp6jne osi4gniqcie naukowe, z kt6rych trzy pierwsze uznal za mniej istotne
ale sze56 pozostalych uznal za rozwi4zanie postawionego kompleksu problem6w naukowych, kt6re
w spos6b znacz4cy przyczyniajE siq do poglqbienia wiedzy naukowej i mosz4 do nauk o Ziemi
nowe treSci z zakresu poruszanej tematyki.

Prof. dr hab. Jacek Jania wskazal, Ze osiEgniecie nie budzi zastzei.,en od strony formalnej,
a mocne sftony opracowania to sp6jno56 tematyczna i metodyczna oraz fakt opublikowania
wynik6w w dobrych czasopismach. Za istotne uznal, 2e wpisujQ siq w nowoczesny nurr badafi
ilo6ciowych geomorfologii glacjalnej. Wskazal r6wnie2, 2e autoreferat (komentarz autorski) zostal
napisany z rozmachem i szerokim cytowaniem literatury. Wskazal jednak na strabe strony
osi4gniqcia. Uznal, Le osiEgniqcie naukowe ma wiele istotnych i nowych, wrqcz nowatorskich
element6w, ale takie sporo usterek, potkniqi, a nawet blqd6w w szerszej interpretacji i pr6bie ujqcia
syntetycznego w autoreferacie. Recenzent wyraZnie zaznacza 2e wiele krytycznych uwag ma
charakter odmiennego punktu widzenia, dyskusji naukowej tw6rczej dla obu stron. Za najcenniejsze
uznal podjgte z sukcesem badania iloiciowe zmian rzeiby terenu w strefach marginalnych
badanych lodowcrlw w rti2nych skalach czasowych, oraz podobnie jak pozostali recenzenci, model
ewolucji stref marginalnych lodowc6w spitsbergeriskich. Za szczeg6lnie istotne, uznal zastosowanie
wielu nowych i nowoczesnych metod pozyskiwania naziemnych, lotniczych i satelitarnych danych
przestrzennych o terenie.

Wskazuj4c na slabe punkty opracowania, do najwaZniejszych zaliczyl:
- tytul dziela: uznal, 2e lepszym tytulem bylby: ,,Charakterystyka i kwontyfikacja

wsp5lczesnej dynamiki rzeiby terenu stref marginolnych wybronych lodowc6w Spitsbergenu na
podstaulie danych teledetekcyjnych i obserwacji terenowych", jako bardziej pasujqcy do Celu 4)
pracy oraz do publikacji wchodz4cych w sklad osiEgniqcia

- liczne potkniqcia terminologiczne: cieple i zimne lodowce, termin ,,Geomorfologia,, jako
synonim rzeiby; nieostre u2ywanie terminu loajobraz, czy objadnienie co znaczy ,,dynamika stref
marginalnych", a tak2e uZ).wanie okre6leri potocznych zamiast przyjqtych lub utartych termin5w;

- wQtpliwosci dotyczQCe reprezentatywnoici badari: czy przebadane cztery lodowce
politermalne Svalbaldu sq reprezentaqrhme dla wielu innych lodowc6w archipelagu? Ten w4tek
recenzent omawia bardzo szeroko, w kontek6cie swoich do6wiadczeri z innych obszar6w Ziemi.
Jednak w konkluzji recenzent jednak stwierdza, 2e wyniki regionalne s4 cenne do por6wnari, a

natura i mechanizmy proces6w sE bardziej powszechne, za6 zaproponowany model nabiera cech
uniwersalnoici, ponadto jest zgodny ze schematami podrecznikowymi.

- kwestie sp6jnoSci autoreferatu, np. zwi4zane z motywacj4 badari. Wskazuje, Ze

wymieniajqc jako motywacje geozagroZenia, nie ma ona bezpo6redniego uzasadnienia dla obszaru
badan, z powodu braku infrastruktury, a poSrednie wykorzystanie wynik6w nie jest omawiane pod
tym katem. W tej czesci recenzent prowadzi dyskusjq z habilitantem wskazuj4c 2e problemy
definicji jak i inwentarza form strefy proglacjalnej sq od dawna rozpoznane i coraz lepiej
interpretowane. Wskazuje, 2e liczne grono badaczy, r5wniei o6rodka poznariskiego ma wybitne



osiEgniecia w tym zakresie, a habilitant nie wzmiankuje tego dorobku ani w publikacjach ani w
autorskim komentarzu.

- kwestie pytari (problem6w) badawczych: Jasne i jednoznaczne sformulowanie problem5w

badawczych recenzent ocenil bardzo wysoko, zwlaszcza Problem 1) dotycz4cy kwantyfikacji
proces6w, natomiast za w4tpliwy uznal Problem 2), dotyczqcy r6wnowagi stref marginalnych z

warunkami Srodowiskowymi. Recenzent wskazal 2e ani prace ani komentarze nie odpowiadaj4 na

pytanie co habilitant rozumie przez r6wnowagq ani definicji warunk6w Srodowiskowych.

- metodyka kartowania geomorfologicznego: recenzent zarzuca autorowi, 2e podnosi

problem metodyki kartowania geomorfologicznego jako nowy problem badawczy, ze wzglqdu na

dotychczasowy dorobek w tym zakresie.

Pomimo licznych uwag krytycznych, seriq przedstawionych artykul6w recenzent ocenil
pozyty,vnie, jako spelniaj4ce wymagania stawiane tego typu opracowaniom.

Pozostale osi4gniqcia naukowe i ich ocena

Oceniajqc pozostaly dorobek naukowy Habilitanta, Recenzenci zgodnie stwierdzaj4 du24

aktywnoS6 naukowq Marka Ewertowskiego po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Dorobek
naukowy Dr Marka Ewertowskiego poza osiqgniqciem habilitacyjnym obejmuje 24 oryginalne
publikacje w czasopismach znajdujqcych siq na li6cie JCR, z po6r6d kt6rych: 2 opublikowane jako

l autor; 21 jako wsp6lautor. Poza tym habilitant opublikowal 9 prac w czasopismach krajowych
(bez IF) oraz uczestniczyl w opracowaniu 17 rozdzial6w w monografiach. Sumaryczny Impact
Factor dr Ewertowskiego to 82,217 prace cytowane byly na dzief zlo2enia wniosku 194 (WoS) 231

(Scopus) i 383 (Google Scholar). Index Hirscha habilitanta wg WoS i Scopus to 11 a GS 13. Po

uzyskaniu stopnia doktora kierowal jednym projektem badawczym MNiSW oraz by} gl6wnym

wykonawcq w pieciu projektach MNiSW i NCN. G}6wne tematy badawcze przed uzyskaniem

stopnia doktora to: Geomorfologia i sedymentologia form polodowcowych oraz zastosowanie GIS

w geomorfologii, planowaniu przestrzennym i badaniach nad wplywem czlowieka na 6rodowisko.

A po uzyskaniu stopnia doktora to:

1) Interakcja l4dol6d-zmarzlina w Srodkowo-zachodniej Polsce;

2) Geomorfologia glacjalna lodowc6w islandzkich;

3) Wply'w czlowieka na krajobraz grirski oraz

4) Pozostale badania geomorfologiczne na obszarach polarnych i g6rskich

Dr hab. Piotr Zag6rski wskazal, 2e dorobek naukowy habilitanta stanowi sp6jn4 calo56.

Podkreilil, 2e do6wiadczenie badawcze zostalo docenione poprzez zaproszenie do

miqdzynarodowego zespolu, ktrlrego celem bylo opracowanie wytycznych do kartowania

geomorfologii glacjalnej opublikowanych w Earth Science Reviews. Wszystkie artykuly, kt6rych

wsp6lautorem jest habilitant wnosz4 istotny wklad w postqp wiedzy nad funkcjonowaniem

system6w glacjalnych i paraglacjalnych. Habilitant iest r6wniez laureatem wainych nagr5d

Rektora i stypendyst4 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego (2015-2018). PodsumowujEc

stwierdza 2e dorobek naukowy jest znaczAcy i spelnia wymogi stawiane kandydatom do stopnia

naukowego doktora habilitowanego.

Prof. dr hab. Wieslaw Ziaja podsumowujqc dorobek naukowy om6wil szczeg6lowo cztery

gl6wne obszary badawcze wskazane przez habilitanta oraz jego wskaZniki bibliometryczne.

Wskazal 2e wiele osiqgniqd Marka Ewertowskiego bylo moZliwe dziqki jego szerokiej wsp6}pracy



miqdzynarodowej z profesorami D. Evansem i D. Robertsem z Uniwersytetu Durham, a tak2e z

naukowcami z British Geological Survey, Queen Mary University London, Sheffield, Hallom
University, Swansea University oraz z macierzystej jednostki. Wskazal, 2e wykonywane przez

Habilitanta naloty dronem s4 jednymi z pierwszych w Swiecie efektywnie wykorzystanych do
szczeg6lowego kartowania geomorfologicznego. PodkreSli}, 2e dorobek Habilitanta jest wybitny i
w pelni wystarczaj4cy do uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prof. dr hab, Jacek Jania oceniajqc caloSciowy dorobek habilitanta r6wnie2 wskazuje na

aktywn4 pracq habilitanta w miqdzynarodowych zespolach. Wskazuje na bogatq i r62norodn4

tematyke badawcz4 w ramach kt6rej habilitant realizuje istotne, czesto nowatorskie, zadania.

Wskazuje, 2e Marek Ewertowski specjalizuje siq w zadaniach technicznych, metodycznych,

zwi4zanych z wykorzystaniem nowoczesnych metod teledetekcyjnych, geodezyjnych i
stosowaniem narzgdzi GIS w badaniach geomorfologicznych i Srodowiskowych. Dorobek
kandydata okredla jako imponuj4ry i posiada wysoki jak na dyscyplinq indeks Hirscha - 11 (WoS,

Scopus). Dostrzega r6wnie2 dorobek wdro2eniowy kandydata w formie eksperryz w kilku
jednostkach administracyjnych w Polsce. Podsumowujqc, Prof. Jania zaznacza, Ze caly dorobek
habilitanta jest znaczny i zdecydowanie bardziej znacz4cy dla nauk o Ziemi ni2 samo jego dzielo
habilitacyjne. Tym samym caloksztalt dorobku wzmacnia istotnie jego wniosek o nadanie stopnia
doktora habilitowanego.

Ocena dzialalno5ci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej Habilitanta

Recenzenci pozyty'lvnie oceniaj4 takZe dzialalnoid dydaktycznq, organizacyjno-naukowq i
popularyzatorskE dr. Marka Ewertowskiego. Wszyscy recenzenci wskazali ten sam zakres osiqgniq6
dydaktycznych: liczne przedmioty z zakesu geoinformacji, w tym w jqzyku angielskim;
wypromowanie 28 iniynier6w i 2 magist6w. ZauwaZono r6wnie2 pracq w komisji dydaktycznej ds.

geoinformacji. Wszyscy recenzenci podkre5lili aktywn4 pracq jako redaktora w Open Geosciences,

pracq w panelu ST10b ekspert6w NCS, udzial aktywny udzial w organizacji konferencji, sesji
naukowych w ramach EGU i INQUA, czlonkostwo w miqdzynarodowych organizacjach
naukowych: UK Quatemary Research Association (od 2011), Stowarzyszeniu Geomorfolog5w
Polskich (od 2007), PAGES - Past Global Changes, Association of Polar Early Career Scientists
(APECS) oraz liczne recenzje w czasopismach naukowych z listy JCR (12) i z poza listy.

Dodatkowo poszczeg5lni recenzenci poloZyli nacisk na rri2ne wybrane aspekty dzialalnoSci.
Dr hab. Zag6rski wskazal, 2e habilitant bral udzial w 7 projektach badawczych, w tym w dw6ch
jako kierownik. Wyglosil 19 referat6w (13 miqdzynarodowych) oraz 19 poster6w (w tym 17

miqdzynarodowych). Za mankament wskazal brak liczby konferencji, gdzie byl wsp6lautorem.
Podkreilil uczestnictwo w stazach zagranicznych w Durham University, oraz udzia] w licznych
ekspedycjach badawczych: Spitsbergen, Islandig, Grenlandiq oraz do Kolumbii i peru. prof. dr
hab. Ziaja w swojej ocenie aktywnori6 konferencyjnq zaliczyl do dorobku naukowego. Wskazal na
taienty organizacyjne z zakresie organizacji wypraw naukowych, w tym corocznych na Spitsbergen
oraz aktywny udzial w organizacji konferencji, sesji naukowych w ramach EGU i INeUA.
Podsumowuj4c, akt),wno66 dydaktyczn4 i organizacyjnq ocenil pozytywnie. prof. dr hab. Jania
podkreslil nagradzanie prac magisterskich wypromowanych przez kandydata. wskazal na brak w
autoreferacie przyklad6w aktlrrnoSci popularyzatorskiej, uznai jednak 2e nie zostala ona po prostu
om6wiona przez habilitanta. wyrazil zdziwienie jednak, ze przy tak zakrojonej aktywnodci



miqdzynarodowej, nie jest czlonkiem krajowych lub miqdzynarodowych sieci badawczych ani

miqdzynarodowych projektach naukowych. Mimo to wysoko ocenil zaangaLowanie Kandydata w
Iiczne dzialania organizacyjne, 5ci51e zwi4zane z nauk4, oraz efekty jego dzialalno5ci dydaktycznej.

Wnioski koricowe wynikajqce z recenzji

dr hab. Piotr Zag6rski stwierdzll, 2e osiqgniecie naukowe to oryginalne wyniki badari

wlasnych, i wnoszE nowe tre6ci do reprezentowanej przez habilitanta dyscypliny naukowej. Wraz z

pozostalym dorobkiem naukowym, stanowi niewEtpliwie znaczqcy wklad w rozw6j geomorfologii

glacjalnej i wiedzy o systemie paraglacjanym obszar6w polarnych. Mocnq stron4 dr Marka

Ewertowskiego jest pozyskiwanie Srodk6w na badania naukowe oraz zaangaZowanie w dzialalno6i

sieci naukowych i eksperckich. Wysoko ocenil osiEgniqcia organizacyjno-dydaktyczne, w tym
aktywno66 miqdzynarodow4. Habilitant jest niew4tpliwie w petrni uksztaltowanym pracownikiem

naukowym z jasno ukierunkowanym profilem badawczym i wypracowanym wlasnym warsztatem

metodycznym.

Prof. dr hab. Jacek Jania w podsumowaniu oceny dzialalno5ci naukowej, dydaktycznej i
organizacyjnej Habilitanta stwierdzil, iL osi4gniqcia s4 znaczne. Publikacje maj4 charakter

oryginalnych prac badawczych, o zr6znicowanym, ale wyraZnym i dobrze zdefiniowanym udziale

merytorycznym habilitanta. Calo56 dorobku ma wysoki, jak na dyscyplinq geografia, stopieri

oddzialywania na miqdzynarodowe Srodowisko naukowe, poparte wskaZnikami bibliometrycznymi.

Natomiast recenzent odnosi siq krytyczne do komentarza autorskiego w czq6ci dotyczqcej

osiqgniqcia naukowego. Uznal, 2e moze komentarz byl pisany nonszalancko i w po5piechu. Jego

zdaniem habilitant zdecydowanie lepiej zaprezentowal swoje wyniki i osi4gniqcia naukowe zawarte

w innych publikacjach swojego dorobku.

Konkluduj4c, wszyscy Recenzenci zgodnie stwierdzaj4 ze przedstawione do recenzji

osiEgniqcie naukowe skladaj4ce siq z cyklu piqciu publikacji pod wsp6lnym tytulem

,,Geomorfologia wsptilczesnych stref marginalnych i jej przeksztalcenia po zakoriczeniu malej

epoki lodowej na przykladzie lodowct6w Srodkowego Spitsbergenu", a takZe dotychczasowy

dorobek naukowy oraz dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzatorski dr. Marka

Ewertowskiego spelniajq wymogi formalne i merytoryczne stawiane w postqpowaniu

habilitacyjnym zgodnie z pelnia wymagania formalne oraz kryteria merytoryczne okreSlone w

ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. Nr 65, poz. 595,

z p62n. zm.). Recenzenci jednoczeinie wnioskuj4 do Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i
Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o dopuszczenie dr. Marka

Ewertowskiego do dalszych etap6w postepowania habilitacyjnego.



Zebranie Komisji Habilitacyj nej

Komisja ds. postqpowania habilitaryjnego dr. Marka Ewertowskiego zebrala siq w trybie
zdalnym przy u2yciu komunikatora Skype w dniu 23 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00.

Po uzyskaniu polqczenia wykonanym przez Sekretarza, zebranie rozpoczql Przewodnicz4cy
Komisji - prof. dr hab. Leon Andrzejewski. Powitatr osoby obecne i poprosil wszystkich czlonk6w
komisji o przedstawienie siq. Na tej podstawie potwierdzono to2samosa i obecnoS6 wszystkich
czlonk6w komisji. Przewodniczqcy poinformowal, 2e ze wzglqdu na charakter posiedzenia,

przygotowano wstepny szkic protokolu oraz 2e posiedzenie bqdzie rejestowane. Nastqpnie podat

podstawowe informacje o dotychczasowym przebiegu postepowania habilitacyjnego dr. Marka
Ewertowskiego. Poinformowal czlonk6w Komisji, 2e nie zaistniala uzasadniona koniecznoit
zaproszenia Habilitanta na posiedzenie oraz 2e Habilitant nie wnioskowal o utajnienie glosowania.

W kolejnym etapie Przewodnicz4cy poprosil Recenzent6w, a nastqpnie pozostalych czlonk6w
Komisji o wyraZenie opinii o osi4gniqciu naukowym Habilitanta oraz pozostalego Jego dorobku
naukowego, organizacyjnego i dydaktycznego. Poniewa2 wszyscy czlonkowie Komisji wcze6niej

zapoznali siq z recenzjami i pelnq dokumentacjE, prosil aby w wypowiedziach skoncentrowai siq

gl6wnie nad kwestiami dyskusyjnymi i polemicznymi oraz elementami oceny nie ujetymi w
recenzjach. Po wypowiedziach wszystkich czlonkrjw Komisji, Przewodniczqcy zaproponowal
odbycie og6lnej dyskusji, po wyczerpadu kt6rej nastqpi jawne glosowanie nad projektem uchwaly
o wystEpieniu do Rady Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu o nadanie dr. Markowi Ewertowskiemu stopnia naukowego doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk o Ziemi, w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w
dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.

Przebieg dyskusji

Dr hab, Piotr Zag6rski w odniesieniu do zebranej dokumentacji podtrzymal wysokE ocenq

osi4gniqcia naukowego dr Marka Ewenowskiego. Zgodzil siq jednocze6nie ze wszystkimi
pozytywnymi jak i krytycznpni uwagami pozostalych recenzent6w. Zakres tematyki badawczej
habilitanta zwiEzany z transformacjQ stref marginalnych, czyli z tzw. paraglacjalnq odpowiedziq
krajobrazu na recesjq system6w glacjalnych, nie jest czymri nowym, ale wymagajqcym dalszych

opracowafi zar6wno pod wzgledem merytorycznym jak i metodycznym. W tym ujqciu, bez
w4tpienia dr Marek Ewertowski osiqgn4} wysoki poziom. Zastosowane metody badawcze
pozwolily na uzyskanie wysokiej jako6ci danych. Szczeg6lnie najeZy podkre5li6 opanowanie przez
Niego warsztatu technicznego, co mialo swoje przeloZenie na jako56 przetwarzania i prezentacji
tych danych w postaci serii artykul6w wysoko punktowanych czasopismach naukowych
(osiqgniqcie naukowe). Nie budzi najmniejszej wqtpliwo5ci r6wnieZ aktywnoSd habilitanta na polu
naukowym i organizacyjny,rn w ujqciu miqdzynarodowym oraz dydaktycznym. Na podkre6lenie
zaslugujq jego uczestnictwo w zespolach miqdzynarodowych, co przeklada siq na jego
rozpoznawalno5i w Srodowisku naukowym oraz podnoszenie prestiZu polskich badafi polarnych.
Dr hab. Piotra Zag5rskiego, stwierdzil, 2e wniosek habilitacyjny dr Marka Ewertowskiego spelnia
wymagania formalne oraz kryteria merytoryczne okre6lone w ustawie i bqdzie glosowal za
nadaniem dr Markowi Ewertowskiemu stopnia naukowego dra habilitowanego.



Prof. dr hab. Jacek Jania podtrzymal stwierdzenia zawarte w recenzji. Powtdrzyl, 2e

osi4gniqcie naukowe stanowi4ce podstawq wniosku o nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego sklada siq z piqciu publikacji obejmujEcych studia przypadku lub uog6lnieri o

zasiqgu regionalnym. Podtrzymal, 2e komentarz w autoreferacie, staraj4cy siq spinad w
merytorycznq calo6i owe publikacje, ma liczne mankamenty i potkniqcia, co obni2a jego warto5i, a
proponowane uog6lnienia maja raczej charakter regionalny, z cechami uniwersalno6ci. Podkre6lil,

Le wyrainym dysonansem jest pomijanie w publikacjach, jak i w autoreferacie, znacz4cego,

niekiedy wybitnego, dorobku polskich badaczy (w tym z o6rodka poznariskiego) z zakresu

geomorfologii glacjalnej i kartowania stref marginalnych lodowc6w, tak2e dotycz4cych obszar6w

badafi dr. Marka Ewertowskiego. Nie mniej jednak uznal, ze seria publikacji spiqta komentarzem

spelnia wymagania odnosz4ce siq do osi4gniqcia habilitacyjnego, wskazuj4c, 2e istotnym, nowym

elementem jest pr6ba ujqcia ilo6ciowego ewolucji rzelby stref marginalnych lodowc6w

Srodkowego Spitsbergenu z zastosowaniem nowoczesnych metod pomiarowych. Omawiaj4c calo56

dorobku kandydata, sierdzil, 2e dorobek naukowy jest bogaty i r62norodny tematycznie,

opublikowany w dobrych czasopismach o zasiqgu miqdzynarodowym. Om6wienie dorobku i
uog6lnienie wynikSw w autoreferacie s4 zdecydowanie lepsze niZ w prezentacji osiqgniqcia

naukowego. Cechq dorobku kandydata jest wsp6lautorstwo publikacji, w zakresie ktSrego

Kandydat zajmowal siq glownie pozyskaniem danych z wykorzystaniem nowoczesnych narzqdzi

badawczych i ich opracowaniami cyfrowymi. Te publikacje dowodzq umiejqtno6ci pracy w
miqdzynarodowych zespolach badawczych, ale w kt6rych jednak dosy6 czesto odgrywal rolq

drugoplanowq. Nie mniej jednak jest on rozpoznawalny w zakresie swoich umiejqtno6ci i osi4gniqi
w Srodowisku miqdzynarodowym. Dane bibliometryczne potwierdzajq ten fakt. Nale2y podkre6lid,

i2 Dr. Marek Ewertowski kierowal i uczestniczyl w krajowych projektach badawczych oraz bral

udzial w projektach zagranicznych jako wykonawca. Ma dobr4 wsp6lpracq badawczq z

renomowanymi o5rodkami zagranicE. Jego osi4gniqcia dydaktyczne sq oceniane wysoko, zw\aszcza

w zakresie praktycznego nauczania nowoczesnych metod badawczych w geomorfologii i geografii

fizycznej. Biorqc pod uwagq wszystkie elementy sylwetki naukowej oraz dokonari dr. Marka

Ewertowskiego, w tym takZe ocene osiEgniqcia naukowego, potwierdzil, 2e Kandydat spelnia

wymagania by uzyskaf stopieri doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scislych i
przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.

Prof. dr hab. Wieslaw Ziaja odni6sl siq do obydwu pozostalych recenzji - Prof. dr hab.

Jacka Jani i Dr hab. Piotra Zag6rskiego, - stwierdzT\, ze ich konkluzje sE generalnie zbieZne z jego

konkluzjami. W szczegolno6ci podzielil uwagi Profesora Jacka Jani, zar6wno te pozytywne, jak i te
krytyczne. A wir6d nich zwlaszcza te dotycz4ce poprawnoSci i precyzji jqzyka polskiego

autoreferatu. Prof. Ziaja piszqc recenzjq skupil siq na (angielskim) jqzyku samych publikacji, kt6ry
jest z pewno6ciq na odpowiednio wysokim poziomie, co reszt1 ma zasadnicze znaczenie w
odbiorze prac Habilitanta. Dla prof. Ziaji nie ulega wqtpliwo6ci , Ze jqzyk polski autoreferatu jest po

prostu niedbaly i w wielu miejscach niezrqczny. PomijajEc w4tpliwe sformulowania tytulu, o czym

wspomnial w swojej recenzji, wskazal w referacie niezrqczne frazy takie, jak; ,,Jednym z efektdw

przeprowadzonych badori bylo szczeg5lowe scharakteryzowanie geomorfologii kluczowych

obszardw na przedpolach Nordenski\ldbreen i Harbyebreen wraz z przedstawieniem wynikojqcych

z nich wnioskSw"; ,,Najbardziej widocznym elementem geomorfologii jest kompleks wal6w lodowo-

morenowych"; - ,,Potrzeba tych bodori bylo r6wniei podkre{lona w publikacji Carrivick i
Heckmonn (2017), ktorzy wskazali..."; dodal jednak, 2e uchybienia w stylu autoreferatu nie majq

istotnego znaczenia dla bardzo pozytywnej oceny calo6ci dorobku Habilitanta.



Sam autoreferat ].].zna+ za przydlugi, z niepotrzebnymi powt6rzeniami na temat osiggniq6
autora. Zgodzil siq r6wniez z innymi recenzentami, co zresztA zaznacza+ w recenzji, Ze Autor
autoreferatu nie rozr6Znial wagi swoich cel6w i osiAgniqf na te mniej wa2ne i latwiejsze do
osiAgniQcia oraz te bardzo nowatorskie i trudniejsze do uzyskania. Uznal jednak prawo autora do
pewnego subiektywizmu, kt5rego miary autor na pewno nie przekroczyl, a rol4 recenzent5w bylo
dokonanie tego rozr62nienia z koricowq konkluzj4 pozytywn4 dla Habilitanta.

Dr hab. Krzysztof Michalski zgodzil siq z recenzentami (pomimo wyraZenia przez nich
krytycznych uwag) co do pozytywnej oceny osiEgniqcia habilitacyjnego, podkre6lil szeroki
wachlarz zastosowanych przez habilitanta metod badawczych i wysokq jako56 uzyskanych danych
naukowych W swojej wypowiedzi skupil sie przede wszystkim na ocenie pozostalych osiqgniqcia
habilitanta po uzyskaniu stopnia doktora podkre6lil jego bardzo wysok4 aktywnodi naukowE,

dydaktycznq i organizacyjnE oraz fakt jego szerokiej wsp6lpracy z naukowcami z zagranicy,
dlugotrwale sta'.Ze naukowe na Uniwersytecie w Durham, jak r6wniei udzial w licznych naukowych
ekspedycjach polamych (Svalbard, Isiandia, Grenlandia). Dorobek publikacyjny habilitanta, jak na

ten etap kariery naukowej ocenil bardzo wysoko, wskazuj4c na bardzo wysokie wskaZniki
bibliometryczne. Dr hab. zaznaczyl, 2e istotnym wkladem badawczym jest aspekt iloSciowy
obserwowanych zjawisk przyrodniczych. Podkre5lil pasjg badawczE i intuicjq terenow4. W ocenie

dra hab. Michalskiego, wniosek habilitacyjny dr Marka Ewertowskiego spelnia wymagania

formalne oraz krlteria merytoryczne okreSlone w ustawie i bqdzie glosowal za nadaniem dr
Markowi Ewertowskiemu stopnia naukowego dra habilitowanego.

Dr hab, Barbara Antczak-G6rka za najcenniejsze uznala badania iloSciowe zmian rze2by

zachodzqce w shefach marginalnych wybranych lodowc6w oraz wykazanie zr6Znicowania
przestrzennego tych zmian, w r52nych skalach czasowych. Wskazala, Ze autor wykorzystal
najnowoczeiniejsze metody badawcze i wykazal umiejetnodi krytycznej oceny wynik6w swoich
badan. Za wazny uznala, podobnie jak recenzenci model funkcjonalny ewolucji stref marginalnych
lodowc6w. Dr hab. Antczak-G6rka podzielila uwagi czqici recenzent6w co do nieadekwatnoSci

tytulu komentarza autorskiego. Podkre5lila r62norodno5t zainteresowafi naukowych habilitanta od
zagadnieri prezentowanych w osi4gniqciu, przez szeroko rozumianq geomorfologiq glacjalnq,

zdarzenia katastrofalne po wplyw turystyki na przemianq wsp6lczesnej rzeLby. Za wa2ne uznala
umiejqtno66 wsp6lpracy naukowej Kandydata z szerokim gremium badaczy polskich i iwiatowych,
potwierdzonym udzialem w komitetach organizacyjnych licznych konferencji, redakcji czasopism
oraz czlonkostwem w miqdzynarodowych organizacjach naukowych. Dr hab Antczak-G6rka
zwr6cila uwagq na wysoki poziom merytoryczny prowadzonych prac magisterskich i in2ynierskich
a talie na szerokq wsp6trpracq krajow4 i miqdzynarodowE oraz umiejqtnoSci organizacyjne. Dr hab.

Barbara Antczak-G6rka, potwierdzila 2e osi4gniqcie naukowe, dorobek naukowy i dydaktyczny
Marka Ewertowskiego spelniaj4 wymogi ustawowe i bqdzie glosowala za nadaniem stopnia dra
habilitowanego.

Dr hab. Jaroslaw Jasiewicz wskazal, 2e Marek Ewertowski jest badaczem, kt6ry lqczy pasjq

odkrywcy z zaawansowanym warsztatem technicznym i wysokimi kompetencjami spolecznymi. Te
ostatnie przekladaj4 siq na udzial w wielu zespolach badawczych i ekspedycjach naukowych co
prowadzi do stalego podnoszenia jako6ci pracy i warto6ci dorobku naukowego. Ocenil bardzo
wysoko caly dorobek naukowy wskazuj4c 2e jego przeciqtny udzial (20-3}o/o) jest chyba nieco
niedoceniony. Jego wklad to przede wszystkim }qczenie ze sobq nowoczesnych metod badawczych
prowadzqrych do uzyskania nowej jakoSci. Dr Ewertowski posiada tak unikalne umiejqtnosci, Ze

powstanie wielu z tych opracowafl bez jego wkladu nie bylo by moZliwe. Dr hab. Jasiewicz nieco
krytycznie odni6sl siq do osiqgniqcia naukowego, wskazujqc 2e najwigkszq warrosciq osiqgniqcia s4



pomiary ilo6ciowe, zwlaszcza zmiany objqtodciowe lodowcriw. Jako waZny wniosek wskazal, Ze

czynniki lokalne sq waZnym elementem opisuj4cym dynamikq lodowca w cyklach kr5tko- i
6redniookresowych, natomiast zaproponowane modele uznal za podrqcznikowe i w sumie malo

oryginalne. Wskazal jednak 2e trudno w obszarze badari prowadzonych przez habilitanta
zaproponowa6 co6 rewolucyjnego. Dr hab. Jasiewicz bardzo wysoko ocenil dorobek organizacyjny
i dydaktyczny habilitanta. Habilitant nie tylko prowadzi zaawansowane, oryginalne i autorskie
przedmioty na kierunku Geoinformacja. ale nieodmiennie cieszE sie one najwy2szym uznaniem

student6w. Podsumowuj4c stwierdzil, 2e osi4gniqcie i dorobek w pelni wyczerpujq wymogi
ustawowe i bqdzie glosowal za nadaniem stopnia, a caly dorobek habilitacyjny autora uznal za

absolutnie ponad przeciqtny.

Prof. dr hab. Leon Andrzejewski w podsumowaniu dyskusji stwierdzi+, Ze zgadza siq z

ocenami zar6wno pozytywnymi jak i dyskusyjnymi wyraZonymi przez kompetentnych

recenzent6w. Wyrazil poglEd, 2e Dr Marek Ewertowski nalezy niew4tpliwie do wyr62niaj4cych siq

w skali krajowej i miqdzynarodowej mlodych badaczy z zakesu geomorfologii i geologii

glacjalnej. Znakomicie opanowal nowoczesne metody badawcze i z sukcesem stosuje je w
badaniach terenowych i kameralnych. Uzna}, 2e Habilitanta cechuje pasja i dociekliwo6d badawcza,

a osiqgniqte wyniki choi w niekt6rych aspektach dyskusyjne (na co zwr6cil uwagq w swojej

recenzji m.in. prof. Dr hab. Jacek Jania) reprezenhrjE wysoki poziom naukowy, czego dowodem
jest ich znaczqce umiqdzynarodowienie. Podkeilil znaczenie badari Habilitanta nie tylko w
kontekicie wsp6lczesnych zmian klimatycznych i ich wplywu na transformacjq rzeZby glacjalnej

wsp6lczesnych lodowc6w, ale takZe jako istotne z punktu widzenia aktualizmu geologicznego, w
rozwoju wiedzy o ksztaltowaniu siq rzeZby plejstoceriskiej m. in. na obszarze Polski. Cech4

wyr6Zniajqcq Habilitanta jest Jego aktywna wsp6lpraca z wieloma o6rodkami i badaczami spoza

naszego kraju co najprawdopodobniej wpllwa na doSi ograniczone powolywanie siq dr. Marka

Ewertowskiego na dorobek polskich badaczy. Dotyczy to w szczeg6lno6ci kartowania

geomorfologicznego stref marginalnych wsp6}czesnych lodowc6w, nie tylko na Spitsbergenie i
Islandii. Tradycje w tym zakresie ,,polskiej szkoly" s4 og6lnie znane i doceniane tak2e na forum

miqdzynarodowym. Pozostale elementy oceny dorobku naukowego, organizacyjnego i
dydaktycznego Habilitanta, prof. Dr hab. Leon Andrzejewski uznal za w pelni wystarczaj4ce do

uzyskania awansu naukowego.

Po upewnieniu siq 2e nie ma ju2 dalszych glos6w w dyskusji Przewodniczqcy Komisji
zaproponowal odbycie jawnego glosowania na uchwalq w sprawie wystQpieniu do Rady

Naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku, Uniwersltetu im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu o nadanie dr. Markowi Ewertowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w
dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dysryplinie nauk o Ziemi i Srodowisku. Ze wzglqdu

na zdalny charakter zebrania przewodniczqcy prosil kolejno: dr hab Piotra Zag6rskiego, prof. dra

hab. Jacka Janiq, prof. dra hab. Wieslawa Ziajq, dr hab. Krzysztofa Michalskiego, dr hab. Barbarq

Antczak G6rkq oraz dr hab. Jaroslawa Jasiewicza o oddanie glosu poprzez wypowiedzenie formuly:
glosujq za/przeciw nodaniu stopnio dr habilitowanego \tb wstrzymujq siq od oddanio glosu. Na

samym koicu glos oddal przewodnicz4cy, prof. dr hab. Leon Andrzejewski.

Wynik glosowania: za 7 glost6w, przeciw 0, wstrzymuj4cych siq 0.
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Uchwala z uzasadnieniem

Komisja ds. postqpowania habilitacyjnego w glosowaniu jawnym, w obecno6ci siedmiu Jej

czlonk6w uprawnionych do glosowania podjqla uchwalq o wystApieniu do Rady naukowej

dyscypliny nauk o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie

dr. Markowi Ewertowskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

6cislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauk o Ziemi i Srodowisku.

Uchwala zostala podjqta na podstawie wyniku glosowania przeprowadzonego zgodnie z

przewidzian4 procedur6 przy uwzglqdnieniu wszystkich trzech jednoznacznie pozytywnych

recenzji, jak r6wnie2 pozytywnych i dyskusyjnych opinii wyraionych w dyskusji przez czlonk6w

Komisji.

Przedstawione przez Habilitanta osiagniecie naukowe oraz pozostaly dorobek naukowy

zgodnie z opiniami wyraZonymi przez czlonk5w Komisji poszerzaj4 wiedzq z zakresu

geomorfologii i geologii glacjalnej, a w szczeg5lnoSci proces6w i dynamiki ksztaltowania siq

wsp6lczesnych stref marginalnych lodowc6w, w kontekdcie zmian klimatycznych i lokalnych

uwarunkowaf Srodowiskowych, a tlrrn samym stanowi4 istoury wklad w rozw6j dyscypliny nauk o

Ziemi i Srodowisku.

Czl,onkowie Komisji, po zapoznaniu siq z protokolem i tre6ciq uchwaly, ztro2yli swoje podpisy.

Podpisani:

Przewodnicz4cy komisji - prof. dr hab. Leon

Seketarz komisji - dr hab. Jaroslaw Jasiewicz

Recenzent - dr hab. Piotr Zag6rski

Recenzent - prof. dr hab. Jacek Jania

L.czl,onek komisji - dr hab. Krzysztof Michalski )t1^y'.3/"./ ."U'.,
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Czlonek komisji - dr hab. Barbara Antczak-G6rka ..y (.! y: :.:..... :..-. :.:i :.. :.. :.


