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RECENZJA
OSIAGNI4CIA NAUKOWEGO ORAZ DOROBKU NAUKOWEGO

PANI DR JULITY BIERNACKIEJ W ZWI{ZKU Z POSTqPOWANIEM
O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

1. Podstawa formalna
Dzialaj4c na podstawie pisma Przewodnicz4cego Rady Naukowej Dyscypliny Nauki o

Ziemi i Srodowisku Uniwersl.tetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Pana Profesora

Leszka Kasprzaka z dnia 23.06.2020 r., otrzymanego w dniu 7.07.2020 r., przedstawiam

recenzjg dorobku naukowego Pani dr Julity Biemackiej ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia

doktora habilitowanego. Oceng tg przygotowalem na podstawie przekazanych mi w formie

elektronicznej dokument6w, kt6re s4 zal4cznikarni do wniosku Habilitantki o

przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadana stopnia doktora habilitowanego. Sq nimi:
0 Autoreferat stanowi4cy om6wienie osi4gnigcia naukowego i zawierajqcy informacjg

o aktywnoSci naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Habilitantki,

t Wykaz osi4gni96 naukowych,

a Dyplom doktora nauk o Ziemi w zakesie geologii,

I Dodatkowe materialy potwierdzajqce aktywnoSi naukow4, dydaktyczn4 i organiza-

cyjn4 Habilitantki.
Osi4gnigcie naukowe stanowi cykl czterech publikacji. Trzy z nich stanowi4 monoautorskie

prace Habilitantki, czwarta zaS jest prac4 wsp6lautorsk4, opracowan4 wsp6lnie z

G.Leiniakiem i A.Buniakiem. W zwi4zku z tym do dokument6w zostaly dol4czone

o6wiadczenia wsp6lautor6w tej publikacji o zakesie ich udzialu w jej opracowaniu.

2. Informacje og6lne
Pani dr Julita Biemacka ukoriczyla studia na Wydziale Nauk Przyrodniczych

Uniwersytetu Wroclawskiego w 1991 r. uzyskuj4c z wyr62nieniem dyplom magistra geologii

ze specjalizacj4 petrografia. BezpoSrednio po tym podjgla pracg w Instytucie Geologii

Uniwersfetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w kt6rym jest zatrudniona do chwili

obecnej zajmuj4c kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i starszego wykladowcy. W

Instl.tucie tym obronila w 1999 r. pracg doktorsk4 pt. ,,Diageneza serii wulkanoklastyczno-

wgglanowej dolnego karbonu (formacja Chmielna) z Pomorza Zachodniego", kt6rej

?WA'



promotorem byl prof. dr hab. Stanislaw Lorenc. W okresie poprzedzaj4cym obrong pracy

doktorskiej odbyla w 1996 r. jednosemestralny staz naukowy z zal<resu petrogenezy skal

silikoklastycznych na Wydziale Geologii Uniwersl.tetu Complutense w Madrycie. W tym

okresie i bezpoSrednio po obronie pracy doktorskiej podnosila swoje kwalifikacje zawodowe

w niemieckich laboratoriach uczelnianych i badawczych w dziedzinie takich wsp6lczesnych

metod analitycznych jak: mikrosonda elektronowa (Uniwersytet Hanower, GeoForschungs-

Zentrum Poczdam) i rentgenowska analiza fluorescencyjna (Bruker-AXS Karlsruhe).

IJczestniczyla teL w pigciu zrealizowanych projektach badawczych KBN, wykonanych w

ramach macierzystego Uniwersytetu jak tez innych Uczelni, instytut6w branZowych i

przedsigbiorstwa wyspecjalizowanego w pracach poszukiwawczych z162 ropy i gazu. W

projektach tych brala udzial jako wykonawca, gl6wny wykonawca i kierownik grantu. Na

szczegolne podkreSlenie zasluguj e jej dzialalnoS6 jako gl6wnego wykonawcy w projekcie

badawczym 5 T12B 047 25 zrealizowanym w latach 2004-2006 przez Instytut Nafty i Gazu w

Krakowie. DzialalnoS1 ta zainspirowala HabilitantkE do podjgcia szczeg6towych badari

wybranych mineral6w autigenicznych, kt6rych efektem jest recenzowane osiqgnigcie

naukowe. Wsp6lpracowala te?ztakimi waZnymi dla krajowej gospodarki przedsigbiorstwami

jak PGNiG i KGHM wykonuj4c dla nich badania petrograficzne skal pochodz4cych gl6wnie z

wiercef geologicznych. Aktualnie uczestniczy w badaniach wykonywanych w ramach

polsko-kanadyjskiego grantu 201612llB15T10/01861 pt. ,,Influence of global and regional

environmental changes on Mississippian/Pennsylvanian coral assemblages of the Liard Bain,

NW Canada" zajmujqc sig opracowaniem petrologicznej czgSci tego projektu.

3.Charakterystyka i ocena osi4gnigcia naukowego

Na osi4gnigcie naukowe Pani dr Julity Biernackiej pt. Mineraly autigeniczne w

piaskowcach czerwonego spqgowca Polski zachodniej (monokliny przedsudeckiej) iako
wskainiki przeplywu /luiddw w przeszlo,fci, skladajq sig trzy jej monoautorskie publikacje

oraz jedna, wsp6lautorska praca. W tym ostatnim przypadku Habilitantka jednoznacznie

wskazala rozdzialy, kt6rych jest Autorkq.

Prace te ukladajq sig w logiczn4 caloSi, zgodnie z chronologi4 ich opublikowania. W

najwczeSniejszej - pochodz4cej z 2004 r. pracy wsp6lautorskiej pt. Wpb* kompakcji i

cementacji na wlaiciwoici zbiornikowe piaskowcfw eolicznych czerwonego spqgowco z

obszaru monokliny przedsudeckiej - Habilitantka zvn6cila uwagg m.in. na czynniki

wplywaj4ce na powstanie i wzrost mineral6w autigenicznych w rozpatrywanych piaskowcach

w aspekcie ich roli w akumulacji gazu ziemnego i powstaniu jego z16z. W ich Swietle

v,rykazil.a, ze badane piaskowce czerwonego sp4gowca monokliny przedsudeckiej nie s4

intensywnie scementowane nawet do glgbokoSci kilku kilometr6w. Zachowanie znacznej ich

porowatoSci ma zaS dlae,korzystne znaczenie w aspekcie wlaSciwoSci zbiornikowych tych

skal. Zwi1zane ztym zagadnieniem badania petrologiczne byly teZ prowadzone I rozwijane w

wielu europejskich oSrodkach naukowo-badawczych z mySl4 o opracowaniu jednolitego

modelu diagenezy w rozleglym basenie sedymentacyjnym wieku permskiego, rozci4gajqcym

sig od Wielkiej Brytanii poprzez Morze P6lnocne, Holandig, p6lnocne Niemcy a2 do Polski.

Wskazane przez Habilitantkg wyniki badari i prac studialnych udowodnily jednak

r6ZnorodnoSd wielu, wzajemnie nakladajqcych sig proces6w wplywajqcych na wlaSciwoSci

zbiornikowe skal. Jednoznaczne zatem uog6lnienie tych zjawisk okazalo sig niemo2liwe.
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Przyczynilo sig to wigc do podjgcia przez Habilitantkg badan regionalnych na terenre

monokliny przedsudeckiej. Po dokonaniu przegl4du mineral6w autigenicznych wystqpuj4-

cych w piaskowcach czerwonego spqgowca Polski zachodniej skoncentrowala sig ona na

trzech spo6r6d nich (chlory.t reprezentowany przez jedn4 z jego odmian - sudoit, illit,
turmalin) jako najbardziej diagnostycznych z punktu widzenia ich potencjalu informacyjnego.

Wyniki tych badan zostaly opublikowane w anglojEzycznych czasopismach naukowych o

uznanej renomie naukowej.

Do wyboru chlorytu do przeprowadzonych badari sklonily Habilitantkg wczeSniejsze

publikacje, kt6re wskazywaly na rolg tego mineralu w zachowaniu podwyZszonej porowatoSci

piaskowc6w, zalegajqcych na znacznych glgbokoSciach. Niew4tpliwym jednak jej

osi4gnigciem bylo wykazanie, 2e chlory't w badanych piaskowcach jest reprezentowany przez

stosunkowo rzadko rozpowszechniony sudoit. Odmiana ta nie byla dot4d identyfikowana

przez innych badaczy w utworach basenu permskiego. Habilitantka zaproponowala te2 model

genezy sudoitu, kt6ry przypuszczalnie powstal kosztem smektyu glinowego w wyniku

oddzialywania gor4cych - zasobnych w magnez - roztwor6w wodnych, przemieszczaj4cych

sig wzdluZ uskok6w i p9knig6. Walory naukowe tych badari zostaly docenione przez redakcjg

presti2owego czasopisma Clay Minerals, w kt6rym praca Pani dr Julity Biemackiej zostala

opublikowana.

Inny mineral autigeniczny, kt6rego rola w piaskowcach czerwonego sp4gowca jest

mocno podkresl ana przez wielu badaczy, to illit. W tym przypadku Habititantka wykorzystala

specyficzne cechy tego minerafu ilastego, kt6re predysponuj4 go do przeprowadzenia badari

izotopowych metod4 K-Ar. Badania te zostaly przeprowadzone na drobnych klasach

ziamowych, kt6re zostaly wydzielone z nalbardziej reprezentatywnej dla mineral6w ilastych

frakcji < 2 pm. Taka metodyka przeprowadzonych pomiar6w pozwala na wyeliminowanie

znacz4cego wplyuu materialu detrytycznego na uzyskane wyniki, kt6ry z reguly koncentruje

sig w grubszych frakcjach ziamowych. Niestety, w tym przypadku powyZsza procedura

analityczna nie dala - za wyj4tkiem pr6bek z s4siedztwa uskok6w - spodziewanych efekt6w

a uzyskane przez Habilitantkg wyniki datowania wykazaly dl|y rozrzut. Przyczyny lego

zjawiska mogE byi bardzo zr62nicowane. Na o96l bowiem wzrost illitu byl wybitnie

dlugotrwaly i zachodzil w wyniku wielu nakladaj4cych sig proces6w. Z drugiej jednak strony

przyczyn4 moZe by6 zloZona budowa tego mineralu i pospolity w nim izomorhzm. Problem

ten dostrzega Habilitantka pisz4c, 2e illit jest mieszaninq mineraliw illitowych, wir6d ktdrych
jest mineral lekko pgczniejqcy (zal4czr'lk 3, str. 7 wiersze 3-4 od dolu oraz str. 8 wiersz 7 od

g6ry). Zdaniem recenzenta to ostatnie okreSlenie nie jest zbyt precyzyjne i z pewnoSci4 lepiej

byloby poslugiwai sig, wprowadzonym zteszt4 przez Habilitantkg, okreSleniem

uporzqdkowany wysoko illitowy illit/smektyt. To jednak prowadziloby do potrzeby znacznego

rozszerzenia rozwa ah o problematykg ilastych mineral6w mieszanopakietowych, kt6re

zapewne byly ogniwem poSrednim w procesie powstawania typowego illitu kosztem

wyj Sciowego smekty'tu.

Mimo tych i wielu innych, wskazanych przez Habilitantkg trudnoSci udokumentowala

ona, ze w niekt6rych miejscach krystalizacja illitu zachodzila szybko, a wyniki oznaczeti

wieku na podstawie analiz klas ziamowych wydzielonych z tej samej pr6bki byly bardzo

zblilone i odpowiadaly wiekowi jurajskiemu. Zjawiska te wystgpowaly w bezpoSrednim

sqsiedawie uskok6w, a wigc w miejscach do kt6rych gor4ce fluidy z latwoSci4 docieraly.
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Obserwacje te rozszerzajq wiedzg nt. wzmolonego w takich warunkach jurajskiego wzrostu

illitu, co zostalo wczesniej udokumentowane w innych czgsciach Polski, a takle na terenie

p6lnocnych Niemiec.
Kolej nym, rozpatrywanym przez Habilitantkg mineralem autigenicznym jest turmalin.

Faza ta charakteryzuje sig iltolonq budow4 i obecnoSci4 w niej wielu podstawieri

izomorfrcznych. Z jednej strony jest to przyczynE wielu komplikacji badawczych, z drugiej

zaS skutkuje uzyskaniem licznych informacji o chemiZmie fluid6w, kosztem kt6rych turmalin

powstal. Faza tajest niezwykle rzadka w utworach bgd4cych przedmiotem zainteresowania

Habilitantki, a wigc w piaskowcach czerwonego sp4gowca. Turmalin jest bowiem typowym

mineralem akcesorycznym, kt6rego wystgpowanie na o96l jest zwiryane z pomagmowymi

etapami oddzialywania intruzji magmowych i z procesami metamorf,rcznymi zachodzqcymi

czgsto w ich oslonach. Do kompleksowej charakterystyki mineralogiczno-chemicznej

turmalinu Habilitantkazaangtzowal.arozlegly warsztat badawczy, kt6ry udoskonalila podczas

wielu stazy w wyspecjalizowanych oSrodkach naukowych. Na podstawie przeprowadzonych

badari stwierdzila spadek liczby magnezowej MgiMg+Fe1s1 w miarg wzrostu bardzo drobnych,

mikrometrycznych krysztal6w turmalinu, co spowodowalo m.in. strefow4 ich budowg.

Habilitantkav,rykazalate|uzasadnionq powSci4gliwoS6 w stosowaniu bardzo rozbudowanego

nazewnictwaposzczeg6lnych odmian mineral6w grupy turmalinu, co jest zwi4zane zwlaszcza

z licznymi w nich podstawieniami izomorficznymi. Ich zmiennoS6 jest bowiem czgsto

obserwowana nawet w obrgbie tego samego krysztalu. Wskazan4 w tym wzglEdzie ostroznoS6

Habilitantka v,,ykazala m.in. w jej pracy wchodz4cej w sklad recenzowanego osi4gnigcia

naukowego, kt6ra zostala opublikowana w 2019 r. w czasopiSmie Sedimentary Geolog,,. W

powy2szym artykule nie ulegla onate? pokusie bezkryycznego stosowania metody Rietvelda

do przeprowadzenia bardzo trudnej w realizacji, ilo6ciowej oceny zawartoSci faz mineralnych

w badanym materiale pr6bkowym (vide Table 2 p. 78 tej publikacji). Wiadomo bowiem, 2e w

pelni poprawne wyniki analizy ilo5ciowej mohna uzyska6 jedynie w6wczas gdy zaczerpnigte

z komputerowych baz danych wzorcowe dyfraktogramy rentgenowskie pochodz4 od

identycznych (lub bardzo zbli2onych) mineral6w w por6wnaniu z wystgpuj4cymi w

analizowanej pr6bce. To jest zaS szczeg6lnie trudne do osi4gnigcia w przypadku mineral6w

wykazuj4cych obecnoSd licznych podstawieri izomorftcznych, a wigc takich jak badanych

przez Habilitantkg. Uwa:Zam zatem, 2e slusznie ograniczyla sig ona do przeprowadzenia

p6liloSciowej analizy rentgenografrcznej, co pozwolilo jej na uniknigcie btgd6w, kt6re -
niestety - czgsto pojawiaj4 sig w pracach, publikowanych w ostatnich latach.

W omawianej pracy Habilitantka wykazala teL ujemn4 korelacjg miEdzy

wystgpowaniem turmalinu i kaolinitu. Swiadczy to m.in. o stosunkowo latwej przebudowie

struktury tego ostatniego mineralu pod wplywem fluid6w zasobnych w bor. 1rodlem tego,

niezbgdnego do syntezy turmalinu, pierwiastka byly zapewne solanki z kt6rych powstaly

cechsztyriskie zlo4a soli potasowo-magnezowych i - lokalnie - mineraly grupy boracytu.

Zdaniem recenzenta przyjEty przez Habilitantkg wyb6r trzech rozpatrywanych przez

ni4 mineral6w autigenicznych i przeprowadzenie ich szczeg6lowej charakterystyki w

aspekcie przeplywu fluid6w byl bardzo trafny. Koncepcja ta - kt6ra zapewne powstala

zacznie wczesniej, juL na etapie realizacji szeroko zakrojonych badari petrologicznych

piaskowc6w czerwonego sp4gowca - spina recenzowane osi4gnigcie naukowe Pani dr Julity

Biernackiej w jedn4, sp6jn4 caloS6 Uwtzam, 2e przejrzyste powi4zanie wszystkich jej

?W



element6w skladowych stanowi duZe osi4gnigcie naukowe i Swiadczy o dojrzaloSci naukowej

Autorki.

4.Pozostale osi4gnigcia i aktpvno56 naukowa
Problematyka pozostalych osi4gni96 naukowo-badawczych Pani dr Julity Biemackiej

wi42e sig z zagadnieniami mineralogicznymi i petrologicznymi, przez kt6re przewija sig

wqtek utylitamy dotycz4cy waznego gospodarczo problemu z162 ropy i gazu. S4 to w duZej

mierze zagadnienia dotycz4ce piaskowc6w czerwonego spqgowca z obszaru monokliny
przedsudeckiej rozpatrywanych jako skaly zbiornikowe. Kwestie te byly przedmiotem wielu
publikacji i komunikat6w, przedstawionych przez Habilitantkg na kajowych i zagranicznych

konferencjach naukowych. Material pr6bkowy z wierceri, kt6rymi ona dysponowala

obejmowal te2 skaly magmowe, zblizone do lamprofir6w. Autorka przeprowadzila ich

charakterystykg mineralogiczno-geochemiczn4, opisala przejawy wietrzenia chemicznego i

podala hipotezy nt. ich pochodzenia. Ponadto, w rdzeniach pochodz4cych z glgbokich

wierceri wykonanych w utworach dolnokarboiskich okolic Koszalina Habilitantka

zidentyfikowala konkrecje 2elaziste zawieraj4ce hematyt i pirJt, w powstaniu kt6rych miala

udzial substancja organiczna. Uznala, 2e taki charakter 2elazistej mineralizacji moze by6

pomocny w rozwaZaniach dotycz4cych paleogleb, pochodz4cych z tego okresu dziej6w

Ziemi.
Habilitantka w wielu innych publikacjach skoncentrowala sig na zagadnieniu

mineral6w cigZkich traktuj4c je jako czrle narzgdzie do charakterystyki obszar6w 2r6dlowych

i skladu mineralnego ich skal oraz Srodowisk depozycji materialu detrltycznego.

Przedmiotem jej rozwetlai byly zwlaszcza najbardziej odporne na wietrzenie mineraly

cigZkie, a wigc te o najwigkszym potencjale informacyjnym. W tym aspekcie Habilitantka

przeprowadzila m.in. badania g6mokredowych piaskowc6w odslaniajqcych sig w Niecce

P6lnocnosudeckiej, w okoticy Jerzmanic-Zdroju. Badania te stanowily wklad do odtworzenia

historii geologicznq lzw. wyspy wschodniosudeckiej. W tym celu Habilitantka wykonala

analizy mikrosondowe du2ej iloSci ziaren mineral6w cigZkich, kt6re wydzielila z tych
piaskowc6w. Stwierdzila, 2e reprezentuj4 one w du2ej mierze granaty typu piropu. Ich

chemizm pozwala na okreSlenie przyptszczalnego obszaru zr6dlowego, kt6rym mogly by6

wsp6lczesne, niezblt odlegle G6ry Sowie.

Mineraly cigzkie byty tez przedmiotem zainteresowania Habilitantki w pracy, kt6rq

po6wigcila aluwiom pobranym na dlugim, 100-kilometrowym odcinku rzeki B6br na Dolnym

Sl4sku. Rzeka ta przeplywa przez wiele zr6Znicowanych jednostek geologicznych, co

decyduje m.in. o zmiennym w szerokim przedziale udziale tej frakcji oraz o bardzo

urozmaiconym jej skladzie mineralnym. W Swietle tych badan Habilitantka wykazala, Ze

zesp6l mineral6w cig2kich ze wsp6lczesnych aluwi6w jest znacznie bardziej zr6Zricowany w
por6wnaniu z mineralami cigzkimi wystgpuj4cymi aktualnie w sudeckich skalach osadowych.

W konkluzji tego i innych artykul6w stwierdzila, ze procesy wietrzenia i diagenezy powoduj4

zmiany w zespole mineral6w cig2kich spo6r6d kt6rych zachowujq sig jedynie najbardziej

odpome ich skladniki.
W opinii recenzenta wnioski i spostrze2enia w publikacjach Habilitantki s4

formulowane na podstawie niezwykle obszemego materialu pr6bkowego, kt6ry poddawany

byl badaniom przy wykorzystaniu bogatego zestawu wsp6lczesnych metod analitycznych.
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IloS6 testowanych obiekt6w (,rp. preparatow mikroskopowych w pracy nt. turmalinu

opublikowanej w Sedimentary Geolog,t czy teZ ziaren w pracach dotycz1cych mineral6w

cigzkich) jest wrgcz imponuj4ca. W rezultacie przedstawione przez Autorkg wnioski s4

starannie uargumentowane i zapewne bgd4 stanowid dla kolejnych badaczy solidny i
j ednoznaczny punkt odniesi enia.

HabilitantkaprzejawiateZ znaczn4 aktywnoS6 naukow4 przedstawiaj4c wyniki swoich

prac na konferencjach naukowych, zar6wno zagranicznych (Wlochy 2009, Austria 2012,

Wielka Brytania 2015, Czechy 2017) jak i krajolvych. W tym drugim przypadku warto

podkreSli( jej wielokrotny, czynny udzial w anglojgzycznych konferencjach petrologicznych

zlicznym udzialem naukowc6w zagranicznych, organizowanych przez Polskie Towarzystwo

Mineralogiczne.
Prace Habilitantki spotkaly sig z uznaniem krajowego i zagranicznego Srodowiska

naukowego. Swiadczy o tym m.in. znaczna iloSi cytowafl, mieszczqca sig w przedziale od 55

(Web of Science) poprzez 72 (Scopus) a2 po 123 (Google Scholar). Indeks Hirscha wg tych

baz wynosi odpowiednio 4, 4 i 7. Sumaryczny IF wg Journal Citation Reports (JCR) dla

siedmiu wskazanych przez ni4 publikacji wynosi 7,817 . Ponadto, wg aktualnie obowi4zuj4cej

punktacji MNiSW sumaryczna dla nich liczba punkt6w wynosi 520. Wskazniki

naukometryczne Pani dr Julity Biernackiej nale?y vznac za wystarczaj4ce, aczkolwiek -
moim zdaniem - nie one decyduj4 o wartoSci jej dobrego dorobku naukowego, a odgrywajq w

ocenie jedynie rolg pomocnicz1. Ostro2nie nale?y teZ podchodzi6 do danych z powyZszych

baz w odniesieniu do najnowszej publikacji Habilitantki opublikowanej w czasopiSmie

Sedimentary Geolog,, w 2019 r. Wynika z nich, ze ta niew4tpliwie wartoSciowa praca nie

zostala jeszcze dostrzeZona w migdzynarodowym Srodowisku naukowym. Wi42e sig to z
pewnoSci4 ze zbyt kr6tkim okresem czasu migdzy jej opublikowaniem a dniem 20 lutego

2020 r. w kt6rym KandydatkazloZylamaterialy do postgpowania habilitacyjnego.

5. DzialalnoSd dydaktyczna
Habilitantka prowadzi w Instytucie Geologii UAM wyklady i iwiczenia z wielu

r6znorodnych przedmiot6w na studiach magisterskich, licencjackich i uzupelniaj4cych dla

absolwent6w studi6w in2ynierskich. S4 to takie zajgcia dydaktyczne jak: Petrologia, Metody

badan mineralfw i sknl, Skaty zbiornikowe, Geologia naftowa, Przerfbka i wzbogacanie

surowc|w mineralnych, Pozyskiwanie i przerdbka surowcdw skalnych, Kompendium

mineralogiczno-petrologiczne, Seminarium licencjackie, Pracownia magisterska. Listg tg

uzupelniaj4 zajEcia terenowe, do kt6rych nalel1: Kartowanie geologiczne w gdrach oraz

Geologia fizyczna - skaly lcrystaliczne. Habilitantka byla promotork4 l5 prac magisterskich i

l8 prac licencjackich. Prace te wyr62niaj4 sig wysokim poziomem naukowym o czym

Swiadczy m.in. nagroda uzyskana w 2015 r. przez jednego z magistrant6w Pani dr Julity

Biernackiej na Wydzialowym konkursie prac magisterskich jak tez niekt6re publikacje, kt6re

powstaly na podstawie material6w uzyskanych podczas realizacji prac dyplomowych. ZajEcia

prowadzone przez Habilitantkq byty wysoko oceniane przezjej student6w, a ich efekty -
uhonorowane nagrod4 dydaktyczn4 Rektora UAM w 2019 r. W Swietle pov,ry2szych danych

uwa1am, 2e dziil.alnoSd dydaktyczna Pani dr Julity Biemackiej jest w pelni zadawalajqca i

pozytywnie j4 oceniam. ?td,



6. Dzialalno5d organizaryjna
Habilitantka byla kierownikiem dw6ch grant6w KBN, zrealizowanych w latach: 1996-

1998 oraz 2010-2014. W tym okesie (lata 2007 -2010) byla lez redaktorem i sekretarzem

redakcj i czasopisma Geologos, przeksztalconego w6wczas z nieregularnie ukazuj4cego sig

polskojgzycznego rocznika w anglojgzyczny kwartalnik o wzrastajqcej pozycji migdzy-

narodowej. Z t4 dzialalnoici4 wiqze sig r6wnieZ jej praca jako redaktora material6w

konferencji Geologia morza. Terainiejszoit Huczem do przeszloici, przeszloit do przyszloici
(Poznari 2013), opublikowanych w czasopiSmie Geologos. Habilitantka byla w latach 1995-

1997 seketarzem cyklicznych - organizowanych przez Instytut Geologii UAM - seminari6w

naukowych Diageneza. Spotkaly sig one z uznaniem Srodowiska naukowego czego wyrazem

bylo ich rozwinigcie w og6lnokajow4 konferencjg naukow4 o tej samej nazwie, kt6ra zostala

zorganizowana przez Polskie Towarzystwo Mineralogiczne w 2001 r. z Pani4 dr Julit4

Biemackq jako sekretarzem. Ponadto, byla ona sektetarzem LXXI Zjazdu Polskiego

Towarzystwa Geologicznego (Poznari 2000) i wsp6lorganizatorem konferencji naukowej

Sekcji Petrologii Polskiego Towarzystwa Mineralogicznego, poSwigconej problematyce

meteor)'towej (Obrzycko 2012). Powylsze dzialania wiqz4 sig m.in. z aktywnoSci4 Pani dr

Julity Biemackiej w Polskim Towarzystwie Mineralogicznym, kt6rego jest wieloletnim

czlonkiem.
Waznym elementem w naukowej dzialalnodci organizacyjnej Habilitantki s4 jej

dokonania jako recenzenta pigciu prac naukowych, kt6re zostaly opublikowane w ostatnich

latach w anglojgzycznych czasopismach o uznanej renomie. W tg dzialalnoSd wpisuj4 sig tez

trzy jej recenzje, kt6re objgty ksiqzki z dziedziny petrologii i geochemii wydane m.in. przez

presti2owe wydawnictwo Cambr idge Univers ity Pre ss.

W ubieglych latach Pani dr Julita Biemacka byla r6wnie2 intensywnie zaangrtowana

w dzialalno56 organizacyjnq na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM oraz

w macierzystym Instytucie Geologii bgdqc przedstawicielem adiunkt6w oraz dzialaj4c w
komisjach zwi4zwtych z ocen1 jako6ci ksztalcenia i weryfikacj4 dorobku naukowego

pracownik6w.

W naukowej dzialalnodci organizacyjnej na szczeg6lne podkedlenie zasluguje

wielokierunkowoSd i skuteczno66 dzialan Habilitantki oraz duZe jej zaangaZowanie w
licznych przedsigwzigciach.

PODSUMOWANIE RECENZJI

Pani dr Julita Biernacka przedstawila oryginalny dorobek naukowy, kt6ry
kwalifikuje jq do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Na dorobek ten sklada sig
cykl tematycznie powi4zanych artykukiw naukowych, ktrire zostaly opublikowane w
czasopismach o uznanej renomie w skali migdrynarodowej. Na podkreSlenie zasluguj4
te2 pozostale, wszechstronne osiqgnigcia Habilitantki. Dorobek Pani dr Jutity
Biernackiej jest znaczny i posiada duZq wartoSd naukowq. Jej aktywnoS6 w rr62nych
aspektach zasluguje na uznanie. Stwierdzam zatem,, Le dorobek Pani dr Julity
Biernackiei soelnia wszvstkie wymagania. stawiane kandvdatom ubiegaiacvm sie o
stopierfl doktora habilitowaneso w dziedzinie nauk Scistvch i nrzvrodniczych w
dyscvplinie nauki o Ziemi i Srodowisku w Swietle ustawy z dnia 20 lipca 2018 Pruwo o
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szkolnictwie wlLszym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) i zawartym w niej wymaganiom

okre6lonym w art. 219 ust. I pkt 2. lJwaLam te2 za calkowicie uzasadnione podjgcie

dalszego postgpowania habilitacyjnego.
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