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powolanel przez Rade naukowE dyscypliny nauki o Ziemi i irodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

w postepowaniu w sprawie nadania stopnla doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk Scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku

wszczqtym na wniosek dr. Michala Jakubowicza
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Komis,a habilitacyjna, powolana przez Radq naukowq dyscypliny nauki o Ziemi i (rodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu uchwalA nr 2-2022 /2023 z dnia25 paidziernika 2022

roku, dzialajqc na podstawie art.221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie

wyiszym i nauce (D2.U.22022 r. poz.574 z p6in. zm.), po zapoznaniu siq z recenziami idokumentacjq

wniosku, stwierdza, 2e aktywno3i naukowa oraz osiqgniqcia naukowe dr. Michala Jakubowicza

stanowiE istotny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej nauki o Ziemi i (rodowisku i wyrara porytnirna

opinie w sprawie nadania dr. Michalowi Jakubowicrowi stopnia doktora habilitowanego w

dziedzinie nauk Scistych i prryrodnicrych w dyscyplinie nauki o Ziemi i Srodowisku, uznajEc spelnienie

przeslanek warunkujqrych nadanie stopnia doktora habilitowanego, o kt6rych mowa w art. 219 ust. 1

pkt 1-3 wskazanej ustawy.

UZASADNIENIE

Dr Michal Jakubowicz zlo2yl w dn. 30 maja 2022 r. do Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i

irodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu wniosek o przeprowadzenie

postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk jcistych i

przyrodniczych, dyscyplinie nauki o Ziemi iSrodowisku, na podstawie osiAgniqcia naukowego

skladajqcego siq z cyklu powiQzanych tematycznie artykul6w naukowych pod tytulem rzotopy

neodymu joko wskoinik sklodu i pochodzenio lluiddw w kopolnych wysiqkoch metorru. powolana w

tym celu Komisja habilitacyjna otrzymala cztery recenzje bardzo wysoko oceniajQce osiqgniqcie, jako

stanowiEce bez najmniejszych wQtpliwodci istotny wklad w rozw6j prezentowanej przez habilitanta

tematyki naukowej. Ponadto wszystkie recenzie zawieraty wysokq ocenq pozostalego dorobku

habilitanta, kt6ry uznany zostal za ponadpneriqtny w nastQpuiarych obszarach:
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. wysokie parametry naukometryczne uzyskane w kr6tkim czasie od ukoriczenia studi6w w

2011 roku i obrony doktoratu w 2015 roku: index Hirscha r6wny 11, liczba cytowai (bez

autocytowa6) wg bazy WoS 259,

. samodzielnogi naukowa wyraiaiEca sie w dominuiEcym wkladzie w artykulach zestawu

habilitacyjnego i wielu innych publikacjach,

. umieiqtnoid zdobywania lrodk6w na badania naukowe {kierownictwo kilku grant6w w

ramach program6w Preludium NCN, luventus Plus MNiSW, Sonata NCN),

. umieiqtnosa wsp6tpracy 2 naukowcami polskimi i zagranicznymi (calkowita liczba

wsp6lautor6w - 43),

o liczne stypendia inagrody (m.in. stypendium Ministra Nauki iSzkolnictwa Wyiszego dla

wybitnych mlodych naukowc6w).

Prof. dr hab. Jacek Matyszkiewicz (AGH w Krakowie) ocenil wniosek habilitacyjny jako

wybitny. Cztery publikacje wchodzqce w sklad cyklu habilitacylnego ukazaly sie w latach 2079-2022 w

czasopismach miqdzynarodowych reprezentujEcych nadzwyczaj wysoki poziom naukowy. Zdaniem

recenzenta dr Michal Jakubowicz zaproponowal wlasnq, nowatorskq metodykq badai kopalnych

osad6w wysiqk6w metanu przy uiyciu izotop6w Nd jako podstawowego narzqdzia, prowadzqcq do

rozpoznania genezy fluid6w i wpiywu intruzii magmowych na powstawanie metanu

termogenicznego. Ponadto habilitant udowodnil, ie stosowanie izotop6w Nd w por6wnaniu z czqsto

stosowanymi izotopami Sr da.ie wiqksze moiliwo(ci interpretacyjne. Profesor Matyszkiewicz

podkre(lil, 2e nie tylko publikacje cyklu habilitacyjnego zaslugujq na okre(lenie ,,znacznego wkladu,, w

rozw6j dyscypliny naukowej nauki o Ziemi i(rodowisku, ale szereg innych, wcze5niejszych prac

kandydata w zakresie m.in. paleoekologii i badari 6rodowiska sedymentacii kopalnych wysiek6w

metanu czy paleoekologii organizm6w bentonicznych.

R6wniei dr hab. Piotr tuczyiski (prof. Uniwersytetu Warszawskiego) uznal, ,e dr Jakubowicz

jest wiodEcym na Swiecie ekspertem w dziedzinie izotop6w neodymu i ich wykorzystania w badaniach

kopalnych wysiek6w metanu, a wnioski wyptywajqce 2 jego osiQgniecia majq charakter uniwersalny.

zaproponowanie przez habilitanta oryginalnej metodyki bada6 otworzylo zupelnie nowy rozdzial w

badaniach wapieni wysiekowych. Habilitant wykazal przydatno6i izotop6w neodymu do odtwarzania

dr68 migracji roztwor6w zasilajqcych wysiqki metanu iich interakcji z otaczajqcymi skatami w r6inych
(rodowiskach geotektonicznych, obejmuiqcych ryfty kontynentalne istrefy subdukcji. Dr hab. piotr

Luczyriski za szczeg6lnie istotny uznal wniosek wskazuiqcy, ie dane dostarczane przez izotopy

neodymu sq unikatowe iczesto nieosi4galne z wykorzystaniem innych metod. Recenzent podkreilil, ie
sila oddzialywania wszystkich publikacji dra Jakubowicza w swiatowym obiegu myili naukowei,

wyra2ona przez wysokie wskainiki naukometryczne, w istotny spos6b wykracza poza oczekiwania



stawiane naukowcom na tym etapie kariery. Dr hab. Piotr tuczyiski zasugerowal, by macierzysty

wydzial habilitanta rozwa2yl nagrodzenie przedstawionej rozprawy habilitacyjnej.

Dr hab. Maciej Bolanowski (lNG PAN w Warszawie) w konkluzji swojej recenzji napisal, ie,,cykl

publikacji skladajqcych siq na osiAgniecie habilatacyjnie jest niezwykle sp6jny, ich tematyka istotna, a

material badawczy i metodyka w wiqkszo(ci wlaiciwie dobrane". Gl6wne metody badawcze sq

zaawansowane i nowatorskie, a interpretacja wynik6w wymagala od habilitanta dogiqbnej i

interdyscyplinarnej wiedzy z pogranicza sedymentologii, mineralogii, geochemii izotopowej,

hydrogeologii, diagenezy, ipetrofizyki. Recenzent szczeB6lnie wysoko, jako rewelacyjne, ocenil dwie

ostatnie publikacje zestawu habilitacyjnego (opublikowane w Geochimica et Cosmochimico Aeto i

Marine ond Petroleum Geologyl, natomiast do dw6ch pierwszych, opublikowanych w Chemicol

Geology mial szczeg6lowe uwagi krytyczne, jednak ite prace ocenil jako ,,co najmniej dobre". Pozostaly

dorobek naukowy uznal za bogaty, wartoSciowy izr6wnowaiony.

Dr hab. Renata Jach (prof. UJ) zwr6cila uwagq na wnikliwoii i wielow4tkowoii ocenianych

publikacji oraz na fakt, ie zastosowanie izotop6w Nd w badaniach wqglan6w wysiqkowych przynioslo

nie tylko nowe iwaikie dla rozwoju nauk o Ziemiwnioski natury metodycznej, ale r6wniei dostarczylo

nowych danych do rozwiqzania istotnych problem6w regionalnych i bgdzie mia{o znaczenie w

badaniach ewolucji basen6w sedymentacyjnych. PozostalE aktywnoii naukowq dr. Michata

Jakubowicza recenzentka uznala za bezwzglqdnie znaczqcq tak w wymiarze ilojciowym jak i

jakoiciowym, z nawiqzkE spelniajE oczekiwania stawiane aktualnie habilitantom w dyscyplinie nauki o

Ziemi i Srodowisku.

Recenzenci podtrzymali swoje stanowiska podczas posiedzenia Komisji, kt6re odbylo sie 23

lutego 2023 roku. Pozostali czlonkowie Komis.ii, przewodniczqcy - prof. dr hab, Leszek Marynowski

(US), cztonek Komisji - dr hab. Michal woszczyk (prof. UAM) i sekretarz - dr hab. Julita Blernacka

(prof. UAM) podzielili zdania recenzent6w wniosku i r6wniei wyrazili w naiwyiszym stopniu pozytywne

opinie na temat osiegniqcia naukowego i dorobku dr. Michala Jakubowicza. w szczeg6lnoici prof. dr

hab. Leszek Marynowski poloiyl nacisk na zaskakujqco szerokie implikacie geotektoniczne czq6ci prac,

wymagajace ponadprzecietnej wiedzy regionalnej. Dr hab- Michal Woszczyk zwr6cil uwagq na

niezwyklq umieiqtnoji iodwagq stawiania zaawansowanych hipotez badawczych, planowania bada6 i

ich metodycznej realizacji, i ponadprzeciqtnE efektywno6i publikacyjnq habilitanta. w opinii dr hab.

Julity Biernackiej dr Michal Jakubowicz jest nie tylko doskonalym autorem no(nych prac naukowych,

ale r6wnie2 doskonalym prelegentem, a cechuje go ogromna, ponadprzeciqtna znajomo(i literatury
geologicznej. szczeg6lowa tre(i wypowiedzi recenzent6w i pozostalych czlonk6w Komisji zostala

przedstawiona w protokole z posiedzenia, kt6ry zostal dolEczony do niniejszej dokumentacji.
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Przewodniczqcy Komisji, w podsumowaniu obrad, stwierdzil, ie dr Michal Jakubowicz w pelni zasluguje

na pnyznanie mu stopnia doktora habilitowanego, a macierzysta Rada dyscypliny habilitanta powinna

rozwaiyi nagrodzenie tego wybitnego wniosku.

W glosowaniu jawnym, przeprowadzonym podczas posiedzenia w trybie hybrydowym, przy

obecno(ci wszystkich czlonk6w, Komisja jednomyilnie podjqla uchwalq zawierajQca pozytywna opiniq

w sprawie nadania dr. Michalowi Jakubowiczowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki

o Ziemi i 6rodowisku (glosowalo 7 os6b, 7 glos6w byio na ,,TAK", 0 wstrzymujqcych sie, 0 przeciwnych).
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Na niniejszA uchwalq nie pnysluguje zaialenie. Uchwala wchodzi w iycie z dniem jej podjqcia.
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