
Torufi, dnia 19.10.2021 r.
dr hab. Rafal Kot, prof. UMK
Katedra Geomorfologii
i Paleo geo g rafri Crw artorzgdu
Wydzial Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Mikolaja Kopernika w Toruniu

Ocena dorobku na u kowego, dydaktycznego, organizacyj nego

oraz wsp6lpracy migdzynarodowej na potrzeby

postgpowania habilitacyjnego dr Sylwii Br6dki

Podstawa formalna oceny

Oceng sporz4dzono na proSbg Dziekana Wydzialu Nauk Geograficznych i

Geologicznych oraz PrzewodniczEcego Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i

Srodowisku Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, kt6ra jest konsekwencjE

podjgtej Uchwaty nr 38-202012021 Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2021 r., w sprawie

powolania Komisji habilitacyjnej w postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego dr Sylwii Br6dce w dziedzinie nauk Scislych i przyrodniczych w dyscyplinie

nauki oZiemi i Srodowisku.

Recenzjg wykonano zgodnie z wymogami Ustawy z drua 14 marca2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r.

Poz. 1789), Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 19 stycznia 2018

r w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzania czynrroSci w przewodzie

doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora

(Dz. U. z 2018 r. Poz. 261), oraz Rozporz4dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z
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dnia 1 wrzeinia 2011 roku w sprawie kryteri6w oceny osiqgnigi osoby ubiegaj4cej sig o

nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 22011 r. Nr 196, Poz. 1165).

1. Sylwetka naukowa oraz praca zawodowa Habilitantki

Pani dr Sylwia Br6dka jest absolwentk4 studi6w magisterskich z geografri ze

specjalnoSci4 ksZaltowanie i ochrona Srodowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza

w Pomaniu, kt6re ukoriczyla w roku 1995. W 2002 roku obronila pracg doktorskq pt.:

,,Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast wojewddztwa wielkopolskiego w latach

1975-1997', wykonan4 pod kierunkiem prof. dr. hab. Leona Kozackiego, uzyskujqc stopieri

naukowy doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. W 2008 roku na Politechnice

Warszawskiej ukoriczyla dwuletnie studia podyplomowe z ,,Urbanistyki i gospodarki

przestrzennej". Dr Sylwia Br6dka od 1994 roku byla zatrudniana na stanowiskach geografa,

asystenta, adiunkta naukowo-dydakrycmego w Instytucie Geografii Fizycznej oraz InstJ.tucie

Geografii Fizycmel i Ksztahowania Srodowiska Przyrodniczego, na Wydziale Nauk

Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od

sfcznia 2003 rokujest zatrudniona na stanowisku adiunkta.

2. Ocena osiqgnigcia naukowego wsktzanego jako podstawa postgpowania

habilitacyjnego

Doktor Sylwia Br6dka, jako swoje osiqgniEcia naukowe, przedstawila monografig pt.,

,ldaptacyjne zarzqdzanie irodowiskiem. Podstowy teoretyczne i zastosowania",

opublikowan4 w 2020 roku, w Wydawnictwie Naukowym PWN S.A., ISBN 978-83-01-

21338-1. Recenzentem monografii byt dr hab. Tadeusz Jan Chmielewski, umany specjalista

w zakresie: zarzqdzania Srodowiskiem, badari funkcjonowania, planowania, wartoSciowania i

ochrony krajobrazu. Praca jest bardzo obszernym opracowaniem, licz4cym 321 stron.

Monografia ma przejrzystQ konstrukcjg formaln6 logicmy uklad i sklada sig z: wykazu

uZywanych skr6t6w, wstgpu, pigciu gl6wnych rozdzial6w, dw6ch podzielonych na

podrozdzialy, a trzech pozostalych podzielonych na podrozdzialy i jednostki trzeciorzgdne i

czwartorzgdne oraz podsumowania. Zawiera, streszczenie w jgzyku angielskim, spis literatury

i wykaz przepis6w prawnych. Spis literatury liczy 33 strony i obejmuj e uz 591 pozycji, w

wigkszoSci obcojgzycznych. W wykazie przepis6w prawnych Habilitantka wymienila 77
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akt6w, w tym 43 ustawy, 22 rozporz4dzenia oraz 1l dyrektyw i konwencji. W pracy

zamieszczono 49 tabel i 27 rycin. W monografii nie zNnieszczono spis6w tabel i rycin.

W przedlo2onej do oceny monografii wyr6zniaj4 sig jej dwie gl6wne czgSci. Pierwsza

dotyczy podstaw teorerycznych zarz4dzania adaptacyjnego i uwarunl<owan prawnych

zarz4dzania Srodowiskiem (rozdzialy 1-3). Druga omawia modelowy system adaptacyj ny

zarzqdzania drodowiskiem oraz diagnozowanie jego komponent6w na poziomie regionalnym

(rozdzialy 4-5).

W rozdziale pierwszym Habilitantka analizuje i omawia, bardzo wa2ne w Swietle

tytulu monografii, pojgcie odpomoSci przyrodniczej. Przedstawia m.in. jej pojmowanie w

r62nych dyscyplinach naukowych oraz pojgcia naukowe, kt6re s4 z ni4 powipane.

W rozdziale drugim przedstawia podstawowe podejScia i koncepcje istotne w

kontekScie adaptacyjnego zarz4dzania Srodowiskiem. Najwigcej miejsca poSwigca

systemowemu ujgciu Srodowiska geograficmego. Omawia szczeg6lowo systemy:

przyrodniczy, spolecmo-ekolo gicnry oraz kompleksowy system adaptacyjny. Zajmuje siE

r6wnie2 dynamik4 systemu, pokazuj4c model dynamiki systemu z czterema fazami cyklu

adaptacyjnego i r6inymi wariantami ich zmian. Nastgpnie vnaj4c, Ze,,zarzqdzanie

systemami spoleczno-ekologicznymi polega na racjonalnym ksztaltowaniu zasob1w

irodowiska oraz ich ochronie", omawia koncepcje zasob6w przyrodniczych, potencjal6w

Srodowiska i uslug ekosystemowych. Bardzo w my jest fragment rozdzlaht dotycz4cy

wyja5nienia zaloZeh zarz4dzania Srodowiskiem w ujgciu tradycyjnym oraz jego rozwiniEcia,

lj. zarzqdzania adaptacyjnego. Analizie prawnych uwarunkowari adaptacyjnego zaru4dzania

Srodowiskiem poSwigcila rozdzial 3. PodkeSla przede wszystkim formalnoprawne problemy

w odniesieniu do skutecmego wdrazania koncepcji adaptacyjnego zarz4dzania

Srodowiskiem.

Ta czE36 monografri jest napisana syntetycmie ale bardzo wnikliwie. Na szczeg6lne

uznanie zasluguje bardzo drrra liczba odwolari do literatury, r6wnie2 obcojgzycznej.

NajweLiniej szq czgSci4 monograli sq rozdzialy czwarty i piqty. W rozdziale czwartym

Habilitantka pokazuje i omawia opracowany model systemu zarz4dzania adaptacyjnego

Srodowiskiem w regionie (Rycina 17), w kt6rym uwzglEdnia i charakteryzuje podsystemy

zarz4dzzny i zarz4d,zaj4cy. Autorka opracowala uporzqdkowany schemat (Rycina 19),

skladaj4cy sig z modul6w: strukturalno-diagnostycmego, programowo-realizacyjnego oraz

organizacyjno-kontrolnego (tzw. Triady AZSI oraz poziom6w tematycznych, kt6ry

umoZliwia diagnozg. monitorowanie oraz ocenE procesu adaptacyjnego zarz4dzania
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Srodowiskiem. W ostatnim rozdziale, szczeg6lowo diagnozuje komponenty przyrodnicze i

pozaprzyrodnicze systemu zarz4dzania Srodowiskiem w skali regionalnej.

Przedstawiona do oceny monografia jest, w moim przekonaniu, powaZnym dzielem

naukowym, wnikliwie omawiaj4cym teoretycme podstawy zarz4dzania Srodowiskiem. Wnosi

ona nowe wartoici do zarz4dzania Srodowiskiem na poziomie regionalnym, czego :vqvrazem

jest zaproponowany model systemu zarz4dzalia adaptacyjnego Srodowiskiem w regionie. Jej

dodatkowq wartoSi podkre5la aplikacyjno5i na poziomie regionalnym zaproponowanych

przez Autorkg rowriEzah i ogromny potencjal wsp6lpracy z \riadzarii samorz4dowymi. W

mviqzkl z poryzszym stwierdzam, 2e monografia mole byt, lznarra za osi4gnigcie naukowe

stanowi4ce podstawg ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego. Oceniane osi4gniEcie

naukowe uznat, nalefl za w pelni oryginalne i wartoSciowe. Bez w4tpienia wzbogaca ono

dotychczasow4 wiedzg na temat zarzEdzania Srodowiskiem w regionie.

W zwipku z poryzszym stwierdzam, 2e osi4gnigcie naukowe dr Sylwii Br6dki

spelnia wymogi formalnoprawne okeSlone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. lJ. z 2017 r.

Poz. 1789) i dlatego moZe byd podstawq do dalszych procedur w postQpowaniu

habilitacyjnym.

3. Ocena dorobku naukowego Habilitantki

Badania naukowe Pani dr S. Br6dki skupiaj4 sig wok6l pigciu obszar6w

tematycznych:

- teoria i metodyka oceny Srodowiska przyrodniczego.

- podzialy krajobrazowe oraz ich zastosowania,

- antropogeniczne przemiany Srodowiska i krajobrazu,

- zarz4dzanie Srodowiskiem, zE szczeg6lnym uwzglgdnieniem przyrodniczych

uwarunkowari planowania przestrzennego i turystki oraz spoleczne aspekty znz4dzania

Srodowiskiem i kraj obrazem,

- historia geografii.

Pierwsry obszar tematyc my dotyczy teorii i metodyki oceny Srodowiska

przyrodniczego. W jego ramach osi4gnigciem jest zaproponowanie przez Habilitantkg

procedury oceny Srodowiska przyrodniczego dla cel6w praktycmych z jej pigcioma etapami

(przygotowawczym, dokumentacyjnym, (inwentary zacyjnym), analitycznym, syntetyzuj4cym

i prognostycznym. Na prowadzenie badari dr S. Br6dka pozyskala dofinansowanie, grant



KBN. Efektem prowadzonych prac w ramach tego tematu jest opublikowana monografia oraz

kilka artykul6w naukowych.

Drugi obszar tematyczny obejmuje podzialy krajobrazu oraz ich zastosowania.

Habilitantka zajmowala sig systemami regionalizacji i typologii krajobraz6w w Polsce czy

zjlaczeniem i zastosowaniem jednostek kajobrazowych w r62nych skalach przestrzennych.

Opublikowane prace miaty charakter teoretyczno-przeglqdowych. W tym obszarze badan

mieszczq sig tak2e prace o charakterze empirycznym, kt6re dotyczyly analizy struktury

krajobrazu obszar6w zurbanizowanych czy chronionych. W dorobku Habilitantki na uwagg

zasluguj4: artykul w jgryku angielskim, redakcja monografii naukowej pI. ,,Regiony

Jizycznogeograficzne wojewddztwa wielkopolskiego" i udzial w podziale wojew6dztwa

wielkopolskiego na mikroregiony fizycznogeograficzne. Prowadzone w ramach tego tematu

badania s4 konsekwencj4 wsp6tpracy z wladzani samorz4dowymi, co r6wnie2 warte jest

podkreSlenia. Pani dr Sylwia Br6dka byla zaangu2owana w modyfikacjg podzialu

fizycznogeografrcmego Polski, czego efektem bylo m.in. zorganizowane, wsp6lnie z prof.

Maciasem, seminarium naukowe oraz wsp6lautorstwo kilku rozdzial6w w monografii

,,Regionalna geograJia fizyczna Polski".

Trzeci nurt badawczy obejmuje antropogeniczne przemiany Srodowiska i krajobrazu.

Na uwagg zasluguj4 badania Habilitantki nad stanem i zagroZerriami Srodowiska

prryrodniczego oraz ich wizualizacja na mapach sozologicznych. Dr S. Br6dka pracowala w

zespole prof. Kozackiego, petniqc funkcjg konsultanta naukowego. Jest wsp6lautork4

komentarzy do 18 arkuszy mapy sozologicznej z zachodniej i potudniowo-zachodniej Polski.

W nurcie przemian kajobrazu Habilitanka zalmowala sig zmianami pokrycia terenu oraz

przeksZalceniami krajobrazu obszar6w przyrodniczych oraz kulturowych. Dta wymiany

pogl4d6w w ramach tej problematyki zorganizowala konferencjg naukow4. Byla redaktork4

powi4zanych tematyczrrie z konferencj4 dw6ch tom6w Problem6w Ekologii Krajobrazu.

Cnvarty nurt badawczy dotycry zarz4dzania Srodowiskiem. W nim mie5ci sig tak2e

monografia naukowa stanowi4ca osiEgnigcie. W ramach nurtu prryrodniczych uwarunkowari

planowania przestrzennego i turystyki, Habilitantka intensywnie wsp6lpracuje w konsorcjach

migdzyuniwersyteckich oraz w uniwersyteckich zespolach badawczych, pozyskuj4cych

projekty badawcze. W zespolach pelnila r6Zne funkcje, tak2e lidera. Efektem prac bylo kilka

monografii, artykuly naukowe, r6wnie2 w czasopiSmie z wysokim lF-4,25 oraz opracowania

aplikacyjne, np. koncepcja rozwoj u turystyki Metropolii Pomari. Od poczEtku pracy

zawodowej dr S. Br6dka zajmuje sig spolecmymi aspektami zarz4dzania Srodowiskiem,

gl6wnie spolecznej oceny jakoSci Srodowiska i krajobrazu czy ochrony r6Znorodnoici
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biologicznej. Jest Ona autork4 lub wsp6lautorkq kilku artykul6w lub rozdzial6w w

monografiach, kt6re tej tematyki dotycz4.

Pi4ty obszar tematyczny, kt6rym Habilitanka sig zajmowala, dotyczy historii geografii

przede wszystkim rozwoju poznaiskiej szkoty kompleksowej geografii trzycznej i ekologii

krajobrazu. Habilitantka jest autorkq lub wsp6lautork4 artykul6w i monografii.

W mojej opinii, w dorobku naukowym Habilitantki, na szczeg6ln4 uwagg zaslugujq

monografie i opracowania o charakterze utylitamym.

Na podstawie labeli zarnieszczonej w Zal4cmiku 4 Autoreferatu, dorobek Pani dr

Sylwii Br6dki obejmuje az 106 publikacji, o l4cznej sumie punkt6w 1123, a wraz z

monografiq stanowi4c4 osi4gnigcie, to 1203 punkty. WSr6d wymienionych prac, 2 s4 z list A

MNiSW, a ich lqczna warto5i IF, na podstawie bazy Web of Science z roku publikacji

artykutu, wynosi 5,597. Habilitantka po doktoracie opublikowala etii cnery monografie i 55

rozdzialiw w monografiach. Jest takZe autork4 a2 24 ekspertyz i opracowari wdroZeniowych.

Po uryskaniu stopnia doktora, Habilitantka ponad czemastokrotnie zwigkszyla sw6j dorobek,

jeSli chodzi o liczbg publikacji. DtZa liczba publikacji i sumarycma liczba uzyskanych

punkt6w, nie przekladaj4 sig na wyniki parametrycme. Liczba cytowan dr Sylwii Br6dki,

wedlug bazy Web of Science oraz SCOPUS wynosi zaledwie 5 (bez autocytowan 3), a Indeks

Hirscha tylko 1. Wedlug bazy Google Scholar wyniki parametryczne Habilitantki s4 wyZsze i

llynosz4: liczba cytowari l0l, a Indeks Hirscha 6.

Dr Sylwia Br6dka byla kierownikiem i gl6wnym wykonawc4 w dw6ch grantach

badawczych KBN oraz wykonawc4 polsko-niemieckiego grantu badawczego i trzech

projekt6w badawczo-wdro2eniowych. Swiadcry to o du2ych predyspozycjach Habilitantki do

pracy w zespolowych projektach badawczych, w kt6rych potrafi pelni6 r6me funkcje.

Habilitantka wykazala sig bardzo duia aktywnoSci4 naukow4, brala ludzial w 32

konferencj ach, w tym w 8 migdzynarodowych, na kt6rych wyglosila 25 referat6w i

zapr ezentow ala 7 po ster6w.

Za dzialalnoi(, badawcz4 i osi4gnigcia naukowe dr Sylwia Br6dka otrzymala dwie

wa2ne nagrody zespolowe, Prezesa Rady Ministr6w (lll nagroda za zespolowe opracowanie

pt. ,,Koncepcja kierunkbw rozwoju przestrzennego Metropolii Poznafiskiej") oraz JM Rektora

UAM (nagroda zespolowa I stopnia za monografig pt. ,,|(ody Wielkopolski").
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4. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oruz wsp6lpracy

migdrynarodowej

Pani dr Sylwia Br6dka prowadzila zajEcia na studiach stacjonarnych i

niestacjonamych, na UAM w Poznaniu oraz m.in. Wy2szej Szkole Zawodowej ,,Kadry dla

Europy" w Pomaniu, Szkole Wy2szej Psychologii Spolecznej, Collegium Polonicum w

Slubicach. Prowadzila wyklady, iwiczenia, seminaria, laboratoria, lwiczenia terenowe, z

wielu r6inych przedmiot6w, np. podstaw nauk geograficznych, ochrony Srodowiska w

planowaniu przestrzennym, ochrony Srodowiska w turystyce i rekeacji, ksztahowania i

ochrony drodowiska, prognozowania oddzialywania na Srodowisko, kartowania Srodowiska,

waloryzacji i oceny zasob6w przyrodniczych, praktycznych aspekt6w oceny Srodowiska

przyrodniczego, metod regionalizacli i in., na r6inych kierunkach studi6w: Geografii,

Zarz4dzaniu Srodowiskiem, Gospodarce Przestrzennej, Turystyce i Rekeacji, Geologii,

Kartografii i Geodezji. Poza tym Habilitantka wypromowala 28 licencjuszy, a tak2e

zrecenzowala 27 prac licer,cjackich i magisterskich. Moim zdaniem dzialalno5i dydaktycmq

Habilitantki, na podstawie przedstawionych fakt6w, moZna umae za wyr62niaj4c4. Na

szczeg6lne podkreSlenie zastuguje fakt, ze Kandydatka ma juz doSwiadczenie w ksztalceniu

mlodej kadry naukowej. Pelnila rolg promotora pomocniczego w pracy doktorskiej

realizowanej na UAM w Pomaniu, dolycz4cej detimitacji mikoregion6w

frzy cznogeografrcmych wojew6dztwa wielkopolskiego.

Dr Sylwia Br6dka byla opiekunem studenckiego kola naukowego oraz kilka razy

opiekunem student6w na dw6ch kierunkach. Byla egzaminatorem podczas rekrutacji na

kierunkach geografia oraz zarz4dzanie drodowiskiem. Aktywnie uczestniczyla w pracach

zwi4zanych z akredytacj4, dla kierunku geografi4 uczestniczyla w pracach komisji ds.

utworzenia kierunku zarz4dzaiie Srodowiskiem, czlonkiem w radach programowych

zarz4dzNna drodowiskiem, gospodarki przestrzennej i zintegrowanego planowania

przestrzennego.

Habilitantka byla przewodnicz4c4 komitetu organizacyjnego kajowej konferencji

naukowej pt. ,troblemy irodowiska przyrodniczego miast i teren6w poprzemyslowych" oraz

wsp6lorganizatork4 og6lnopolskiego seminarium naukowego pt. ,,Regionalizacja

fizycznogeograficzna Polski". Recenzowala artykuty naukowe, gl6wnie w polskich

czasopismach. Habilitantka jest czlonkiem dw6ch organizacji naukowych, Intemational

Association for Landscape Ecology oraz Polskiej Asocjacji Ekologii Krajobrazu. Pani dr

Sylwia Br6dka jest wsp6lautork4 wielu ekspertyz, opracowafi na zam6wienie i wdroZeri.

Najlicmiejsz4 grupg stanowi 18 arkuszy map sozologicznych Polski, w kt6rych byla



konsultantem naukowym oraz wsp6lautorem komentarzy. Poza tym byla autork4 lub

wsp6lautork4, map tematycznych wraz z komentarzami w ramach ,,Studium uwarunkowari

roz,voju przestrzennego aglomeracji poznariskiej" otaz ,,Strategii rozwoju Metropolii

Poznait". Jest wsp6lautork4 opracowari w,ludycie lcrajobrazowym wojewddztwa

wielkopolskiego". Warte podkreSlenia jest to, 2e Habilitantka jest czlonkiem: Rady Naukowej

ds. Audytu Krajobrazowego przy Marszalku Wojew6dawa Wielkopolskiego oraz

Regionalnej Komisji ds. Ocen Oddziatywania na Srodowisko przy Regionalnym Dyrektorze

Ochrony Srodowiska w Poznaniu.

Za dzialalnoSd dydaktyczn4 i organizacyjn4 trry lata z rzgdu byla nagradzana przez

JM Rektora UAM.

5. Podsumowanie i wniosek koricowy

Po zapoznaniu sig z otrzymanymi materialami i dokumentacjq wysoko oceniam

osi4gnigcie naukowe Habilitantki i uznajg je zabardzo mocn4 strong dorobku naukowego. W

zakresie oceny pozostalego dorobku naukowego, bez w4tpienia mocnymi stronami s4:

- drfia liczba publikacj i,

- opublikowanie kilku monografii,

- duza sumaryczna wartoSd uzyskanych punkt6w,

- udzial w grantach, projektach badawczych i badawczo-wdro2eniowych,

- uzyskane nagrody zadzialalnoSi naukow4.

Zaslabe strony umal nalery

- niskie wyniki parametryczne: IF, IH, liczba cytowari,

- niski poziom umigdzynarodowienia.

W ocenie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego, za mocne strony Habilitantki uznad

nalezy:

- bar dzo duZe do Swiadczenie dydaktyczn e na r 62ny ch kierunkach,

- pelnienie funkcji promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej,

- organizowanie konferencji (funkcja przewodniczqcej komitetu orgarizacyjnego) i

seminari6w,

- wykonanie wielu ekspertyz nazartowienie dla instytucji i przedsigbiorstw,

- uzyskane nagrody za dzialalnoSi dydaktyczn4i organizacyjnq JM Rektora UAM,

- promocjg 28 i recenzjg 27 licencjat6w i prac magisterskich.

Slabsz4 stron4 jest to,2e dr Sylwia Br6dka nie byla promotorem pracy magisterskiej.



Bior4c pod uwagg przedstawionq wczesniej pozytywn4 oceng dorobku naukowego, ze

szczeg6lnym uwzglgdnieniem uysokiej oceny monografri ,ldaptacyjne zarzqdzanie

irodowiskiem. Podstawy teoretyczne i zastosowania" przedstawionej jako osi4gnigcie

habilitacyjne oraz wysok4 oceng dorobku dydaktycznego i organizacyjnego, stwierdzam, ze

dr Sylwia Br6dka spelnia wymogi stawiane kandydatom w postgpowaniu habilitacyjnym

zgodnie z Ustawq z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595, z poimiejsrymi zmianami) oraz

Rozporzqdzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego z dnia 1 wrzeSnia 2011 r. w

sprawie kryteri6w oceny osiqgnigd osoby ubiegaj4cej sig o nadanie stopnia doktora

habilitowanego. Na tej podstawie wnoszg o dopuszczenie Pani dr Sylwii Br6dki do dalszych

etap6w postgpowania habilitacyjnego.

Wtz-
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