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RECENZJA
w POST4POWANIU O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

DR ANNIE DMOWSKIEJ

PODSTAWA FORMALNA RECENZJI

Podstaw4 do wykonania poniZszej recenzji jest umowa o przygotowanie recenzji

w postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Dmowskiej zawarta ze

mnq przez Pani4 Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie

uchwaly rtr 39-202012021 Rady naukowej dyscypliny nauki o Ziemi i Srodowisku Uniwersytetu

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 29 czerwca2\2l r. w sprawie powolania Komisji

habilitacyjnej w postgpowaniu ws. nadania stopnia doktora habilitowanego dr Annie

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

i Srodowisku.

Podstaw4 recenzji byl komplet dokument6w zwiqzanych z postgpowaniem

habilitacyjnym w wersji elektronicznej przeslanych mi poczt1na no6niku danych:

1. Wniosek 2dn.10.02.202h. o przeprowadzenie postgpowania w sprawie nadania stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk Scistych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki

o Ziemi i Srodowisku w jgzyku polskim i angielskim

2. Autoreferat w jgzyku polskim i angielskim

3. Wykaz osi4gnig6 naukowych albo artystycznych, stanowi4cychznaczny wklad w rozw6j
okreSlonej dyscypliny w jgzyku polskim i angielskim

4. Terminologia stosowana w osi4gnigciu naukowym w jgzyku polskim i angielskim

5. Przedstawienie wlasnego wkladu we wsp6lautorskie publikacje

6. OSwiadczenia wsp6lautor6w publikacji wl4czonych do osi4gnigcia naukowego w jgzyku
polskim i angielskim

7. Kopia cyfrowa dyplomu w jgzyku polskim i angielskim.



INFORMACJA
O KANDYDATCE DO STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

w DzIEDZINIE NAUK Sctsr-vcn I PRZYRoDNICZYCH

Pani dr Anna Dmowska z wyksztalcenia jest geografem. Studia magisterskie ukonczyla

na Wydziale Nauk Geograficmych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu w 2007 roku. Promotorem jej pracy magisterskiej byl prof. dr hab. Andrzej

Kostrzewski. Pigi lat p6lniej (2012 r.) na tym samym Wydziale Pani Anna Dmowska uzyskala

stopieri doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Podstaw4 byla dysertacja na temat

Uwarunkowai przestrzennych i czasowych zmiennoici wlaiciwoici fizykochemicznych wdd

powierzchniowych zlewni gdrnej Pars?ty. Promotorem w przewodzie doktorskim byl prof. dr

hab. Andrzej Kostrzewski, recenzentami byli dr hab. El2bieta Bajkiewicz-Grabowska, prof. UG

i dr hab. Atfred Stach, prof. UAM. W tym samym roku (2012 r.) tak2e na macierzystym

Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicmych Habilitantka ukoriczyla studia podyplomowe

w zakresie Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego, staj4c sig certyfikowanym specjalist4

w zakresie Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska Przyrodniczego.

Zawodowo Habilitantka zwi qzana zWydzialem Nauk Geograficznych i Geologicznych

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pomaniu, gdzie jest zatrudniona na stanowisku

adiunkta od 2012 r. W latach 2013-2016, a nastQpnie 2018-2020 pracowala jako ,,post-doc"

w jednostce zagraticznej, w Space Informatics Lab, Department of Geography and GIS,

University of Cincinnati (USA).

ocENA GL6WNEGO OSrAGNrqCrA NAUKOWEGO

Dr Ama Dmowska wnioskuje o wszczgcie postgpowania habilitacyjnego na podstawie

osi4gnigcia naukowego w formie cyklu powiqzanych tematycznie prac naukowych pod

tytulem: Wykorzystanie metod analizy lerajobrazowej do przestrzenno-czasowego modelowania

zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoici. Ocenie poddano cykl czterech artykul6w

opublikowanych w latach 2017 -2020 w czasopismach o zasiggu migdzynarodowym, trzy

czasopisma zagraniczne notowane s4 na li6cie Journal Citation Report, natomiast jedno

wydawane w Polsce nie posiada wsp6lczynnika \vptywu Impact Factor. Wszystkie cztery

czasopisma notowane s4 w bazach Scopus i ItoS. W mviqzku z tym, ite trzy artykuly poddane

ocenie s4 wsp6lautorskie, Habilitantka dol1ozyla szczeg6lowy opis swojego udzialu, co w peini

uwiarygodnia j4jako pierwszego autora tych publikacji.



Ocenie poddano nastgpuj4ce artykuty:

1) Dmowska, A., Stepinski, T.F. (2017). A high resolution population grid frtr the

conterminous (Jnited States: The 2010 edition. Comprtters, Environment and

Urban Systems, 61, 13-23.

IF:3,724, MNiSW:35, WoS: 14, Scopus: 17, Google Scholar:25

2) Dmowska, A. (2019). Dasymetric modelling of population distribution - large data

approach. Quaestiones Geographicae, 38(l), l5-27 .

IF: brak, MNiSW:20, WoS: l, Scopus: 1, Google Scholar: I

3) Dmowska, A., Stepinski, T.F., Netzel, P. (2017). Comprehensive framework for
visualizing and analyzing spatiolemporal dynamics of racial diversity in the

entire United States. PLOS ONE, 12(3), e017 4993.

lF:2,766, MNiSW: 40, WoS: 10, Scopus: 11, Google Scholar: 15

4) Dmowska, A., Stepinski, T.F., Nowosad, J. (2020). Racial Landscapes - a pattern-

based, zoneless method for analysis and visualization of racial topography.

Applied Geography, 122, 102239.

IF: 3,508, MNiSW: 100, WoS: 1, Scopus: l, Google Scholar: I

Przedstawione przez Habilitantkg osi4gnigcie pt. llykorzystanie metod analizy

l<rajobrazowej do przestrzenno-czasowego modelowania zmian rasowo-elnicznej struktury

ludnoici w mojej ocenie wpisuje sig w szeroko rozumiany ntrt spatial turn, ktory pojawil sig

najpierw w badaniach geograficznych i historycznych, a z czasem tak2e w pracach

przedstawicieli nauk spolecmych i humanistycznych. Wielu badaczy pochylilo sig w6wczas

nad przestrzeni4 jako istotnym tematem, dochodz4c do wniosku, 2e kierunek przestrzenny jest

pr6b4 znalezienia krytycznej r6wnowagi migdzy wyobraZeniem przestrzennym i temporalnym.

Ostatecmie kierunek ten pobudzil badania wieloaspektowe i interdyscypliname, sklaniajqc

badaczy do siggania po metody pokrewnych dziedzin. Podobnie post4pila Habilitantka, kt6ra

opracowuj4c metodykg do przestrzenno-czasowej analizy i wizualizacji danych o zloZonej

i zr6irricowanej strukturze przestrzennej pol4czylazagadnieniazzakresu geografii, demografii,

kartografii, geoinformacji i geoprzetwarzania du2ych zbior6w danych przestrzennych,

teledetekcji oraz analiz krajobrazowych.

W badaniach przestrzonm-czasowych, siggaj4cych do metodyki kartograficznej i

geoinformacyj nej , ostateczn4 formq prezentacji otrzymywanych wynik6w jest mapa

(zazwyczaj w pol4czeniu z obszemym komentarzem). W przypadku analizowanego osiqgnigcia

ostateczne wyniki r6wnie2 zostaty zwizualizowane w formie mapy, udostgpnionej w serwisie

intemetowym. Jego dodatkowym walorem sq tak2e udostgpnione dane 2r6dlowe oraz inne

materiaty przetworzone i poSrednie, do kt6rych ma nieograniczony dostgp ka2dy odbiorca

serwisu. Jest to bardzo cenny material, zwlaszcza dla badaczy, kt6rzy chgtniej odnosz4 sig do



przestrzeni w formach opisowej lub tabelarycznej, pomijajEc mo2liwoSi poglgbienia

wnioskowania, jak4 daje percepcjai anahza mapy.

Zastosowanie przez HabilitantkE metodyki geoinformacyjnej sytuuje wyniki jej badai

przestrzenno-czasowych (poSrednie i kofcowe) w grupie zobrazowafikartograficznych. UZycie

narzgdzi GIS zapewnia bowiem nie tylko wyobraZenie przestrzeni, ale tak2e wymusza mySlenie

przestrzeni4, prowokuj4c do postawienia nowych pytari, czgsto sklania do weryfikacji lub

doprecyzowania danych. Narzgdziami GIS mo2emy analizowat i modelowad procesy

przestrzenno-czasowe zgodnie z powszechnie przyjgtym zaloLeniem, 2e baza danych GIS jest

reprezentacj q rzecrywistoSci przeniesion4 w Srodowisko informatyczne. Dlatego cenig takie

podejScie Habilitantki do badan opartych nabazach czasowo-przestrzennych i z tego powodu

pozytywnie odnoszg sig do kierunku prac podjgtych, wykonanych i opisanych przez

Habilitantkg.

Pani dr Anna Dmowska opracowala geoinformacyjny schemat analizy r wlr,ualizacji

przestrzenno-czasowych zmian rasowo-etnicmej struktury ludnoSci, opieraj4cy sig na danych

rastrowych o wysokiej rozdzielczoilci. Struktura rasowo-etniczna reprezentowana przez

skategoryzowane dane rastrowe o wysokiej rozdzielczoSci ma wiEc w ocenianym osiqgnigciu

format danych, zbliZony do map pokrycia terenu lub u2ytkowania ziemi, przyjmowanych jako

reprezentacja krajobrazu w analizie krajobrazowej. Habilitantka traktuje wigc struktury

rasowo-etniczne jako przestrzenny uklad enklaw o r62rej wielkoSci i ksztalcie, tworz4cych

okreSlon4 mozaikg zmienn4 w czasie.

Istotn4 czgSci4 osi4gnigcia S4, wspomniane juz, dostgpne za pomocq aplikacji

internetowej opracowania kartografrczne badanego zagadnienia w formie map o wysokiej

rozdzielczoSci oraz zestawy skrypt6w automatyzuj4cych modelowanie dazymetryczne i pakiet

rctceland, implementuj4cy metodg analizy krajobrazu rasowego. Habilitantka pisze, powolujqc

sig takZe na literaturg, 2e w ujgciu historycznym problematyka analizy rasowo-etnicznej

struktury ludno5ci wywodzi sig z USA, gdzie byla ona pocz4tkowo stosowana w kontekScie

segregacji mniejszoSci czarnej od biatej wigkszoSci i dalej konstatuje (r6wnie2 powoluj4c sig

na literaturg), 2e obecnie tematyka ta ma takle znaczenie dla miast europejskich, poniewa2 ich

spoleczeristwa r6wnielstajqsig wielorasowe i posegregowane. Mam w4tpliwoSci, odnoszqc sig

do kontekstu europejskiego, z uwagi na inne podejScie do tego typu zagadnieri w

poszczeg6lnych krajach, kt6re przeklada sig na dostgpnoS6 b6deldanych. Dlatego ten kierunek

badari, w mojej ocenie, mo2e mied charakter regionalny, a opracowana i zastosowana przez

Habilitantkg procedura badawcza i zaproponowane okreslenie ,,krajobrazu zr6znicowania



rasowego" (istotne i zasadne w zbadanym przez HabilitantkE obszarze kulturowym) mo2e byi

zastosowane w przypadku tych paristw europejskich, w kt6rych dostqpne s4 odpowiednie dane

ir6dlowe (statystyki doty cz4ce ludnoSci).

Habilitantka realizuj4c cel badari w pierwszej kolejnoSci opracowala schemat tworzenia

danych rastrowych o wysokiej rozdzielczo(;ci, por6wnywalnych w czasie, reprezentujqcych

rozmieszczenie og6lnej liczby ludnoSci i jej strukturg rasowo-etniczn4 w skali od regionalnej

do kontynentalnej, nastgpnie opracowala dla kontynentalnej czgSci USA por6wnywalne

w czasie dane rastrowe o wysokiej rozdzielczoSci, reprezentuj4ce rozmieszczenie ludnoSci ijej

strukturg rasowo-etniczn4. Na koficu opracowala metodykg analizy i wizualizacji przestrzenno-

czasowych zmian rasowo-etnicmej struktury ludnoSci, opierajqc sig na modelu danych

rastrowych.

Odnoszqc sig do opracowanych przez Habilitantkg procedur badawczej

i wizualizacyjnej, kt6re postrzegam jako oryginalne i wartoSciowe, zawuilam duiq dbalo56

w opisywaniu kolejnych etap6w badawczych wraz z zobrazowaniem ich za pomoc4 schematu.

Jednak w opisanych procedurach nie zauwa2am wyra:lnego wskazania etapu odnoszqcego siE

do walidacji otrzymywanych wynik6w zar6wno poSrednich jak i koricowych. Podobnie nie

zauwaiam takiego odniesienia na przedstawionym schemacie.

Odnoszqc sig z kolei do opracowania kartograficznego, wieicz4cego wieloletni4 pracg

Habilitantki, chcialabym zwr6ci6 uwagg na dwa szczeg6ly ze sfery opracowania technicznego,

ale maj4ce wptyw na warto66 przekazu gl6wnych informacji tematycznych. Ujemny wptyw na

jednoznacznoS6 przekazu wywarlo zastosowanie zmiennej wizualnej, jak4jest przezroczysto56,

czyli wprowadzenie mo2liwoSci zmiany przez odbiorca przezroczystodci barw zastosowanych

do przedstawienia wynik6w badaf. Zastosowanie tej zmiennej jedynie w obszarze mapy,

z pominiEciem legendy, wywoluje rozbie2no66 migdzy kolorystyk4 zastosowan4 do

przedstawienia zasadniczej tre6ci na mapie (zmieniajqc4 sig w wyniku zastosowania

prze2roczystoSci) a kolorystyk4 reprezentacji tej treSci w legendzie (w kt6rej kolorystyka jest

stala). Niezastosowanie takiej samej dynamicmej zmiany w legendzie w stosunku do

reprezentacji treSci mapy jest zr6dlem w4tpliwosci semantycznych.

Zastosowanie wspomnianej zmiennej wizualnej ma na celu oslabienie kolorystyki

zasadniczej treSci mapy i uczytelnienie element6w podkladu kartograficznego , poprzez

wzmocnienie jego kotorystyki. Techniczne prrygotowanie obydwu warstw (tematycznej i

og6tnej) spowodowalo kolejne przeklamanie barw, powoduj4c w skrajnych przypadkach



dwubarwno66 obszaru klasyfikacyjnego (barwa obrazuj4ca tre66 tematyczn4 jest wypadkow4

barwy podkladowej i wlasnej;.

MoZliwo56 zmiany przezrocurystoSci warstw jest bardzo poiryteczna i czgsto stosowana

w serwisach internetowych. Jednak mo2e spowodowad, jak w tym przypadku, rozbieinoici

semantyczne, kt6re w konsekwencji wywotuj4 u odbiorcy w4tpliwo(ci interpretacyjne lub

wprowadzajq go w blqd. Legenda jest integraln4 czgSciq mapy, a jedn4 z jej r6t jest

uniezaleinienie przekazu kartograficmego od dodatkowego komentarza (opisu) i wzmocnienie

jej jako samoistnej formy komunikacji spolecznej. Zwracaj4c uwagg na techniczne kwestie

przygotowania mapy mam oczywiScie SwiadomoS6, 2n wyktaczal4 one poza kompetencje

wymagane od Habilitantki, niemniej wskazane rozbieinoSci w ostatecznej formie prezentacj i

wynik6w wynikajq z braku wspomnianego wyzej etapu walidacji osiqganych efekt6w.

Na koniec zarr.ieszczarrt kilka uwag zwi4zanych z warstwq jgzykow4 przedstawionych

dokument6w w jgzyku polskim. Wprawdzie osiqgnigcie upowszechniane jest w jgzyku

angielskim, to jednak z uwagi na dalsz4 dzialalnoS6 naukow4 a zwlaszcza imponuj4cq

dzialalnoS6 dydaktyczn4 Habilitantki, co wykazujq w dalszej czESci, pozwolg sobie zwr6ci6

uwagq na kilka bl9d6w. Moj4 uwagg zwr6cilo najczg6ciej powtarzaj qce sig okeSlenie

,,w oparciu o...". Pani Doktor konsekwentnie pisze: ,,w oparciu o r6ime dane", ,,w oparciu

ojgryki programowania", ,,w oparciu o model", ,,w oparciu o programowanie", ,,w oparciu

o mapE" itd. Poprawniej jest pisa6: opieraj4c sig na... lub na podstawie. . . lub bazuj4c na. . . lub

przy wykorzystaniu... lub przy zastosowaniu... itd. Kolejne okeSlenie ilo36 vs. liczba, piszemy

raczej o liczbie pozycj i literatury, liczbie danych, podobna uwaga dotyczy slowa ,,stworzy6"

mapg lub schemat, poprawniej jest pisa6 lub m6wi6 - opracowai mapg, opracowa6 schemat.

Przechodz4c do ostatecznej oceny przedstawionego cyklu artykul6w na wstEpie

chcialabym podkre6ti6, 2e na szczeg6lne uznanie zastuguje wysoka aplikacyjno56 calej pracy,

kt6rej nastgpstwem jest powszechny dostgp poprzez serwis intemetowy do wynik6w

koricowych oraz danych zr6dlowych i opracowari poSrednich. To ogromna zaleta praoy

wykonanej przez Habi litantkg.

Do najwa2niejszych osi4gnig6 ocenianego cyklu zaliczam przede wszystkim

wprowadzenie przestrzenno-czasowej analizy zmian rasowo-etnicznej struktury ludnoSci,

wprowadzenie interdyscyplinamego podej6cia do analizy segregacji rasowej oraz

zr6Zricowania rasowego, wprowadzenie wizualizacji jako integratnej czgsci analizy zjawiska

i procesu o charakterze przestrzennym, wprowadzenie problematyki zagadnieri ludnoSciowych,



osadzonych w zagadnieniach kulturowych i socjologicznych na grunt badan

geoprzestrzennych.

Na koniec chcialabym r6wnie2 doceni6 umiejqtne polqczenie warsztat6w t narzqdzi

r62nych obszar6w badawczych - geografii, demografii, kartografii, teledetekcji

i geoinformacji. Interdyscyplinamodi jest bez w4tpienia atutem tej pracy i w tym kontekScie

naleiry rozpalrywa( 1e1 znaczny wklad w rozw6j nauki, zwlaszcza dyscypliny nauk o Ziemi

i Srodowisku. To szerokie spojrzenie geograficzne, lqcz4ce wiedzq i metodykg stosowanq

w badaniach Srodowiska przyrodniczego z wiedz4 i metodyk4 stosowanq w badaniach

Srodowiska antropogenicznego, wpisuje sig jako dodatkowy glos w tocz4c4 sig obecnie

dyskusjg na temat jednosci geografii. Spos6b realizacji celu naukowego i aplikacyjnego przez

Habilitantkg w pelni potwierdza j ednodi geografii

AKTYWNOSC NAUKOWA RXALIZOWANA W WI4CEJ NIZ JEDNEJ UCZELNI,
INSTYTUCJI NAUKOWEJ LUB INSTYTUCJI KULTURY,

W SZCZEGoLNOSCI ZAGRANICZNEJ

Oceniajqc dalsz4 aktywnod6 naukow4 Pani dr Anny Dmowskiej naleZy podkre5li6, ze

koncentruje sig ona wok6l prac publikacyjnych i projektowych. Na podstawie tematyki

poruszanej w wykazanych pozycjach wnoszg, ze zainteresowania Pani Doktor osadzone s4

gl6wnie w obszarze geografii fizycznej i geoinformacji. Ten silny fundament, budowany od

czasu magisterium, pozwala jej na dalsze poszerzanie obszaru badafi o zjawiska i procesy

z dziedziny nauk spolecznych. Jako specjalistka z zakresu geografii fizycznej i geoinformacji

przenosi swoj4 wiedzg i umiejgtnodci w nowe obszary, wzbogacaj4c je znacznie zar6wno pod

wzglgdem warszlatowym jak i koncepcyjnym. Wyraznie widoczne jest to w dorobku

Habilitantki, ale IeZ naleLry doda6, 2e zbudowalo to mocny fundament do realizacj i gl6wnego

osi4gnigcia naukowego.

Drugi wniosek, jaki nasuwa sig pod wptywem dorobku publikacyjnego (i r6wnie2

gl6wnego osi4gnigcia naukowego). Pani4 Doktor cechuje duza swoboda w poruszaniu sig

w obszarze migdzynarodowym. Widoczne jest to poprzez pryzmat publikacji i wystEpieri

konferencyjnych (referaty postery). W okresie po doktoracie Habilitantka opublikowaia dwa

rozdzialy w monografiach, dziesiE6 artykul6w (wigkszoSi w jEzyku angielskim

w czasopismach z IF) , osiem artykul6w w materialach pokonferencyj nych. Wzigla u dzial w 12

7



konferencjach migdzynarodowych i jednej krajowej, prezentujqc osiem referat6w i pigi

poster6w.

DZIALALNOSE NYNN.XTYCZNA, ORGANIZACYJNA
I POPULARYZATORSKA

Oceniaj4c aktywnoS6 dr Anny Dmowskiej w zakresie dzialalno6ci dydaktycznej.

popularyzatorskiej i organizacyjnej naleZy podkreSli6, ze w tym zakresie jest osobq bardzo

aktywnq kt6rej powierzane sq liczne obowiqzki i, jak wynika z charakteru realizowanych

zadari, jest osobq komunikatywn4.

W zakresie osi4gnig6 dydaktycznych nalezy podke6lii, ze Habilitantka zebrala spore

doSwiadczenie. L4cznie prowadzita pigtnadcie 162nych przedmiot6w na kierunkach Geografia

(ze specjalnoSci4 Geoinformacja) oraz Ochrona Srodowiska, Ksztahowanie Srodowiska

przyrodniczego i Zav4dzanie Srodowiskiem. Szkoda, 2e tylko w jednym przypadku

Habilitantka okeSlila rodzaj prowadzonych zaj96 (wyktad, dwiczenia), poniewaz pozwoliloby

to wnikliwiej oceni6 jej do5wiadczenie dydaktycme. Abstrahuj4c jednak od rodzaju zajg6

a skupiajqc sig na ich tematyce, naleLry zauwazry6, 2e powierzane Habilitantce przedmioty

konsekwentnie mieszczq sig w tematyce geoinformacyjnej i kartograficznej. Zaplanowanie

za19e z jgzyka angielskiego specjalno6ciowego uwiarygadnia jej kompetencje jgzykowe

i doSwiadczenie zdobyte jednostc e zagranicznej.

Oceniajqc pozytywnie aktywnodi dydaktycznq Habilitantki nale2y stwierdzi6, 2e

jedynie w zakresie samodzielnego prowadzenia prac dyplomowych doSwiadczenie Pani Doktor

jest niewielkie (edna praca licencjacka, opieka nad czlerema pracami magisterskimi,

prowadzonymi pod kierunkiem prof. A. Kostrzewskiego). Pomimo niewielkiego

doSwiadczenia w prowadzeniu prac dyplomowych, to dziesigciokotnie wyst4pila w roli ich

recenzenta. To niewielkie zaangtlowarie Habilitantki w pracg z dyplomantami tlumaczg

du2ym obciqzeniem godzinowym, wykraczajqcym rokocznie mocno powy2ej pensum.

Pani dr Anna Dmowska ponadto wsp6lprowadzila r62ne warsztaty z praktycznego

wykorzystania narzgdzi GIS i metod statystycznych adresowane do specjalist6w, student6w,

nauczycieli geografii i mtodziezy szkolnej, w tym jeden z warsztat6w w 2015 r. mial miejsce

w Uniwersytecie w Cincinnati. Prowadzenie tego typu zaj9t, zaliczarn do efektywnych form

popularyzacj i nauki.
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Przechodzqc do oceny dzialalnoSci organizacyjnej stwierdzam, 2e Pani Doktor ju2

w czasach studenckich zebrala pierwsze do6wiadczenia w obszarze organizacy.inym. a jako

pracownik Uniwersytetu byla zaanguZowana w organizacje warsztat6w i konferencji

naukowych. Trzykrotnie powierzano jej funkcjg opiekuna roku.

WNIOSEK KOI{COWY

Stwierdzam, ze przedstawione przez Pani4 dr Anng Dmowsk4 osi4gnigcie naukowe w postaci

cyklu artykul6w oraz dorobek naukowy, dydaktycmy, popularyzatorski i organizacyjny

spelniaj4 wymogi an. 219 ust. I pkt. I -3 ustawy z dnia 20 tipca 201 8 r. prawo o szkolnictwie

Wzszyrn i nauce (Dz. U.2018 poz. 1668, z poiniejszymi zmianami), kt6ry okre5la warunki

nadania stopnia doktora habilitowanego i wnoszg o dopuszczenie wniosku dr Anny Dmowskiej

do dalszego postgpowania habilitacyjnego.

"/fCI""-F/'-
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