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ucHwArA KoMtsJt Ds. posTEpowANtA

r.

HABTLTTACyJNEGO OR SYLWI BR6DKt

Komisja ds. postqpowania habilitacyjne8o dr Sylwii Br6dki zostala powolana w dniu 29.06.2021r. przez Radq
NaukowE Dyscypliny nauki o ziemi iirodowisku UAM, dzialajEcq na podstawie Ustawy prawo o szkolnictwie
wyiszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., aft.22!, ust.5 (Dz. u.z2o!g r. poz. 1668 ze zm.) po ?apoznaniu sie z
informaciq o czlonkach Komisji Habilitacyjnej wyznaczonych przez Radq Doskonaloici Naukowej.
E1

Komisja ds. postepowania habilitacyinego, na posiedzeniu audiowizualnym w dniu 6 grudnia 2021 r. dziatajqc
z w,/w ustawE, art. 221, ust.lo po przedstawieniu recenzji osiQgniecia naukowego oraz po
zapoznaniu sie z autoreferatem Habilitantki, w glosowaniu jawnym, w obecnoici siedmiu cztonk6w Komisji,

zgodnie

podjqla jednomySlnie uchwalq pozytywnie opiniujqcE wniosek o nadanie dr Sylwii Br6dce, pracownicy
Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM, stopnia doktora habilltowanego nauk 6cislych i

przyrodniczych, w dyscyplinie nauk o Ziemi iirodowisku (przy obecno5ci siedmiu czlonk6w Komisji oddano: 7
glos6w ,,tak", 0 glos6w,,nie" i 0 glos6w ,,wstrzymujqcych siq,,).
S2

lntegralnq czqiciq uchwaly jest zal4cznik stanowiqcy jej uzasadnienie.
s3
PowyiszQ uchwalq, wraz z pelnq dokumentacjq postepowania habilitacyjnego, Komisja przedklada Radzie
Naukowej Dyscypliny nauki o Ziemi i6rodowisku uniwersytetu im. A. Mickiewicza w poznaniu.
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Sekretarz Komisji
(dr hab. lwona H ildebrandt-Radke, prof. UAM)

Zalqcznik

UZASADNIENIE UCHWAI.Y KOMISJI HABITITACYJNE.'

w sprawie wniosku o nadanie dr Sylwii Br6dce
stopnia doktora habilitowanego nauk $cislych i przyrodniczych
w dyscyplinie nauk o Ziemi iSrodowisku

Przedmiotem oceny stanowiEce.l podstawq do sformulowania opinii komisji habilitacyjnej w
sprawie wniosku dr sylwii Br6dki o nadanie stopnia doktora habilitowanego byly: (t) ocena
osiEgniecia naukowego, (ll) ocena pozostatego dorobku naukowego oraz (lll) ocena aktywnosci
naukowo-badawczej. Komisja habilitacyjna zapoznala sie z materialami dotyczqcymi postepowania
habilitacyjnego w sprawie dr Sylwii Br6dki: autoreferatem, wykazem prac naukowych
opublikowanych przez habilitantke, recenz.iami przygotowanymi przez recenzent6w powolanych w
postqpowaniu habilitacyjnym (dr hab. Agnieszkg Latochq, prof. UWr, dr. hab. Jarostawa Balona, prof.
UJ, dr. hab. Jarosiawa czocha6skiego, prof. uG, dr. hab. Rafala Kota, prof. uMK) izgodnie stwierdzita,
ie dokumentacja wniosku nie budzi zastrzeied pod wzglqdem formalnym. zgodnie z obowiqzu.iqcymi
przepisami, czlonkowie Komisii wypowiedzieli sie wczeiniej co do zasadno6ci przeprowadzenia
rozmowy z Habilitantka uznajqc, 2e nie jest ona koniec2na.
Sylwetka naukowa habilhantki
Dr sylwia Br6dka jest absolwentka uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu, gdzie
na wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych w 1995 r. uzyskala tytut magistra geografii ze
specjalnoSciq ksztattowanie iochrona irodowiska, na podstawie pracy magisterskiej pt.
,,system
rekreacyjny Gniezna w xlx ixx wieku" przygotowanej pod opiekq dr hab. Danieli solowiei, prof.
uAM. w 2002 r. uzyskala stopied doktora nauk o ziemi w zakresie geografii, r6wniei na wydziale
Nauk Geograficznych iGeologicznych uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w poznaniu. podstawe
stanowila rozprawa doktorska pt.,,zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast wojew6dztwa
wielkopolskiego w latach 1975-1997", wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Leona Kozackiego. w
ramach poszerzania swoich umieietno(ci zawodowych, dr s. Br6dka ukoiczyla r6wniei studia
podyplomowe urbanistyka igospodarka przestrzenna, kt6re odbyla w latach 2007-200g
na wydziale
Architektury na Politechnice warszawskiej. przez calq swoiq prace zawodowq dr s. Br6dka
zwiqzana
jest z Wydzialem Nauk Geograficznych iGeologicznych Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w
Poznaniu, gdzie zatrudniona zostara w 1994 r. jako geograf, od 2ooo r. jako
asystent, a od 2003 r.
do chwili obecnei pracuje jako adiunkt w lnstytucie Geografii Fizycznej i Ksztaftowania
Srodowiska
Przyrodniczego.

obecnie jako podstawq osiqgniecia w postqpowaniu habilitacyjnym dr
S. B16dka przedstawila
monografiq naukowq, zgodnq z art. 219 ust. 1. pkt 2a ustawy
z dnia 20 lipca 2ol.g r. prawo o
szkolnictwie wyiszym i nauce (Dz. lJ. z 2O2O r. poz. g5 z p6lniejszymi
zmianami), pt. ,,Adaptacyine
zarzQdzanie Srodowiskiem. podstawy teoretyczne i zastosowania,,.
1WyO. ruaui<owe' eWN:;;;;,
rsBN 978-83-01-21341-1). Recenzentem monografii
byr dr hab. Tadeusz J. chmierewski, prof. UMCS.

Analiza dorobku habiritantki wskazuje na szerokie, typowe
dra krasycznego ekologa
krajobrazu, zainteresowania badawcze, jednak ze szczeg6rnym
uwzgrqdnieniem zagadnied, kt6re
wprost lub przynajmniej polrednio. moina wykorzystac oo
ceiow praktycznych, .rt;; ;ri;ryr;.jl
irodowiska przyrodniczego, zarzqdzania (rodowiskiem z uwzgrqdnieniem
"
partycypacji
,por"ar-"i,
zastosowa6 studi6w kraiobrazowych szczeg6rnie krasyfikacji
tra;oorazow ipooziaiJw Lcio""rr;.i,

a

ntro pogen icznych przemian krajobrazu

wdroieniowe. W ten nurt

iin.

Bardzo wainq czqiciq dorobku Kandydatki sa prace
bardzo dobrze wpisuje sie monografia wskazana jako najwainiejsze

osiEgniqcie habilitacyjne.
Ocena osiqgniqcia naukowego
Recenzenci

w opiniach podkre6lajq, ,e zaproponowana do oceny monografia jest w pelni

oryginalnym i warto6ciowym dzielem naukowym, a jej temat w dobie koniecznoSci monitorowania,
czQsto podlegajEcych bardzo slabej kontroli spolecznej i instytucjonalnei, proces6w gospodarowania
Srodowiskiem wskazuje na niezwykle aktualnq ipotrzebnE tematykq pracy. lstniejQca do tej pory
literatura dotyczaca zarzqdzania Srodowiskiem, skupia siq gl6wnie na obszarach i dotyczy
stosunkowo wQskich zagadnie6 lub obejmuje tylko studia przypadku. Niewiele jest pozycji o
charakterze bardziej przeglqdowym. Ten brak w literaturze przedmiotu ibadaniach naukowych
Habilitantka znakomicie uzupelnia. Zdaniem dr hab. J. Balona, prof. UJ wtaJnie monograficzny lub
wrecz podrecznikowy charakter osiqgniqcia wydaje siq byt jego podstawowQ zaletQ,
Przedstawiona jako osiQgniqcie naukowe obszerna monografia liczy 322 strony, zawiera 49
tabel, 27 rycin i 591 pozycji literatury w wiekszoSci anglojqzycznej, zawiera kompleksowe om6wienie
tematyki adaptacyjnego zarzqdzania Srodowiskiem (AZS), zardwno kreSlqc jego szerokie ramy
teoretyczne, jak i omawiajqc realne mo2liwosci jego wdraiania na gruncie polskich uwarunkowan
prawno-instytucjonalnych. Recenzenci sE zgodni, ie Autorka iasno formulu.ie gl6wne cele badawcze -

sq nimi: L) rozw6j i popularyzacja zaloief AZS oraz 2) propozycja narzqdzi umoiliwiajqcych
implementacjq modelu zarzEdzania adaptacyjnego do procedur decyzyjnych zwiqzanych z
programowaniem rozwoju w jego ekologicznym oraz spoleczno-gospodarczym wymiarze. Cele
gl6wne realizowane sq w oparciu o cztery cele szczeg6lowe, do kt6rych nawiEzujE kolejne rozdzialy
monografii. Caloii opracowania jest sp6jna i logicznie ze sobq powiqzana, co podkre(lajq r6wniei
liczne odwolania w tekScie do konkretnych podrozdzial6w z wczesniejszych lub dalszych czqsci
monografii. Dr hab. J. Czochadski, prof. UG podkre6la,

ie

praktycznie cala monografia cechuje sie

\rvykorzystaniem dobrze dobranej, aktualnej, warto6ciowej, miqdzynarodowej literatury iw
przekonywujqcy spos6b wskazuje na rozleglq idobrze udokumentowanQ wiedzq Autorki w zakresie
przedmiotu badari.

W monografii, w rozdziale pierwszym habilitantka analizuje iomawia waine w Swietle tytulu
monografii pojqcie odpornoSci przyrodniczej, jego rozumienie w r6inych dyscyplinach naukowych i
poiecia, kt6re sa z niA powiazane. W kolejnym rozdziale przedstawione zostaty podstawowe

podej(cia i koncepcje adaptacyinego zarzadzania Srodowiskiem. NajwiQcej miejsca po6wiqca
systemowemu ujeciu 6rodowiska geograficznego. Omawia systemy: przyrodniczy, spotecznoekologiczny oraz kompleksowy system adaptacyjny. Zajmuje siq dynamikq systemu, pokazujEc model
dynamiki systemu z czterema fazami cyklu adaptacyinego i r6inymiwariantami ich zmian. W dalszej

czq(ci Autorka przedstawia koncepcje zasob6w przyrodniczych, potencjal6w irodowiska i uslug
ekosystemowych. Wyja6nia zaloienia zarzqdzania Srodowiskiem w ujqciu tradycyjnym i zarzqdzaniu
adaptacyjnym. W rozdziale trzecim podkre6la formalnoprawne problemy w odni€sieniu do
skutecznego wdraiania koncepcji adaptacyjnego zarzQdzania Srodowiskiem.

Najwainiejszymi rozdzialami w monografii, zdaniem dr hab. R. Kota, prof. UMK, sE rozdzialy 4
i5, w kt6rych Habilitantka omawia opracowany model sYstemu zarzqdzania adaptacyjnego w
regionie, charakteryzu.iQc podsystemy zarz4dzany izarzqdzajacy. Autorka opracowala uporzqdkowany
schemat skladajqcl siq z modul6w: stru ktu ra lno-d iagnostyczn e8o, programowo-realizacyjnego oraz

organizacyjno-kontrolnego (t2w. Triady AZs) oraz poziom6w tematycznych, kt6ry umoiliwia
diagnozq, monitorowanie oraz ocene procesu adaptacyjnego zarzqdzania irodowiskiem. ostatni
rozdzial poswiqcony jest szczeg6lowej diagnozie komponentow przyrodniczych i pozaprzyrodniczych
systemu zarzqdzania irodowiskiem w skali regionalnej.

w opinii dr hab. R. Kota, prof. uMK oceniana
monografia jest powainym dzietem naukowym, wnikriwie omawiaiqcym teoretyczne podstawy
zarzqdzania Srodowiskiem, wnosi nowe wartoici do zarzqdzania irodowiskiem na poziomie
regionalnym. Opracowany model systemu zarzEdzania jrodowiskiem w regionie, potwierdza
aplikacyjnoie zaproponowanych rozwiqzan na poziomie regionalnym i wykazuje potencjal
wspolpracy

z

wladzami samorzEdowymi.

Dr hab. Agnieszka Latocha, prof. uwR w swojej recenzji stwierdza, ie monografia wnosi
istotny wklad w rozw6j dyscypliny nauki o ziemi iirodowisku. rMa wa2ne znaczenie porzEdkuiEce i
syntetyzuiqce bardzo szeroki zakres zagadnied, kt6re sq niezbqdne do zapewnienia odpowiedniego,
zr6wnowa2onego zarzqdzania irodowiskiem. ponadto zaprezentowana tematyka badawcza jest
cenna ze wzglqd6w poznawczych rowniei dra innych dyscyplin naukowych, zwlaszcza dla geografii
spoleczno-ekonomiczne.i igospodarki przestrzennej oraz nauk prawnych. Autorka bardzo sprawnie
porusza siq we wszystkich tych zakresach tematycznych, osadzaiqc swoje przemySlenia
zardwno w
bogatej literaturze przedmiotu, iak iaktach prawnych. warto podkre:ilic, ie rzadko siq zdarza, ieby
tak interdyscyplinarnymi i szeroko zakrojonymi badaniami zajmowala siq
iedna osoba, a nie cary
zesp6l. w opinii r€cenzentki dr s. Br6dka doskonale sobie z tym zadaniem poradzila, w
umie.ietny i
spojny spos6b lqczqc nie tyrko zagadnienia teoretyczne z praktycznymi, are rownie2 probrematykq
zagadnien 5rodowiskowych ze s polecz no-gospoda rczym i, instytucjo

na lno-prawnym i oraz zafiqdzania
6rodowiskiem. warto r6wniei podkre(rii, ie w naukach o ziemi i (rodowisku opracowywanie
monografii naukowych nie cieszy sie zbyt duiym za interesowa n iem. Tym bardziej nare2y wiqc
docenii ogrom pracy wlo2onej w przygotowanie tak obszernej i bogatej tematycznie monografii, w

kompleksowy isyntetyczny spos6b porzadkuiEcej wiedzQ o adaptacyjnym zarzqdzaniu srodowiskiem.

Do drobnych mankamentow monografii, zdaniem recenzentki, nareiy m.in. powtarzanie siQ
niekt6rych temat6w w rdinych rozdziarach (np. oo5, optatv, dostep do informacji) oraz
potraktowanie innych w spos6b bardzo o96rnikowy, bez krytyczne.i oceny
ich faktycznego
funkcjonowania w reariach porski (m.in. kwestie partycypacji sporecznej iedukacji
ekorogicznei).
Jednak biorEc pod uwagq ogrom i16inorodno(e przedstawionego materiaru
badawczego wydaje siq,
2e nie sposob ustrzec sie przed takimi niedociqgniqciami, kt6re w opinii
recenzentki nie umniejszalq
walo16w calo(ci opracowan ia.

Dr hab. uJ J. Baron podkresra, 2e oceniana monografia jest podsumowaniem
wieroretnich
studi6w i badai, ktore Habiritantka prowadzira jako autorka rub
wsp6iautorka w rnstytucie Geografii
Fizycznej i Ksztartowania 5rodowiska przyrodniczego
uniwersytetu Adama Mickiewicza w poznaniu.
Monografia jest wnikliwq rozprawe naukowq o solidnych podstawach
teoretycznych. Adaptacyjne
zarzqdzaniem (rodowiskiem na gruncie porskiej riteratury przedmiotu
jest zagadnieniem nowym i
moie stanowii alternatywe dla tradycyjnych sposob6w zarz}dzania
srodowiskiem; dzielo habilitantki
jest dobrym przewodnikiem po
zagadnieniu.
rym
opracowanie moderu zarzqdzania (rodowiskiem
oraz pokazanie regionu fizycznogeograficznego, jako jednostki
sluiqcej do zarzqdzania (rodowiskiem
uwaia recenzent jako szczeg6,ny wklad, decydujqcy
o warto(ci dysertacji. przy okazji powstania

monotrafii powstala cenna baza danych na temat
aktuarnego stanu badai

Srodowiskiem.
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o

zarzqdzaniu

Dr hab. J. Czochariski, prof. UG w swojej recenzji zgadza sie z przytoczonymi wczejniej
pozytywnymi opiniami ipotwierdza, 2e cala praca jest dowodem na rozleglq igruntownq znajomosc
problematyki w zakresie badari i ocen Srodowiskowych, i nie budzi watpliwosci, co do naukowego
poziomu rozwoju i wiedzy Autorki. Jednocze5nie praca jest pierwszym polskim opracowaniem
koncepcyjnym dotyczEcym adaptacyjnego zarzqdzania irodowiskiem iumoiliwia wypracowanie
narzqdzi implementacji tego modelu do proces6w zarzqdzania irodowiskiem ijego wykorzystania. Do

element6w dyskusyjnych imankament6w opracowania, ale nie wplywaiqcych na caloksztalt oceny,
recenzent zalicza; widoczny niekiedy kompilacyjny charakter pracy, brak stanowiska Autorki w
stosunku do przedstawionego przeglqdu literatury ipoglQd6w rdinych autor6w, brak uwzglqdnienia
w pracy typologii krajobraz6w w uieciu audytu krajobrazowego ijego oceny. Dyskusy.ine.iest takie w
opinii recenzenta przestawienie polskiego systemu prawnego bez pokazania jego przeksztaiceri,
ograniczed i braku faktycznego wptywu na drastycznie pogarszaiEce siq warunki funkcjonowania
przyrody oraz stan przestrzeni i krajobrazu. Autorka nie odnosi siq tei do wzglqdnie nowego
problemu upolitycznienia decyzji organ6w ochrony, czy narastaiEcego problemu falszowania i
ukrywania danych niezbqdnych do diagnozowania imonitoringu zmian w przestrzeni i6rodowisku.
Podsumowuiqc, nale2y stwierdzii, ie wszyscy recenzenci bardzo wysoko oceniaiq osiegniqcie
naukowe dr S. Br6dki stanowiAce podstawq wniosku w postqpowaniu habilitacyjnym.
Ocena pozostalego dorobku naukowego i aktywno6ci naukowo-badaw€zej
Badania naukowe dr s. Br6dki skupiaiq sie wok6l piqciu obszar6w tematycznych: 1) teorii i
metodyki oceny Srodowiska przyrodniczego,2) podzial6w krajobrazowych oraz ich zastosowania, 3)

antropogenicznych przemian irodowiska i krajobrazu, 4) zarzEdzania irodowiskiem ze szczegdlnym

uwzglqdnieniem przyrodniczych uwarunkowai planowania przestrzennego

i

turystyki

oraz

spolecznych aspekt6w zarzadzania Srodowiskiem i krajobrazem, 5) historii geografii.

Dorobek Habilitantki stanowia lqcznie 83 publikacje naukowe, z czego ogromna wiqkszosi
(77) powstata po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. oznacza to, ie dr s. Br6dka istotnie
powiqkszyla sw6j dorobek po doktoracie, publikuiqc irednio rocznie ponad 4 pozycje naukowe.
Dodai do teto naleiy 5 redakcji naukowych monografii oraz 25 ekspertyz i opracowafi
wdro2eniowych. 28 spoJr6d publikacji naukowych to opracowania samodzielne, a pozostale powstaly
jako opracowania wsp6lautorskie (w szeregu z nich Habilitantka byla pierwszym autorem, a z

informacji zawartych w autoreferacie wynika, ie w kaidym przypadku jej wklad autorski byt
znaczqcy). Moina zatem uznae, ie cechuje jq duia samodzielnoii, jesli chodzi o prowadzenie prac
naukowych ipublikowanie ich wynik6w. Dorobek publikacyjny Habilitantki cechuje siq znaczqcq
przewagA monografii i rozdziat6w w monografiach, lqcznie 61. O jej znaczEcej pozycji w ojrodku
poznaiskim iwiadczy tei fakt szeiciokrotnego powierzania jej funkcii redaktora tomdw
monograficznych. Liczba opublikowanych artykul6w z listy B MN|SW po uzyskaniu stopnia doktora to
20 pozycji, zai z listy A - 2. Publikacje dr S. Br6dki byly pieciokrotnie cytowane (wg Web of Science i
Scopus), za6 wg Google Scholar - liczba cytowai przekracza 100. Recenzenci podkreslajq, ie na tej
podstawie wnioskowae moina,

ie Kandydatka posiada dorobek naukowy, ktdry jest rozpoznawalny

w 6rodowisku.

Dr S. Br6dka uzyskata po otrzymaniu stopnia doktora 1123 punkty w ramach punktacji
zgodnej z rokiem publikacji. zwraca uwagq znaczqca liczba opracowad wdroieniowych i eksperckich
(tqcznie 25). DotyczA one gl6wnie ochrony (rodowiska, architektury i urbanistyki oraz architektury

to wyrainie, ie

prace badawcze Habilitantki maja istotne przelo2enie na
praktykq, Habilitantka w latach 2007-2009 kierowala grantem badawczym KBN ,,praktyczne aspekty
ocen Srodowiska p rzyrod n iczego". WczeSnie.i, przed obronq doktoratu, byla glownym wykonawcq
projektu: ,,Zmiany przestrzeni rekreacyjnej wybranych miast Wielkopolski w latach 1975-2000".
Uczestniczyla teZ w kilku innych projektach, gl6wnie o charakterze badawczo-wdroieniowym. Odbyla
te2 kilka sta2y naukowych, w tym jeden zagraniczny, w DreZnie. W latach 2002-2021 Habilitantka
krajobrazu. Pokazuje

udziela sie aktywnie na 29 konferencjach naukowych.

Dr hab. UMK R. Kot, prof. UMK podsumowujqc dorobek naukowy habilitantki wir6d jego
mocnych stron wymienia: duiq liczbq publikacji, opublikowanie kilku monografii, du2q sumarycznq
wartost uzyskanych punktow, udzial w grantach, projektach badawczych i badawczowdro2eniowych, uzyskane nagrody za dzialalno(i naukowq. WSr6d stabych stron wymienii nale2y:
niskie wskalniki parametryczne: lF, lH, liczba cytowa6 oraz niski wskainik umiedzynarodowienia.
PodobnA opinie w recenzji wyrazita dr hab. A. Latocha, prof. UWr.
Ocena dziaialnoJci dydaktycznei, popularyzatorskiel oraz wsp6lpracy miqdrynarodowej i
organizacyjnej

Zajecia dydaktyczne prowadzone ptzez Habilitantke

sq silnie

zwiqzane

z

jej

zainteresowaniami badawczymi. Habilitantka prowadzi lub prowadzila zajecia na piqciu kierunkach

studi6w realizowanych na Wydziale Nauk Geograficznych

i

Geologicznych UAM: geografii,
zarzEdzaniu irodowiskiem, gospodarce przestrzennei, turystyce i rekreacji, geologii, kartografii i
geodezji. Ponadto prowadziia zaiecia z gospodarki przestrzennej na dwu innych uczelniach. wir6d
kilkunastu przedmiot6w prowadzonych przez kandydatkq byty zar6wno zaiecia stacjonarne (wyklady,

iwiczenia, seminaria, laboratoria), jak i terenowe. Naleialy do nich m.in. nastqpuiqce kursy:
podstawy nauk geograficznych, ochrona (rodowiska w planowaniu przestrzennym, ochrona
(rodowiska w turystyce i rekreacji, ksztaltowanie i ochrona (rodowiska, prognozowanie
oddziatywania na Jrodowisko, waloryzacja i ocena zasob6w przyrodniczych, praktyczne aspekty
oceny irodowiska p.zyrodniczego, metody badari geograficznych, metodologia geografii, fizjografia
planistyczna, przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, przyrodnicze uwarunkowania
turystyki i rekreacji.
Zwraca szczeg6lnq uwagq bardzo szeroki zakres tematyczny prowadzonych zaiqi oraz ich
wymiar, znaczEco przekraczaiqcy pensum dydaktyczne (nawet do 610 godzin rocznie), co na pewno
nie ulatwialo aktywnosci naukowo-badawczej. Jako promotor wypromowala iqcznie 2g prac
dyplomowych i zrecenzowala 27 innych. poza pracQ dydaktycznE, kandydatka przez

caly okres pracy
zawodowej wykazywara sie aktywno:iciE w 16inorakiej dzialarno5ci organizacyjnej na
uczerni. Miqdzy

innymi: wielokrotnie byra opiekunem student6w (zar6wno kierunku studi6w, jak
isekcji kota
naukowego), byla egzaminatorem w komisjach rekrutacyjnych, pracowala
w zespole
przygotowuiqcym akredytacje kierunku studi6w, jest
czronkiem rady programowej kierunku
zarzqdzanie (rodowiskiem (wcze6niej przygotowywara program tego
kierunku), jest tei czronkienr
Rady Programowej ds. grupy kierunk6w studi6w Gospodarka przestrzenna
oraz zintegrowane
Planowanie Przestrzenne na wydziare Geografii sporeczno-Ekonomicznej
iGospodarki przestrzennej.

W latach

2010-2015 byla jednym z lider6w projektu, realizowanego
w ramach Europejskiego
Programu operacyjnego Kapitat Ludzki: unikatowy absolwent
Moiliwoici.
=
wzrost potencjalu
dydaktycznego Uniwersytetu im. A. Mickiewic za poprzez proinnowacyjne
ksztalcenie w jqzyku

5

angielskim, interdyscyplinarnoSi, e-learning, inwestycje

w

kadry". Ponadto uczestniczyla w

organizacji dw6ch 0g6lnopolskich konferencji naukowych {raz w roli sekretarza konferencji).

Zar6wno dr hab. J. Balon, prof. UJ, jak idr hab. R. Kot, prof. UMK stwierdzili, 2e dziatalnoit
dydaktyczno-organizacyjnA Habilitantki, mimo slabo zaznaczajqcego siq aspektu wsp6tpracy
miqdzynarodowej, naleiy uzna( za wyr6iniajqcq.

We wnioskach ko6cowych recenzenci .jednomyilnie rekomendowali Radzie

Naukowej

Dyscypliny nauk o Ziemi iSrodowisku Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu poparcie wniosku o
nadanie stopnia doktora habilitowanego dr. Sylwii Br6dce w dziedzinie nauk 5cislych iprzyrodniczych,

w dyscyplinie nauki o Ziemi i(rodowisku.
W trakcie posiedzenia Komisji Habilitacyjnej wszyscy recenzenci podtrzymali opinie zawarte
w recenzjach. R6wniei bardzo pozytywnie o osiqsniQciu naukowym Habilitantki oraz jej sylwetce
wypowiedzieli siq pozostali czlonkowie Komisji (Protok6l w zatEczeniu):

tr*fuW+d!*
Sekretarz Komisji
(dr hab. lwona Hildebrandt-Radke, prof. UAM)

