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Ocene os[gnigcie nrukowcgo orrz dorobku nrukowcao dr Iwony Mrrkuszewskiej w
postgpowuiu hrbilitrcyjnym pnow.dzDtrym przcz Wydzirl Ntuk Gcognficznych i

Gcologicznych Uniwcrsytetu im. Adrme Mickien is'r w Poznrniu

Dr Iwona Markuszewska ukonczyla studia na Wydziale Nauk Geograficznych i
Geologicznych (WNGiG) Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pomaniu w roku 2000
uzyskuj4c tytul magistra geografii ze specjalnoSci4 ksaahowanie i ochrona Srodowisk4 na
podstawie pracy magisterskiej zatytulowanej,,Funkcjonowanie i znaczenie siedlisk
marginalnych w rolniczym krajobrazie gminy Krotosryn". Bezpo3rednio po ukoiczeniu
studi6w mgr Iwona Markuszewska kontynuowala naukg na studiach doktoranckich w
WNGiG. Na podstawie pracy doklorskiej zatytulowanej ,,Ksaaltowanie lcajobrazu
Wysoczyzny Kaliskiej" uzyskala w roku 2004 tytul doktora i zostda zatrudniona w In$ynrcie
Geografii Fizycznej i Ksaaltowania Srodowiska Przyrodniczego na stanowisku adiunlt4
gdzie pracuje do chwili obecnej.

Occne osiqgnigcie neukowego
Rozprawa habilitacyjna autorstwa dr Iwony Markuszewskiej zatytulowana,,Emotional

landscape: socio-environmental conflict and place attachment. Experience from the
Wielkopolska Region" zostda opublikowana w roku 2019 w Bogucki Wydawnictwo
Naukowe. Prac4 napisana w jezyku angielskim obejmuje l4cmie 122 strony tekstu wraz z
rycinami i tabelami.

Badaniem krajobrazu dr lwona Markuszewska zajmuje sig od pocz4tku swojej kariery
naukowej. Podjgcie studiow w tym zakresie, kt6rych wynikiem jest publikacja pracy
habilitacyjnej nalely uzna( za uzasadnione i waine z naukowego i praktycznego punktu
widzenia. Badania kajobrazu s4 bardzo istotne w warunkach narastaj4cych zagro2efi, gl6wnie
antropogenicznych. W ostatnich latach w literaturze naukowej bardzo du2o uwagi po6wigca
sig badaniom dotycz4cym interpretacji krajobrazu z osobistej i subiektywnej perspektywy
obserwatorow. Analiza takich polqczen emocjonalnych dostarcza wiedzy o tfn, jak
u2ytkownicy zasob6w se zaanga2owani w transformacjg swojego Srodowisk4 zar6wno
spolecznie, jak i ekologicznie. Badanie emocji zwi4zanych z krajobrazem, jego zasobami i
walorami ma kluczowe znaczenie ze wzglgdu na szybkie zmiany, zachodz4ce w Srodowisku w
wyniku wzostu intensywno6ci eksploatacji jego zasobow. Dlatego przeksadcenia
krajobrazu, ktixe zzgrtizjq jego nieodwracalnym zniszczeniem i utratQ to2samofci, budz4
czgsto silny op6r wSrod lokalnej spoleczno(ci i sklaniaj4 do podjgcia politycznej aktywnoSci.
Wielu autor6w podke6la" 2e nie tylko administracyjne i finansowe motylvacje sklaniaj4 ludzi
do troski o Srodowisko w ktorym iryj4. Badzo istotn4 rolg w wyzwalaniu zachowan
proekologicznych odgrywa emocjonalny stosunek wynikaj4cy z przywiqzania do miej sca i
wigzi z natur4.

Zaxdniczyn celem badarl, kt6rych wyniki zostdy przedstawione w pracy
habilitacyjnej bylo okre6lenie relacji lqcz4cych ludzi z ich miejscem zamieszkani4 lokalnq
spolecznoSci4 i Srodowiskiem przyrodniczym w sytuacji konfliktowej zwiezansj z planowan4
inwestycj4 energetyczne. Obiektem badair byla spoleczno66 wiejska zamievkuj4ca obszar w
poludniowej Wielkopolsce zlokalizowany w okolicach zloia wggja brunatnego ,,Oczkowice"



w gminach Krobia i Miejska G6rka. Wybor obieltu badari byl uzasadniony, poniewa2
wspomniana inwestycja budzi silne emocje i kontrowersje spoleczne.

Tre56 pracy zawarta jest w sze6ciu rozdzialach, z ktorych pierwszy, stanowi wstgp i
zawiera migd4 innymi cel i uzasadnienie podjgtych badai.

Roz&ial drugi zatytulowany ,,State of the art ord corceptual backgroutd' stanowi
pnegl4d literatury dotycz4cej krajobrazu emocjonalnego oraz wyja5nienie znaczenia pojgcia
krajobrazu i roli emocji w tworzeniu postaw topofili i biofilii W tej czgSci przdstawiono
r6wnie2 teoretyczne tlo koncepcji prrywi4zania do miejsca i konfliktow spoleczno-
Srodowiskowych. Autorka szczegolowo opisuje ro2ne sposoby podej6cia do zagadnieri
nvi4zanych z krajobrazem emocjonalnynr, przywi4zaniem do miejsca oraz konfliktami
spoleczno-Srodowiskowymi. Wydaje sig jedna( ze niektore fragmenty roz&iafu, np. ten
po6wigcony etymologii slowa ,,kajobraz", s4 ujgte zby szczegolowo. W dalvej cz96ci
rozdialu, zaprezentowane zostaty podej6cia badawcze w jakich krajobraz emocjonalny byl
analizowany do tej pory w literaturze. Z jednej strony przytoczone zostafy przyklady badari
dotycz4cych przywi4zalia do miejsc4 w tym sytuacj i specyficznej gdy dotyczy to
prryvi4zana do ziemi rolniczej. Z drugiq strony podano przyklady badari nad biofili4 w tym
relacji z natur4.

W kolejnym podrozdziale zostal przedstawiony koncept prrywiqzania do miejsca.
Najpierw opisano rozumienie ,,miejsca", natomiast poiniej przedstawiono przekrd badait
dotyczqcych przywilzanis do miejsc4 gdzie podjgto probg scharakteryzowania ro2nych
podej 5c badawczych. Ta czg56 pracy jest szczegolnie istotna dla badari poniewaz tym
zagadnieniom w literaturze po6wigca sig wiele miejsca co powoduje, ze mnogosd pojgc i ich
swoMna interpretacja przez rdinych badaczy sprawialo, 2e Autorka miala problem z
jednoznaczn4 klasyfikacjq wynikow badari w wyroinionych kategoriach: przywiEzanie do
miejsca Qtlace atlachement), identyfikacja z miej scem @lace identity), zale2no6i od miejsca
Qtlace fupendcnce), prtywil,anis do domu (home attachement) i zasiedlenie (home setting'1.

R6wnie2 w tym rozdziale zostda opisana teoria konflikow spoleczno-
Srodowiskowych. Autorka pruedsawila koncepcje NIMBY i r6zre jej warianty w zaleZno6ci
od rodzaju sytuacji konfliktowej.

W rozdziale trzecinr, ,,Research franeworV' Autorka opisala zaloLenia
metodologiczne badari, w ktorych zostaty uwzglgdnione aspekty przyrodnicze, kulturowe,
socjologiczne oraz funkcjonalne krajobrazu wiejskiego za6 do oceny zale2no6ci
emocjonalnych zastosowano metody ilo5ciowe i jako6ciowe.

W tym rozdziale zostal rownieZ sformulowany cel pracy i u,asadnienie podjgcia
badafi. W mojej ocenie cel zostal sformulowany zbyt lakonicznie i og6lnikowo.
Wyodrgbnienie cel6w szczegolowych daloby czytelnikowi lepszy obraz opisywanych badan.

W badaniach Autorka zastosowala model Raymonda okeilaj4cy przywi4zanig d6
miejsca, proponuj4c nieznaczn4 modyfikacjg wynikaj4c4 ze specyfiki prowadzonych badair.
Opis w ktorym podana zostala liczba ankiet i sposob ich rozpowszechniania powinien znaleZc
sig w nastQpnym rozdziale.

W4tpliwo6ci budzi dob6r osob ankietowanych. Je6ti ankiety skierowane byty do
czytelnik6w portali Stop odkrywce i Stop Kopalni to moixra sig bylo spodziewac okeslonych
odpowiedzi na pyania jednoznacznie wskazuiqce na negatywny stosunek do inwestycji.
Ponadto czgsc ankiet byla skierowana do instyucji (IHAR Smolice) i nie wiadomo czy
ankiete wypelnili pracownicy czy miala ona reprezentowai opinig kierownictwa.

W drugiej ankiecie Autorka uzyskala niewielkq liczbg odpowiedzi co mogloby budzi6
zastrzeienta metodyczne jednak, w sposob przekonujqcy rrzasxdniq powoluj4c sig na innych
autorow, Ze liczba tajest wystarczaj4ca (rozdzial 5.3.1_).

Roz&ial czwarty pod tytulem ,,Case study" zawiera opis obszaru bada6
empirycznych. w tym rozdziale powinno maleLt, sig wiele fragment6w tekst, z rozdzialu



poprzedniego. Tytul roz&iafu jest niewla5ciwy; bardziej odpowiedni bylby tradycyjnie
stosowany ,,l4aterials atd Me rdf' . Poniewt2 krajobraz jest kluczowym elementem badarq
w opisie miejsca badan mo2na bylo sig spodziewac bardziej szczegolowej charakterystyki
jego povczegolnych komponentow. Brakuje np. analiry jakoSci gleb wystgpuj4cych na

badanym obszarze. Gleba jest podstawowym skladnikiem w krajobrazie rolniczym
decyduj4cym o jego wartoSci uzytkowej. Analizuj4c mapy bonitacyjne i glebowo rolnicze
moZna wiarygodnie oszacowac iyznoi;i gleby, stosunki wodne panuj4ce w niej oraz stopieri
kultury z uwzglgdnieniem agroklimatu, rzeiby terenu i uwarunkowai gospodarczych.
Informacje te stanowi4 podstawp do podejmowania decyzji dotycz4cych racjonalnego
wykorzystania agroekosystemu do celow nierolniczych.

Wyniki badan zostaly opisane w kolejnym rozdnale, pi4tym zatytulowanym

,,Outcomes and discussion". Pierwsze dwa podrozdzialy tej czQ6ci pracy w rzeczywistoSci nie
opizuj4 wynikow badari i powinny znalei'L sig we wcze6niejszej czgSci dotycz4cej przegl4du

literatury, gdzie przedstawiono tlo konfliktu stanowi4cego przedmiot badan. Pierwszy ze

wspomnianych podrozdzial6w obejmuje problemy zwi4zzne z polityk4 energetyczn4 w skali
globalnej i krajowej oraz rol4 wggla brunatnego. Autorka podke6la, ze polityka energetyczna
oparta na wgglu jest wysoce nieekonomiczn4 nie ma przyszlo3ci i w bardzo du2ym stopniu
przyczynia sig do niekorzystnych zmian klimatycznych. Rowniez nastQpny podrozdzial
przedstawiaj4cy historig konfliku Srodowiskowego wokol zlo2a wggla brunatnego

,,Oczkowice" powinien poprzedzai czgSc wynikow4 pracy.

Autorka podzielila rozdzial dotyczqcy wynikow na dwie czg5ci, Pierwsza z nich
dotyczy konfliktu spoleczno-Srodowiskowego zwiqzanego z inwestycj4 kopalni ,,Oczkowice".
Natomiast druga czgSi obejmuje analizg postrzegania tej inwestycji przez mieszkaricow, czy
ma ona dla nich znaczenie i jak bar&o wplywa na ich przywiqzanie do miejsca zamieszkania.
Zagadnienia byty rozpatrywane z uwzglgdnieniem modelu przywi4zania do miejsca w
kontek6cie przpvi4zania do miejsca zamieszkania (domu), przywiqzania do lokalnej
spoleczno6ci (ro&iny i qsiadow) oraz prryrw4zaria do lokalnego Srodowiska.

Nawi4zuj4c do kolejnoSci opisu wynikow, gdzie najpierw Autorka skupia sig na
konflikcie a dopiero pozniej na przy*i4zaniu jego uczestnikow do miejsca analogicznie,
rownie2 w czg6ci wstgpnej pracy (rozdzial 2) powinna byc zachowana taka kolejno6i opisu.

Autorka podzielila respondentow ankiety na dwie grupy. Jedna ktora byla
bezpoirednio zwi4zallra z dzialalno6ci4 rolnicz4 i druga ktor4 stanowili mieszkancy
zatrudnieni poza rolnictwem. Odpowiedz na pytanie, deklarowane jako kluczowe w
badaniach: ,,Czy popierasz budowg koplni dlnywlawej wggla brwtotnego?", wydaje sig
oczywist4 irzeczywi6cie, odpowiednio w latach 2016 i2018, gdy przeprowadzano ankiety,
93yo i 89o/o bylo przeciwnych inwestycji. Mimo tak zdecydowanie negatywnego nastawieni4
tit 51%o a*i*owanych stwierdzilo, 2e nie bgdzie bralo udziafu w akcjach protestaryjnych.
Tak wysoki sprzeciw autorka tlumaczy silnym przpviqzaniem do ziemi a spadek odsetka
przeciwnik6w w czasie dwoch lat ich ,Tmgczeniem" konflihem. W drugim przypadku, co do
interpretacji nasuwaj4 sig wqtpliwoSci. Jest bardziej prawdopodobne, 2e roimice w wynikach
ankiety w tym przypadku mieszcz4 sig w granicach bldu statystycznego. Autorka zwraca
uwagQ, ze nie wszystkie tego typu planowane inwestycje spotykaj4 sig ze sprzeciwem
mieszkairc6w. Znane sq z literatury przedmiotu przypadki (zloZe wggla brunatnego

,Zloczei'), gdy przedsigwzigcia gospodarcze zriqzane z eksploatacjQ zlo2 spotkdy sig z
aprobat4 lokalnej spoleczno6ci.

Wynikiem badan opisanych w monografii bylo nowe spojrzenie na postawg NIMBY
w stosunku do kontrowersyjnej inwestycji energetycznej. Jednym z istotniejszych wnioskow
jest stwierdzenie, 2e w sytuacj i konfliktowej i wyboru migdzy inwestycjami energetycznymi
spoleczno6c lokalna wskazuj e ro*i4zanie mniej vkodliwe dla Srodowiska i ich samych.
Rozwil,anis to, jak i inne propozycje Autorka zawarla w rozdziale 5.2.4. Ponadto badania



potwierdzily lvysokie przywi4,alig spolecznoSci do miejsca zamieszkania oraz otaczaj}c*go
ich krajobrazu. Natomiast wyniki nie potwierdzily silnych relacji spolecznych miSzy
respondentami. Interesuj4ce s4 rowniez opinie czlonkow lokalnej spolecznoSci, z ktorych
wynika, 2e w ich odczuciu byli lekcewa2eni przez decydent6w i inwestor6w. Respondenci
skarzyli sig na niedostatek informacji o inwestycji i brak propozycji mediacji lub negocjacji.

Autorka zastosowda w swoich badaniach trojwymiarowy model przywiqzania do
miejsca wykorzystywany w wielu badaniach najczgSciej dotyczqcych przestrzeni miejskiej
Iub krajobrazow cennych przyrodniczo. W badaniach nad krajobrazem rolniczym i
postrzeganiem krajobrazu przez mieszkairc6w wsi takich badari bylo niewiele a szczegolnie
gdy w analizie uwzglgdnic wptyw duzej inwestycji energetycznej. Na brak tego typu badai
wskazuje wielu autor6w. Stwierdzaj4 oni, 2e badania geograficzne nad krajobrazem sq zwykle
pozbawione kontekstu emocjonalnego i prowadzone s4 przede wszystkim w kontek6cie
politycznyrr, ekonomicznym lub technicznym.

Z drugiej strony, intensywne badania nad krajobrazem emocjonalnym prowadzone s4
w obrgbie nauk psychologicznych. Jednak analizuj4c wyniki tych badari mo2na stwierdzic, 2e
w wigkszym stopniu kla&ie sig w nich nacisk na psychike mieszkaric6w i u2ykownikow
krajobrazu pomrjaj4c specyfikg poszczegolnych jego elementow. Cenna jest zatem kaida
proba opisania tych zjawisk przez ger:lgrafa.

Autorka potwierdzila skutecznosd modelu prrywiqzania do miejsca w badaniach
dotyczqcych reakcji rolnikow na inwestycje. Jest to jedna z pierwszych tak szczegolowych
prac w tym zakresie.

Pracg oceniam pozytywnie. Autorka dowiodla, 2e posiada verok4 wiedzg o
funkcjonowaniu kajobraz6w i konfliktach spoleczno-przyrodniczyc[ ktore w nich
wystepuj4i oraz du2e umiejEno6ci prowadzenia badan w tym zakresie.

Ocena dorobku neukowego
W dorobku publikacyjnym dr Iwony Markuszewskiej znajdujq sig 32 pozycje, z czego

cztery to prace opublikowane w czasopismach z listy A MNiSW. W jednej z tych czterech
prac Habilitantka jes pierwszym autorem i w jednym przypadku jest to praca autorska. Swoj
udzid w publikacji wspomnianych artykul6w (poza prac4 samodzielnq) ocenila na 5@/o.
Nalezy podke6li6, 2e spo6r6d wszystkich 32 publikacji u221, czyli 66%o zostalo napisanych
samodzielnie. Dr Markuszewska jest wspolautorkq artykul6w publikowanych w jednym z
najbardziej renomowanych czasopism Lord Use Policy o wysokim wspolczynniku mpact
factor (IF4,24). Praca zamieszczona w tym czasopiimie posiada najwigkszq liczbg cytowai
(21) spoSrod wszystkich artykul6w Habilitantki. Stosunkowo wysoka liczba cytowari tego
artykulu Swiadczy o duz'ym zainteresowaniu wynikami badan. L4czna liczba cytowani wynosi
45 (wedfug bazy Scopus), a sumaryczna warto66 wska:inika IF opublikowanych prac wynosi
10,062 co daje wspolczyrnik Hi, wedlug bazy Scopus, o warto6ci 4. Liczba punktow wedlug
kryterium MNiSW (na dzieri M.04.2019) wyniosla 436,6 w tym I l5 punktow z listy A.

Tematyka poruszana w czterech najwa2niejszych artykulach dotyczy problemow
zvthzanygT . u4kowaniem i przeksaalcaniem krajobraz6w rolniczych, jednak nie obejmuje
ona zagadnieir kajobrazu emocjonalnego co sklania do traktowania monografii habilitacyjnej
jako odrgbnego w dorobku dziela-

Dorobek publikacyjny dr Iwony Markuszewskiej obejmuje autorstwo dwoch
rozdzial6w monografii naukowych i wspolautorstwo w pigciu. R6wniez istotn4 czgsci4
dorobku naukowego habilitantki s4 dwa artykuly autorskie i jeden wspolautorski
opublikowane w zagruticznych czasopismach naukowych niewymienionych w wykazie
MNiSW.

Ponadto dr Iwona Markuszewska wykazala sig dr,;Q aktywno6ci4 bior4c udzial w
licznych konferencjach mipdzynarodowych i krajowych, gdzie wyglosila l8 referat6w, w tym



9 w jgzyku angielskim, i zaprezentowala 4 postery. Na jednej z migdzynarodowych
konferencj i zostala poproszona o wygloszenie wykladu inauguracyjnego.

Na podke3lenie zasfuguje intensywna wspolpraca z badaczami zagranicznymi w
migdzynarodowych konsorcjach oraz na staizLch zrealizowanych w o6rodkach zagranicznych.
Oprircz aealizowanych projektow migdzynarodowych Habilitantka brala udzial w
przygotowaniu wniosku migdzynarodowego projektu ,t atd fragmenntion-lard grabbing:
How to fuvelop a sastairable win-win community-based policl' finansowanym w ramach
programu The European Ctnperation in Science and Technologt (COSI) z funduszy Unii
Europej skiej .

Dotychczasowe zainteresowania naukowe dr Iwony Markuvewskiej koncentrowaly
sig w trzech obszarach. Pierwszy z nic[ i jak dotychczas najwa2niejszy, obejmowal krajobraz
rolniczy i dotyczyl wptywu na jego strukturg roinych czynnikow naturalnych i spoleczno-
ekonomicznych. Pocz4tkowe badani4 dotycz4ce zaglgbieri pomarglowych, skupialy sig na
stosunkowo w4skim fragmencie krajobrazu i obejmowaty analizg dynamiki ilo6ciowej,
zmiennoSci przestrzennej oraz uwarunkowan ekologicznych powierzchni bezpo6rednio
uiytkowanych rolniczo. Pozwolilo to habilitantce nabrai do6wiadczenia i doglgbnie poznac
sp€cyfike prryszlego pola badawczego jakim std sig krajobraz rolniczy. Opr6cz zaglgbiei
pomarglowych Habilitantka badala krajobraz rolniczy w ujgciu funkcjonalnym i za znacz4ce
opracowania z tego zakresu uwaiam prace dotyczqce zmiany struktury krajobrazu regionu
polnocno-zachodniego Polski. W pracach tych Autorka skupila sig na analizie \ /ptywu
r62nych czynnik6w i procesow, takich jak intensyfikacja oraz ekstensyfikacja produkcji
rolniczej. Te zagadnienia s4 przedmiotem badai w wielu krajach europejskich, szczeg6lnie w
tyc[ w ktorych gospodarka rolnicza podlega intensywnej transformacji.

W kontek6cie funkcjonowania gospodarki rolnej w kajobrazie Habilitantka
po6wigcila duZo uwagi rolnictwu ekologicznemu. W swoich badaniach pr6bowda dociec,
kt6re czynniki irodowiskowe i poza 6rodowiskowe, i w jakim stopniu *ptyt""je na rozw6j
rolnicrwa ekologicznego w Polsce. Takie badania s4 potrzebne w sytuacji gdy
zainteresowanie prowadzeniem gospodarstw ekologicznych w6rod polskich rolnikow slabnie
w ostatnich latach. Na podkreilenie zasluguje krytyczne podej6cie Autorki do z^pladnieh
wlilzqnyslr z tym sposobem gospdarowania rolniczego.

Odrgbne miejsce w dorobku dr Markuszewskiej zajmujq publikacje dotycz4ce zmian
struktury obszarowej gospodarstw i zwi4zarre z nimi scalenia grunt6w rolnych. Tym

"agadnieniom Habilitanta poSwigcila siedem artykulow, z kt6rych jeden zatytulow any Latd
consolidation A greal need to improve effectiveness. A case study Jrom Poland ma
najwigksz4 liczbg cytowani w Jej dorobku. W przeprowa&onej analizie zagadnieri
organizacyjno-legislacyjnych *i4zarrych ze scalaniem gruntow rolniczych Autorka wskazuje
na przyczyny nieskutecznosci zastosowanych rozwi4zafi i prezentuje wlasnq propozycjg
poprawienia ich skutecznosci. Interesuj4ce jest porownanie efekywnoici r62nych metod
scalania gruntow jakie stosowano w wojew6dawach Wielkopolskim i Dolno(l4skim
charalteryzuj4cych sig odmienn4 struknrq obszarowA gospodarstw rolnych.

Drugi obszar zainteresowai naukowych dr Iwony Markuvewskiej obejmuje
zagadnienia zrilrals z krajobrazami poeksploatacyjnymi i poprzernyslowymi.
Najwa2niejszym efektem badai po$wigconych tym zegadnieniom bylo opracowanie
metodyki inwentaryzacji i waloryzacji element6w krajobrazu pogomiczego, kt6ra umoZliwia
wla6ciw4 jego rekultywacjg i zagospodarowanie.

OSatni kierunek badawczy jakim zajmuje sig dr Markuszewska dotyczy krajobrazu
emocjonalnego. Realizacja badan w tym zalaesie byla mo2liwa migdzy innymi dziqki
udzidowi w projekcie migdzynarodowym. Zagadnienia mti4zane z krajobrazem



emocjonalnym treic trzedl artyhd6w i s4 fii6le zviqzzrc z lemratem monografii
bgd4ccj osi4gnigciem naukowym Habi litartki.

O aktywno6ci narkowej i presiiu w mi$zynarodowym Srodowisku naukowym, tt6ry
zdobyla Habilitantk4 Swiadczy stosunkowo du;a liczba recenzji (11), jakie napisala w
ostatnich pigciu latach dla czasopism krajowych i zzgranicznyct4 w tym r6wnie2 tych o
bardzo wysokim IF.

Wysoko nale2y ocenid a}tywno56 habilitantki w migdzynarodowej wspolpracy
naukowej. Odbyla Ona trzy miesigczne staze w zagranicmych oSrodkach naukowych i
akademickich realizowane w ramach r62nych projekt6w migdzparodowych z badaczuni z
Finlandii, Hiszpanii, Niemiec i Holandii. W trakcie tych pobytow ale taL2e innych wyjazdow
zagranicznych wyglosila 12 wykladow dotycz4cych uzytkowania i ochrony r62nych
krajobrazow.

Ocene aktywnoSci dydektycznej, orgrnizrcyjnej i popuhryzetorskiej
Dr Iwona Markuszewska posiada znaczny dorobek dydaktyczny. Przygotowda 22

programy wyklad6w, cwiczeir i zajgc terenowych, ktore nastgpnie prowadzila ze studentami z
Wydziafu Nauk Geograficznych i Geologicznych. Tematyka tych zajgi obejmuje w
pnewuinj4cej wigkszo6ci zagadnienia bezpo6rednio z-riqzane z przedmiotem Jej
zainteresowai naukowych. Swiadczy to o wysokich kompetencjach dydaktyczno-
metodycznych. Habilitantka sprawowala opiekg naukow4 nad l0 zakoriczonymi pracami
licencjackimi, ktorych tematyka dotyczyla migdzy innymi problemow zwiqza.:nych z
funkcjonowaniem kajobraz6w rolniczych. Na szczegolne podkre6lenie zasluguje
zaanga2owanie w roli koordynatora w realizacji Wydzialowego Programu Erasmus* oraz
Instynrtowego Programu LlP-Erasmus dla student6w zagruicznych. Dzialaj4c w ramach
wspomnianych program6w, jako reprezentantka UAM w Poznaniu, doprowadzila do
podpisania 19 um6w o wsp6lpracy z uniwersytetami z 12 kaj6w w Europie. Byla r6wniez
koordynatorem Wydzialowego Programu AMU-PIE (AMU-PIE - Progrons Jor Intenutional
Exclunge), takze dla studentow zagranicznych. Nie ograniczala sig jednak tylko do
organizacji tych program6w ale r6wnie2 przygotowala i prowadzi autorskie zajgcia w jgzyku
angielskim w ramach siedmiu przedmiot6w przygotowanych dla obcokajowcow.

Oprocz ,,zwyklej" dzialalno6ci dydaktycznej dr Markuszewska stara sig
wspolpracowa6 ze studentami pelni4c, na przyklad rolg opiekuna roku lub opiekuna
naukowego sekcji Ksztaltowania Srodowiska Przyrodniczego dzialajqcej przy Studenckim
Kole Naukowym Geografow na WNGiG. Habilitantka nieustannie stara sig podnosii swoje
kwalifikacje i kompetencje zar6wno naukowe, dydaktyczne jak i jgzykowe bior4c udzial w
rozlicznych warsztatach, kursach i szkoleniach nie tylko w kraju ale i zagranic4.

Do dorobku upowszechnieniowego dr Markuszewskiej, ktory nalezy uznac za
znaczny, zalicza sig wspoludzial w przygotowaniu 40 komentarzy do mapy sozologicznej w
skali l: 50.000. W ramach upowszechniania wiedzy Habilitantka wyglosila wyklad plenarny
oraz poprowadzila warsaaty podczas Migdzynarodowej Konferencji Ekologicznej
Mlodziezy, przygotowala trzy wyklady w ramach spotkafi Poznaiskiego Oddzialu Polskiego
Towarzystwa Geograficznego, zaprezentowala dwa wyklady w ramach Festiwalu Nauki i
Sztuki organizowurcgo przez Kolegium Rektor6w Miasta Poznania oraz wyglosila dziewiqi
wykladow podczas realizaqi projektu: ,,Geografia w Wielkopolsce", zorganizowanego przez
WNGGUAM

Dr Markuszewska posiada wysokie umiejgtno6ci organizatorskie, co skutkowdo
wielokrotnym Jej udzialem w roaego rodzaju wydzialowych komisjach: reknrtacyjnych,
programowych, przeprowadzaj4cych egzaminy licencjackie oraz konkursowych. Habilitantka
jest czlonkiem czterech organizacjach naukowych, w tym jednej migdzynarodowej i
czlonkiem rady naukowej czasopisma Territorial ldenrily and Development. Ponadto,



dwukrcrnie peinila funkcjg herownika w projeltach migdzynarodo4,ch fl.: ia&rlatds:
Border l-otdxqes Acr*s Europe" (w ramach programu Lifelong lzonring Progranme
Erasnus finansowarego przez CMO/Finland) oraz ,,On the wdy bvnds a low carbon
society Increasing professiorulism in lord use ard latdscqe marngemenl within climate
clungd'(w ramach Program Erasmus+ KA2_Cooperation for Innovation and the Exchange
of Good Pracices, Finnish National Agency for Education EDUF/Finland.) O duzych
zdolno6ciach organizacyjnych Dr Iwony Markuszewskiej Swiadczy rownie2 udzial w
organizacji dw6ch konferencji migdzynarodowych i jednej krajowej. Zdolno6ci te docenil
Rektor UAM przyznaj4c Jej dwukrotnie nagrodg zespolow4 III stopnia w uznaniu dla
osiqgnigc w pracy organizacyjnej. Opr6cz tego Habilitantka otrzymala od Rektora nagrodQ
indywidualn4 za osiqgnigcia w pracy naukowej i nagrodg indywidualn4 za osiQgnigcia w
pracy dydakycznej (obie III sopnia).

Przedstawiona powyzej charakterystyka dorobku naukowego dr Iwony
Markuszewskiej potwierdz4 2e jest ona w petni uksaaltowanym pracownikiem naukowym i
moZe samodzielnie prowadzi6 &ialalno6i badawcz4. Nalezy podkre6lii udzial habilitantki w
pracach migdzynarodowych zespol6w badawcrych Swiadcz4cy o duzych umiejgtno6ciach
wspolpracy w prowa&eniu badafi nie tylko z naukowcami polskimi ale r6wnie2 z oirodkow
zAgranicznych. Dr Iwona Markuszewska osi4gnQla nie tylko w kaju ale i za granic4 znaczqcq
pozycje w zakresie badai krajobrazu o czym 6wiadczq stozunkowo liczne cyowania i
zaproszenia do recenzji artykulow. Na koniec, nale2y nadmienic, 2e kompleksowe podej6cie
do badan geograficznych zaprezentowane w dorobku badawczym dr Iwony Markuszewskiej
stanowi kontynuacjg badai geografii frzycznej kompleksowej zaproponowanej przez
prof Bartkowskiego tworcy i propagatora tego typu badari geograficznych.

Bior4c pod uwagg rozprawg habilitacyjn4 dr Iwony Markuvewskiej oraz wszystkie
aspekty pracy naukowej, w horej ma Ona najwigkve osiQgnigci4 jak i znacz4cq dzialalno6c
dydaktyczn4 oraz organizacyjnq z pelnym przekonaniem uwai2.m, 2e spelnia warunki
stawiane samodzielnym pracownikom naukowym i wnioskujg o dopuszczenie Jej do dalsrych
etapow postgpowania habil itacyjnego.
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