
Zalecznik nr 2

do protokolu z posiedzenia Komisii Habilitacylnej w postepowaniu habilitacyjnym dr Anny Dmowskiei

UCHWAIA I(OMISJI DS. POSTEPOWANIA HABILITACYJNEGO DR ANNY DMOWSKIEJ

Komis.ia ds. postqpowania habilitacyjnego dr Anny Dmowskiej zostala powolana w dniu 29.06.2021 r. przez

Radq Naukowq Dyscypliny nauki o Ziemi i (rodowisku UAM, dzialajqcq na podstawie Ustawy Prawo o
szkolnictwie wyiszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., arl.22t, ust.s (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) po

zapoznaniu siq z informacjq o czlonkach Komisji Habilitacyjnej wyznaczonych przez Radq Doskonalo(ci
Naukowej.
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Komisja ds. postqpowania habilitacy.inego na posiedzeniu audiowizualnym w dniu 22 listopada 2021 r.
dzialajqc zgodnie z w/w ustawq, art. 221, ust.10 po pnedstawieniu recenzji osiqgniqcia naukowego idyskusji,
w glosowaniu jawnym, w obecno(ci siedmiu czlonk6w Komisji, podjela uchwalq pozytywnie opiniu.iQcE

wniosek o nadanie dr Annie Dmowskiej, pracownikowi Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych
Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, stopnia doktora habilitowanego nauk Scislych i przyrodniczych,

w dyscyplinie nauk o Ziemi iirodowisku (przy obecnojci siedmiu czlonk6w Komisji oddano: 7 glos6w,,tak", 0
glos6w ,,nie" i 0 glos6w ,,wstrzymu jqcych siq").
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lntegralne czqiciE uchwaly jest stanowiEcy jej uzasadnienie zal4cznik 3 do protokolu z posiedzenia Komisji
Habilitacyjnej w postqpowaniu habilitacyjnym dr Anny Dmowskiej.
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Powyiszq uchwalq, wraz z pelnq dokumentacjE postQpowania habilitacyjnego, Komisja przedklada Radzie

Naukowej Dyscypliny nauki o Ziemi i(rodowisku Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.
Signed by /
Podpisano prz ez:

El2bieta Maria Golata
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Zalecznik nr 3

do protokolu z posiedzenia Komisli Habilitacyjnej w postepowaniu habilitacyinym dr Anny
Dmowskiej

UZASADNIENIE UCHWATY KOMISJI HABILITACYJNE'

W SPRAWIE WNIOSKU O NADANIE DR ANNIE DMOWSKIE'

STOPNIA DOKTORA HABITITOWANEGO NAUK SCISTYCH I PRZYRODNICZYCH

W DYSCYPTINIE NAUK O ZIEMI I SRODOWISKU

Przedmiotem oceny stanowiEcej podstawQ do sformulowania opinii Komisji habilitacyjne.l w sprawie
wniosku dr Anny Dmowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego byty: (i) ocena osiqgniqcia
naukowego, (ii) ocena pozostalego dorobku naukowego oraz (iii) ocena aktywnodci naukowo-
badawcze.j. Komisja habilitacyjna zapoznala siq z materialami dotyczqcymi postepowania
habilitacyinego w sprawie dr Anny Dmowskiej: autoreferatem, wykazem prac naukowych
opublikowanych przez Habilitantke, recenzjami przygotowanymi przez Recenzent6w powolanych w
postqpowaniu habilitacy.inym (Prof. UMCS dr. hab. Beatq Konopskq, prof. dr hab. Tomasza
Przemyslawa Sleszyiskiego, prof. dr hab. Piotra Artura Wernera, prof. US dr hab. Urszulq Myga-Piqtek)
izgodnie stwierdzila, 2e dokumentacja wniosku nie budzi zastrze2eh pod wzglqdem formalnym.
Zgodnie z obowiAzuj4cymi przepisami, czlonkowie Komisji wypowiedzieli siq wczedniej co do
zasadnoici przeprowadzenia rozmowy z HabilitantkE uznajEc, 2e nie jest ona konieczna.

Sylwetka naukowa Habilitantki

Pani dr Anna Dmowska jest absolwentkq Wydzialu Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (WNG|G UAM). Tytul zawodowy magistra geografii uzyskala w
2007 roku na podstawie pracy zatytulowa nej ,,Zr62nicowonie regionolnych charokterystyk
morfometrycznych rzeiby w strefie Pojezierzy Potudniowobaltyckich i Wschodnioboftyckich"
przygotowanei pod kierunkiem prof. dr hab. Andrze.ia Kostrzewskiego. Prace doktorska pt.

,,Uworunkowonia przestrzennej i czosowej zmiennoici wlolciwoici f izykochemicznych w6d
powierzchniowych zlewni g6rnej Porsqty'' obrcnila w 20L2 r. na WNGiG UAM uzyskujEc stopied
doktora nauk o Ziemi w zakresie geografii. Promotorem rozprawy byl prof. UAM dr hab. Alfred Stach.
W roku 2012 dr Anna Dmowska ukoriczyla podyplomowe studia w zakresie Monitoringu Srodowiska
Przyrodniczego iuzyskala certyfikat kompetencji specjalisty w zakresie Zintegrowanego Monitoringu
Srodowiska Przyrodniczego na wNGiG uAM w Poznaniu. W paidzierniku 2012 roku Habilitantka
zostala zatrudniona na stanowisku adiunkta na wydziale Nauk Geograflcznych iGeologicznych uAM,
gdzie pracuje do dzi(. W latach 2013-2015, a nastqpnie 2OLB-2OZO pracowala jako ,,post-doc,, w
jednostce zagranicznei, w space lnformatics Lab, Department of Geography and Gls, university of
Cincinnati (USA).

Dr Anna Dmowska wnioskuje o wszczqcie postqpowania habilitaryjnego na podstawie
osiQgniecia naukowego w formie cyklu powiqzanych tematycznie prac naukowych pod tytulem
,,wykorzystonie metod onolizy krojobrozowej do przestrzenno-czosowego modelowonio zmion rasowo-
etnicznej struktury ludnoici". ocenie poddano cykl czterech artykul6w opublikowanych w latach 2017-
2020 w czasopismach o zasiqgu miqdzyna rodowym, trzy czasopisma zagraniczne notowane na li(cie
Journal citotion Report, natomiast jedno wydane w polsce nie posiada wsp6lczynnika wplywu /mpoct
Foctor' wszystkie cztery czasopisma notowane sq w bazach scopus i wos. w zwiqzku z tym, ie trzy
artykuty sq wsp6tautorskie, Habilitantka dolqczyla szczeg6lowy opis swojego udzialu (bez wskazania



procentowego wkladu wsp6lautor6w), pozwalajEcy na stwierdzenie zdecydowanie wiqkszo(ciowego

udzialu we wszystkich trzech wsp6lautorskich publikacjach.

Artykuly skladajEce siq na osiEgniqcie naukowe to:

[1.] Dmowska, A., Stepinski, T.F. (2OL7l. A high resolution population grid for the conterminous
United Stotes: The 2010 edition. Computers, Environment and Urban Systems, 67,13-23.
lFl.3,724, MNiSW:35, WoS: 14, Scopus: 17, Google Scholar: 25

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

approach. Quoestiones Geogrophicoe, i8(Ll, L5-27.

lF: brak, MNiSW: 20, WoS: 1, Scopus: 1, Google Scholor: 1

[3.] Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Netzel, P. (20L71. Comprehensive framework for
visualizing and analyzing spatio-temporal dynamics of racial diversity in the entire
United States. PL1S One, 12(3), e0t74993.
lF: 2,766, MNiSw: 40, Wos: 10, Scopus: 17, Google Scholor: 15

[4.] Dmowska, A., Stepinski, T. F., & Nowosad, J. (2020). Racial Landscapes - a patternbased,

zoneless method for analysis and visualization of racial topography. Applied

Geogro phy, 122, LO2239.
lF: 3,508, MNiSW: 100, Wo,: 1, Scopus: 7, Google Scholor: 1

Sumaryczny lmpact Factor artykul6w skladajqcych siq na osiQgniqcie naukowe wynosi 9,998, a

suma punkt6w wynikajEca z punktac.ii Ministerstwa Nauki iSzkolnictwa Wy2szego 195. Cytowalnoie
artykul6w osiqgniqcia naukowego wg bazy Scopus 30, Wos 12.

Ocena osietniqcia naukowego

Wszystkie cztery nadeslane recenzje sA pozytywne. Oceny merytoryczne gl6wnego osiqgniqcia

naukowego, przedstawionego jako praca habilitacyjna, koriczq siq jednoznacznymi wnioskami, i2

przedstawiona praca spelnia ustawowe wymogi stawiane pracy habilitacyjne.i w zwiEzku z tym
Recenzenci postawili ko cowe, jednoznacznq konkluzjq, ie wniosek dr Anny Dmowskiej, o nadanie

stopnia doktora habilitowanego, iest w pelni uzasadniony.

Recenzenci zwraca.ie uwagq na aplikacy!no(i calej pracy, kt6rej nastqpstwem jest powszechny dostqp
poprzez serwis internetowy do wynik6w koicowych oraz danych ir6dlowych iopracowai poSrednich.

Dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS jako najwa2niejsze osiqgniqcie ocenianego cyklu artykul6w
wymienia przede wszystkim i) wprowadzenie przestrzen no-czasowej analizy zmian rasowo-etnicznei

struktury ludno6ci, ii)wprowadzenie interdyscyplinarnego podei6cia do analizy segregacji rasowej oraz

zr6inicowania rasowego, iii) wprowadzenie wizualizacji jako integralnei czq(ci analizy zjawiska i

procesu o charakterze przestrzennym, iv) wprowadzenie problematyki zagadniefi ludno(ciowych

osadzonych w zagadnieniach kulturowych i socjologicznych na grunt bada6 geoprzestrzennych.

Ponadto podkreila w swoje.i recenzji umieiqtne polqczenie przez Habilitantkq r62nych obszar6w

badawczych - geografii, demografii, kartografii, teledetekcji i geoinformacji wskazuiqc na atut pracy -
interdyscyplinarnoS6. Docenia podejScie Habilitantki do badari opartych na bazach czasowo -
przestrzennych odnoszqc siq pozytywnie do kierunku prac podjetych przez Habilitantkq. za oryginalne

i wartoiciowe uwaza opracowane przez Habilitantkq procedury badawcze i wizualizaciq, jednak w

opisywanych procedurach nie zauwa2a wyrainego wskazania etapu odnoszEcego siq do walidac.ii

otrzymanych wynik6w. Dr hab. Beata Konopska, prof. uMcs w swo.iej recenzji odnosi siq r6wniei do

opracowania kartograficznego, wskazujqc 2e,,uiemny wptyw na jednoznacznos( przekazu wywarlo

zastosowanie zmiennej wizualnej, jakq jest przeZroczystosi ... . Zastosowanie tej zmiennej w opinii

Recenzentki jedynie w obszarze mapy, z pominiqciem legendy, wywolu.ie rozbie2noSi miqdzy

kolorystykE zastosowan4 do przedstawienia zasadniczei tre6ci na mapie a kolorystykq reprezentacjitei

tre6ci w legendzie".
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Ponadto dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS zwraca uwagq na warstwq jezykowq przedstawionych
dokument6w, wskazu.jqc na kilka blqd6w w celu unikniqcia ich w dalsze.l dzialalno6ci naukowej
Habilitantki.

Dr hab, Urszula Myta - Pietek, prof. U5 za najwa2niejsze rezultaty badai dr Anny Dmowskiej w
recenzowanym osiQgniqciu naukowym uznaje: i) wprowadzenie pode.i(cia geograficznego do analizy
przestrzenno-czasowe.i z162nicowania rasowo-etnicznej struktury ludnoSci, kt6re to podejScie zdaniem
Recenzentki umo2liwilo Habilitantce zbadanie prawidlowosci w r6inych skalach przestrzennych, ii)
wprowadzenie do literatury naukowe.i nowych, bardzo dyskusyjnych pojqd -,,krajobraz z16inicowania
rasowego" oraz ,,krajobraz rasowy". Podkre(la, ie nowatorstwo koncepcji - poza warstwq
terminologicznE - polega na tym, ie podczas analiz nie zachodzi koniecznosd podzialu obszaru na
mniejsze jednostki a wdroienie metody analizy krajobrazu rasowego w pakiecie raceland w
(rodowisku obliczeniowym R, dostarcza w pelni zautomatyzowany, kompleksowy schemat
przestrzenno-czasowej analizy iwizualizacji segregacii rasowej w 16inych skalach przestrzennych.

Prof. dr hab. Piotr Artur Werner w swojej recenz.ii zwraca uwage, Ze istotna jest chronologia publikacii
artykul6w uiqtych jako osiEgniqcie naukowe. PodkreSla, ,,2e kaidy nastqpny artykul wnosi zupetnie
nowq jako56 i nowe wqtki badawcze. Stwierdza, ie ,,wprawdzie metody wykorzystywane w konstrukc.ii
o96lnokrajowej siatki populacji USA sE znane i wykorzystywane od wielu lat, ale liczq siq
wysublimowane detale stosowanych przy tej okaz.ii metod transformacii cyfrowej: wykorzystanie
polqczonych zestaw6w danych satelitarnych dotyczqcych pokrycia terenu ora uiytkowania ziemi w
postaci jednej zmiennej pomocniczej w modelowaniu dazymetrycznym." Prof. dr hab. Piotr Artur
Werner zwraca uwage, 2e lokujqc przedmiot badari w kontekicie interdysc.yplinarnym, na gruncie
socjologii bardziej adekwatnym terminem wydaje siq pojqcie ,,pejzoZu etniczno-ndrodowoiciowego" .

Podkreila neutralno(i i obiektywizm podelscia badawczego Habilitantki. Zdaniem Recenzenta w
drugim artykule brak uszczeg6lowienia metodykisymulacji przestrzennej Monte Carlo. Jako integralnq
czqsa osiqgniqcia naukowego zdaniem prof. dr hab. Piotra Artura Wernera naleiy potraktowaa
Autoreferat - komentarz autorski do ryklu publikacji. W swoiej recenzji podkreila, 2e kolejne kroki
badawcze istale poszerzanie pola badawczego, iak iinstrumentarium wykorzystywanych metod,
pozwolity Habilitantce na uzyskanie imponujqcych wynik6w. Tym samym osiqgniqcie naukowe wpisuje
siq w nurt badah b ig doto, a watloiciq dodanE jest nowy wglqd w dane przestrzen ne: nowe propozycje
metodyczne konstrukcji map zr62nicowania rasowo-etnicznego i kra.jobraz6w rasowo-etnicznych.
Problematyka pod.iqta w cyklu artykul6w naukowych ma wsp6lczeSnie stale rosnqce znaczenie w
zwiEzku z nasileniem siq proces6w migraryjnych na jwiecie. Podkre6la teZ praktyczny aspekt
osiqgniqcia naukowego: uzyskanie konkretnego produktu kartograficznego ti. mapy cyfrowe.i
krajobrazu rasowo-etnicznego.

Prof. dr hab. Tomasz Przemyslaw ileszyriski w swojej recenzji przedstawia istotne wqtpliwo5ci
metodologiczne. Zwraca uwagq, 2e przestrzenno-czasowe analizy sq powszechnie wykorzystywane w
geografii ludnoSci stqd budzi Jego zdziwienie podkre(lane przez Habilitantkq nowatorstwo badaf. W
opinii Recenzenta rozszacowane dane tylko w ograniczonym stopniu pokazujE faktycznE strukturq i

koncentraciq ludnojci r6inych ras. W recenzji poddaje w wEtpliwoii czy,,generalnie grid 3Ox3O m
wyja6nia nam wiqcei, nii 6 mln,,blok6w" cenzusowych w sensie przestrzennego zr6inicowania.,,
Zwraca uwagq, 2e Jego ocena moglaby byi bardziej pozytywna, gdyby w ka2dym artykule
przedstawionym jako osiEgniqcie naukowe, w spos6b wyczerpu.jqry zostala opisana metodyka.

Do zalet przedstawionego,,gl6wnego osiqgniqcia" zalicza:
,, - nowatorski izaawansowany metodologicznie wklad w rozw6j narzqdzigeoinformatycznych, w tym
przygotowanie oryginalnego narzqdzia programistycznego do dezagregacji danych z duiego zbioru
jednostek przestrzennych wyiszego rzqdu do jednostek wysokorozdzielczych rastrowych i nastepnie
ich wizualizacji;

- stworzenie wstqpnych, kierunkowych podstaw do modelowania, klasyfikacji i modelowania w ten
spos6b danych spoleczno-ekonomicznych na niskich poziomach dezaBregacji przestrzennei. podstawy



te wymagaiq jednak wyeliminowania najwiqkszej w chwili obecnej wady przedstawionei koncepcji,
jakq jest probabilistyczna dezagregacja danych do mniejszych jednostek, nie oddajqca rzeczywistych

struktur przestrzennych, tj. zaludnienia 162nych grup spolecznych w danym miejscu;

- interesujEce, majqce duiy potencjal na przyszlo66 pol4czenie warsztatu metodologicznego i

empirycznego geografii fizycznej, geoinformac.li i geografii spoleczno-ekonomicznej, mogqce by6

przydatne zwlaszcza w rozwoju badaf krajobrazu kulturowego i geografii ludno(ci "kra.iobraz

demograficzny"."

Wir6d wad przedstawionego ,,gl6wnego osiEgniqcia" Prof. dr hab. Tomasz Przemyslaw Sleszyiski
wymienia:

,, - wspom niana iuz wy2ej probabilistycznq dezagregacje danych do mniejszych jednostek, nie oddajqcq

faktycznego miejsca zamieszkania itym samym ma.iEcE na razie male znacznie empiryczno-poznawcze
z punktu widzenia bada6 spolecznych;

- nieuprawnione przekonanie, ie podejmowane badania klasyfikacyjno-typologiczne na gruncie
geografii ludno(ci, w tym geografii etnicznej, sq nowatorskie, tj. wyrazona w Autoreferacie opinia,2e
,,gl6wne osi4gniqcie" stanowi postqp wlaSnie w badaniu struktur przestrzenno-etnicznych ludno(ci;

- w powyZszym kontek6cie slabe rozeznanie w historycznych i wsp6lczesnych badaniach
przestrzennego z16inicowania etnicznego oraz segregacii i polaryzacji spolecznej (socjologia, geografia

cztowieka);

- raczei uzupelniajQcy, nii odkrywczy wptyw na rozpoznanie cech struktury przestrzenno-etnicznej

ludnoici w Stanach Zjednoczonych, a w skali szczeg6lowej jest to nawet moiliwe do podwa2enia.

W podsumowaniu swojej recenzji stwierdza, 2e ,,w sumie ocena gl6wnego osiqgniqcia jest zloiona. Z

punktu widzenia rozwoju geoinformatyki wida6 wyrainie rozw6j metodologiczny i wklad w te
subdyscyplinq oraz doskonale przyBotowanie warsztatowe Habilitantki. Jednak z punktu widzenia
geografii ludnoSci iest to w sumie pomyslowa, moze nawet blyskotliwa, ale na razie umiarkowanie
udana implementacja metod dazymetrycznych. tEczna ocena iest w sumie minimalnie pozytywna,

przede wszystkim z tego powodu, 2e na calo56 osiegniqcia nalezy spojrzei interdyscyplinarnie, czy tei
tra nsdyscyplinarnie".

ocena pozostalego dorobku naukowego i aktywnoSci naukowo-badawczej

Dorobek publikacyjny dr Anny Dmowskie.l, nie wliczajqc ocenianego osiEgniecia naukowego liczy

tacznie 14 prac (12 artykul6w i 2 rozdzialy w monografiach naukowych). Z tego 2 prace sQ samodzielne,

w 6-ciu Habilitantka jest pierwszym autorem a w pozostalych 6-ciu iest na dalszych mieiscach.

Zdecydowana wiqkszo(i prac (10), powstala po otrzymaniu stopnia doktora jest w iqzyku angielskim.

Opublikowano je w czasopismach z lF (8 pozycji, m.in. Proceedings of the National Academy of
Sciences, Aplied Geogra phy, Computers, Environment and Urban Systems). Ponadto dr Anna Dmowska

wykazuje 14 abstrakt6w, niekt6re liczE do 4 stron. Dr hab. Urszula Myga-Piqtek, prof. US stwierdza, ie
anglojqzyczne czasopisma w kt6rych publikuje Habilitantka ,,nale2q do wiodqcych czasopism
(wiatowych z zakresu nauk o ziemi i6rodowisku o wysokich parametrach bibliometrycznych, a dwa

polskie takie stanowiE czol6wkq czasopism geograficznych. Ponadto zwraca uwagq na wysoko

indeksowane abstrakty konferencyjne. stwierdza, 2e dorobek publikacyjny sta nowiqcy tlo do gl6wnego

osiqgniqcia naukowego.iest imponujqcy i zwarty tematycznie. calkowity lF dla dodatkowego dorobku

wynosi 30,169, a suma punkt6w MNiSW 644. Zdaniem dr hab. Urszuli Mygi-Pietek, prof US takie

wskaZniki mogq by6 uznane za rekordowe.
W opinii prof. dr hab. Tomasza Przemyslawa Sleszyriskiego,,pozostale dokonania Habilitantki

(poza 916wnym osiEgniqciem naukowym) ocenia nale2y do5i umiarkowanie. zwraca uwagq

stosunkowo mala liczba prac i koncentrowanie sie w ostatnich latach na iednym, bardzo wqskim

zagadnieniu - wykorzystaniu metody dazymetrycznei do rozszacowywania ludno6ci, a nastqpnie

poszukiwa6 prawidlowoSci w tak obliczonym rozmieszczeniu. Prace Habilitantki majQ tei do(6

umiarkowane oddzialywanie, co m02e wynikai z silnej monotematyczno(ci badawczej. Na wy162nienie



zasluguje natomiast bardzo dobra wsp6lpraca miedzynarodowa co podkre5la r6wniei w swoiej
recenzji dr hab. Beata Konopska, prof. UMCS. Stwierdza, ,e Habilitantke "cechu.je du2a swoboda w
poruszaniu siq w obszarze miqdzynarodowym. Widoczne jest to przez pryzmat publikacji i wystQpief
konferency.inych." W okresie przed uzyskaniem stopnia doktora Habilitantka brala udzial w 6

konferencjach o96lnokrajowych prezentujqc 3 referaty i 5 poster6w natomiast w okresie po uzyskaniu
stopnia doktora brala udzial w 12 miqdzynarodowych oraz l 0g6lnokrajowej konferencji, prezentujqc
8 referat6w i5 poster6w. Dr hab. Urszula Myga-Piqtek, prof. US podkre(la w swojej recenzji duiE
aktywno5d konferencyjnA Habilitantki.

Dr Anna Dmowska byla kierownikiem 1 projektu ,, Funkcjonowanie itypologia geoekosytem6w
w zlewni g6rnej Parsqty (Pomorze Zachodnie) w latach 2009-2012 oraz brala udzial w realizacji
programu H1 (Wody powierzchniowe - rzeki) w ramach ZMSP w roku 2009. Ponadto brala udzial w
licznych warsztatach i szkoleniach.

W opinii dr hab. Urszuli Mygi - PiQtek, prof. US slabym punktem dzialalnoSci Habilitantkijest
wsp6lpraca z otoczeniem spolecznym igospodarczym, co moie wynikad z problematyki metodycznej
jakq sie za.imuie.

Dr Anna Dmowska prowadzila kilka kurs6w i szkolei z praktycznego wykorzystania narzqdzi
GIS i metod statystycznych, trzykrotnie byla opiekunem roku studenckiego, czlonkiem 3 komitet6w
organizacyjnych, wykonala 8 recenzji artykul6w naukowych dla znaczqcych miqdzynarodowych,
interdyscyplinarnych czasopism. W latach 2008-2011 byla czlonkiem Stowarzyszenia Geomorfolog6w
Polskich.

Dzialalno(6 dydaktyczna Habilitantki zostala oceniona pozytywnie, iedynie zwr6cono uwagQ na

niewielkie do(wiadczenie Habilitantki w zakresie prowadzenia prac dyplomowych, przy du2ej rolijako
recenzenta prac. To niewielkie zaangaiowanie Habilitantki w prace z magistrantami dr hab. Beata
Konopska, prof. UMCS tlumaczy,,du2ym obciqieniem godzinowym, wykraczajqcym rokrocznie mocno
powyzej pensum."

We wnioskach koicowych Recenzenci jednomySlnie rekomendowali Radzie Naukowe.l
Dyscypliny nauk o Ziemi i lrodowisku Uniwersytetu im A. Mickiewicza w Poznaniu poparcie wniosku o
nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Annie Dmowskiej w dziedzinie nauk Scislych i

przyrodniczych, w dyscyplinie nauki o Ziemi i6rodowisku.

W trakcie posiedzenia Komisji habilitacyjnej wszyscy Recenzenci podtrzymali opinie zawarte w
recenzjach. R6wnie2 pozytywnie o osiqgniqciu naukowym Habilitantki oraz jej sylwetce wypowiedzieli
siq pozostali czlonkowie Komisji (Protok6l w zalqczeniu).

PrzewodniczEca Komisji
(prof. dr hab. Elibieta Golata)
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