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UcnwAr,^q,

Komisji Habilitacyjnej powolanej w dniu 4 marca 2013 r. przez Centraln4 Komisjg do Spraw
Stopni i Tytul6w, na podstawie art. l8 a ust. 5 Ustawy 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 p6iniejszymi zmianami), w brzmieniu ustalonym Ustaw4 z dnia l8 marca 20ll r. (Dz.
U. Nr 84,p2.455) w sprawie:

przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr Dariusza Stgpifskiego, wszczgtego
w dniu 6 lutego 2013 r. w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

$ 1

Komisja, dzialaj4c zgodnie z ww. ustaw4, w oparciu o rozporz4dzenie MNiSzW
z dnia 22 wrzeSnia 20ll r. w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania
czynnoSci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym orazw postgpowaniu
o nadanie tytulu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) i stosuj4c kryeria zawarte w
Rozporz4dzeniu MNiSzW z dnia I wrzeSnia 20II r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), na
posiedzeniu w dniu 18 kwietnia 2013 r., w kt6rym tczestniczylo 6 szeScioro czlonk6w
Komisji, w glosowaniu jawnym jednogloSnie (w tym 6 glos6w ,,2a";0 glos6w ,przeci#'; 0
glos6w ,,wstrzymujg sig") podjgta uchwalg popieraj4cq wniosek o nadanie stopnia doktora
habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia Panu dr Dariuszowi
Stgpifskiemu - adiunktowi w Katedrze Cytofizjologii Wydziatu Biologii i Ochrony
Srodowiska Uniwersytetu L6dzkiego.

$ 2

Integraln4 czgficiq niniejszej uchwaly jest zal1cznik stanowi4cy jej uzasadnienie.

$ 3

Komisja przekan$e niniejsz4 uchwalg Radzie Wydzialu Biologii
Uniwersytetu tr 6dzkiego

prof dr hab. Tomasz Twardowski - Przewodnicz4cy Komisji

dr hab. Zdzislawa Romanowska-Duda, pfof. UL - Sekretarz

prof dr hab. Zofraszweykowska-Kulirlska - Recenzent fill

prof dr hab. Jolanta Maluszyriska - Recenzent *

prof dr hab. Barbara Gabara - Recenzent..

prof dr hab. Janusz Maszewski - Czlonek

dr hab. Dariusz Smoliriski, prof UMK- Czlonek Komis

* ze wzglgdu na stan zdrowia obecno66 byla niemoZliwa

fux;*d



L6d2,l8 kwietnia 2013 r.

Ztn4czxtrc

do Uchwaly podjgtej przez Komisjg Habilitacyjn4 powolan4 w dniu 4 marca 2013 r. przez

Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytut6w w celu:

PRZEPROWADZENIA POSTQPOWANIA O NADANIE STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

W DZIEDZINIE NAI]K BIOLOGICZI{YCH W DYSCYPLINIE BIOLOGIA

P,rrrlu DR DARrus zow r SrnpN sxmvru

ZI.Rys NAUKowEJ SYLWETKI IIANTT,ITANU

Dr Dariusz Stgpinski jest absolwentem pigcioletnich studi6w stacjonarnych na kierunku

chemicznym Wydziatu Matematyczno-Fuyczno-Chemicznego Uniwersytetu Mikolaja

Kopernika w Toruniu. Pracg magistersk4 pt. ,,Udzial enzym6w hydrolitycznych

w regulacji poziomu wolnego IAA we wczesnych stadiach rozwojowych kukurydzy''wykonywal

w Katedrze Biochemii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi tego samego uniwersytetu.

Studia ukoriczyl i tytul magistra chemii uzyskal w 1992 r. W 1995 r. rczqczql naukg na

Stacjonarnym Studium Doktoranckim Fizjologiczno-Mikrobiologicznym na Wydziale

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu tr-6dzkiego. Rozprawg doktorsk4 pt. ,,Cytofizjologiczne

obserwacje zmian spowodowanych dzialaniem niskiej temperatury w korzeniachsoi (Glycine max

(L.) Merr., odm. Aldana)" wykonal pod opieka naukow4 prof. dr hab. Marii Kwiatkowskiej

w Katedrze Cytofizjologii Uniwersytetu tr 6dzkiego. Dysertacja ta zostala wyr62niona.

Stopieri doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, o specjalno6ci cytofzjologia uzyskal w

2000 r. Bgd4c jeszcze sluchaczem tego studium D. Stgpiriski zostal zatrudniony na stanowisku

naukowo-technicznym w niepehrym wymiarze godzin, a w 2000 r. na stanowisku asystenta

w Katedrze Cytofizjologii Utr, natomiast od 2001 r., po przeprowadzeniu postgpowania

konkursowego, do chwili obecnej pracuje jako adiunkt w tejZe Katedrze.

Uwacr oG6LNE

Komisja zapoznala sig ze wszystkimi dokumentami dotycz4cymi postgpowania

habilitacyjnego dr D. Stgpiriskiego: (1) autoreferatem, (2) wykazem opublikowanych przez

Habilitanta prac naukowych, komunikat6w zjazdowych" informacjami o dorobku



dydaktycznyrrl organaacyjnym i popularyzatorskim oraz wsp6lpracy migdzynarodowej, (3)

kopiami publikacji stanowi4cych wskazane przez Habilitanta gl6wne osi4gnigcie naukowe,

(4) informacjami bibliometrycznymi na podstawie bazy Web of Science, (5) kopi4 dokumentu

stwierdzaj4cego posiadanie stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie biologii oraz z (6)

opiniami o pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej Habilitanta przygotowanymi przez

Recenzent6w powolanych w postgpowaniu habilitacyjnym - (1) prof. dr hab. Zofrg

Szweykowsk4-Kuliriskq, (2) prof. dr hab. Jolantg Maluszyrisk4 oraz (3) prof. dr hab. Barbarg

Gabara.

Komisja stwierdzila, ze dokumentacja wniosku zostala przygotowana zgodnie

zwfiycznymizawartymiw Ustawie zdnial4marca2003 r. o stopniach naukowych i tyule

naukowym oraz o stopniach i tyule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, pz. 595, ze zmianami

Dz. U . z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr I 82, poz. 1228 oraz

Dz.U. z20ll r. Nr 84 pz455) i od strony formalnej nie budzi zastrzehen.

Opinie trzech recenzentek, obejmuj4ce zar6wno oceng gl6wnego osi4gnigcia

naukowego dr Dariusza Stgpinskiego przedstawionego w formie monotematycznego cyklu

publikacji, jak r6wnie2 Jego aktywnoSci naukowej oraz dorobku dydaktycznego,

organizacyjnego i popularyzatorskiego, s4 pozytywne ocenione i zawieraj1 poparcie wniosku

o nadanie dr D. Stgpiriskiemu stopnia doktora habilitowanego.

Ocnxl osr4cNlqclA NAUKowEGo pRZEDsrAwroNEGo w posrAcr MoNorEMATyczNEGo

CYKLU PUBLIKACJI

Przedstawiony przez Habilitanta do oceny cykl oryginalnych, tematycznie sp6jnych prac

naukowych, stanowi4cy gl6wne osi4gnigcie naukowe pt. ,,Morfologiczna i cytochemiczna

araliza j4derek w kom6rkach merystem6w korzeniowych siewek Glycine max poddanych

dzialaniu stresu chlodu (10 "C) oraz podczas przyrvr6cenia optymalnej temperatury wzrostu

(25 oC)" sklada sig z siedmiu autorskich prac opublikowanych w latach 2008-2012.

Publikacje te ukazaly sig w jgzyku angielskim w czasopismach z tzxtr. listy filadelfijskiej o

zasiggu migdzynarodowym. Wsp6lczynnik IF tych prac wynosi od 1,426 do 2,838

(sumaryczny IF 12,573, z roku opublikowania) oraz liczba punkt6w MNiSW mieSci sig

w granicach od l5 do 35 (sumarycznaliczba punkt6w MNiSW I57, z roku opublikowania).

Liczba ich cytowan na podstawie bazy Web of Science wynosi 9. Jednak nisk4 liczbg

cytowari, jak zatwaha prof, Szweykowska-Kuliriska, mole t\umaczyt fakt, i2 cztery z tych

prac s4 bardzo aktualne, gdy? ukazaly sig w 2012 r. Dr Dariusz Stgpinski jest jedynym



autorem tych prac, z czego wynika, 2e samodzielnie realizowal wszystkie etapy powstawania

powylszych artykul6w naukowych. Prof Szweykowska-Kuliriska nrnaca uwagg na to, 2e

jednoautorskie publikacje w przypadku prac eksperymentalnych s4 niezwykle rzadkim

zjawiskiern Fakt ten budzi w opinii Komisji zar6wno uznanie, jak i sktania do formulowania

pytan o prryczpg braku wsp6lpracy.

Tematyka prac stanowi4cych gl6wne osi4gnigcie naukowe Habilitanta skupiala sig

wok6l reakcji j4derek w kom6rkach merystem6w korzeni u Glycine max, na chl6d, tj.

temperaturg 10"C orazW przywr6ceniu temperattry optymalnej dla wzrostu i rozwoju soi, tj.

25oC. Obiektem badari byly kom6rki merystem6w wierzcholkowych korzeni, kt6re posiadaj4

w j4drach interfazowych jedno duZe j4derko. Jak dowiodty badania na przestrzeni ostatnich

lat, j4derka s4 miejscem nie tylko biosyntezy podjednostek rybosomowych, ale petni4 r6wnie2

funkcje mri4zane z regulacjq innych, waznych proces6w kom6rkowych. Wiele z tych

proces6w jest jeszcze malo poznanych. Dlatego podjgcie badari m,i1zanych z dynamik4

zmian morfologicznych, skladu i aktywnoSci j4derek w odpowiedzi rn bodfice zewngtrme

oraz z funkcj4 j4derek wydaje sig w pehri uzasadnione i bardzo waine.

Do najwa2niejszych i intryguj4cych osi4gnig6 Habilitanta prof. Saveykowska-

Kuliriska zalicza,,stwierdzenie po raz pierwszy u roSlin obecnoSci ubikwityny i proteasom6w

w wakuolach j4derkowych, co niesie w sobie du2y element nowoSci naukowej". Ponadto,

prof. Gabara uwaha,2e jednym z cenriejszych osi4gnig6 Kandydata jest wskazanie na now4,

nieznanq, dot4d, rolg wakuol j4derkolvych w magazynowaniu i sekwestracji niekt6rych

metabolit6w w tym element6w UPS (ubikwityna proteasom).

Do pozostabch osi4gnigi Habilitanta recenzentki zaliczaj1, a prof. Maluszyriska i

prof Gabara szczeg6lowo wymieniaj4: scharakteryzowanie gatunkowo specyficznych cech

morfologicznych j4derek oraz wykazanie dynamicznych zmian w strukturze j4derek w

odpowiedzi na zmiany temperatury; wykazanie, 2e w j4drach kom6rek soi zachodz4

epigenetyczne modyfikacje chromatyny, a tym samym zmiana kondensacji chromatyny;

opisanie mode lu powstawania wakuo I j 4derkowych.

Ponadto, prof. Gabara sugeruje, 2e dodatkowym potwierdzeniem wra2liwoSci

kom6rek soi na chl6d moglyby by6 ciala Cajala, kt6rych liczba znaczqco wuasta w

warunkach stresu; cial tych Habilitant nie analizowal.

Recenzentki stwierdzajq,, 2e przedstawione do oceny prace dostarczaj4 cennych,

interesuj4cych i nowatorskich informacji o reakcji j4derek na stres i skutkach jego

przemijania i stanowi4 istotny wklad w zrozumienie struktury i funkcji j4derka w kom6rkach

roflinnych. Ponadto prof, Szweykowska-Kuliriska uwaia, 2e ,,prace s4 solidne



i niekt6re z nich sq rzeczryiScie ciekawe i nios4 ze sob4 element odkrycia naukowego".

Jednak2e r6wnoczeSnie zatwaia,2e ,,prace moglyby byd ciekawsze, bogatsze w informacje

i lepiej opublikowane, gdyby Autor nie ograniczal sig jedynie do klasycznych technik

badawczych, a w przyszloSci powinien nawiqzaf wsp6lprac9 z grupami badawczymi

stosuj4cymi nowoczeSniejsze metody''. Z kolei Prof Maluszyhska zvvraca uwagg na

starannoSi przygotowania i wysok4 jakoSi dokumentacji naukowej, Swiadcz4c4 o dobrej

zrajomo5ci komputerowej aro'lizy obrazu i o dobrej umiejgtno3ci preparatyki mikroskopowej.

W poosuvrowAt\ru: Komisja stwierdza, ze osi4gnigcie naukowe przedstawione w postaci

monoternatyczrLego cyklu publikacji ,,Morfologiczna i cytochemiczna analiza jqderek w

lam6rkach merystem6w korzeniowych siewek Glycine max poddanych dzialaniu stresu

chlodu (10 "C) oraz podczas pnywr6cenia optymalnej temperatury uzrostu (25 "C) " Pana

dra Dariusza Stgpinskiego w pehri odpowiada wymogom stawianym kandydatom do stopnia

naukowego doklora habilitowanego nauk biologiczrych w dyscyplinie biologia.

Ocnxl AKTYwNoScI NAUKowEJ

Dorobek naukowy dr D. Stgpiriskiego po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 29

publikacji w tym siedem prac stanowi4cych osi4gnigcie naukowe, bgd4ce przedmiotem

postgpowania habilitacyjnego. 26 publikacji to oryginalne prace eksperymentalne w jgzyku

angielskim, z kt6rych 24 zostaly opublikowane w czasopismach znajduj4cych sig w bazie

Journal Citation Reports (JCR), jeden artykul przegl4dowy w j. polskim (dodatkowo

przetlumaczony na j. angielski) oraz rozdzial w anglojEzycznej ksi4zce. Sumaryczny

wsp6lczynnik IF dla tych prac wynosi 33,016, a liczba punkt6w MNiSW - 449. Pan dr

Stgpiriski jest wsp6lautorem 18 spo5r6d tych artykul6w, a w pozostalych (11) jest jedynym

autorem. Prace te zostaty zacytowane 59 razy, a Indeks Hirscha lH:4.

Ponadto, wyrazem aktywno6ci naukowej Habilitanta jest przedstawienie wynik6w

badari na 14 konferencjach, w tym na 4 konferencjach migdzynarodowych; cztery

streszczenia komunikat6w zostaty opublikowane w czasopismach indeksowanych.

Pan Dr D. Stgpinski w ci4gu dotychczasowej swojej kariery naukowej kierowal

jednym grantem MNiSzW i uczestniczyLw realizacji dw6ch projekt6w finansowanychprzez

KBN jako gl6wny wykonawca. Habilitant potrafi z sukcesem przygotowai projekt badawczy,

a tym samym uzyskai Srodki finansowe na badania naukowe.



Pneglqd dorobku naukowego Habilitanta wskazuje, 2e opr6cz badari przedstawionych

w ramach osi4gnigcia naukowego, uczestniczy r6wnie2 w pracach zespolowych, ntiqzanych

nad spermiogenezq u roSlin nihszych, poznawaniu struktury i funkcji lipotubuloid6w -

unikatowych struktur wystgpuj4cych w kom6rkach epidermalnych nadziemnych organ6w

niekt6rych roSlin. Badania tych struktur s4 realizowane w ramach Sieci Mechanizm6w

Ruch6w Kom6rkowych, MOBILITAS. PowyZsza dzialalnoSi eksperymentalna reprezentuje

szeroki zakres naukowy i obejmuje: biologig kom6rki, fizjologig, biochemig oraz elementy

cytogenetyki roSlin.

Recenzentki stwierdzily, 2e dorobek jest znacz4cy, a Habilitant wykazal sig wysok4

aktywnoSci4 naukow4, wystarczaj4cqby ubiegad sig o stopieri doktora habilitowanego. Pani

prof, Maluszyriska dodaje, Ze jest On ,,wysokiej klasy specjalist4 z zal<resnt biologii kom6rki,

a prowadzone badania mieszcz4 sig w nurcie aktualnych problem6w z tego zakresu".

W podsumowaniu: Komisja stwierdza, ze aktywno6i naukowa dr Dariusza Stgpiriskiego

spehria wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych

w dyscyplinie biologia, a dorobek naukowy Kandydata wnosi istotny wklad w rozw6j

podstawowych nauk biologicznych, w tym biologii kom6rki roSlinnej oraz biologii stresu

abiotycznego.

Ocrxl DoRoBKU DyDAKTyczNEGo r popuLARyzAToRSKIEGo oRAz wspOLpRACy

MT4DZYNARODOWEJ

Doktor Dariusz Stgpinski jest cenionym i wykwalifikowanym nauczycielem

akademickim w zakresie biologii kom6rki oraz botaniki og6lnej. Prowadzi zajgcia

dydaktyczne na kierunku biologia na studiach stacjonamych i niestacjonarnych. Ponadto

opracowal cykl wyklad6w pt. ,,Epigenetyczna regulacja proces6w metabolicznych".

Habilitant byl opiekunem czgSci eksperymentalnej kilku prac magisterskich oraz sprawowal

opiek4 podczas praktyk studenckich. Obok akademickiej dzialalnoSci dydaktycznej, dr D.

Stgpirlski aktywnie uczestniczy w promocji macienystej Uczelni bior4c tdzial w tr-6dzkim

Festiwalu Nauki.

Habilitant aktywnie wl4cza siQ w dzialalnoSd na rzecz Uczelni i Wydziatu,

uczestnicz4c w przetargach dotyczqcych aparatury do wlposazenia Katedry Cytofizjologii,

bgd4c czlonkiem Wydzialowej Komisji Rekrutacyjnej dla kandydat6w na kierunek biologia.

Ponadto byl Czlonkiem Kolegium Elektor6w Utr- oraz Czlonkiem Wydzialowej Komisji



Wyborczej do KBN. Bral czynny :udzial w organizowaniu dw6ch krajowych konferencji.

Prof Szweykowska-Kuliriska oraz prof, Maluszyriska zwracaj4 uwagg, 2e brak sta?y

podoktorskich za granic4 i w kraju jest niekorzystny dla og6lnej oceny dzialalnoSci naukowej

Habilitanta. Recenzentki wskazaly na koniecznoSd rozwinigcia wsp6lpracy przez Habilitanta

z innymi oSrodkami naukowymi, w tym zagranicznymi, co wzbogaci Jego warsztatbadawczy

i ulatwi publikowanie prac w lepszych czasopismach. Jednakhe zarntt niklej wsp6lpracy i

braku stazy nie wplywa na ostatecmq, pozytywn4 oceng dorobku Habilitanta.

W ponsuuowANlu: Komisja stwierdza, Ze oceniany dorobek dydaktyczny i popularyzatorski

odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom do stopnia doktora habilitowanego nauk

biologicznych w dyscyplinie biologia.

WNrosnr KoNcowY

Komisja Habilitacyjna stwierdza, 2e osi4gnigcie naukowe zatytulowane ,,Morfologiczna i

cytochemiczna analiza jqderek w kamfrknch merystem6w korzeniov,ych siewek Glycine max

poddanych dzialaniu stresu chlodu (10 'C) oraz podczas przywr6cenia optymalnej

temperatury vzrostu (25 "C) " stanowi istotny wklad w rozw6j wiedzy o biologii kom6rki

roSlinnej oraz reakcji roSlin na Srodowiskowy stres abiotyczny, a calkowity dorobek naukowy

wskazuje na wysok4 aktywnoS6 naukow4 Habilitanta. AktywnoS6 ta oraz dzia\alnoSi

dydaktyczna i popularyzatorska, dr D. Stgpiriskiego spehriaj4 wymogi okreSlone w art. 16

ustawy z dnia 14 muca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz.

1365, Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 1 82, poz. 1228 oraz Dz. U. z 20ll r. Nr 84 poz.

455). Czlonkowie Komisji przedkladaj4 Radzie Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska

Uniwersytetu L6dzkiego podjgt4 uchwalg popieraj4c4 wniosek o nadanie Panu dr

Dariuszowi Stgpirfiskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk

biologicznych w dyscyplinie biologia.

tr 6d2, dnia l8 kwietnia 2013 r.


