
7'ałąeznik
do Uchwały podjętej w daiu 6 listopada 2018 r. przę.zKomisję Habilitacyjną powołaną w dniu
3 września 2818 t. pt7śz Cerrtralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów w celu
pneprowadzenir postępowania habilitacyjnego doktor Anety Rogalskiej w dziedzinie
nauk biologicznych w dyscyplinie biofnykałrsr,u$qa w driu 15 młia 2o1t r.

Posiedzenie Komisji Habilitacyjnej odbyłg się 6 listopada 2018 r. 'w formie
wideokonferencji w pełnym składzie: Pnewodnicąca Komisji - prof dr hab. Wiesława
Jarmuszkiernricz _ Uniurersytet im. Adama Mickieuricza w Poznanią Sekretarz Komisji _ dr
hab' Katarzyna Miłowska _ UniwersyHt łśńzkł (tlŁ} Recenzent - prof dr hab. Krystyna
Michalak _ Uniwasytet Medyczny im. Piastów Slą*kich we Wrocta*ią Rocenzerrt _ prof. dr
hab. }ózef D'ek - Uniwersytet Jagiełlonski w Krakowią Recenzerfr - dr hab. Jaromir
Michałowi łz _UŁ, Członek Komisji - prof. dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń - Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej ur Lublinie, Cźonek Komisji - prof dr hab. Katarzyna lVoźniak -
IJŁ.

1. Sylwetka Ełbilitantki
Dr Aneta Rogalska uzyskałatytuł magistra biologii w specjalnosci biochsrniaw 2oo4 r.

na Wydziale Biologii i ochrony Srodowiska (BioS} UŁ. w ŻaO4 r. Habilitantka zostda
słuchaczką Stacjonarnego Studium Doktoranckiego CytogeneĘki, Genetyki Molekularnej i
Radiobiologii {JŁ. w 2009 r. uzyskała stopień do**ora nauk bioĘiczrrych w dyscyplinie
biofizyka na podstawie rozptałły do**orskitj pt- 

''Irdukcja apoptozy pr"śz, aklarubicynę w
nowotworowych kornorkach As4g,}JiepClŻ ii['dcF-r" pod kierunkiem prof dr hab.
ZoftiJóz'/itak.

Dr Aneta Rogalska pr7-sz okres trzwh miesięcy ęł 2ffi7 r. jako asystent w
ZakJadzie Toksykologii i Kancerogenezy Instytufu Medycyny Pracy w ł-odĄ następnie jako
asysterrt w Katdrze Ternrobiologii {abecnie Katdra Biofizyki Medycznej) UŁ, a w 2009 r.

awansowała na stanowisko adiunktą na ł*or5m pracuje dg chwili obecnej.

2. ocena form*Ina nadesłanycb materialóx
Komisja l{.abilitacyjnz zaparała się z materidami dotyeąeyrri postępowania

habilitacyjnęo: 1) wnioskiem do Ce*ratnej Komisji g prryowaś7ffiię postępowania
habilitacyjnegą 2) potwierdzoną kopią dyplomu doktora nauk biologlcznych r'r zakręsie
biofizyki' 3) autoreferatern w językg polskim i angielskirn, 4) rrykazem opubliko:nranych prac
naukowych oraz informasji o osiągnipiach dyda*tycznycĘ wspó$racy naukowej i
popularyzacji nauĘ 5} oświadczeniami wspołautorów rnac stanowiących osiągniecie
naukow€, 6} pracami stanorriącymi osiągnięcie *aukową otaz 7, innymi pracami
stanowiącyrni pozost*y dorobek *ar*oury Hebilfu aatki.

Komisja stwierdzą ze dokumentacja wniosłu z;olstil* przygotłrwana zgodnie z
wytycznymi z-awartymi w Ustawie z dfńa 14 marca 28o3 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym orłtz o sfopniach i tytułe w zakresie sztuki {Dz U. z 2077 r" psa 1789.) oraz
przepisami szez.ą&łowymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z tlrłita 19 stycmia ŻłŁ8 r" w sprawie szczegołowęo rybu i warunków
przeprowadzania czynności w przewodach do**{'rskicb; lł. postępowanip habili*cyjnym oraz
w postępowaniu o nadanie Ąrh}łu profesora (D". U. z2ol8 r., pz.26l).

Wszystkie recenzje są pozyfywn€ i końcą się poparciem wniosku o nadanie dr Anecie
Rogalskiej stopnia do**ora habilitorran*go w dziedzinie gauk bioĘicznycłq w dyscyplinie
biofizyka. Ponadtą jeden z Rwerutntów - prof. dr hab. Krystyna }vfichalak wnioskuje o
stosowne wyróanienie. Pisemną opinię popierająą wniosek dr A*ety Rogalstiej złazyłatakŻe
prof. dr hab. Martyna Kandefa-$zer*zeĘ Człof* Komisji.
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3. ocena osiągnięcia naukowęo plzedstawi,onego w postaci sp,ójnęo tcm*Ęcznie cyklu
publikecji

Na osiągnięcie naukowe dr Anety Rogalskiej zatytłłłowarre .Epotilo*y j*ko nowa
klasa inhibitorów wrzeciona kariokineĘcznego _ molekularne mechanizmy działania i
rola w chcmio*crapiiT składa się osiem oryginalnych prac dofiĄńadczalnycŁ opublikowanyctl
w latach 2a1?.-2g17 maz jedna ptffia przng}ądowa z 2818 r. łYszystkie prase *.uały się w
czasopismach znajdujących się w bazie Jołłrrul Citatton Reął<łrts (JCR) a ich wspołczynnik
oddńaĘwańa{impctfactor,IF) wynosi 2,E-3,2.łącany IF pblikacji wchodąrych w skład
osiągnięcia naukowego wynosi ŻŻ,5, aliczbapunktów MNisw * 225. Prace wchodące w skład
osiągnięcia dr Anety Rogalskiej były cytowane 35 razy. Są to prace wieloautorskie

{2-7 autotów). Rrcenzenci zgodnie potwierdziłi wiodący udział dr Anety Rogalskiej w
powstaniu prac 'wchodąpych w skład osiągoięcia. Jak wynika z zdątzonych oświadczefł
pozostĄch współautorów, Flabilitarrtka była ałrtorem (7 pras} lub współautorem (2 prace)
założeibadwłcrych oraz pdniła wiodącą rolę w dossńadczęą ich interpretacji
oraz przygotowa*iu rnarruskryptów. Eabilitłntka jest pierwszym arrtorern we wszystkich 9
pracach i jednoczesnie autorem korespondencyjnym w 8 spośród nich. IŁbilitantka oceniła
swój wkład w połvstanie prac stanowiącythosiągnięcie narrkowę na45_87Ya"

Celem badarĄ dr Anety Bo$lskiej opisanych w cyHu prac stan*:rĘcych osiągnięcie
naukovre było określenie molekularnych mechanizmów ózińana epotilorńw w komórkach
raka jajnika i raka wątroby. Epotilony fra}gą óa ń$ów makrolidowych posiadających
zdolnoŚć do oddziaływania z mikrotuh'ilami- obydwa rodzaje wspmnianych nowotworów
złośliwych ą nowotworami o złym rokowaniu, przde vrszystkim z u'wagj na występowanie
opornoŚci na leki stosowane rv ich chemioterapii w łm leki oddziałująca w komórce z
mikrotrrbulami - taksary {np_ pakliłaksel - PTx)" Epotiłony, podobnie jak taksany, są
inhibitorami depolimeryzacji mikrotubul. Dr Aneta Rogalska zaijęła się w swojej pracy
badaniem moldarlarnych aspektów wpływu dff&h epotilołóą Epo A i Epo B, na ludzkie
komorki nowotę'orowe raka jajnika (linie: ov-ffi i sl(,ov-3\ araz dla porównania na
prawidłowe mysie komórki jajnika (linia MMl4.ov) . Zvłiąz}<tte, podobnie jak taksany, wiązą
się z podjednostĘ p tubuliny i dlatego wpływ epotilonów na kornórki Rorarotworowe
porownywany był z działaniem paklitaksełu. }Łbititantka badała równiez $dyw następujących
kombinacji leków: antracyklinowy anfybioĘk (WP63l) w połączeniu z F;pB oraz lek
przeciwcukrzycowy - metformina w pdączeniu z EpoA Połączony vyp}yw ęotilonu A i
metforminy przd€$fourafiy zosfd równileŻ wobec fudd<ictł komórek raka wątroby (linia
HepG2). Badania muaĘ na celu pozrranie molelłularnych mechanizrnólr cytotoksycznego
wpływu samych epotiłonow araz pzrclrtłę ich działania $/ połączeniu z innymi lekami na

komórki raka jajnika i w{roby_ Zastosoł*.anie kombinacji lekóvr przy' ich spodziewanym
synergicznym działaniu może przycrynić się do możliwęo obniżełia dawki lekow
cytostatycznych stosowanycb w terapii.

Najważniejsze osiągnipia naukowe przedstav*ione w pracach stanowiąpych podstawę
do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego to:
1. Wykazalie, źrc ęotilony ą cytotoksyczrre i genołoksyczne w komórkach linii raka jajnika i

wątroby.
2. określenie rodzaju śmierci komórkowej przez badane zvłiąz]<l, orae ich

kombinacje. Komórki nowotworowe jajnika gn*y tła óroózę apfiozy .

3. Wykazanle, że baóałe zlńązki w mniejszym stopniu vszkaórują prawidłowe komórki
jajnika niż stosowany lek przeciwnowotworoury - paklitaksel.

4. odkrycia, b badane ęotilony w kombinasji z aatracykliną \łrPó31 lub metforminą
zastosowane vl $ęzeniacb wbtokeycznycb łlalją silniejsze dńałante przeciwnowotworowe
niż pa1edyneza stosowane z-iliązkl.
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Wszyscy rg,enzelsi uz'nali osiągnięcie naukowe dr Anety Rogalskiej z.a bardza
wartościowe nal'rkowo, stanowiące oryginalny i nowatorski wHad w poglębienie wiedzy na
temat inhibitororr wrzrcioqa kariokineĘcznego i ich zastosowania w chemioterapii
nowotworów.

Prof. dr hab. Krystyna lvfichalak podlreśliłą że wyniki badań uzyskane przez dr A'.

Rogalską ,'wniosĘ ncwą wied'ę na temat działania ptilorńw na komórki raka jajnika otaz
raka wątroby. PozwolĘ wskazać nielcóre molekularne szlaki prowadące do niszczenia tych
komórek. Za sz*,zęólaie interesujące Paai Recenzent uz.nała wyniki badań nad kombinacją
epotilonow z lekiem przeciwno*słrofowym z grnpy antracyklią a takźe z metforminą''.
Badania tewykazały bowiem in vitro wżsą cytotolsycznośń nrŻ paklitaksel w stosunku do
badanych komÓrek nowotworowych i mniejszą od nięo cytotoksycznosc w stozunku do
komórek prawidłowych.

Dr hab. Jłromir Michałowicz również zaznaxzył w recenzji' że ,pykl publikacji
składający się na osiągnięcie naukowe ł{abilitantki jest wartościowy. opublikowane prace są
ściśle powiązarre ze sobą zarówno ur aspekcie tg'Łnik badawcrycĘ jak i zagadrueil
merytorycznych. Tematyka publikacji wchodząrych w zakes osiągnipia naukowego
pozostaje w ścisłym zvurrądeu z zągadnieniami poruszanymi w pracach
opublikowanych prr*z l{abilitantkf. W opinii Recenzerńa -prezetscwane w osĘgnięciu
naukowym wyniki są odzwierciedleniem istotnąo wHadu tworczego dr Anety Rogalskiej w
poznanie molelnrlaraego mechanizmu daałanta epotilonów w korrńrkach raka jajnika i
wątroby. Na podkreślenie zasĘuje możli*ość 'pralr*ycznęo wykoruystania wyników
opisanych w osiągnięciu naukowym o czym śwłańezy wspołałrtorstwo w dwóch patentach, w
tym jednym międzynarodow5m.'

Prof. dr hab. Józef &rlak stwierdził w receĘi' źr osiągrrięcis nerlrcwe Kandydatki
,,pod względem ilościowym nie budzi żadtych wątpliwości, a także pod względem
merytorycznym spełnia urymagania sławiane w ustawie". ,,Za wartościowe należy uznać
pomysł Kandydatki *adania qip}rł'u epotiloaórr, b$ąqycŁ inhibitorami
depolimeryzacji mikrofubtll. Znasrctńe tego rodzaju wbstarrcji w terapii
przeciwnowotworowej jex duzą czę* dowodern je* za*osowanie tatsantlą w sz-czególności
paklitakselu". }dłakźe niedosyt R*enzetre b{łdzi ograrrirenie Ę tIabilitantki do badań ilr
vitro.Prof. Dulak tal<żRwyrazlł zastrzeżetńa w st<rsunku do całęo badanęo zagadnienia oraz
braku rozwinipia óasxvłaśłzeń w kierunku mechanistycznym.

Prof dr Łab" MaĘna Kafidef€r-Szersz€ń w pisemnej opinii podkreśliłą ze wyniki
badań przedstawiote w osĘgnięciu naukowym ,,są ważne z punktu widzenia naukowego, ale

tez i prakĘcznego , góYŻwykfr"-ńy moź:liwość zasosowania ryotilonów w opornych na taksany
rakach jajnika-.

Podczas posiedzenia Komisji rŁbilitacyjne.! Recenzenci podtrzrymali swoje pozytywne
opinie o osiągrięciu narrkourym dr Anety Rogalskiej. Do tych opinii prryłąszyli się pozostali
członkowie Kołnisji. Z* szłzególnie istotae uzffllto badania l{abilitar$ki dotyczące
połączonego dzidania leków z epotilonami. Wszyw teŻ podtff€ślili dominujący udział
Habilitaraki w powstanie prac stanowiących osiągnięcie naukowe_ Prof_ dr hab. Krystyna
Michalak zvłrffia trwagę rn bogaty warsźat badawczy dr Rogelskiej oraz podkreśł7ła, że
przeprowadzone badania mogź} przyczytltć: się do powstania nowych lekfir. Prof' dr hab. Józef

DulaŁstwierdzi,ł,że osiągaięcie aaukowe dr Rogalskiej spełnia podstawowe wymogi stawiane
kandydatorn do st*pnił do*tora Łabilitourarrego. Povtór4ył swoje łaśrzsż:*ńa ujęte ur recenzji
dotyczące bra*u badań in vivo oraz braku podejścia mechanistycznsgo.

w poósumowanią fia poćstawie rrcerzji' spinii cźonków Komisji oraz
przeprowadzonsj dyskusji' Komisja łŁbilitacyjna jednomyślnie stwierdzłTą że osiągnięcie
naukowe dr Anety Rogalskiej' będące jednotematycznym cyklem publikacji spełnia warunki
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stawiane kandydatom do stopnia naukowąo doktora habilitowanego nauk biologicznych w
dyscyplinie biofizyka. w opinii większości członków Komisji osiągnięcie naukowe
Ffubilitantki wniosło 7-{Iaęzry wkład w rozwój dyscypliny.

4. Ocena pozost*łęo dorobku nłukowęo i aktywności naukowej
Poza publikacjami składającymi się na osiągnięcie naukowe (9 prac, łączny B 22,5) na

dorobek publikacyjny dr Anety Rogalskiej składają sĘ Ęcznie 32 p*blikacje (28 po uzyskaniu
stopnia doktora), w tym ?I2 prace opublikowane w czasopismach z bazy JCR. Łączny
wspołczynnik oddziaĘwania tych prac wynosi 4z,4, punkty MNiSw _ 528.

Na cĄ dorobek naukowy Habilitantki sHada się zatem 41 publikacji (w Ęm 31 z listy
JCR) Łączny'wspołczynnik oddziaływania wszystkich prac wynosi 6a'9. odpowiada to 753
punktom MNisw. Habilitantka podają ż-eliszba cytowń Ęch prac bez autocytowań wedfug
bazy Web of Seience wynosi 137 (kwiecień 2sl8}' a indeks Hirscha 7.

Dr Aneta Rogalska uczestniczyła w licznych krajowychi zagrancznych konferencjach
naukowycĘ na których wygłosiła jeden referat i opublikowała w materiałach konferencyjnych
47 komunikatów.

osiągnięcia naukowe F{abilitantki byĘ czterokrotrtte nagrxdzane. Trrykrotnie Nagrodą
Zespdową Rektora UŁ z.a cykl publikacji, i raz Nagodą Polskiego Towarzystwa Chorób
Metabolicznych za cykl a*ykułów naukowych opublikowanych w czasopismach o randze
międzynarodowej w latach 2015 -2a17 .

Dr Aneta Rogalska jest wspołautorĘ jednęo patentu krajowego dotyczącego
zastosovrania epotilonu A i metforminy do wyhryar:zania lelal przeznaczonego do leczenia raka
jajnika oraz wspołautorką międzynarodolYęgo ąlaszetlta patentowego na temat nowych
zastosowań tych samych substancji w leczeniu zmian neoplastycznych {2017 r.).

Habilitarrtka była wykonawcą w 1o projektach badawczycĘ w tym jako glowny
wykonawca jednego projektu NCN w latach Ż0l3-2o14. obecnie jest koordynatorem projektu
NCN Miniafura (ŻgL7-?arc} óatyłąr'ąo autofagii" lĘcześniej 4_krotnie uzyskiwała granty na
dofinansowanie badań prowadzonycb w ramach pracy habilitacyjnej ze środków MNiSW dla
Wydziału BioŚ UŁ.

Dr Aneta Rogalska w ŻtL6 r. odbyła miesięczrry staŻ naukowy w ramach programu
Marii Curie w Mińsku na Białorusi. Uczestniczyła ponadto w czterech warsztatach
szkoleniowych w zakresie stosowania nowych technik badawczych ze snrojej daedziny.

Wszyscy recenzęnci stwierdzają w recetujacŁ zę dorobek naukowy dr Rogalskiej jest

bogaą jednakże prof. dr hab. Józef Dulak napisa{ ze ,;techniki bada:rcze stosowane przęz
Habilitantkę ograniczone są do analiz in vitro", a w publikacjach brakuje dogłębnego
poznawania mechanizmów, których poznanie rnogłoby złrtększyć, skuteczność
chemioterapeutykow. Ręcenzęnt zavsłaĘł ponadto, zeHabilitarrtka wyk'azałarnałą aktywność
w zakresie pozyskiwania środków nprz'eprowadzanie badań rraukowycĘ gdyz jej pierwszym
projektem uzyskanyn vr zewnętrzaym konkursie jest Miniafura Qol7 r.). Prof. Dulak
podkreślił rornrnież brak dfugoterminorYych rryjazdów agralnrzrrycł; 7a7naczył, że
Habilitantka odbyła tylko jden miesięczny stłŻ ta Białorusi.

Prof. dr hab. Krystyna Michalak podłre*liła w rece*zji, że ,śr Aneta Rogalska
wykazuje się bardzo łr.ysoĘ aktywnoscią narrkową o crym świadczy prz:ede wszystkim jej
bogaty całościowy dorobek naukowy udokumentowany licznymi pub1ikacjami''. Dr hab.

Jaromir Michało$/icz umat że ,,ót Rogalska jest wysokiej kłasy spwjalistą posiadającym
umiejętność samodzi*lnęo prowadzenia badań narrkowych''. \{ysoko ocenił ,,opanowanie
przęznią nowoczesnychtechnik stosowanychwbadaniachbioftzycznychi badaniach z zakresu
biologii molekularrej." Recenzert podtrę$liŁ zeHabilitłntka alctywniewłącza się w realizacje
projektow naukowycĘ będąc wykorławą w kilku projekrach bad*wczych.
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Prof' dr hab. Martyna Kandefer-Szerszeń w pisemnej opinii stwierdziłą że Habilitantka
,,podczas ralizacił badań naukowych wspĘracowŃa z kilkoma ośrodkami naukowymi w
Łodź co świadczy o umiej$ności pracy w grupach badawczych i szerokich horyzontach
zainteresowań''.

W czasie posidzenia recęnzenci i pozostali członkowie Komisji Habilitacyjnej
pozytywnie zaopiniowali całokształt dorobku naukowego i pozostałą aktywność naukową dr
Anety Rogalskiej. \{iększość członków Komisji wysoko oceniła pozostałą aktywnosc naukową
Habilitantki, która zaowooovrała licznymi publikacjami i dwoma zgłoszeniami patentowymi.
Dr hab. Jaromir Michałowięz nłlrfietł sr.cz-ąółną trwegę na wczesne uksxałtowanie się
zainteresowań naukowych dr Rogalskiej, a prof. dr hab. MarĘna Kandefer-Szerszeh na
innowacyjność prowadzonych badan ,ze5o wynikiem jest patent i zgłoszenie patentowe. Prof.
dr hab. Krystyna Michalak podkresliła lYysoką aktyvrność naukową Habilitantki' bardzo bogaty
dorobek publikacyjny araz pełnienie funkcji promotora pornocniczego. Jednakze prof. dr hab.
JozefDulak vz,nał, żęHab1litantka powinnawykaz.ać się więksą aktywnością w pozyskiwaniu
funduszy na badania i kierowaniu projektarni badawczymi. Zułrćłctł również uwagę na jakość
czasopism, w ktorych część ptas została opublikovrana. Prof. dr hab. Katarzyna WozniaĘ
podkreśliła, ż-ę dr Rogalska zaacznie zwiększyła swoją aktywność po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora. Stwierdziłą że jdnym z mocnych punktów aktywności Habilitantki jest
fa/r$, żę pełniła funkcję promotora pomocniczęo co pokazują że w przyszło&ci moze stworzyć
zespoł naukowy iptzyczywć się do rozwoju naukowęo młodych ludzi' Prof. dr hab. Wiesława
Jarmuszkiewicz podkreśliła, ża biorąc pod uwagę dane naukom€tryczne oceniany dorobek
naukowy jest bardzo dobry.

A zatem" na podstawie recenzji oraz pftEprowadzonej dyskusji, wszyscy członkowie
Komisji pozytyqńie ocenili - urułając za istotny _ całoksztafu aktywności naukowej oraz
dorobek naukowy dr Anery Rogalskiej niewchodący w skład osiągnięcia. Stwierdzono, że
spełniają one wyrrragania stavriane kandydatom do stopnia doktorahabilitowanego
w dziedzinie łarrk biologicznycb, w dyscyplinie biofizyka.

5. ocena dorobku dydakĘczncgo' popularyzatorskiego oraz osiągnięć organizacyj nych
Dr Aneta Rogalska jest doświadczonym nauczycielem akademickim a lej aktywność

dydaktyczna jest zrŁaęąca' Prowadzi róznorodne zajęcta dla studentów kierunków: biologią
biotechnologią mikrobiologia i ochrona środowiska. Habilitarrtka opiekowała się 5

magistrantami i Ęła kierownikiem 1 pracy magisterskiej. Kierowała 5 pracami licencjackimi,
recenzowała 1 praę magistersĘ pełniła 4 razy funkcję recenzenta prac licencjackich.
Ilabilitantka pełnila również funkcję promotora pomocniczęo w jednym przewodzie
doktorskim, w któryrn pteca doktorska zo*ńawyróżniona.

Habilitantka jest zaangazowana w bieĘce sprawy organizacyjne w Katedrze Biofizyki
Medycznej, aktywnie działa Ra rzwz promrcji swojęo Wydziafu i nauki w ramach Nocy
Biologów, czy Festiwalu Nauki' Techniki i Sztuki atakże uczestniczy w zajęiachdla uczniów
szkół podstawowych popularyzt{ąc wiedĘ biologiczną. Była członkiem Komisji
Rekrutacyjnej na studia stacjonarne na Wydziale BioS UŁ. Dr Aneta Rogalska jest człoŃiem
trzechpolskichtowarzystw naukowych i &lróch miszynarodowych- Habilltantka recenzowała
równiez 11 prac naukowych ó|azagrartłcznych czasopism naukowych.

Podczas dyskusji na posidzeniu Komisji }ł'szyscy członkowie Kornisji bardzo wysoko
ocenili aktywność dydaktycną dr Rogalskiej łnnając' ze jest ona doświadczonym i
zaangażowanym dydaktykiem. Podkreślono rłyrómiąąee z.aangazowanie Habilitantki w
popńaryzację nauki wprzez uczestniczenie w wykładach popularnonaukowych i
wydarzeniach promujących naukę.
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Podsumowując' wszyscy Członkowie Komisji Habilitacyjnej uznali, Źe aktywnoŚć

dydaktycznat otgarLi":rcyjna i popularyzatorska dr An*y Rogalskiej spełnia wymogi stawiane

kandydxom do stopnia narrkcwęo doktora habilitowanego nauk biologicznych.

ó. Podsumowanie i wniosek końcowy
Przeułodatcąca Kamisji prof' dr hab. Wiesława Jarmuszkierłricz podsumawała, że

wszystkie oceniane ełemeaty rvniosku dr Anety RogaJskiej, tj. osiągnięcie naukowe, pozostĄ
dorobek i aktywność naukowa arazóńałalnosc dydatsyczną popularyzatorska i organizacyjna

zostĄ pozytywnie ocęnione przez wszystkich członków Komisji. Jednocześnie prof.

Jarmuszkiewicz prrypamniałą źe prof. dr hab' Krysryne Michalak ąc swoją

recenzję, wysunęła wniosek o wyróznienie. PrzewodtncząsaKomisji przypomniała, Żewysoko

ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego

mogą zostać wyrożnione czy nagrodzorą zaleinie od :rewnętrznych regulacji jednostki

prowadzącej procedurę habilitacyjną-_ 
Po zapoznaniu się z czrłą dokurner*acją Komisja }tabilitacyjła stwierdzą że dr Aneta

Rogalska spełnia }Yymogi stawiane kandydatom do $opnia dottora habilitowanęo, określone

* urt. 16 ustawy z dnta 14 rnarca 2003 r. o stopniach naukornrych i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytuie rv zakrcsie sztuki (Dz.U. z 2łt7 r. wz. l7s9) i pozpywnie opinĘe jej

wniosek.
Wynik głosowania na posiedzeniu Komisji: oddano 7 glosóĘ wtym 7 zapozytywnym

zaopiniowaniem i poparciem wniosku o nadani€ dr Anecie Rogalskiej stopnia naukowego

doktora habilitovranego nauk biologicznych w dysqrplinie biofizyka
Komisja składa wniosek do Rady Wydziatu Biologii i ochrony Srodowiska

Uniłversytetu Łódzkicgo o poparciu uadania dr Ansde Rogalskiej stopnia doktora
habilitołvan€go w dziedzinic naak biologicznych, w dyscyplinic biofizyka.
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