
Uchwala komisji habilitacyjnej 

powdanej w dn. 9 maja 2016 r. przez Centralnq Komisje do Spraw Stopni i Tytu16w na 

podstawie art. 18a 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. z 201 1 r., nr 84, poz. 455, 

z p 6 h .  zm.), w sprawie wniosku o nadanie dr Edycie Kiedrzynskiej stopnia doktora 

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia. 

Komisja na posiedzeniu w dn. 19 wrzeinia 2016 r., w pelnyrn skladzie i jawnyrn 

giosowaniu, dzialajqc zgodnie z ww. ustawq, w oparciu o rozporzqdzenie MNiSW z dn. 22 

wrzeinia 201 1 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnoici 

w przewodach doktorskich , w postqpowaniu habilitacyjnym oraz w postqpowaniu o nadanie 

tytulu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200), stosujqc kryteria zawarte w rozpoqdzeniu 

MNiSW z dn. 1 wrzeinia 201 1 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1 165), pozytywnie opiniuje wniosek 

o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr Edycie Kiedrzynskiej. 

Integralnq czqSciq uchwaly jest zalqcznik nr 1, stanowiqcy jej uzasadnienie. 

Komisja w skladzie: 

1. prof. dr hab. J6zef Szmeja - przewodnicqcy ............ .... ................................ 

2. prof, dr hab. Andrzej Gorniak - recenzent ................. ......................................... 

3. prof. dr hab. Ryszard Kornij6w - recenzent ....... 

4. prof. dr hab. Maria Grzybkowska - recenzent ............ 

....... 5. prof. dr hab. Ryszard Goldyn - czl. komisji 

.................. 6, dr hab. Janusz Majecki - czl. komisji 

7. dr hab. Krzysztof Pabis - sekretarz komisji ........ 

przekazuje niniejszq uchwalq Dziekanowi Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska 

Uniwersytetu Lbdzkiego. 

L6di, 19 wrzeinia 20 1 6 r. 



Uzasadnienie uchwaly komisji habilitacyjnej 
w sprawie wniosku o nadanie dr Edycie Kiedrzyriskiej 

stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia 

Przedmiotem ocen, stanowiqcych podstawe do sforrnulowania opinii, bylo osiqgniqcie 

naukowe w ujeciu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 201 1 r., nr 84, poz. 455 z p 6 h .  zm.), 

a takie og6lny dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki. 

Sylwetka Kandydatki 

Dr Edyta Kiedrzyliska ukoriczyla studia magisterskie w 2001 roku na Wydziale Biologii 

i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Lbdzkiego, w ramach kierunku Ochrona ~rodowiska. W tym 

samym roku zostala shchaczkq Studium Doktoranckiego Ekologii i Ochrony ~rodowiska 

Uniwersytetu Lbdzkiego. Efektem tych studi6w bylo uzyskanie przez Habilitantkq w 2007 r. 

stopnia doktora nauk biologicznych w zakresie ekologii na Wydziale Biologii i Ochrony 

~rodowiska Uniwersytetu E6dzkiego. W latach 2006-2008 byla zatrudniona jako asystent 

w Miedzynarodowyrn Centrum Ekologii PAN w Lodzi, od 2008 r. do chwili obecnej jest 

adiunktem w Europejskim Regionalnym Centrum Ekohydrologii PAN w Lodzi. Ponadto, od 

201 1 r. do dnia dzisiejszego jest zatrudniona w wymiarze 1/4 etatu na stanowisku adiunkta 

w Katedrze Ekologii Stosowanej Uniwersytetu E6dzkiego. Badania naukowe Habilitantki 

skupiajq siq gl6wnie na ocenie zagrozenia ekosystem6w rzecznych oraz ich roli w obiegu 

materii i zwiqzk6w biogennych. 

Ocena osiqgniecia naukowego 

Jako osiqgniqcie naukowe dr E. Kiedrzyhska przedstawila zbi6r 6 tematycnie spbjnych 

publikacji pt. ,,KwantyJ;kacja procesbw determinujqcych zanieczyszczenie i eutrofizacjq 

systemdw rzecznych i lMorza BaItyckiego jako podstawa opracowania ekohydrologicznych 

i biotechnologicznych rozwiqzari dla poprawy jakoici wody ", opublikowany w latach 2008- 

2015 w renomowanych czasopismach naukowych (Hydrology Research, Marine Pollution 

Bulletin, Ecological Engineering i Natural Hazards). Sumaryczna wart066 wskahika IF 

czasopism z artykulami tworzqcymi osiqgniqcie naukowe, zgodnie z rokiem ich publikowa- 

nia, jest wysoka (13,261), og6lem 189 pkt. MNiSW. W czterech z tych prac jest pienvszym 

autorem, w dw6ch - drugim, z potwierdzonym wkladem wlasnym w ich przygotowanie od 35 

do 85%. 



Osiqgniqcie naukowe dotyczy proces6w wplywajqcych na zanieczyszczenie i eutrofiza- 

cjq rzek oraz Morza Baltyckiego, a t a k e  rozwiqzan shzqcych poprawie jakoSci wody 

w obliczu wsp6lczesnych przemian klimatu i kontekicie wymog6w stosownych Dyrektyw 

UE. Komisja umala, ze osiqgniqcie naukowe dotyczy zagadnieri merytorycznie, Srodowis- 

kowo i spolecznie wainych, ma wysokie walory poznawcze i wnosi istotny wklad w rom6j 

ekologii, jako dyscypliny naukowej, w ramach kt6rej Kandydatka ubiega siq o stopie6 

doktora habilitowanego. 

Ocena ogdlnego dorobku naukowego 

Dorobek publikacyjny Habilitantki koncentruje siq wok61 oceny przyczyn zanieczyszczenia 

i eutrofizacji rzek, w tym obiegu materii i pienviastkdw biogennych oraz ich w p m  na 

Morze Bakyckie. Lqcmy dorobek publikacyjny, po doktoracie i bez osiqgniqcia naukowego, 

tworzy 7 artykulbw w czasopismach z listy JCR, 5 art. w miqdzynarodowych czasopismach 

spoza tej listy, 2 art. w czasopismach krajowych, 2 rozdziaty w monografiach w jqzyku 

angielskim, 1 rozdz. w monografii polskojqzycmej oraz 21 komunikatbw z konferencji 

naukowych (16 zagranicznych i 5 krajowych). Sumaryczny impact factor czasopism 

z artykulami Kandydatki, po doktoracie i wg roku wydania, jest wysoki (IF = 24,601, w tym 

13,26 1 przypada na osiqgniqcie naukowe), w bazie WoS 1 5 wsp6lautorskich prac, 10 1 

cytowan, indeks Hirscha 6, lqcznie 398 pkt. MNiSW, z tego 189 pkt. MNiSW wnoszq prace 

tworzqce osiqgniqcie naukowe. Szczegblowq ocenq dorobku naukowego podano w recenzjach 

oraz wypowiedziach kazdego czlonka Komisji, zamieszczonych w protokole z jej posiedzenia 

w dn. 19 wrzeSnia br. Komisja uznala, ze dorobek naukowy Kandydatki jest wartoSciowy 

i wystarczajqco licmy do ubiegania siq o stopieli doktora habilitowanego nauk biologicmych 

w dyscyplinie ekologia. 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego 

Habilitantka prowadzildprowadzi zajqcia dydaktyczne dla student6w Wydzialu Biologii 

i Ochrony ~rodowiska Uniwersytetu Mdzkiego, m.in. wyklady i Cwiczenia Wetlands and 

Land Water Ecotones oraz Phytotechnologies and Phytoremediation w ramach programdw 

ERASMUS, ERASMUS MUNDUS i MOBILITY DIRECT. Ponadto, wyklady na zaproszenie Slowackiej 

Akademii Nauk, w ramach ScientiJic Seminar in the Mission Val de Loire of UNESCO oraz 

ScientiJic Seminar in the University of Francois Rabelais we Francji, w latach 2006-2008 

wyklady i Cwiczenia dla staiyst6w UNESCO, i inne. Byldjest opiekunem prac dyplomowych 

(5 magisterskich i 3 licencjackich). Komisja pozytywnie ocenila r6wniez osiqgniqcia 

organizacyjne Habilitantki, dotyczqce kierowania zespolami badawczymi, wsp6lpracy 

naukowej i pozyskiwania Srodk6w finansowych na badania: m.in. kierownik 3 krajowych 



projektdw badawczych (KBN, IWViSK F'NP-POMOST), wykonawca grantu KBN oraz 

5 projektdw miqdzynarodowych, w tyrn dwdch w ramach 6 PR UE (SWITCH, LIFE+), 

wsp6lorganizator 3 mii&ynarodowych konferencji naukowych, recenzent 16 manuskrypt6w, 

w tym 13 dla siedmiu czasopism z listy JCR. W ocenie komisji dorobek ten spehia 

wyrnagania Ustawy i upowahia do ubiegania siq o stopieii doktora habilitowanego 

Odniesienie do recenzji 

Wszystkie recenzje sq pozytywne i koiicza siq wnioskami o nadanie Kandydatce stopnia 

doktora habilitowanego nauk biologicnych w dyscyplinie ekologia. 

Ocena koiicowa 

Komisja stwierdza, ze Habilitantka spehia wymagania Ustawy z dn. 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

z 2014 r., poz. 1852 ze zm.) i z przekonaniem, wyraonym w jawnym glosowaniu (7 - TAK, 

innych nie bylo), wnosi - w formie uchwaly - do Rady Wydzialu Biologii i Ochrony 

~rodowiska Uniwersytetu Lddzkiego o nadanie dr Edycie Kiedrmskiej stopnia doktora 

habilitowanego nauk biologicnych w dyscyplinie ekologia. 


