
Uchwala z dnia 11 lip ea 2016 r.

Komisji Habilitacyjnej powolanej w dniu 9 maja 2016 r. przez Centralna Komisje do
Spraw Stopni i Tytulow, na podstawie art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) w sprawie przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego
doktor Katarzyny MILOWSKIEJ, wszczetego w dniu 22 marca 2016 r. w dziedzinie
nauk biologicznych, w dyscyplinie biofizyka.

§ 1
Komisja, dzialajac zgodnie z ww. ustawa, w oparciu 0 rozporzadzenie MNiSzW

z dnia 30 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzania
czynnosci w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu
o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842) i stosujac kryteria zawarte w
Rozporzadzeniu MNiSzW z dnia 1 wrzesnia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., poz. 1165), na
posiedzeniu w formie wideokonferencji w dniu 11 lipca 2016 r., w kt6rym uczestniczyli
wszyscy czlonkowie Komisji, w glosowaniu jawnym, jednoglosnie podjela uchwale
popierajaca wniosek 0 nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych
w dyscyplinie biofizyka Pani dr Katarzynie MILOWSKIEJ.

§2

Integralna czescia niniejszej uchwaly jest zalacznik stanowiacy jej uzasadnienie.

§ 3

Komisja przekazuje rumejsza uchwale Radzie Wydzialu Biologii i
Uniwersytetu L6dzkiego

Srodowiska

1. Prof. dr hab. Ewa Bartnik - przewodniczacy Komisji .

2. Dr hab. Anita Krokosz - sekretarz Ko~~ 'fl.<i.(!£:~~ .

3. Prof. dr Danek Elbaurn - recenzent ~ ~ .

4. Prof. dr hab. Cezary Zekanowski - recenzent.. ~~ .

5. Prof. dr hab. Zofia Jozwiak - recenzent ~: r~~.~ .
6. Dr hab. Ewelina Knapska - czlonek Komisji ar;;~~ , ~~ .

f I () .

7. Prof. dr hab. Katarzyna Wozniak - czlonek Komisji.............. . -



Zalacznik

do Uchwaly podjetej w dniu 11 lipca 2016 r. przez Kornisje Habilitacyjna powolana w dniu

9 maja 2016 r. przez Centralna Komisje do Spraw Stopni i Tytulow w celu

przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego doktor Katarzyny MILOWSKIEJ

w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka, wszczetego w dniu

22 rnarca 2016 r.

Komisja w skladzie: Przewodniczaca Komisji - prof. dr hab. Ewa Bartnik -

Uniwersytet Warszawski, Sekretarz Komisji - dr hab. Anita Krokosz - Uniwersytet Lodzki,

Recenzent - prof. dr Danek Elbaum - Instytut Fizyki PAN. w Warszawie, Recenzent -

prof. dr hab. Cezary Zekanowski - Instytut Medycyny Doswiadczalnej i Klinicznej PAN

w Warszawie, Recenzent - prof. dr hab. Zofia Jozwiak - Uniwersytet Lodzki, Czlonek

Komisji - dr hab. Ewelina Knapska - Instytut Biologii Doswiadczalnej PAN w Warszawie,

Czlonek Komisji - prof. dr hab. Katarzyna Wozniak - Uniwersytet Lodzki, zapoznala sie

z pelna dokumentacja wniosku.

1. Sylwetka Habilitantki

Pani dr Katarzyna Milowska uzyskala tytul magistra w 1999 roku na Wydziale Fizyki

i Chemii Uniwersytetu Lodzkiego. W roku 2000 rozpoczela prace na stanowisku asystenta

w Katedrze Biofizyki Og61nej na Wydziale Biologii i Nauk 0 Ziemi UL. W 2002 r.

Habilitantka zostala sluchaczka Stacjonarnego Studium Doktoranckiego Cytogenetyki,

Genetyki Molekularnej i Radiobiologii Uniwersytetu Lodzkiego, eo zaowocowalo

uzyskaniem stopnia doktora nauk biologicznych w 2007 r. na podstawie rozprawy doktorskiej

.Dzialanie ultradzwiekow na erytrocyty jadrzaste" wykonanej pod kierunkiem prof. dr hab.

Teresy Gabryelak. Po uzyskaniu stopnia doktora Pani Katarzyna Milowska kontynuowala

prace w Katedrze Biofizyki Ogolnej na stanowisku adiunkta, na ktorym pracuje do chwili

obecnej.

2. Ocena forrnalna nadeslanych rnaterial6w

Komisja zapoznala sie z materialami dotyczacymi postepowania habilitacyjnego:

1) wnioskiem do Centralnej Komisji 0 przeprowadzenie postepowania habilitacyjnego;

2) potwierdzona kopia dyplomu doktora nauk biologicznych w zakresie biofizyki;

3) autoreferatem w jezyku polskim i angielskim 4) wykazem opublikowanych prac

naukowych oraz informacja 0 osiagnieciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej

Strona 1 z 6



i popularyzacji nauki; 5) oswiadczeniami wsp6lautor6w prac stanowiacych osiagniecie

naukowe; 6) pracami stanowiacymi osiagniecie naukowe; 7) innymi pracami stanowiacyrni

pozostaly dorobek naukowy Habilitantki; 8) danymi kontaktowymi.

Komisja stwierdza, ze dokumentacja wniosku zostala przygotowana zgodnie

z wytycznymi zawartymi w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule

naukowym oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.)

oraz przepisami szczegolowymi zawartymi w rozporzadzeniu MNiSzW z dnia

30 pazdziernika 2015 r. w sprawie szczegolowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnosci w przewodach doktorskich, w postepowaniu habilitacyjnym oraz w postepowaniu

o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2015 r., poz. 1842).

Wszystkie recenzje sa pozytywne i koncza sie pelnyrn poparciem wniosku 0 nadanie

Pani dr Katarzynie Milowskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

biologicznych w dyscyplinie biofizyka.

3. Ocena osiagniecia naukowego przedstawionego w postaci spojnego tematycznie

cyklu publikacji

Na osiagniecie naukowe zatytulowane "Dendrymery jako potencjalne czynniki

ochronne w chorobie Parkinsona" sklada sie szesc oryginalnych prac doswiadczalnych,

opublikowanych w latach 2011-2015 uzupelnione praca przegladowa z roku 2012. Wszystkie

prace ukazaly sie w czasopismach znajdujacych sie w bazie Journal Citation Reports, tj. po

dwie prace wInter. J Bioi. Macromol. (IF=2,45; 2,60, MNiSW=25) i Inter. J Pharm.

(IF=3,65, MNiSW=35), po jednej pracy w J Lumin. (IF=2,37 MNiSW=35) i Mol.

Pharmaceutics (IF=4,79, MNiSW=45). Praca przegladowa ukazala sie w Postepy Hig. Med.

Dosw. (IF=0,552, MNiSW=15). Sumaryczny IF czasopism, w kt6rych ukazaly sie

wymienione prace wynosi 20,05, liczba punkt6w MNiSzW 215, w tym dla prac

doswiadczalnych sumaryczny IF wynosi 19,50 i 200 punkt6w MNiSzW. Wchodzace w sklad

osiagniecia naukowego prace dr Katarzyny Milowskiej cytowane byly 61 razy.

Prace wskazane przez Habilitantke jako osiagniecie naukowe sa wieloautorskie. Jak

wynika z zalaczonych oswiadczen pozostalych wspolautorow, udzial Habilitantki

w opracowaniu koncepcji prac, uzyskaniu wynik6w opublikowanych badan oraz w ich

opracowaniu i redagowaniu artykulow byl wiodacy. Habilitantka jest pierwszym

i jednoczesnie korespondencyjnym autorem wszystkich prac. Wklad Habilitantki w powstanie

prac oryginalnych zawiera sie od 60% do 85%, pracy przegladowej 50%.
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Cykl prac jest merytorycznie spojny i scisle zwiazany z tytulern osiagniecia naukowego.

Komisja stwierdza, ze we wszystkich pracach stanowiacych istote osiagniecia naukowego,

udzial dr Katarzyny Milowskiej jest wiodacy, a cykl prac zawiera bardzo interesujace wyniki

o wysokim stopniu walorow poznawczych. Prace zostaly opublikowane w dobrych i bardzo

dobrych czasopismach naukowych i mozna je uznac za istotne osiagniecie naukowe

Habilitantki.

Celem badan dr K. Milowskiej stanowiacych Jej osiagniecie naukowe bylo

scharakteryzowanie dendrymerow z roznymi grupami funkcyjnymi i roznej generacji jako

potencjalnych czynnikow zapobiegajacych rozwojowi choroby Parkinsona w warunkach in

vitro. Habilitantka oceniala skutecznosc dendrymerow w hamowaniu procesu agregacji a-

synukleiny oraz w zapobieganiu uszkodzeniom komorek hipokampa myszy (mHippoE-18)

inicjowanych rotenonem, ktory wywoluje zmiany charakterystyczne dla choroby Parkinsona

w komorkach in vitro. Badania te, zdaniem prof. C. Zekanowskiego, rnaja duze znaczenie,

jako element niezbednej, teoretycznej podstawy dla tworzenia Iekow w oparciu 0 konkretne

rodzaje dendryrnerow. Umozliwily dr K. Milowskiej podanie "rankingu skutecznosci''

roznego typu dendrymerow w zapobieganiu agregacji c-synukleiny. Zwyciezca zostaly

dendrymery karbokrzemowe, ktorym nieznacznie tylko ustepuja dendrymery wiologenowo-

fosforowe. Prof. D. Elbaum uwaza za najwazniejsze osiagniecie Habilitantki "badania

jednoznacznie wykazujace wplyw dendryrnerow ( PAMAM G4, dendrymerow zawierajacych

fosfor, wiologenowo-fosforowych) na agregacje alfa-synukleiny. Badane dendrymery hamuja

agregacje alfa-synukleiny prowadzacej do jej fibrylacji. Przeprowadzone badania moga miec

istotny wklad w proces prowadzacy do zrozumieniu etiologii i leczeniu choroby Parkinsona."

Prof. Z. Jozwiak jest przekonana, ze "publikacje skladajace sie na osiagniecie naukowe

dr Katarzyny Milowskiej zawieraja wiele nowych, cennych informacji, ktore stanowia

elementy nowosci naukowej nie tylko w zakresie badan podstawowych, ale moga miec

rowniez znaczenie aplikacyjne. S,! wynikiem wielostronnych i sumiennie przeprowadzonych

badan, Ponadto swiadcza 0 doskonalej znajomosci realizowanych problemow przez

Habilitantke, jak rowniez 0 Jej umiejetnosciach poslugiwania sie nowoczesnymi metodami

badawczymi. "

Podsumowanie: Biorac pod uwage konkluzje sformulowane przez wszystkich recenzentow

Komisja stwierdza, ze osiagniecie naukowe dr Katarzyny Milowskiej zatytulowane

"Dendrymery jako potencjalne czynniki ochronne w chorobie Parkinsona"

przedstawione w postaci cyklu siedmiu publikacji w pelni spelnia wymogi ustawowe
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stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych

w dyscyplinie biofizyka.

4. Ocena aktywnosci naukowej

Dr Katarzyna Milowska jest wspolautorem lub autorem lacznie 38 publikacji, w tym 30

prac opublikowanych w czasopismach z bazy Journal Citation Reports (27 po doktoracie, z

czego 7 weszlo do osiagniecia naukowego) i 8 prac opublikowanych w czasopismach z listy

B MNiSzW oraz w monografiach (4 po doktoracie). Laczny wsp6lczynnik oddzialywania

tych prac wg IF z roku opublikowania wynosi 100,86. Odpowiada to 887 punktom MNiSzW.

Habilitantka podaje, ze liczba cytowan tych prac bez autocytowan wedlug bazy Web

of Science wynosi 170 (marzec 2016), a indeks Hirscha 9.

Recenzenci oceniaja wysoko calosc dorobku naukowego Habilitantki. Prof. Z. Jozwiak

uwaza, ze "wyniki prac z udzialem Habilitantki, przyczynia sie w przyszlosci do rozwoju

dalszych badan nad poznaniem biologicznej roli dendrymer6w." Wedlug prof.

c. Zekanowskiego na "podkreslenie zasluguja zwlaszcza badania dotyczace oceny

toksycznosci dendrymer6w wiologenowo-fosforowych, hybrydowych, skompleksowanych

z Ti02 oraz krzemionek mezoporowatych (por. zal 3, publ. po dr.: 9 10, 11, 13, 17, 19),

w kt6rych uczestniczyla dr Milowska. Swiadcza one dobitnie, iz jest ona swiadoma

problem6w zwiazanych z toksycznoscia dendrymer6w, a wiec problemem niezwykle

istotnym w przelozeniu wynik6w badan podstawowych, na projekty zmierzajace do

wytworzenia nowych lek6w." Prof. D. Elbaum zwraca uwage na nowoczesne metody

badawcze stosowane w pracach i doskonale opanowany przez Habilitantke warsztat pracy.

Podkresla takze, podobnie jak Prof. Z. Jozwiak, uzyskanie przez dr Milowska dw6ch

zespolowych nagr6d naukowych Rektora Uniwersytetu L6dzkiego, za cykl publikacji

dotyczacy dendrymer6w, przyznana w 2014 roku i w roku 2010 za "Wplyw czynnik6w

fizykochemicznych na kom6rki w badaniach in vitro". Habilitantka byla wykonawczynia

w dziewieciu krajowych i miedzynarodowych projektach badawczych oraz kierownikiem

jednego projektu finansowanego z funduszy Uniwersytetu L6dzkiego w ramach badan

wlasnych w 2006 roku. Dotychczas nie kierowala grantami pozyskanymi z funduszy

zewnetrznych.

Podsumowanie: Komisja uwaza, ze calosc dorobku naukowego dr K. Milowskiej i Jej

aktywnosc naukowa spelniaja w pelni ustawowe wymagania stawiane kandydatom na stopien

doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka.
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5. Ocena dorobku dydaktycznego

organizacyjnych

popularyzatorskiego oraz osiagniec

Pani dr Katarzyna Milowska jest doswiadczonym nauczycielem akademickim a Jej

aktywnosc dydaktyczna jest znaczaca, Prowadzi cwiczenia laboratoryjne z przedmiot6w

zgodnych z Jej zainteresowaniami naukowymi m.in.: Fizyka z biofizyka, Metody

instrumentalne, Biofizyka medyczna, Toksykologia, Oddzialywanie promieniowania

niejonizujacego i fal dzwiekowych z ukladarni biologicznymi, Chemia fizyczna, seminarium

z przygotowaniem pracy licencjackiej. Brala udzial w przygotowaniu i opracowaniu tematyki

cwiczen oraz zajec laboratoryjnych pieciu nowych przedmiot6w. Byla opiekunka

i kierownikiem pieciu prac magisterskich (2011-2015), kierownikiem czterech prac

licencjackich (2011-2015) oraz promotorem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim

zakonczonym w 2014 na Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu L6dzkiego.

Brala takze udzial w miedzynarodowych programach IAESTE oraz Marie Curie, opiekujac

sie studentami i stazystami w latach 2012-2015. Dr Milowska aktywnie uczestniczyla takze

w popularyzowaniu nauki biorac udzial w szeregu imprez popularnonaukowych oraz

warsztat6w naukowych dla uczni6w. Wyglosila wyklad pt.: "Dendrymery jako potencjalne

leki w chorobie Parkinsona" w Instytucie Fizyki PAN w 2015 r. i rok wczesniej na V

warsztatach Biotechnologicznych w Spytkowicach. W 2012 roku wyglosila referat pt.:

"Association between pesticides and Parkinson's disease. The protective role of dendrimers",

na VIII International Scientific Conference w Grodnie.

Habilitantka jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Pelni funkcje

sekretarza Oddzialu L6dzkiego PTBF od 2008 r. Uczestniczyla takze w komitecie

organizacyjnym sympozjum "BIO-dendrimer, Symposium on biomedical properties and

applications of dendrimers" w 2008 r. w Lodzi. Byla takze recenzentem trzech projekt6w

badawczych "Grant Plus" w zakresie Programu Operacyjnego Kapital Ludzki na lata 2007-

2013 na zlecenie Urzedu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Dolnoslaskiego, w latach 2012-

2014. W swoim dorobku Habilitantka ma rowniez 7 recenzji artykulow przeslanych do

rozwazenia w czasopismach miedzynarodowych

Podsumowanie: Komisja stwierdza, ze dr Katarzyna Milowska wykazuje szeroka

aktywnosc dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna,
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Wniosek koricowy

Zgodnie z Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz 0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pozniejszyrni zmianami,

tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.) osiagniecia naukowe Habilitanta uzyskane

po otrzymaniu stopnia doktora powinny stanowic znaczny wklad autora w rozw6j okreslonej

dyscypliny naukowej, a Habilitant powinien wykazywac sie istotna aktywnoscia naukowa.

Wszyscy Recenzenci oraz pozostali czlonkowie Komisji uwazaja, ze przedstawione do

oceny osiagniecie naukowe i aktywnosc naukowa, a takze dorobek dydaktyczny,

popularyzatorski i osiagniecia organizacyjne Habilitantki spelniaja powyzsze warunki

konieczne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego i popieraja wniosek 0 nadanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie biofizyka.

W opinii wszystkich czlonkow Komisji osiagniecie naukowe pt.: "Dendrymery jako

potencjalne czynniki ochronne w chorobie Parkinsona" przedstawione w postaci cyklu

siedmiu sp6jnych tematycznie publikacji dr Katarzyny MILOWSKIEJ w pelni spelnia

kryteria stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk

biologicznych w dyscyplinie biofizyka.

Sekretarz Komisji

cJkVl<?~
Dr hab. Anita Krokosz

Lodz, 11 lipca 2016 r.
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