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Opinia

na temat osiągnięcia naukowego oraz pozostałej aktywności naukowej, 

dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej

dr Moniki Podgórskiej

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego

1. Ogólna charakterystyka sylwetki zawodowej Opiniowanej

Droga zawodowa Pani dr Moniki Podgórskiej związana jest z Uniwersytetem Jana 

Kochanowskiego w Kielcach (poprzednio Akademia Świętokrzyska), gdzie w latach 1999- 

2004 studiowała na kierunku biologia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym. 

Bezpośrednio po obronie pracy magisterskiej Opiniowana podjęła studia doktoranckie 

w ramach Środowiskowego Studium Doktoranckiego na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 

Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zwieńczeniem tych studiów była obrona pracy doktorskiej 

(2008) pt. Zagadnienia fitogeograficzne i flora naczyniowa Garbu Gielniowskiego wykonanej 

pod kierunkiem prof, dr hab. Marii Zając w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii, 

Instytutu Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bezpośrednio po uzyskaniu stopnia doktora 

Habilitantka została zatrudniona na etacie asystenta na Wydziale Matematyczno- 

Przyrodniczym Uniwersytetu Elumanistyczno-Przyrodniczego, a rok później na etacie 

adiunkta, na którym pracuje do chwili obecnej. Działalność naukowa na rodzimej uczelni 
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pozwoliła na zgromadzenie, opracowanie i opublikowanie wyników badań, które dr M. 

Podgórska przedstawiła jako osiągnięcie naukowe.

2. Ocena osiągnięcia naukowego

Przedłożone przez dr M. Podgórską osiągnięcie naukowe to efekt 10-letnich, 

konsekwentnie realizowanych badań Habilitantki. Stanowi je monografia naukowa pt. The 

forest flora and vegetation on post-mining mounds in the northern foreland of the 

Świętokrzyskie Mountains. The vascular plant species as indicators of former iron ore mining 

areas. (Flora i roślinność leśna zrobów pokopalnianych na północnym przedpolu Gór 

Świętokrzyskich. Rośliny naczyniowe wskaźnikami terenów dawnego górnictwa rud żelaza). 

Jest to opracowanie dwujęzyczne, wydane w 2019 roku przez Instytut Botaniki im. 

W. Szafera PAN w Krakowie, zrecenzowane przed opublikowaniem przez prof. Zbigniewa 

Dzwonko i prof. Adama Zająca. Monografia ma typową strukturę pracy naukowej. Składa się 

z 207 stron, na których, oprócz tekstu w języku angielskim i polskim, zamieszczono starannie 

przygotowaną dokumentację w postaci 30 tabel, 27 rycin, 15 fotografii i 5 załączników. Spis 

literatury obejmuje 175 pozycji. We Wstępie Habilitantka dobrze uzasadniła wybór obiektu 

badań i jasno zarysowała problematykę badawczą. Następnie przedstawiła historię górnictwa 

rud żelaza na obszarze objętym badaniami oraz charakterystykę terenu badań.

Problematyka badawcza podjęta w recenzowanym osiągnięciu naukowym wpisuje się 

w ważne zagadnienia współczesnej biologii i dotyczy wpływu działalności człowieka na 

środowisko oraz wyjaśnienia skutków wywołanych zmian. Pani dr M. Podgórska 

zainteresowała się szatą roślinną terenów pokopalnianych w najstarszym w Europie regionie 

pogómiczym - Staropolskim Okręgu Przemysłowym, gdzie wydobywano rudy żelaza. 

Badania na tym obszarze podejmowali wcześniej inni autorzy, jednak, jak podkreśla 

Habilitantka we Wstępie, miały one charakter fragmentaryczny. Dlatego też dr Podgórska 

postanowiła opisać florę i roślinność zrobów pokopalnianych na całym północnym przedpolu 

Gór Świętokrzyskich. Pokusiła się również o określenie gatunków wskaźnikowych dla 

terenów, na których w przeszłości pozyskiwano rudy żelaza. W swoich badaniach 

wykorzystała klasyczne metody stosowane w fitosocjologii i florystyce. Aby 

scharakteryzować florę terenów pogómiczych Habilitantka wykonała po dwa spisy 

florystyczne na każdym z 50 wytypowanych do badań pól pokopalnianych, z czego jeden 

w obrębie zrobów pokopalnianych, a drugi w ich otoczeniu, w miejscach nieprzekształconych 

przez górnictwo. Rejestrowanym gatunkom przyporządkowała informacje na temat 

ekologicznych liczb wskaźnikowych czy przynależności do grup socjoekologicznych. Tak 
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zebrane dane umożliwiły porównanie bogactwa gatunkowego na zrobach pokopalnianych 

i w miejscach, w których nie prowadzono takiej działalności. Do opisu roślinności dr 

Podgórska wykorzystała podstawową metodę stosowaną w fitosocjologii. Na badanym 

obszarze wykonała po ok. 150 zdjęć fitosocjologicznych na zrobach pokopalnianych i w ich 

sąsiedztwie, zgodnie z obowiązującymi kryteriami, na powierzchni 100 m2 każde. Zebrane w 

terenie informacje poddała odpowiednim analizom, m.in. hierarchicznej klasyfikacji 

numerycznej zdjęć fitosocjologicznych, co umożliwiło wyróżnienie zbiorowisk roślinnych. 

Przy użyciu metod powszechnie stosowanych w gleboznawstwie Habilitantka przeprowadziła 

również badania gleb, które pozwoliły na analizę zależności między ich właściwościami 

fizyko-chemicznymi i bogactwem florystycznym. Pani dr Podgórska stwierdziła, że w wyniku 

działalności górniczej doszło do zaburzeń w rozmieszczeniu warstw gleby. W efekcie, hałdy 

zrobów pokopalnianych to siedliska gliniasto-ilaste, mezo- i eutroficzne, o wyższych 

wartościach pH niż te z piaszczystych, oligotroficznych i silnie zakwaszonych miejsc 

nieprzekształconych. Zmiany właściwości gleb na zrobach spowodowały pojawienie się na 

nich innych gatunków roślin oraz wykształcenie odmiennych zbiorowisk roślinnych 

w porównaniu do miejsc o nienaruszonej strukturze gleby. Jak słusznie stwierdziła 

Habilitantka, stanowią one swoiste wyspy wśród otaczających je ubogich siedlisk 

o pierwotnym charakterze. Analiza flory i roślinności dostarczyła szeregu interesujących 

wyników. Dr Podgórska wykazała niemal trzykrotnie wyższą liczbę gatunków na zrobach 

pokopalnianych niż w miejscach nieprzekształconych. Flora roślin naczyniowych na zrobach 

liczyła 335 gatunków, reprezentujących 79 rodzin i 207 rodzajów, z wiodącym udziałem 

gatunków z rodziny Rosaceae i rodzaju Rubus. Autorka odnotowała zróżnicowaną liczbę 

gatunków na poszczególnych stanowiskach i stwierdziła, że nie zależy ona od powierzchni 

zrobów. Gatunki rodzime na zrobach pokopalnianych stanowiły ok. 97% flory, a taksony 

obce w większości przypadków występowały na pojedynczych stanowiskach. Najbogatszą 

w gatunki grupą socjoekologiczną była grupa gatunków leśnych i zaroślowych, 

reprezentująca pięć klas zespołów i charakteryzująca się jednocześnie najwyższą frekwencją. 

W analizach flory Habilitantka uwzględniła także ekologiczne liczby wskaźnikowe, takie jak 

kwasowość, trofia i granulometria gleb oraz wskaźnik świetlny.

Analiza roślinności pozwoliła na identyfikację zbiorowisk roślinnych wykształconych 

na zrobach pokopalnianych i w ich otoczeniu. Na zrobach stwierdzono 4 główne ich typy: 

buczyny, grądy, zbiorowiska z dominacją jodły i zbiorowiska z nasadzeniami sosny, podczas 

gdy w ich sąsiedztwie 3 typy ubogich gatunkowo zbiorowisk: Leucobryo-Pinetum, Abietetum 

polonicum oraz Luzulo pilosae-Fagetum. W analizowanej monografii dr Podgórska 
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szczegółowo omówiła strukturę tych zbiorowisk, zwracając szczególną uwagę na różnice 

między zbiorowiskami wykształconymi na zrobach i poza nimi.

Oddzielny rozdział w monografii i sporo uwagi w innych jej częściach Autorka 

poświęciła gatunkom wskaźnikowym terenów pogómiczych. Wyodrębniła 30 takich 

gatunków, z czego 28 to taksony charakterystyczne dla klasy Querco-Fagetea. Gatunki 

wskaźnikowe stwierdziła we wszystkich zbiorowiskach występujących na zrobach. 

Charakteryzują się one wysokim pokryciem i stałością fitosocjologiczną, a ich obecność 

wynika z właściwości podłoża, na którym występują. Są one związane głównie z żyznymi 

utworami gliniastymi o odczynie zasadowym. Celem wyróżnienia grupy gatunków 

wskaźnikowych była możliwość wykorzystania ich w przyszłości jako indykatorów miejsc, 

w których wydobywano rudy żelaza na obszarze Gór Świętokrzyskich.

Lektura monografii autorstwa dr Podgórskiej pozostawia pewien niedosyt i nasuwa 

kilka wątpliwości. Uważam, że zarówno Wstęp jak i Dyskusja powinny być obszerniejsze. 

Przede wszystkim, Habilitantka mogła szerzej i głębiej poruszyć zagadnienia dotyczące 

procesów ekologicznych zachodzących w zbiorowiskach. Choć Autorka w autoreferacie 

deklaruje, że: "Na podstawie analizy zebranych danych wyjaśniłam przy czyny i źródła tak 

znacznego zróżnicowania współczesnej szaty roślinnej badanego obszaru", to moim zdaniem, 

nie wykorzystała w pełni potencjału, jakim dysponowała. Mam tu na myśli zarówno zebrane 

przez nią dane, jak też dostępną w tym zakresie wiedzę. Uzyskane wyniki i dane literaturowe 

pozwalały na włączenie do dyskusji aspektu dynamiki roślinności. Na miejscu Opiniowanej 

więcej uwagi poświęciłabym również prognozom. Z danych zawartych chociażby 

w monografii wynika, że dr Podgórska dysponowała dostatecznymi informacjami na temat 

prowadzonych obecnie działań (gospodarka leśna), które w połączeniu z dostępnymi 

wynikami innych badań pozwalały na wyciągnięcie interesujących wniosków na temat 

przyszłości analizowanych obiektów. Takie przewidywania byłyby ważne w kontekście 

zachowania cennych gatunków roślin i zbiorowisk. Autorka kwituje te kwestie jedynie 

pojedynczymi stwierdzeniami. Habilitantka zamieściła też kilka dyskusyjnych, według mnie, 

stwierdzeń. Np. napisała, że gatunki występujące na zrobach mogły przetrwać w tych 

miejscach nawet ponad 5 wieków. Jednocześnie, poruszając problem sukcesji, podkreśla, że 

gatunki mogą przetrwać pod warunkiem, że obszary na których występują nie są poddawane 

silnej antropopresji, a niektóre chyba są. Ponadto, w dalszej części Dyskusji pisze. że nie ma 

dowodów na genezę tych gatunków i w dużej mierze powołuje się na "podania historyczne" 

i zamieszcza takie sformułowania jak "Domyślać się należy, iż były to gatunki leśne". 

Chciałabym podnieść również kwestię metodyczną. Dotyczy ona liczby i terminów 
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wykonywania zdjęć fitosocjologicznych. Według mojej wiedzy, w niektórych typach 

zbiorowisk roślinnych, gdzie obserwuje się rytmikę sezonową, np. w grądach, zdjęcia 

powinno się wykonywać przynajmniej dwukrotnie, aby rzetelnie udokumentować ich skład. 

Geofity obserwowane wiosną, takie jak Anemone nemorosa, w miesiącach letnich mogą już 

być niewidoczne w postaci organów nadziemnych lub obserwowane w ilości nie 

odzwierciedlającej ich rzeczywistej liczebności w zbiorowisku. W wielu przypadkach 

dokumentacja fitosocjologiczna w tych zbiorowiskach zebrana została wyłącznie pod koniec 

lipca, a nawet w sierpniu, a tylko niewielka jej część w maju. Porównywanie składu runa 

w takich zbiorowiskach na podstawie obserwacji w tak różnych terminach nie do końca jest 

w zgodzie z zasadami sztuki. W pierwszym zdaniu rozdziału 4. Metodyka badań 

Habilitantka zamieściła informację, że prowadziła badania w latach 2008-2018. Sugerowało 

to zgromadzenie znacznie obszerniejszych danych niż te przedstawione w monografii. 

Dodatkowo, długoterminowe badania kojarzą mi się z rejestrowaniem zmian w czasie, a tego 

aspektu w osiągnięciu nie ma. Trudno mi sobie wyobrazić, że wykonanie nieco powyżej 300 

zdjęć i spisów florystycznych oraz pobranie próbek glebowych i ich analiza zajmuje aż 10 lat. 

Tylko na podstawie dokumentacji fitosocjologicznej możemy wnioskować o terminach 

wykonywanych badań (dokumentacja w postaci tabel fitosocjologicznych wskazuje, że 

większość zdjęć fitosocjologicznych wykonano w latach 2010-2012). Byłoby wskazane podać 

również czas prowadzenia innych prac terenowych, np. spisów florystycznych, chociażby to, 

czy były one powtarzane/uzupełniane w sezonie wegetacyjnym w tych samych miejscach. 

Szkoda, że Habilitantka nie pokusiła się o opublikowanie wyników badań zawartych 

w osiągnięciu w czasopismach o szerszym zasięgu, tym bardziej, że jak podkreśla "badane 

obiekty to ewenement w skali międzynarodowej", a Jej badania to "pierwsze takie badania 

w Polsce" i jest "To nowa i bardzo szeroko ujęta tematyka badawcza".

Generalnie, pozytywnie oceniam osiągnięcie naukowe dr M. Podgórskiej, choć 

uważam, że mogła Ona lepiej wykorzystać zebrane dane, w szczególności zinterpretować je 

w szerszym kontekście. Habilitantka wybrała ciekawy i rzadki w skali Europy obiekt badań, 

który w przeszłości był miejscem pozyskiwano rud żelaza. Chociażby z tego względu 

wyniki badań przedstawione w osiągnięciu naukowym istotnie wzbogacają wiedzę na temat 

kształtowania się szaty roślinnej Polski. Tym samym, są wkładem w rozwój podejmowanej 

przez dr Podgórską problematyki badawczej. Poszerzają też informacje na temat czynników 

warunkujących powstawanie i trwanie flory i roślinności, w szczególności na obszarach 

poddanych w przeszłości presji człowieka. Tego typu badania mają walory poznawcze, 

dostarczają bowiem informacji nt. rodzimej przyrody oraz roli antropopresji w kształtowaniu 
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się szaty roślinnej. W przyszłości mogą one stanowić podstawę szerszych opracowań i meta- 

analiz. Zatem, osiągnięcie naukowe dr M. Podgórska spełnia kryteria Ustawy.

2. Ocena pozostałego dorobku naukowo-badawczego

Dorobek publikacyjny dr M. Podgórskiej obejmuje 40 prac w czasopismach naukowych, 

z czego 29 ukazało się po uzyskaniu stopnia doktora, co świadczy o intensyfikacji 

działalności publikacyjnej w tym okresie. Niestety, tylko 7 z nich ukazało się w czasopismach 

z listy JCR. na dodatek z dość niskimi współczynnikami oddziaływania (IF=0.59-1.27; liczba 

punktów MNiSW=15-70). Pozostałe 20 prac z listy MNiSW, które zostały opublikowane po 

doktoracie i znalazły się w wykazie sporządzonym przez Habilitantkę w załączniku 4. 

(w Tabeli 1. w tym samym załączniku dr Podgórska wymienia 22 pozycje), to prace z liczbą 

punktów 4-12. Pozycję z Wiadomości Botanicznych (Wspomnienie Doktora Edwarda Bróża 

w 10-tą rocznicę śmierci) należałoby wyłączyć z dorobku, ponieważ nie ma ona charakteru 

naukowego. Podobnie, w skład dorobku naukowego zgromadzonego w okresie między 

doktoratem a habilitacją nie można zaliczyć przynajmniej 5 publikacji, upowszechniających 

wyniki badań uzyskanych w ramach realizacji pracy doktorskiej, choć publikacje te ukazały 

się po uzyskaniu stopnia doktora.

Większość prac, które Habilitantka opublikowała po doktoracie ukazało się we 

Fragment a Floristica et Geobotanica Polonica (11) i w Chrońmy Przyrodę Ojczystą (4). 

Pozostałe ulokowała w czasopismach o jeszcze niższej randze: Biodiversity Research and 

Conservation, Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Monitoring 

Środowiska Przyrodniczego, Problemy Ekologii Krajobrazu. Publikacje spoza wykazu JCR, 

poza jedną, są w języku polskim, a więc mają ograniczony odbiór w środowisku naukowym. 

Dorobek naukowy dr M. Podgórskiej wzbogaca polskojęzyczna monografia z 2011 roku, dwa 

rozdziały w innych monografiach (Polska Czerwona Księga Roślin i Rare, relict and 

endangered plants and fungi in Poland), 2 publikacje spoza listy MNiSW (Rocznik 

Świętokrzyski) oraz 21 doniesień konferencyjnych (w tym 5 z konferencji międzynarodowych, 

z których tylko jedna miała miejsce poza granicami Polski). Lokacja publikacji 

w czasopismach o mniejszym zasięgu sprawiła, że wskaźniki bibliometryczne 

charakteryzujące dorobek Habilitantki kształtują się poniżej średniej dla grupy osób 

ubiegających się o stopień doktora habilitowanego (sumaryczny IF=5,51, a liczba punktów 

wynosi 468). Indeks Hirscha wg bazy Google Scholar wynosi 5, wg Scopus zaledwie 3, 

a zgodnie z bazą WoS 2. Publikacje dr M. Podgórskiej mają słaby oddźwięk w środowisku 
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naukowym - Google Scholar wykazuje 39, baza Scopus 9, a WoS tylko 6 cytacji. Choć 

wskaźników naukometrycznych nie traktuję jako podstawy oceny dorobku naukowego 

Opiniowanej, to są one prostą jego miarą, dobrze odzwierciedlającą znaczenie działalności 

naukowej i jej oddźwięk w środowisku naukowym. Ograniczony odbiór publikacji 

Habilitantki spowodowany jest nie tylko ich lokacją w czasopismach niższej rangi, 

o mniejszym zasięgu oraz publikowaniem wyników badań w języku polskim. Przyczynił się 

do tego również charakter tych prac. Wiele z nich to np. krótkie raporty na temat nowych 

stanowisk gatunków chronionych czy ich grup, a więc siłą rzeczy są one w zakresie 

zainteresowań lokalnych. Nie chcę umniejszać wartości dokumentacyjnej tego typu prac, ale 

nie mogą one stanowić zrębu dorobku naukowego osoby ubiegającej się o stopień doktora 

habilitowanego.

Problematyka badawcza dr M. Podgórskiej po uzyskaniu stopnia doktora jest częściowo 

zbieżna z zaprezentowaną w osiągnięciu naukowym i dotyczy wpływu działalności górniczej 

na florę i roślinność na terenie Gór Świętokrzyskich. Wyniki tych badań zostały 

opublikowane w kilku pracach, m.in. w 4 publikacjach z listy JCR. Inną, znaczącą część 

dorobku naukowego Habilitantki stanowią publikacje o charakterze flory stycznym. Są to 

głównie pozycje, w których Autorka opisuje nowe stanowiska gatunków chronionych, 

a także lokalną florę. Ten aspekt działalności badawczej dr M. Podgórskiej z oczywistych 

względów może mieć znaczenie w ochronie przyrody. Widocznym nurtem badań 

Opiniowanej są prace poświęcone dokumentowaniu roślinności i przekształcaniu się 

zbiorowisk roślinnych, zachodzącym w różnym czasie.

Najbardziej wartościowa, według mnie, część dorobku naukowego dr M. Podgórskiej po 

doktoracie, dotycząca szaty roślinnej na terenach pokopalnianych, wynika z realizacji grantu 

MNiSW/NCN, którym Habilitantka kierowała w latach 2010-2013. Inne tematy badawcze 

były finansowane z funduszy przeznaczonch na badania statutowe i własne UJK. Świadczy to 

co najwyżej o umiarkowanej efektywności zdobywania funduszy na badania. Powstanie 

niektórych publikacji to efekt współpracy Opiniowanej z pracownikami innych ośrodków 

naukowych, głównie krakowskiego, ale również z UW, Ogrodu Botanicznego - CZRB 

w Powsinie czy UPH w Siedlcach. Kontakty te pozwoliły nieco poszerzyć zakres tematyki 

badawczej. Przykładem jest najnowsza pozycja w dorobku Habilitantki opublikowana 

w Tuexenia {Habitat conditions of the Salvinia natans phytocoenoses in the Vistula and Odra 

river valleys in Poland) czy będąca w recenzji w czasie przygotowywania wniosku (Botany 

Letters: The regeneration ofpopulation of rare meadow species Iris sibirica in ex-arable 

land). Niestety, w życiorysie naukowym Habilitantki brakuje współpracy z zagranicznymi 
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ośrodkami naukowymi. Dr Pogdórska nie odbyła też żadnego stażu naukowego. Za taki 

chciałaby uznać studia doktoranckie na UJ, ale uważam, że mimo zdobytego tam 

doświadczenia, pobyt ten nie może zastąpić klasycznego stażu, szczególnie odbytego 

w jednostkach poza granicami kraju.

Podsumowując, dorobek naukowo-badawczy Habilitantki, z wyłączeniem osiągnięcia 

naukowego, prezentuje się dość skromnie i moim zdaniem nie spełnia wymogów stawianych 

kandydatom do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Część prac uzupełnia wyniki 

badań zawarte w osiągnięciu naukowym, a znacząca jego część ma charakter dokumentacji 

florystycznej i fitosocjologicznej, co buduje ilościowo dorobek Habilitantki, natomiast 

jakościowo nie mogę ocenić go najwyżej. Jak pisałam wcześniej, nie deprecjonuję znaczenia 

tego typu badań, ale od osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego oczekuję 

rozwiązywania problemów naukowych, a nie tylko dokumentowania lokalnej flory 

i roślinności. Niska ocena dorobku publikacyjnego w połączeniu z brakiem stażu naukowego 

oraz współpracy zagranicznej, skromnym upowszechnianiem wyników badań na 

konferencjach zagranicznych, a także brakiem udziału w komitetach organizacyjnych 

i naukowych konferencji krajowych lub międzynarodowych powoduje, że tzw. pozostały 

dorobek Habilitantki nie reprezentuje wysokiego poziomu. Wyszczególnione przeze mnie 

braki są na tyle istotne, że nie pozwalają ocenić go pozytywnie W mojej opinii, nie spełnia on 

wymagań Ustawy.

3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego

Praca na uczelni nakłada na Opiniowaną obowiązki dydaktyczne. Dr M. Podgórska 

prowadziła różnorodne formy zajęć (wykłady, laboratoria, konwersatoria, seminaria, 

pracownie magisterskie i licencjackie oraz ćwiczenia terenowe), zarówno na studiach 

pierwszego jak i drugiego stopnia na kierunku Ochrona Środowiska. Były to zajęcia z wielu 

różnych przedmiotów, co wymagało od Habilitantki dużo wysiłku, ale i wiedzy. Obowiązki 

dydaktyczne obejmowały też promotorstwo prac magisterskich (10 prac) i licencjackich (44 

prace). Dr Podgórska sprawowała również kilkukrotnie funkcję opiekuna roku. Aktywność 

Habilitantki na rodzimej uczelni to także udział w pracach kilku komisji ds. programu 

studiów czy jakości kształcenia. Ponadto, wchodziła w skład Komisji Konkursowych dwóch 

edycji Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

Dr M. Podgórska podejmowała również działania na rzecz środowiska akademickiego. 

Od 2016 roku jest członkiem Rady Redakcyjnej Fragmenta Floristica et Geobotanica
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Polonica. W latach 2015-2019 pełniła funkcję Przewodniczącej Kieleckiego Oddziału PTB, 

a w latach 2016-2020 była członkiem Rady Ogrodu Botanicznego w Kielcach. Redakcje 

różnych czasopism naukowych krajowych i zagranicznych powierzyły jej wykonanie recenzji 

manuskryptów. Habilitantka przygotowała dotychczas 20 takich recenzji.

W ramach popularyzacji nauki dr M. Podgórska uczestniczyła w wydarzeniach 

organizowanych na UJK. takich jak Ogólnopolska Noc Biologów. Dni Katedry, a także 

zjazdy towarzystw przyrodniczych. Prowadziła też wykłady dla nauczycieli.

Uważam, że osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujące naukę spełniają 

wymagania stawiane osobie ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego.

Podsumowanie i wniosek końcowy

Mimo pewnych zastrzeżeń, pozytywnie oceniam osiągnięcie naukowe dr M. Podgórskiej. 

Poszerza ono wiedzę na temat kształtowania się szaty roślinnej. Równie pozytywnie oceniam 

dorobek dydaktyczny, organizacyjny i popularyzujący naukę. Niestety, dr M. Podgórska nie 

sprostała, w mojej opinii, ważnemu z podlegających ocenie wymogów stawianych w Ustawie 

z dnia 20 lipca 2018 r. (Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; Dz. U. z 2020 r. poz. 85 

z późn. zm.) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego dotyczących istotnej aktywności naukowej i osiągnięć naukowych. 

Aktywność naukowa Habilitantki po uzyskaniu stopnia doktora jest niewystarczająca, aby 

przyznać Jej stopień doktora habilitowanego. Kształtuje się ona poniżej średniej dla 

kandydatów ubiegających się o stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne. Dr M. Podgórska nie spełnia kilku 

ważnych kryteriów: skromny dorobek publikacyjny, brak stażu naukowego oraz współpracy 

zagranicznej, ograniczone upowszechnianie wyników badań na konferencjach zagranicznych, 

brak udziału w komitetach organizacyjnych i naukowych konferencji krajowych lub 

międzynarodowych. W związku z tym, negatywnie opiniuję wniosek o nadanie dr Monice 

Podgórskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Prof, dr hab. Emilia Brzosko

Białystok, 18.01.2021

9


