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Recenzja osiągnięć Pani dr Moniki Podgórskiej w związku z wnioskiem o 
przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ścisłych i 

przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne

1. Podstawa formalna recenzji

Podstawę formalną do sporządzenia niniejszej recenzji stanowi decyzja Rady Doskonałości 

Naukowej z dn. 29 września 2020 roku, przekazana mi przez Radę Naukową Instytutu Biologii 

UJK, w sprawie wyznaczenia części składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego Pani dr Monice Podgórskiej. W piśmie poinformowano mnie o 

tym, że Rada Doskonałości Naukowej działając na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dn. 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), 

powołała mnie na recenzenta w powyższym postępowaniu habilitacyjnym.

Niniejsza recenzja jest wykonana na podstawie dokumentacji otrzymanej w dn. 24 listopada 

2020 roku składającej się z osiągnięcia naukowego w formie wydrukowanej książki, 

autoreferatu (zał. 3), wykazu osiągnięć naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój 

dyscypliny (zał. 4), wykazu osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich 

(zał. 5), kopii dokumentów potwierdzających najważniejszą aktywność naukową i dydaktyczną 

(zał. 6), informacji dotyczącej dystrybucji monografii (zał. 7).

2. Sylwetka 11abilitantki

Pani dr Monika Podgórska ukończyła studia na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 

Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (obecnie Uniwersytet Jana Kochanowskiego w 

Kielcach) na kierunku Biologia i uzyskała tytuł magistra biologii w 2004 r. realizując w 

Zakładzie Botaniki pracę magisterska pt. „Flora naczyniowa gminy Stąporków i jej przemiany 

w związku z eksploatacją rud żelaza na terenie Staropolskiego Okręgu Przemysłowego”. W 

latach 2004-2008 była słuchaczką Środowiskowego Studium Doktoranckiego na Wydziale 

Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk biologicznych
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uzyskała w 2008 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Zagadnienia fitogeograficzne i flora 

naczyniowa Garbu Gielniowskiego” wykonanej w Zakładzie Taksonomii Roślin i Fitogeografii 

(obecnie Zakład Taksonomii, Fitogeografii i Paleobotaniki). Promotorem pracy doktorskiej 

była Pani Prof. zw. dr hab. Maria Zając. Od uzyskania stopnia doktora Pani dr Monika 

Podgórska jest zawodowo związana z Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

Początkowo, od 01.10.2008 do 30.09.2009 r. była zatrudniona na etacie asystenta w 

Samodzielnym Zakładzie Ochrony i Kształtowania Środowiska, a od 01.10.2009 do 31.10.2019 

na etacie adiunkta w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska (KOiKŚ) na Wydziale 

Matematyczno-Przyrodniczym. Od 01.11.2019 do chwili obecnej jest zatrudniona na etacie 

adiunkta w Instytucie Biologii na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych UJK w Kielcach.

3. Ocena osiągnięcia naukowego
Osiągnięcie naukowe Pani dr Moniki Podgórskiej stanowi jednoautorska monografia pod 

tytułem: „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 wskaźnikiem terenów dawnego górnictwa rud żelaza]. 

Monografia została wydana przez Instytut Botaniki W. Szafera, Polskiej Akademii Nauk w 

Krakowie i ukazała się w 2019 r. Przedstawiona do oceny monografia naukowa spełnia 

formalny wymóg art. 219 ust. 1. pkt 2a Ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dn. 

20 lipca 2018 r.

Habilitantka podjęła ważny temat dotyczący przyczyn zróżnicowania współczesnej szaty 

roślinnej terenów pokopalnianych rud żelaza. Głównym celem prezentowanego osiągnięcia 

naukowego była kompleksowa charakterystyka flory i roślinności Staropolskiego Okręgu 

Przemysłowego - najstarszego w Polsce i Europie regionu pogómiczego rud żelaza oraz próba 

wskazania gatunków wskaźnikowych dla terenów dawnego górnictwa rud żelaza. Naukowy 

charakter badań podkreśla poszukiwanie zależności przyczynowo - skutkowych pomiędzy 

składem podłoża i zróżnicowaniem roślinności hałd i otaczających je terenów 

nieprzekształconych. Podczas prac prowadzonych przez 10 lat (od 2008 r. do 2018 r.) na 50 

polach pogómiczych położonych na północnym przedpolu Gór Świętokrzyskich autorka 

zgromadziła bogatą dokumentację badanego terenu obejmującą: 1) charakterystykę flory roślin 

naczyniowych, 2) analizę 302 zdjęć fitosocjologicznych oraz 3) analizę 100 prób glebowych.
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Powyższe badania w obrębie 50 badanych pól pokopalnianych były prowadzone w układzie 

próba - kontrola, gdzie próbę stanowiły zroby pokopalniane (hałdy), a kontrolę otaczające je 

tereny nieprzekształcone. Sformułowany problem badawczy monografii oraz zakres badań 

przeprowadzonych przez Panią dr Monikę Podgórską należy ocenić pozytywnie. Zarówno 

główny cel pracy, jak i szczegółowe cele badawcze zostały jasno postawione. Szkoda jednak, 

że Habilitantka nie postawiła hipotezy badawczej, mino iż w autoreferacie pisze, że „nakreślała 

kolejne cele, które konsekwentnie realizowała w projektach badawczych, tak, aby jak 

najprecyzyjniej i dogłębnie zweryfikować postawione hipotezy badawcze i wypracować 

konkretne tezy naukowe”. Jakie to hipotezy? Habilitantka nigdzie ich nie przedstawiła, ani w 

monografii, ani w autoreferacie, nigdzie też nie odniosła się do tego, czy otrzymane wyniki 

pozwoliły jej zweryfikować hipotezy.

Oceniana monografia liczy 207 stron, przy czym jest to praca dwujęzyczna i po każdym 

rozdziale następuje tłumaczenie tekstu na język polski. Nie rozumiem jednak, dlaczego dla 

tekstu polskiego Autorka zastosowała mniejszą czcionkę. Praca podzielona jest na krótki wstęp 

przybliżający stan wiedzy o szacie roślinnej terenów pokopalnianych, uzasadnienie podjęcia 

przez Autorkę badań oraz prezentację założonych celów badawczych. Wstęp, który powinien 

wprowadzać czytelnika w aktualny stan wiedzy jest potraktowany zbyt skrótowo, często jest to 

tylko przytoczenie ciągu nazwisk autorów zajmujących się danym zagadnienie. Kolejne 

rozdziały zawierają charakterystykę terenu badań i zarys historii górnictwa rud żelaza, część 

metodyczną, prezentację wyników, dyskusję oraz wnioski. Badania zamieszczone w 

monografii zostały sfinansowane z projektu MNiSW/NCN nr N N305 389438.

W metodycznej części pracy na podkreślanie zasługuje bardzo dobra charakterystyka 

terenu badań. Autorka dzięki wykorzystaniu zdjęć lotniczego skaningu laserowego (LIDAR) 

uzyskała przestrzenny model powierzchni badanego terenu, co dało jej możliwość 

precyzyjnego zlokalizowania wszystkich hałd na badanych polach pokopalnianych, obliczenia 

m. in. ich powierzchni i odległości między nimi oraz wyznaczenia miejsc nieprzekształconych. 

Na podstawie materiałów historycznych ustaliła także wiek zrobów pokopalnianych, który 

mieści się w przedziale od 60 do 500 lat i wyróżniła 5 zasadniczych typów hałd, które opisała i 

udokumentowała na fotografiach. Liczba powierzchni badawczych jest wystarczająca, jednak 

wątpliwości budzi bliskie usytuowanie, w odległości 5 m od hałdy, punktów poboru gleby z 

miejsc nieprzekształconych, podczas gdy średnia odległość między zrobami jest z reguły dużo 

większa. Podobnie jest z usytuowaniem powierzchni zdjęć fitosocjologicznych, w odległości 3 
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m od hałd. Autorka sama zauważa, że czasem podłoże z hałd zsypywało się na odległość 

większą niż 3 m. Takie bliskie położenie mogło zakłócić prawidłowe wyniki. Mam także 

zastrzeżenie do opisu metodyki badań prób glebowych, jest przedstawiona ogólnikowo bez 

powołania się na stosowną literaturę. Moje wątpliwości budzi także zastosowanie 

współczynnika korelacji liniowej Pearsona do obliczenia związku pomiędzy takimi zmiennymi 

jak właściwości podłoża, powierzchnia i wiek zrobów a liczbą gatunków z poszczególnych 

grup, niestety brak jest informacji czy dane spełniały założenia do testu parametrycznego, 

lepiej byłoby zastosować nieparametryczne miary zależności.

W części wynikowej Autorka prezentuje obszerne dane, które przedstawiła w sposób 

syntetyczny. Habilitantka wykazała, że dawne górnictwo wypłynęło na przekształcenie 

pokrywy glebowej badanego terenu, występują tam dwa skrajnie różne typy siedlisk: mezo- i 

eutroficzne gliniasto-ilaste hałdy pokopalniane o wyższym pH oraz piaszczyste, oligotroficzne 

i silnie kwaśne siedliska miejsc nieprzekształconych. Habilitantka stwierdziła występowanie 

335 gatunków roślin naczyniowych na hałdach pokopalnianych, podczas gdy w otaczających je 

siedliskach nieprzekształconych przez górnictwo tylko 120 gatunków. Gatunki występujące na 

zrobach zaliczyła do 5 głównych grup socjoekologicznych: 1) leśne i zaroślowe; 2) łąkowe; 3) 

synantropijne; 4) kserotermiczne i ciepłolubne oraz 5) inne, najliczniejszą grupę stanowią 

gatunki leśne i zaroślowe. Na podstawie analizy gatunków w oparciu o ekologiczne liczby 

wskaźnikowe wg. Zarzyckiego i in. 2002 Autorska wykazała, że na zrobach przeważają 

głównie gatunki leśne z klasy Querco-Fagetea, preferujące pH > 6, eutrofity i mezotrofity, w 

porównaniu do terenów nieprzekształconych, gdzie przeważają gatunki preferujące pH < 6 i są 

to głównie oligotrofity. Analiza 308 zdjęć fitosocjologicznych, zestawionych w tabelach 

fitosocjologicznych i synoptycznych, wykazała, że na zrobach pokopalnianych przeważają 

mezofile zbiorowiska leśne, które na podstawie klasyfikacji numerycznej Autorka 

zaklasyfikowała do 8 grup, które podzieliła na 4 zasadnicze typy: 1) zbiorowiska z dominacją 

jodły (zespół Abietetum polonicom - wariant z Sanicula europaea i wariant z Senecio 

nemorensis oraz zbiorowisko Abies alba-Oxalis acetoselUr, 2) buczyny (Dentario enneaphylli- 

Fagetum podzespół allietosum oraz Galio odorati-Fagetum podzespół typicum - wariant 

typowy i wariant z Allium ursinunr, 3) grądy (Tilio cordate-Carpinetum betuli wariant z 

Sanicula europaea, Tilio cordate-Carpinetum betuli melittetosum oraz Fagus sylvatica- 

Sanicula europaea powstały w wyniku nasadzenia; 4) zbiorowiska z wprowadzoną sosną
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(Pinus sylvestris-Sanicula europaea - wariant bogaty florystycznie i wariant ubogi 

florystycznie). Zbiorowiska występujące w otoczeniu hałd Autorka podzieliła na trzy typy: 

Leucobryo-Pinetum, Abietetum polonicom i Luzulo pilosae-Fagetum. Na podstawie 

przeprowadzonych analiz Autorka wyróżniła grupę 30 gatunków wskaźnikowych dla terenów 

pokopalnianych rud żelaza. Wykonane badania prowadzą Autorkę do konkluzji, że zroby 

pokopalniane wraz ze spontanicznie rozwijającą się na nich szatą roślinną stanowią bardzo 

cenne siedliska, które powinny być objęte ochroną. Mój niedosyt budzą zastosowane analizy 

statystyczne, przy tak obszernych danych jakimi dysponowała Habilitantka zabrakło 

nowoczesnej analizy powiązań pomiędzy wszystkimi elementami. Poza metodą aglomeracji 

należało zastosować bardziej zaawansowane analizy wielowymiarowe (np. metody 

ordynacyjne) oraz testy permutacyjne Monte Carlo dostępne w programach SYN-TAX 2000, 

czy CANOCO (powszechnie stosowanych w badaniach ekologicznych), które dałyby 

możliwość głębszej analizy procesów kształtujących szatę roślinną badanego terenu.

W dyskusji autorka stara się wyjaśnić przyczyny wzrostu bogactwa gatunkowego na 

terenach przekształconych przez górnictwo, powołując się także na badania z różnych 

regionów świata. Jednak niekiedy robi to zbyt skrótowo, np. dlaczego większość obszarów 

pogómiczych cechuje się znacznie uboższymi warunkami siedliskowymi w porównaniu do 

nieprzekształconego otoczenia niż na terenie badanym przez Autorkę (tylko zacytowana 

literatura). Brakuje mi w dyskusji poparcia dla tezy Autorki, że wyróżnione w opracowaniu 

gatunki wskaźnikowe mogą mieć szersze zastosowanie w indykacji terenów dawnego 

górnictwa rud żelaza. Nie jestem przekonana, czy wskazane gatunki są rzeczywiści 

wskaźnikowe dla terenów pogómiczych w szerszym zakresie niż tylko lokalny. Za ważny 

punkt dyskusji uważam podkreślenie przez Autorkę, że rekultywacja tych terenów i 

przeznaczenie ich pod uprawy jest niewłaściwym podejściem. Autorka podaje trzy powody, z 

którymi też się zgadzam: po pierwsze gleby te mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi, 

ale przede wszystkim dlatego, że tereny te stanowią ostoję dla wielu gatunków i żywe 

laboratorium do wieloaspektowych badań.

Do najważniejszych wyników osiągnięcia naukowego zaliczam: 1) dokonanie 

szczegółowej dokumentacji szaty roślinnej terenów po dawnym górnictwie rud żelaza o 

udokumentowanej kilkusetletniej historii; 2) wykazanie znacznych różnic w roślinności zrobów 

pokopalnianych i miejsc nieprzekształconych bezpośrednio z nimi sąsiadujących i powiązanie 

ich ze składem podłoża; 3) wykazanie, że zroby pokopalniane to żyzne wyspy bogactwa
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gatunkowego pośród ubogich, piaszczystych terenów nieprzekształconych; 4) wykazanie, że 

bogactwo gatunkowe nie wynika z obecności antropofitów lecz ze zwiększonej liczby 

gatunków flory rodzimej; 5) wyróżnienie 30 gatunków wskaźnikowych dla terenów dawnego 

górnictwa rud żelaza badanego terenu.

Podjęte badania są istotnym wkładem w poznanie szaty roślinnej i przemian środowiska 

zmienionego antropogenicznie w wyniku prowadzonych prac górniczych. Oceniana praca, w 

której Autorka udokumentowała i sklasyfikowała zbiorowiska roślinne występujące na 

przedpolu Gór Świętokrzyskich jest cennym źródłem informacji o przemianach środowiska, a 

w szczególności szaty roślinnej w regionach pogómiczych rud żelaza w Polsce. Wykonana 

dokumentacja fitosocjologiczna stanowi wartościowe źródło wiedzy, gdyż z jednej strony 

pozwala określić aktualny stan i wyjaśnić przyczyny zróżnicowania szaty roślinnej danego 

terenu, ich znaczenie dla zachowania bogactwa gatunkowego, ale również na jej podstawie 

będzie możliwe wnioskowanie o zmianach zachodzących w tych ekosystemach w przyszłości, 

na przestrzeni wieków. Badania te są wartościowe z punktu widzenia historii szaty roślinnej jak 

również rozwoju przemysłu Polski. Zarchiwizowanie otrzymanych zdjęć w dostępnych bazach 

danych może stanowić materiał wyjściowy do przeprowadzenia wielokierunkowych analiz 

przyrodniczo-środowiskowych. Z tego względu można uznać, że praca może mieć wartość 

ponadregionalną i ponadczasową. Szkoda, że autorka tego jeszcze nie zrobiła, nie znalazłam 

takiej informacji w pracy, zwiększyłoby to potencjalne zainteresowanie szerszego grono 

specjalistów.

Podsumowując, pomimo wyrażonych zastrzeżeń, oceniana praca przedstawia 

wartościowe badania z zakresu zróżnicowania i ekologii roślinności terenu dotąd nie 

zwaloryzowanego przyrodniczo w takim zakresie i wnosi nowe dla nauki dane, może być 

zatem uznana za znaczny wkład autora w rozwój dyscypliny nauki biologiczne. Kompleksowe 

spojrzenie na szatę roślinną terenów pokopalnianych Staropolskiego Okręgu Przemysłowego i 

wykazanie jej roli w bioindykacji stanowi oryginalne badania z zakresu geobotaniki.

4. Ocena aktywności naukowej
Na pozostały dorobek naukowy Pani dr Moniki Podgórskiej składają się 44 artykuły 

naukowe, w tym 33 opublikowane po doktoracie. Wśród publikacji po doktoracie w dniu 

składania wniosku 7 zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR (obecnie 10.01.2021
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jest ich 8), 20 to publikacje z listy B, 1 monografia naukowa, 2 rozdziały w monografiach 

naukowych, 2 pozostałe artykuły oryginalne.

Udział procentowy Habilitantki w powstaniu tych publikacji był dominujący, w większości 

prac (21) habilitantka była jedynym autorem, w tym w trzech z listy JCR, a w pozostałych jej 

udział wynosił od 10% do 80% (średnia 52,5%). W pracach wieloautorskich udział Pani dr 

Moniki Podgórskiej obejmował prowadzenie badań terenowych, opracowanie wyników, a 

także opracowanie części lub całości manuskryptu, w 5 pracach była autorem 

korespondencyjnym. Całkowity dorobek naukowy jest dość jednolity i świadczy o dobrze 

zdefiniowanym kierunku badawczym. Pani dr Monika Podgórska od początku kariery 

naukowej zajmuje się głównie zagadnieniami związanymi z analizą szaty roślinnej na terenach 

będących pozostałością po dawnym górnictwie rud żelaza. Początkowo, Pani Doktor 

prowadziła klasyczne prace florystyczne metodą kartogramu. Następnie zajęła się badaniem 

wpływu dawnego górnictwa rud żelaza na glebę, pokrywę roślinną i zmiany w składzie 

gatunkowym fitocenoz północnego przedpola Gór Świętokrzyskich uwzględniając historię 

eksploatacji rudy żelaza oraz geologię terenu. Dorobek naukowy świadczy, że Pani dr Monika 

Podgórska posiada dobrze opanowany warsztat naukowy, jest specjalistką z zakresu 

geobotaniki, w badaniach szaty roślinnej łączy wiedzę obejmującą florystykę, fitosocjologię i 

gleboznawstwo. Habilitantka od wielu lat jest zaangażowana w ochronę przyrody.

Według bazy Web of Science prace opublikowane w czasopismach zagranicznych były 

cytowane 14 razy (6 bez autocytowań), a indeks Hirscha (h) wynosi 2. W bazie Scopus liczba 

cytowań w dniu składania wniosku wynosiła 16 (bez autocytowań 9), w chwili pisania recenzji 

19 i 11, odpowiednio i h - 3, natomiast według bazy Google Scholar prace były cytowane 97 

(58 baz autocytowań), h = 5, do dziś 119 razy, h = 6. Suma punktów MNiSW za cały dorobek 

publikacyjny według roku opublikowania wynosi 468, a sumaryczny impact factor (IF) w dniu 

składania wniosku, zgodnie z rokiem opublikowania wyniósł 5,51, a, w chwili pisania recenzji 

(10.01.2021) IF = 6,75. Nie są to wskaźniki wysokie, ale biorąc pod uwagę tematykę badawczą 

Habilitantki, w której trudno uzyskać wysoki IF, oraz duży udział w powstaniu prac to dorobek 

uznaję za wystarczający w ubieganiu się o stopień doktora habilitowanego. Pomimo, że 

większość prac ukazała się w czasopismach nieindeksowanych, to dorobek jest liczny i 

naukowo wartościowy. Na korzyść Kandydatki działa to, że wśród 8 prac indeksowanych w 3 

jest jedynym, a w 4 kolejnych pierwszym, ostatnim lub korespondencyjnym autorem, a 
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najnowsze prace wskazują, że Pani dr Monika Podgórska od pewnego czasu publikuje coraz 

lepiej.

Na pozostałą działalność o charakterze naukowym Habilitantki składa się autorstwo i 

współautorstwo 21 doniesień konferencyjnych, w tym 18 po uzyskaniu stopnia doktora, 5 z 

nich na konferencjach międzynarodowych. Wśród zgłoszonych doniesień było 10 referatów, 

jednak Habilitantka tylko raz była osobą referującą wyniki badań na konferencji krajowej. Nie 

ma w swoim dorobku wykładów na zaproszenie ani wykładów plenarnych.

Pozytywnie oceniam aktywność Habilitantki w zakresie zdobywania grantów. Habilitantka 

przed doktoratem, w latach 2006 - 2008, była wykonawcą w jednym projekcie badawczym 

MNiSW nr 2 P04G 037 30 (grant promotorski) kierowanym przez prof, dr hab. Marię Zając. Po 

doktoracie, w latach 2010-2013, kierowała projektem badawczym MNiSW/NCN nr N N305 

389438. Ponadto była kierownikiem i wykonawcą 5, oraz wykonawcą 2 projektów UJK 

finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, m. in. Grant Rektora. 

MiniGrant.

Habilitantka wykazuje się aktywnością naukową poza uczelnią macierzystą. Obecnie, od 

2016 roku, jest członkiem Rady Redakcyjnej czasopisma Fragmenta Floristica et Geobotanica 

wydawanego przez IB PAN w Krakowie. W latach 2016-2020 była Członkiem Rady Ogrodu 

Botanicznego W Kielcach. Współpracuje z naukowcami m. in. z Instytutu Botaniki UJ, 

Instytutu Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, Ogrodu Botanicznego w Poświnie, 

Zakładu Geografii i Ekologii Turystyki AWF w Krakowie. W latach 2012 - 2013 była 

członkiem Komisji Konkursowej wojewódzkiego etapu XXVII i XXVIII Olimpiady Wiedzy 

Ekologicznej. Przez kilka lat (2015-2019) pełniła funkcję przewodniczącej Oddziału 

Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Botanicznego, a od 2019 roku jest członkiem Komisji 

Rewizyjnej Oddziału Kieleckiego PTB. Pani dr Monika Podgórska wykazała 20 recenzji 

wykonanych dla czasopism naukowych krajowych i zagranicznych. Kandydatka była 

słuchaczką studium doktoranckiego na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie realizowała grant 

promotorski i przygotowywała rozprawę doktorską, w tym czasie odbyła też 4-letnią praktykę 

w zielniku Herbarium UJ - KRA.

Słabym punktem działalności naukowej Habilitantki jest aktywność międzynarodowa. Brak 

jest udokumentowanej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, dotychczasowe 

osiągnięcia w tym zakresie ograniczają się do wykonania 15 recenzji wydawniczych dla 

czasopism o zasięgu międzynarodowym oraz udziału w 5 konferencjach międzynarodowych
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jednak bez współautorstwa naukowców z ośrodków zagranicznych. Brak współpracy 

międzynarodowej jest zapewne jedną z przyczyn słabej rozpoznawalności Pan dr Moniki 

Podgórskiej.

Podsumowując, uważam, że aktywność naukowa Habilitantki pod względem 

publikacyjnym jest dobra, choć nie przełożyła się ona na rozpoznawalność Pani dr Moniki 

Podgórskiej w środowisku naukowym, o czym świadczy mała liczba cytowań, umiarkowana 

liczba zaproszeń do recenzowania manuskryptów. Działalność publikacyjna jest ważna 

poznawczo, wyniki Jej badań mogą mieć implikacje praktyczne w ochronie przyrody regionu. 

Habilitantka wykazuje się aktywnością w pozyskiwaniu środków na swoje badania, spełnia też 

ustawowy wymóg aktywności naukowej w więcej niż jednej instytucji. Mimo wyrażonych 

zastrzeżeń, moja ogólna ocena dorobku naukowego Habilitantki jest pozytywna, uważam, że 

jest on wystarczający w postępowaniu habilitacyjnym.

5. Ocena osiągnięć dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich

Habilitantka jest nauczycielem akademickim zatrudnionym na stanowisku adiunkta i od 

uzyskania stopnia doktora prowadziła liczne zajęcia dydaktyczne dla studentów studiów 

licencjackich i magisterskich rodzimej Uczelni. Habilitantka jest koordynatorem i autorem 

programu przedmiotów: Botanika, Ekologia, Mechanizmy ewolucji, Monitoring obszarów 

chronionych, Ochrona przyrody, Podstawy biologii, gdzie prowadziła wykłady, ćwiczenia 

laboratoryjne lub konwersatoria. Ponadto jest współautorem programu i prowadziła 

konwersatoria z następujących przedmiotów: Agroekologia, Fitoindykacja, Funkcjonowanie i 

monitoring obszarów polarnych, Funkcjonowanie systemów przyrodniczych, Monitoring 

przyrody, Synantropizacja szaty roślinnej, Współczesne problemy środowiska. Kandydatka 

prowadziła także ćwiczenia terenowe z Funkcjonowania geoekosySternów naturalnych i 

antropogenicznych w Górach Świętokrzyskich, Monitoringu geoekosystemów 

antropogenicznych, Monitoringu środowiska przyrodniczego na obszarze Białego Zagłębia, 

Monitoringu środowiska w centralnej części Gór Świętokrzyskich. Prowadziła także pracownie 

dyplomowe i seminaria na studiach licencjackich i magisterskich. Do prowadzonych 

przedmiotów opracowała programy i materiały dydaktyczne. Pani dr Monika Podgórska była 

promotorem 44 prac licencjackich i 10 magisterskich, oraz wykonała recenzje 12 prac 

licencjackich i 25 magisterskich.
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Habilitantka od wielu lat aktywnie uczestniczy w programach mających na celu 

popularyzację nauki i promocję Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach wygłaszając 

wykłady np. dla nauczycieli w ramach XLVIII Olimpiady Biologicznej, organizując warsztaty 

edukacyjne w ramach Nocy Biologów oraz Dniach Katedry KOiKŚ, UJK, uczestnicząc w 

audycji radiowej „Młodzi Naukowcy w Dzień Dobry Dzieci”, czy programie telewizyjnym 

związanym z protestem przeciwko melioracji doliny Wiernej Rzeki, organizując zbiórki dla 

schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach.

Ponadto w latach 2008-2020 pełniła funkcję opiekuna zielnika KOiKŚ. Kilkakrotnie była 

opiekunem roku. Angażowała się w prace organów kolegialnych wydziału, była m. in. 

członkiem Komisji ds. Jakości Kształcenia, Komisji ds. oceny egzaminu komisyjnego, Komisji 

ds. oceny kwalifikacji kandydatów na studia II stopnia na kierunku Ochrona Środowiska oraz 

członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.

Podsumowując, Pani dr Monika Podgórska jest doświadczonym dydaktykiem, a jej duży 

dorobek popularyzatorski i organizacyjny odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom do 

stopnia doktora habilitowanego.

6. Wniosek końcowy

Stwierdzam, że przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe oraz pozostała aktywność 

naukowa, dydaktyczna, organizacyjna i popularyzatorska Pani dr Moniki Podgórskiej spełniają 

wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dn. 20 lipca 2018 r. W 

związku z tym pozytywnie opiniuję wniosek o nadanie Pani dr Monice Podgórskiej stopnia 

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie 

nauki biologiczne.

dr hab., prof. UAM Katarzyna Buczkowska-ChmielewskaPoznań, 12 stycznia 2021
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