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Recenzja 
osi^gni^cia naukowego, aktywnosci i wspolpracy naukowej oraz dziatalnosci 

dydaktycznej i popularyzatorskiej 
pani dr Katarzyny Niedojadlo 

w zwi^zku z post^powaniem w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie biologia 

Recenzja zostala wykonana na podstawie decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i 
Tytulow z dnia 2 wrzesnia 2019 roku, przekazanej pismem pana prof, dr hab. Wemera 
Ulricha, Dziekana Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja 
Kopemika w Toruniu. 
Ocen^ przygotowano w oparciu o nast^puj^ce materialy i dokumenty przygotowane przez 
Habilitantka: 
1) kopia dyplomu doktora nauk biologicznych, 
2) autoreferat w j . polskim, 
3) autoreferat w j . angielskim, 
4) wykaz opublikowanych prac tworz^cych osi^gni^cie naukowe, 
5) informacj^ o osi^gni^ciach dydaktycznych, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki, 
6) oswiadczenia wspolautorow publikacji, 
7) kopie prac zglaszanych jako przedmiot post^powania habilitacyjnego oraz plyty z 

elektronicznymi wersjami w/w dokumentow. 

Stwierdzam, ze spelnione zostaly wszystkie wymogi formalne, pozwalaj^ce na podjecie 
post^powania habilitacyjnego dr Katarzyny Niedojadlo. 

Sylwetka Habilitantki 
Pani Dr Katarzyna Niedojadlo w roku 1999 uzyskala stopieh magistra biologii na podstawie 
pracy „ Immunocytochemiczna lokalizacja kalretikuliny w niezapylonym i zapylonym slupku 
Petunia hybrida Hort." wykonanej na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi Mikolaja Kopemika 
w Toruniu, pod kierunkiem prof, dr hab. Elzbiety Bednarskiej-Kozakiewicz. W tym samym 
roku zostala zatrudniona w Poradni Onkologicznej Wojewodzkiego Szpitala Zespolonego w 
Toruniu, gdzie pracowala jako mlodszy asystent do 200Ir. w zespole naukowym prof, dr hab. 
Barbary W.Chwirot. Prowadzone przez K. Niedojadlo badania dotycz^ce biologii czemiaka i 
uzyskane wyniki zostaly zawarte w rozprawie doktorskiej, ktora byla realizowana w ramach 
studiow doktoranckich na Wydziale BiNoZ UMK w Toruniu. 
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Dyplom doktora nauk biologicznych zostal nadany Pani Katarzynie Niedojadlo w 2007 roku 
na podstawie przedstawionej rozprawy pt:"Badania nad ekspresj^ genu efektora apoptozy 
Apaf-1 w znamionach barwnikowych, czemiaku pierwotnym i jego przerzutach u czlowieka" 
przygotowanej pod kierunkiem prof, dr hab. Barbary Chwirot. Od 2004 r., az do chwili 
obecnej dr Niedojadlo pracuje w Katedrze Biologii Komorkowej i Molekulamej Wydzialu 
BiOS, UMK w Toruniu. 

Ocena osi^gnif cia naukowego 
Dr Katarzyna Niedojadlo jako osi^gni^cie naukowe, ktore stanowi podstaw^ nadania stopnia 

doktora habilitowanego, przedstawia cykl 5 artykulow eksperymentalnych, pod wspolnym 
tytulem: „Wybrane elementy czasowo-przestrzennej organizacji ekspresji genow podczas 
roznicowania garnet, zaptodnienia oraz wczesnej embriogenezy". Na osi^gni^cie 
habilitacyjne skladaj^ si^ spojne tematycznie prace opublikowane w latach 2011-2016 w 
nastepujacych czasopismach: Journal of Experimental Botany IF: 5.364; 2 prace w Planta 
IF: 3.347; Plant Cell Report IF: 3.088; Plant Reproduction IF: 2.629. Wszystkie artykuly 
opublikowane zostaly w czasopismach o zasi^gu mi^dzynarodowym, rejestrowanych przez 
JCR. Sumaryczny indeks cytowan tych pozycji (zgodny z rokiem opublikowania) wynosi 
17.775, a liczba punktow MNiSW to 190. W trzech pracach Habilitantka jest pierwszy 
autork^, a w czterech autorem korespondencyjnym. Poniewaz prace ŝ  wspolautorskie, 
zasadne jest omowienie udzialu Habilitantki w powstaniu poszczegolnych artykulow. 
Zal^czone do rozprawy oswiadczenia wspolautorow wyraznie wskazuj^ na dominuj^cy wklad 
pracy dr Niedojadlo w ksztaltowaniu linii badawczej, realizacji zadah eksperymentalnych, ich 
dokumentacji i redakcyjnym opracowaniu publikacji oznaczonych nur^erami 2,3,4. Natomiast 
w pracy numer 1 z 2011 roku, Habilitantka okresla swoj udzial w powstanie tej pracy na 25%, 
a w pracy numer 5 na 45%. 
Mozna zatem stwierdzic, ze wskazane przez Habilitantka prace pod wzgl^dem formalnym 
stanowi^ podstaw^ wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Pierwsza praca skladaj^ca si^ na osi^gni^cie naukowe dr Niedojadlo, jest 
zatytulowana „Nuclear activity of sperm cell during Hyacinthus orientalis L . in vitro 
pollen tube growth" ukazala wybrane cechy komorek plemnikowych H. orientalis, takie jak 
krotkotrwala aktywnosc transkrypcyjna podczas wzrostu lagiewki pylkowej; zdolnosc do 
syntezy rRNA oraz wykazala, ze w komorkach plemnikowych na kohcowych etapach 
wzrostu lagiewki pylkowej nast^puje stopniowe zmniejszenie aktywnosci j^drowej. Brak 
syntezy RNA oraz usuwanie cz^steczek zaangazowanych w jego przetwarzanie w 
pozniejszych etapach mikrogametogenezy sugeruje, ze podczas zaplodnienia dojrzale 
plemniki H. orientalis nie przenosz^ molekul j^drowych do komorek docelowych zenskiego 
gametofitu (komorki jajowej i centralnej). W niniejsze pracy po raz pierwszy przedstawiono 
charakterystyk^ kluczowych etapow ekspresji j^drowych genow w komorkach plemnikowych 
powstalych podczas kielkowania dwukomorkowego ziama pylku u hiacynta. 

Na podstawie wynikow prezentowanych w powyzszej pracy, postawiono hipotez^, ze 
w regulacje struktury chromatyny i jej aktywnosci transkrypcyjnej ŝ  zaangazowane 
mechanizmy epigenetyczne takie jak metylacja DNA i potranslacyjne modyfikacje bialek 
histonowych. Weryfikacj^ tej tezy podj^to w pracy numer 5. W artykule zatytulowanym 
„Epigenetic marks in the Hyacinthus orientalis L . mature pollen grain and during in 
vitro pollen tube growth" Habilitantka wraz z zespolem badawczym zaobserwowala 
unikaln^ modyfikacje chromatyny w obszarze j^der generatywnych i wegetatywnych 
znajduj^cych si^ blisko siebie w m^skiej jednostce rozrodczej (MGU). Zaprezentowane w tej 
pracy wyniki wskazuj^ na obecnosc mechanizmow epigenetycznych zwi^zanych z 
organizacji chromatyny m^skich komorek plemnikowych u hiacynta. Te mechanizmy 
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epigenetyczne maj^ rowniez wplyw na procesy zwi^zane z regulacj^ ekspresji genow, a takze 
wplywaji na utrzymanie stabilnosci i integralnosci genomow garnet. Zmiany 
czasoprzestrzenne rozkladu bialek histonowych sugeruje potencjalnie inny status 
epigenetyczny komorek wegetatywnych, generatywnych i plemnikow, co jest scisle zwi^zane 
z ich funkcjami. Ponadto wykazano, ze chromatyna dojrzalych/ gotowych do zaplodnienia 
m^skich gamet H. orientalis jest zroznicowana epigenetycznie. Jednoczesna obecnosc 
znacznika eu i heterochromatyny wskazuje na precyzyjne i zlozone procesy 
przeprogramowania m^skich komorek gametofitow, ktore ŝ  odpowiedzialne za proces 
podwojnego zaplodnienia i przebieg embriogenezy. 

W procesie podwojnego zaplodnienia oprocz gametofitu m^skiego drugim partnerem 
jest gametofit zenski, dlatego logiczne i uzasadnione bylo podjecie badan nad zroznicowanym 
pod wzgl^dem biologicznym siedmiokomorkowym woreczkiem zal^zkowym. W artykule pt:„ 
Transcriptional activity of Hyacinthus orientalis L . female gametophyte cells before and 
after fertilization", scharakteryzowano trzy fazy rozwojowe woreczka zal^zkowego H. 
orientalis, w ktorych stwierdzono rozne poziomy aktywnosci transkrypcyjnej j^der komorek 
tworz^cych zenski gametofit. Prezentowane badania ujawnily, ze dojrzala komorka jajowa 
byla prawie calkowicie wyciszona transkrypcyjnie. Tylko niewielka pula RNA Pol I I i 
czynnikow splicingowych obecna byla w jej j^drze i nie gromadzila duzych ilosci poly (A) 
RNA. Poza tym w komorce jajowej i centralnej metabolizm rRNA skierowany byl na 
gromadzenie w j^derku i w cytoplazmie niedojrzalych transkryptow pre-rRNA. U hiacyntu w 
dojrzalym woreczku zal^zkowym podczas fazy progamicznej zaobserwowano wyzszy 
poziom aktywnosci transkrypcyjnej w antypodach. Podobnie jak w przypadku synergid, 
metabolizm degeneruj^cych komorek antypodalnych zmniejszyl si^ po zaplodnieniu. 
Procesowi temu towarzyszyl spadek liczby nowo utworzonych transkf^ptow i calkowitej puli 
RNA Pol I I . Ponadto wykazano, ze zaplodnienie indukuje aktywacje genomow zygoty i 
genomu komorek macierzystych bielma, przy jednoczesnej zmianie organizacji struktury 
chromatyny. 

W pracy: „Ribosomal RNA of Hyacinthus orientalis L . female gametophyte cells 
before and after fertilization" dr Niedojadlo wraz z zespolem podj^la badania maj^ce na 
celu wykazanie roznej aktywnosci transkrypcyjnej j^derek w zroznicowanych biologicznie 
komorkach zenskiego gametofitu u hiacynta. Zaprezentowane w pracy wyniki wskazuje, ze u 
H. orientalis przed zaplodnieniem wszystkie komorki woreczka zal^zkowego zawieraly 
wysok^ pule cytoplazmatycznego rRNA, natomiast roznily sie poziomem ITSl pre-rRNA 
oraz U3 snoRNA. Przed zaplodnieniem j^derko komorki jajowej stanowilo miejsce 
przechowywania niedojrzalych transkryptow pre-rRNA i stanowilo pule nieaktywnych 
podjednostek rybosomowych. Natomiast j^derko komorki centralnej, podobnie jak komorki 
jajowej, magazynowalo niedojrzale transkrypty pre-rRNA. W obu komorkach, jajowej i 
centralnej, zaplodnienie inicjuje dojrzewanie matczynego pre-rRNA i wznowienie ekspresji 
zygotycznego rDNA. Natomiast w synergidach i antypodach, aktywnosc nukleama byla 
skorelowana z aktywnosci^ metaboliczn^ tych komorek. Po zaplodnieniu w j^drze pierwotnej 
komorki bielmowej obecne byly trzy j^derka, w ktorych ujawniono obecnosc ITSl pre-rRNA 
oraz U3 snoRNA, co swiadczy o wznowieniu aktywnosci ojcowskiego rDNA, a takze o 
intensywnym dojrzewaniu pierwotnych transkryptow rRNA. J^derka synergid i antypod, 
ktore spelnily juz swoj^ funkcje podlegaj^ stopniowemu transkrypcyjnemu wyciszeniu. 

W pracy oznaczonej numerem 4 pt.: „Late progamic phase and fertilization affect 
calreticulin expression in the Hyacinthus orientalis female gametophyte" Habilitantka 
udowodnila, ze wzorzec ekspresji genow CTR w komorkach jajowej i centralnej oraz w 
zygocie i bielmie jest skorelowany z ogolnym poziomem ich transkrypcji. 
Wczesniejsze badania prowadzone w zespole prof dr hab. Elzbiety Bednarskiej-Kozakiewicz 
wykazaly, ze kalretikulina odgrywa wazn^ role ^ procesie rozmnazania plciowego u roslin 
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okrytozal^zkowych. W oparciu o te dane Habilitantka podj^la zadanie okreslenia poziomu 
mRNA i bialka CRT w woreczku zal^zkowym w 3 roznych etapach: dojrzewania, fazie 
progamicznej i po zaplodnieniu. Uzyskane wyniki badan wskazuj^, ze przed antez^ 
wszystkie komorki z woreczka zal^zkowego hiacynta wykazuj^ nagromadzenie mRNA CRT, 
ale po otwarciu kwiatu pojawiaj^ si^ znacz^ce roznice w rozkladzie badanych transkryptow. 
Zroznicowane poziomy ekspresji genu CRT w komorkach zenskiego gametofitu hiacynta 
przed i po zaplodnieniu, mog^ bye zwi^zane z udzialem tego bialka w podwojnym 
zaplodnieniu, blokowaniu polispermii oraz zapocz^tkowaniu rozwoju zarodka i bielma. Na 
podstawie uzyskanych wynikow Autorzy postuluj^, ze mechanizm regulacji optymalnego 
srodowiska Câ  ^ w woreczku zal^zkowym z udzialem CRT wydaje si^ bye uniwersalny dla 
roslin kwiatowych. 

Na podkreslenie zasluguje fakt, ze wszystkie prace przedstawione przez Habilitantka 
jako osi^gniecie habilitacyjne byly sfinansowane z projektow przyznawanych przez 

MNiSW. 
Szczegolnie wysoko oceniam nast^puj^ce aspekty tych badan: 
- udokumentowanie zroznicowanej aktywnosci transkrypcji komorek plemnikowych w 
trakcie ich dojrzewania 
- wykazanie, ze wyciszone transkrypcyjnie dojrzala gamety m^skie i zehskie posiadaj^ 
odmienn^ strukturalnie chromatyny 
- zastosowanie nowoczesnych metod umozliwiaj^cych opis procesow rozwojowych w czasie 
tworzenia, dojrzewania myskiego i zenskiego gametofitu u roslin w warunkach in situ 
- zastosowanie licznych narzydzi badawczych, ktore pozwolily na wieloplaszczyznow^ 
analizy procesow zachodz^cych podczas podwojnego zaplodnienia na poziomie 
molekularnym. ^ 

Badania, ktore stanowi^ podstawy osi^gniycia naukowego dr Katarzyny Niedojadlo 
wpisuji siy w najnowoczesniejsze trendy embriologii, cytologii i biologii molekulamej roslin 
i ŝ  bardzo cerme i no we dla nauki, a przyjyta przez Habilitantka innowacyjna metodyka 
wzbogaca warsztat badawczy z zakresu embriologii roslin kwiatowych. Publikacje dr 
Niedojadlo opracowane ŝ  z duzym znawstwem poruszanej problematyki, a prezentowane w 
nich tezy i wnioski poparte ŝ  logiczn^ i krytyczn^ argumentacj^. 
Podsumowuj^c, stwierdzam, ze osi^gniycie naukowe dr Katarzyny Niedojadlo 
udokumentowane cyklem piyciu oryginalnych, eksperymentalnych prac wnosz^ istotny wklad 
do rozwoju dyscypliny, ktor^ zajmuje siy Habilitantka i w pelni spelnia warunek ustawowy 
stawiany kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Ocena osiqgni^c naukowo-badawczych i istotnej aktywnosci naukowej 
Pierwszy artykul, opublikowany w czasopismie Protoplasma (IF: 1.473), powstal w oparciu o 
wyniki uzyskane przez Pani^ Niedojadlo w trakcie realizacji pracy magisterskiej. Badania 
stanowily czysc wiykszego projektu realizowanego przez zespol Prof. Bednarskiej-
Kozakiewicz ktory zajmowal siy rol^ jonow Ca w trakcie zapylenia u roslin 
okrytozal^zkowych. Natomiast drugi artykul, o typowo medycznym charakterze zostal 
opublikowany w Pigment Cell Research (IF: 3.180). O wartosci naukowej powyzszych 
artykulow swiadczy wysoki wskaznik ich cytowalnosci wedlug Web of Science, ktory wynosi 
odpowiednio 22 i 17. 

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk biologicznych Dr Niedojadlo zaangazowala siy w 
trzy nurty badawcze. W macierzystej jednostce badawczej Habilitantka prowadzila badania z 
zakresu embriologii eksperymentalnej Angiospermae. Drugi nurt, to badania prowadzone we 
wspolpracy z Zakladem Ekspresji Genow Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 
Dotyczyly one wplywu stresu solnego na ekspresji miRNA u Arabidopsis thaliana (Plant 
Physiology IF: 6.456). Badania nad stresem w wyniku niedotlenienia Habilitantka 
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realizewala rowniez we wspolpracy z zespolem z Katedry Biologii Komorkowej i 
Molekulamej macierzystej uczelni. W pracy opublikowanej w RNA biology (IF: 3.900) 
wykazano, ze podczas stresu abiotycznego, w komorkach korzeni Arabidopsis thaliana, 
nastypuje obnizenie poziomu transkrypcji prowadzonej przez polimerazy RNA I I oraz 
akumulacja poli(A) RNA na terenie j^dra komorkowego. Bardzo ciekawa jest hipoteza 
Autorow, ze mechanizm retencji poli(A) RNA w j^drze komorkowym jest elementem 
strategii obronnej roslin, ktora podejmowana jest w celu przetrwania stresowych warunkow 
srodowiska. 

Odrybny nurt prac badawczych dr Katarzyny Niedojadlo stanowi^ obserwacje 
interakcji mikroorganizmow i roslin. We wspolpracy z Zakladem Mikrobiologii UMK w 
Toruniu Habilitantka badala wplyw grzybow mykoryzowych oraz bakterii na fitoekstrakcjy 
metali ciyzkich. Wyniki tych badan zostaly zawarte w nastepujacych pracach: Water Air and 
Soil Pollution IF: 1.748; Environmental Science and Pollution Research IF: 2.760; 
Environmental and Experimental Biology IF: 3.666 oraz w Acta Mycologica. 
Praca oznaczona przez Habilitantka w wykazie numerem 9, w chwili pisania przeze mnie 
recenzji, nie zostala jeszcze zaakceptowana przez redakcjy czasopisma Protoplasma, zatem 
nie moze bye uwzglydniona. 
Dr Niedojadlo jest wspolautork^ jednej publikacji naukowej spoza listy filadelfijskiej. Jest to 
praca charakterze fitopatologicznym, poswiycona opisowi reakcji fizjologicznej ziemniaka na 
zasiedlenie grzybami i zakazenie wirusem; zostala opublikowana w Acta Mycologica za 7 pkt. 
MNiSW. Ponadto Habilitantka jest wspolautork^ 47 doniesieh konferencyjnych 
prezentowanych na miydzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. 
Dorobek publikacyjny nie wchodz^cy w sktad osi^gni^cia naukowego stanowi 8 
oryginalnych prac eksperymentalnych, opublikowanych w czasopismach znajduj^cych siy w 
bazie JCR o l^cznej wartosci IF=26.271 (zgodnie z rokiem opublikowania) oraz 1 bez 
wspolczynnika wplywu IF. Sumaryczna liczba punktow wg listy MNiSW (zgodnie z rokiem 
opublikowania) wynosi 268. 

Oprocz publikacji do dorobku naukowego zalicza siy kierowanie lub udzial w 
projektach badawczych. Dr Niedojadlo uczestniczyla w 6 grantach naukowych: w jednym 
byla kierownikiem, a w pozostalych wykonawc^. Granty posiadaly rozne zrodla 
finansowania: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego (1 projekt), UMK w Toruniu (1 
projekt) oraz Narodowe Centrum Nauki (4 projekty). 
W tym zakresie moja ocena aktywnosci naukowej Habilitantki jest bardzo wysoka. 
Umiejytnosc pozyskiwania funduszy na swoje badania, a w perspektywie takze badania 
swoj ego zespolu, pokazuje rowniez duz^ samodzielnosc organizacyjn^ Habilitantki. 

Dowodem uznania dla dzialalnosci naukowej Habilitantki bylo uzyskanie licznych 
nagrod i wyroznieh. Byly to nagrody JM Rektora UMK za osi^gniycia naukowe i dzialalnosc 
naukowo-dydaktyczn^ (2005/2006; 2007; 2011/2012; 2013/2014) oraz za pozyskiwanie 
zewnetrznych srodkow finansowych (2011/2012). Godny odnotowania jest fakt, ze juz na 
pocz^tki swojej drogi naukowej, bo w 2004 roku, za badania nad ekspresji genu efektora 
apoptozy Apaf-1 w znamionach barwnikowych, czemiaku pierwotnym i jego przerzutach u 
czlowieka, Pani Niedojadlo zostala laureatk^ programu stypendialnego L'Oreal - UNESCO 
„L 'Oreal Dla Kobiet i Nauki ", ktory wspiera osi^gniycia kobiet-naukowcow prowadz^cych 
zaawansowane badania w dziedzinie nauk o zyciu. 

Dr Niedojadlo aktywnie uczestniczyla w licznych miydzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych. Na XXIX Conference on Embryology: Plants, Animals, Humans 
wyglosila wyklad plenarny, a na pozostalych prezentowala komunikaty ustne oraz plakaty. W 
2010 roku Habilitantka uczestniczyla w organizacji konferencji embriologicznej w Toruniu. 
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W podsumowaniu tego zakresu aktywnosci Dr Katarzyny Niedojadlo stwierdzam, ze pod 
wzglydem ilosciowym oraz z uwagi na rangy czasopism, jest to dorobek znacz^cy i spelnia 
wymogi stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspolpracy mi^dzynarodowej 
Pani dr Katarzyna Niedojadlo ma duze doswiadczenie w prowadzeniu zajyc dydaktycznych. 
Prowadzila zajycia obligatoryjne i fakultatywne dla studentow kierunku biologia i 
biotechnologia, chemia medyczna. Niektore z przedmiotow Habilitantka wymienia jako 
przedmioty autorskie, co swiadczy o Jej duzym zaangazowaniu w procesy dydaktyczne. 
Dr Niedojadlo sprawowala opieky naukow^ nad 16 pracami magisterskimi i 9 pracami 
dyplomowymi. Wystypowala rowniez w roll promotora pomocniczego przy realizacji 
rozprawy doktorskiej mgr Marleny Kozlowskiej pt. „Epigenetyczne modyfikacje chromatyny 
w komorkach myskiego gametofitu Hyacinthus orintalis L. w okresie od dojrzalosci pylku do 
powstania komorek plemnikowych". 
Pani Niedojadlo odbyla 1 zagraniczny (Wielka Brytania) oraz 2 staze krajowe w Katowicach 
na Uniwersytecie Sl^skim. Poza tym uczestniczyla w kilkunastu szkoleniach podnosz^cych 
Jej kwalifikacje laboratoryjne, jyzykowe i informatyczne. 
Do aktywnosci o charakterze populamo-naukowym nalezy zaliczyc udzial Habilitantki w 
licznych zajyciach edukacyjnych dla odbiorcow roznych grup wiekowych, pocz^wszy od 
uczniow szkol podstawowych az do uczestnikow uniwersytetu trzeciego wieku. 
Moim zdaniem dzialalnosc dydaktyczna i popularyzatofska Habilitantki jest 
satysfakcjonuj^ca. Prowadzila Ona bardzo roznorodne zajycia dla studentow, w tym nie 
zwi^zane bezposrednio z tematyk^ Jej badan, co swiadczy o duzej otwartosci i 
zaangazowaniu w dydaktyky. 

Wniosek koncowy 
Zgodnie z list^ Journal Citation Reports (JCR) sumaryczny wskaznik oddzialywania 
wszystkich publikacji Dr Katarzyny Niedojadlo wynosi 44.046, co odpowiada 453 punktom 
przyznawanych za publikacje przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyzszego. Wedlug 
bazy Scopus z dnia 5.10.2019r., lista cytowan dla powyzszych publikacji wynosi 125, a bez 
autocytowah 119, indeks Hirscha wynosi 5. W autoreferacie dr Katarzyna Niedojadlo 
przedstawia swoje plany naukowe, ktore dotycz^ okreslenia wzorca dystrybucji markerow 
epigenetycznych w komorkach zenskiego gametofitu u hiacynta. Zalozenia Habilitantki ŝ  
obiecuj^ce, a ich realizacja z pewnosci^ dostarczy kolejnych, waznych danych dla 
embriologow roslin. Lektura publikacji tworz^cych calosc dorobku ukazuje Habilitantky jako 
badacza samodzielnego, dociekliwego i w pelni dojrzalego, ktory potrafi swoj4 pracy 
wlasciwie zaplanowac, konsekwentnie realizowac z wykorzystaniem wielu roznych, czysto 
zaawansowanych i nowatorskich metod, a uzyskane wyniki maj^ istotne znaczenie naukowe. 
Analiza wszystkich elementow, ktore skladaj^ siy na oceny Habilitantki - jako badacza, 
nauczyciela akademickiego, organizatora nauki i jej popularyzatora - upowaznia mnie do 
stwierdzenia, ze dr Katarzyna Niedojadlo spetnia kryteria stawiane kandydatom 
ubiegaj^cym sif 0 nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, okreslone w 
ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 0 stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z pozniejszymi zmianami). 
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