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Ocena 
osij|gni^cia naukowego pt. „Wybrane elementy czasowo-przestrzennej organizacji 

ekspresji genow podczas roznicowania garnet, zaptodnienia oraz wczesnej embriogenezy 
u Hyacinthus orientalis L . " oraz dorobku naukowego, dydaktycznego 

i popularyzatorskiego w post^powaniu habilitacyjnym dr Katarzyny Niedojadlo 

Ocena zostala przygotowana na podstawie materialow dostarczonych przez Dziekana 
Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska, prof, dr hab. Wernera Urlicha. Dokumentacja, 
ktor^ otrzymalam w wersji papierowej i elektronicznej obejmuje: (1) wniosek 
0 przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego w dziedzinie nauk biologicznych 
w dyscyplinie biologia, (2) odpis dyplomu doktorskiego, (3) autoreferat w j^zyku polskim 
1 angielskim, (4) wykaz opublikowanych prac naukowych wraz z informacj^ o osi^gni^ciach, 
(5) kopie publikacji wskazanych jako osiagniecie naukowe, (6) oswiadczenia wspoiautorow 
0 udziale w przygotowaniu poszczegolnych artykulow wchodz^cych w sklad osi^gni^cia 
naukowego, (7) dane bibliometryczne przygotowane przez Bibliotek^ Glown^ UMK 
w Toruniu, (8) dane kontaktowe. 

Stwierdzam, ze otrzymane materialy ŝ  wystarczaj^ce dla sformutowania opinii na temat 
osiqgni^cia naukowego oraz pozostalego dorobku naukowego, dydaktycznego 
1 popularyzatorskiego Kandydatki do stopnia doktora habilitowanego. 

Sylwetka Habilitantki 

Pani dr Katarzyna Niedojadlo po ukohczeniu studiow na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi 
(BiNoZ) oraz Mi^dzywydzialowego Studium Pedagogicznego UMK w Toruniu w 1999 r. 
podj^la prac^ na etacie mlodszego asystenta w Poradni Onkologicznej Wojewodzkiego 
Szpitala Zespolonego w Toruniu. B^d^c czlonkiem Interdyscyplinarnego Zespoiu Optycznych 
Metod Wczesnego Wykrywania Nowotworow UMK diagnozowala pacjentow pod k^tem 
czerniaka skory z wykorzystaniem technik fluoroscencyjnych. W 2004 r. rozpocz^la prac^ na 
pol etatu w Zakladzie Biologii Medycznej UMK. W 2007 r., po uzyskaniu stopnia doktora, 
swoj^ karier^ zawodow^ zwiqzala z Zakladem Biologii Komorki UMK, w ktorym 
wykonywala prac^ magistersk^ i gdzie obecnie jest zatrudniona na etacie adiunkta. 

Zainteresowania Habilitantki zostaly wyraznie sprofilowane juz w toku studiow i oscyluj^ 
wokol zagadnieh z dziedziny biologii komorki, genetyki i biologii molekularnej. Jej praca 
magisterska dotyczyla ,.immunocytochemicznej lokalizacji kalretikuliny w niezapylonym 
i zapylonym slupku Petunia hybrida Hort" i byla wykonywana pod promotorstwem prof dr 
hab. Elzbiety Bednarskiej-Kozakiewicz. Dypiom doktora nauk biologicznych uzyskala 
broni^c z wyroznieniem prac^ doktorsk^ pt. „Badania nad ekspresji genu efektora apoptozy 
Apaf-1 w znamionach barwnikowych, czerniaku pierwotnym i jego przerzutach u czlowieka". 
Promotorem byla prof, dr hab. Barbara W. Chwirot. 

Ocena osi^gni^cia naukowego 

Osiagniecie naukowe dr Katarzyny Niedojadlo pt: „Wybrane elementy czasowo-
przestrzennej organizacji ekspresji genow podczas roznicowania gamet, zaptodnienia oraz 
wczesnej embriogenezy u Hyacinthus orientalis L ." sklada si^ z pi^ciu prac opublikowanych 
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wlatach 2011-2016. Ukazaty si^ one w renomowanych czasopismach miedzynarodowych 
indeksowanych w bazie JCR (tj. Journal of Experimental Botany, Planta, Plant Cell Reports 
i Plant Reproduction), ktorych wspotczynniki oddzialywania mieszcz^ si^ w przedziale od 
2,629 do 5,364. Sumaryczna ocena parametryczna tych prac jest wysoka i wynosi: 
IF=12,256; MNiSW=190. Habilitantka jest pierwszym autorem w trzech publikacjach, 
wjednej drugim (przy czym udzial dwoch pierwszych autorow jest zadeklarowany jako 
rownocenny), w kolejnej trzecim. Jedna z tych prac jest publikacjq S-autorsk^, pozostale 
4-autorskie. Z zal^czonych oswiadczeh wynika, ze wklad Kandydatki w powstanie publikacji 
wynosi od 25% do 80%. Nalezy podkreslic, ze we wszystkich pracach uczestniczyta 
wopracowaniu koncepcji badah, co ma istotne znaczenie z punktu widzenia Jej przyszlej 
pracy jako samodzielnego pracownika naukowego. We wszystkich publikacjach byla 
zaangazowana w prowadzenie doswiadczeh oraz przygotowanie manuskryptu. B^d^c autorem 
korespondencyjnym odpowiadala za wykonanie korekty wydawniczej czterech prac. Mozna 
wi^c uznac, ze wklad Kandydatki w przygotowanie calego recenzowanego osi^gni^cia 
naukowego jest znacz^cy. 

Dr Katarzyna Niedojadlo dot^czaj^c w 2007 r. do zespoiu Pani prof. E. Bednarskiej-
Kozakiewicz wpisala si^ swoimi zainteresowaniami wnurt badah zmierzaj^cy do poznania 
epigenetycznych mechanizmow zwi^zanych z ekspresji genow w komorkach linii plciowej 
oraz produktach podwojnego zaplodnienia u roslin okrytonasiennych. Jednym z modeli 
eksperymentalnych w tych dociekaniach jest Hyacinthus orientalis L. Habilitantka, w oparciu 
0 ten wlasnie obiekt rozwin^la badania, ktorych celem bylo poznanie czasowo-przestrzennej 
organizacji ekspresji genow w komorkach m^skiego gametofitu oraz woreczka zal^zkowego 
przed i po zaplodnieniu. Realizacja tego zagadnienia zostala przedstawiona w cyklu 5 
publikacji sktadaj^cych si^ na osiagniecie naukowe. 

W pierwszej publikacji Habilitantka swoje badania skupila na komorkach plemnikowych 
rosn^cej lagiewki pylkowej opisuj^c ich aktywnosc transkrypcyjn^, organizacje systemu 
splicingowego, poziom i rozklad poli(A) RNA oraz metabolizm rRNA. Dzi^ki tym badaniom 
zostala poznana aktywnosc j^der komorek m^skiego gametofitu przed podzialem komorki 
generatywnej i w czasie dojrzewania gamet. Udokumentowanie wyciszenia aktywnosci 
transkrypcyjnej oraz eliminacji elementow maszynerii splicingowej i rRNA po osi^gnieciu 
dojrzatosci przez komorki plemnikowe pozwala wnioskowac, ze nie wnosz^ one do komorki 
jajowej ojcowskich transkryptow, co bylo dotychczas nierozstrzygniet^ kwesti^. 

Efektem doswiadczeh prowadzonych w ramach drugiej publikacji bylo okreslenie 
dynamiki transkrypcji j^der woreczka zal^zkowego. Badano poziom i przemieszczanie 
transkryptow, calkowitej puli polimerazy RNA II oraz jej formy inicjalnej i elongacyjnej. 
Zastosowane techniki pozwolily na powi^zanie aktywnosci polimerazy RNA I I 
z reorganizacj^ chromatyny w roznicuj^cym sie i dojrzalym woreczku zal^zkowym, w fazie 
progamicznej i po zaplodnieniu. Istotnym osi^gnieciem tych badah bylo wykazanie, ze 
w okresie antezy i w fazie progamicznej nastepuje wyciszenie aktywnosci transkrypcyjnej 
komorki jajowej i centralnej, oraz ze zaplodnienie aktywuje szybk^ reorganizacje chromatyny 
1 uruchamia transkrypcje w zygocie i komorce bielmowej. 

W trzeciej pracy Kandydatka przeanalizowala metabolizm rRNA w komorkach 
niezaplodnionego i zaplodnionego woreczka zal^zkowego. Z wykorzystaniem 
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH) opisala rozklad niedojrzalych transkryptow 
zawieraj^cych sekwencje ITSl (pre-rRNA) oraz dojrzalych transkryptow rRNA (26S i 5S 
rRNA) i zlokalizowala male j^derkowe U3 snoRNA. Badania pokazaly, ze w wyciszonej 
transkrypcyjnie komorce jajowej i centralnej metabolizm rRNA jest skierowany na 
akumulacje pre-rRNA w j^derku i rRNP w cytoplazmie. Zaplodnienie stymuluje dojrzewanie 
matczynego pre-rRNA i wznowienie aktywnosci ojcowskiego rDNA. 
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W kolejnej pracy dr K. Niedojadlo podj^la si^ okreslenia wzorca ekspresji genu 
kalretikuliny (CRT) w komorkach zehskiego gametofitu, tj. genu, ktorego zwi^zek 
z procesem rozmnazania generatywnego zostal wczesniej wykazany u petunii. Monitoruj^c 
poziom mRNA CRT i immunocytochemicznie lokalizuj^c bialko CRT podczas dojrzewania 
komorek woreczka zal^zkowego, fazy progamicznej i po zaplodnieniu dowiodla, ze badane 
bialko uczestniczy w procesie ukierunkowania lagiewki pylkowej na jednq z siostrzanych 
synergid. Wykazala, ze poziom ekspresji genu CRT jest skorelowany z aktywnosci^ 
transkrypcyjn^ synergid i istotnie wzrasta po zaplodnieniu. 

W ostatniej publikacji Habilitantka podj^la si^ zweryfikowania hipotezy, ze w regulacj? 
struktury chromatyny ijej aktywnosci transkrypcyjnej zaangazowane ŝ  mechanizmy 
epigenetyczne, takie jak metylacja DNA i potranslacyjne modyfikacje bialek histonowych. 
Badaniom poddala komorki m^skiego gametofitu w okresie dojrzewania (odwodnione 
i uwodnione ziarna pylku) i wrosn^cej lagiewce pylkowej, wykorzystuj^c metody 
immunocytochemicznej oraz ilosciowej analizy znacznikow nieaktywnej chromatyny (5metC 
i HDTl) i aktywnej euchromatyny (acH4). Badania wykazaly, ze j^dro wegetatywne 
i generatywne rozni si^ poziomem metylacji DNA oraz wzorcem modyfikacji bialek 
histonowych (acH4, HDTl) , co skutkuje odmienn^ organizacji ich chromatyny. Poziom 
aktywnej euchromatyny jest wyzszy w bardziej aktywnym transkrypcyjnie j^drze 
wegetatywnym. Wyl^czaniu aktywnosci transkrypcyjnej towarzyszy kondensacja 
chromatyny, wzrost poziomu metylacji DNA i eliminacja znacznika aktywnej euchromatyny. 

Habilitantka swoimi badaniami otworzyla now^ przestrzen eksperymentowania 
i przyczynila si^ do lepszego zrozumienia wczesnej embriogenezy roslin 
jednolisciennych. Faza progamiczna byla dotychczas najslabiej poznanym etapem rozwoju 
roslin okrytozal^zkowych. Poprzez opracowanie autorskiej techniki uzyskiwania komorek 
plemnikowych H. orientalis w hodowanych in vitro lagiewkach pylkowych utorowala droge 
badaniu procesow zachodzqcych w okresie od umieszczenia pylku na znamieniu slupka do 
penetracji zal^zka przez lagiewk^ pylkow^. W przedstawionych 5 publikacjach Habilitantka 
z wykorzystaniem nowoczesnych metod stosowanych w badaniach histologicznych 
i immunocytochemicznych oraz ekspresji genow na poziomie komorkowym zrealizowala 
zalozony eel i wypelnila luk^ w dotychczasowej wiedzy. Przedstawione publikacje ukazaly 
sie wbardzo dobrych czasopismach, co dodatkowo potwierdza wysoki poziom naukowy 
wykonanych badah. Fakt, ze dotychczas byly one nielicznie cytowane (zaledwie 1-5 razy, zas 
publikacja z 2016 r. nie byla cytowana w ogole) moze swiadczyc o tym, ze zgl^biane przez 
Habilitantke problemy nie ŝ  obiektem zainteresowan licznego grona naukowcow. Ranga 
czasopism, w ktorych zostaly opublikowane pozwala jednak zalozyc, ze wraz z rozwijaniem 
tego nurtu badawczego prace przynios^ istotn^ poprawe wspolczynnika ich cytowalnosci. 

Podsumowuj^c t̂  cz^sc opinii stwierdzam, ze Udzial Kandydatki w przygotowaniu 
cyklu publikacji skladaj^cych si^ na osiagniecie naukowe jest dominuj^cy, 
a przedstawione prace ŝ  tematycznie scisie ze sob^ powiazane. Dr K. Niedojadlo swoimi 
badaniami wniosla istotny wklad w rozwoj reprezentowanej przez siebie dyscypliny 
naukowej jak^ jest biologia, ze szczegolnym uwzglednieniem biologii rozwoju roslin. 

Ocena dorobku naukowego 

Poza publikacjami wskazanymi jako glowne osiagniecie, dr K. Niedojadlo opublikowala 
9 oryginalnych prac eksperymentalnych, z ktorych 8 znajduje sie w czasopismach z bazy 
JCR. Ich l^czna wartosc IF=26,271, zas sumaryczna liczba punktow MNiSW wynosi 263. 
Artykuly zostaly opublikowane w czasopismach o wysokiej pozycji w rankingu w swoich 
dyscyplinach; ich IF waha sie od 1,473 do 6,456. Wsrod nich znajduje sie takie prestizowe 
czasopisma jak Plant Physiology, RNA Biology, czy Environmental and Experimental 
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Botany. Wszystkie prace wieloautorskie (od 3 do 9 osob). W przypadku dwoch pubhkacji 
Habihtantka jest pierwszym autorem, kolejnych dwoch drugim i trzecim, pozostalych 
czwartym lub kolejnym. Jest autorem korespondencyjnym jednej pracy. Udzial Habilitantki 
w powstaniu dwoch publikacji wynosi 75 i 80% i jest wiod^cy. Obejmuje on wspoltworzenie 
koncepcji badah, wykonanie doswiadczeh i analiz, interpretacje wynikow i przygotowanie 
manuskryptow do druku. W przypadku pozostalych siedmiu prac udzial Kandydatki w ich 
powstaniu wynosi: wjednej 40%, wjednej 5%, w pozostalych 15 lub 10% i polega glownie 
na wykorzystaniu Jej doskonalego warsztatu pracy i przygotowania merytorycznego 
w zakresie preparatyki mikroskopowej (TEM, mikroskopia konfokalna) i analiz 
immunocytochemicznych. Pod wzgl^dem ilosciowym oraz z uwagi na range czasopism 
jest to dorobek znacz^cy, spelniaj^cy wymagania stawiane osobom ubiegajacym si^ 
0 stopieh doktora habilitowanego. Warto jeszcze podkreslic, ze Habilitantka jest pierwszym 
1 korespondencyjnym autorem manuskryptu, ktory jest obecnie poddawany procesowi 
recenzowania w czasopismie Protoplasma. 

Analizuj^c problematyke poruszan^ w publikacjach stanowi^cych dorobek naukowy 
Habilitantki stwierdzam, ze mozna w nim wyroznic dwa glowne nurty badawcze. 
Pierwszy z nich realizowany w ramach rozprawy doktorskiej, dotyka diagnostyki 
i molekularnych mechanizmow rozwoju i progresji nowotworow skory. Habilitantka podj^la 
w nim probe wyjasnienia zwi^zku zaburzeh ekspresji genu Apaf-1 z rozwoj em czerniaka. 
Efekty Jej badah mog^ bye pomocne w opracowaniu metody leczenia czerniaka, zas 
rozwiniety warsztat i metody badawcze zostaly z powodzeniem wykorzystane do poszerzania 
wiedzy w zakresie embriologii roslin. 
Drugi nurt badawczy zostal zapocz^tkowany w czasie wykonywania pracy magisterskiej 
i kontynuowany po doktoracie. Dotyczy on wczesnych etapow embriogenezy roslin 
okrytozal^zkowych. Habilitantka skoncentrowala sie wtych badaniach na opisaniu m.in. 
1) udzialu jonow Câ ^ i bialek wi^z^cych Câ ^ (tj. kalmoduliny i CRT) w interakcji pylek-
slupek u petunii, 2) roll apoplastu w procesie podwojnego zaplodnienia w zal^zkach hiacynta, 
3) organizacji chromatyny i regulacji ekspresji genow w komorkach linii plciowej hiacynta 
przed i po zaplodnieniu. 
Na szczegolne podkreslenie zasluguje szeroka wspolpraca z innymi zespolami naukowymi, 
ktor^ dr K. Niedojadlo nawi^zala po doktoracie. Dzieki temu Habilitantka zaangazowala sie 
w badania nad wplywem stresu solnego na ekspresje miRNA oraz stresu niedotlenienia na 
akumulacje poli(A) RNA uA. thaliana. Znajomosc technik mikroskopowych oraz analizy 
FISH zostala wykorzystana w badaniu procesow zwi^zanych z odcinaniem kwiatow Lupinus 
luteus. Habilitantka wniosla rowniez istotny wklad w cykl badah poswieconych relacjom 
pomiedzy roslinami a mikroorganizmami takimi jak grzyby mikoryzowe i ryzosferowe oraz 
endofityczne bakterie i grzyby, ktore podnosz^ tolerancje roslin na stres srodowiskowy. 
W wyniku tych badah powstalo 6 wartosciowych publikacji, wsrod ktorych 3 ŝ  jednymi 
z liczniej cytowanych w dorobku Habilitantki. Kandydatka jawi sie zatem jako 
wartosciowy wspolpracownik, wnosz^cy do zespoiu niezbedne kompetencje, wiedze, 
doswiadczenie i umiejetnosci. Te cechy sprawiaj^, ze jest chetnie zapraszana do wspolpracy 
w ramach projektow badawczych. Dotychczas byla wykonawc^ w 5-ciu polskich grantach 
i jednym miedzynarodowym. 

Dr K. Niedojadlo kierowala jednym projektem NCN, co wskazuje na wazn^ dla przyszlej 
samodzielnosci umiejetnosc pozyskiwania funduszy na swoje badania. Jest wspolautork^ 
licznych plakatow oraz doniesieh konferencyjnych (w liczbie 47), ktore chetnie prezentuje 
zarowno na konferencjach krajowych, jak i miedzynarodowych. 

Dzialalnosc naukowa Habilitantki byla wielokrotnie nagradzana. Dr K. Niedojadlo jest 
laureatk^ programu stypendialnego L'Oreal Dla Kobiet i Nauki (2004 r.), wspieraj^cego 
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wyrozniaj^c^ si^ aktywnosc naukowy mlodych kobiet. Jej praca doktorska zostala wyrozniona 
decyzji Rady Wydzialu BiNoZ UMK w Toruniu. Za swoj^ dzialalnosc naukowy dr K. 
Niedojadlo zostala 5-krotnie wyrozniona nagrodami JM Rektora UMK w Toruniu. Rowniez 
prezentowane przez Kandydatk^ na konferencjach wyniki badah zostaly 2-krotnie wyroznione 
w konkursie na najlepsz^ prezentacje posterow^. 

Podsumowuj^c ocen^ w zakresie dorobku naukowego stwierdzam, ze Habilitantka 
jest aktywna naukowo, latwo nawiazuje wspolpracy z innymi zespolami badawczymi 
i chetnie prezentuje wyniki swoich osi^gniyc. Wykazala siy rowniez umiejetnosci^ 
pozyskiwania funduszy na realizacje badah. Efektem dotychczasowej aktywnosci jest 
dobry jakosciowo i ilosciowo dorobek naukowy. 

Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspolpracy 
miydzynarodowej 

Wieloletnia praca Habilitantki na etacie naukowo-dydaktycznym w UMK przeklada sie na 
znaczny dorobek dydaktyczny. Prowadzila Ona bardzo roznorodne zajecia, ktore przed 
doktoratem byly zwi^zane ze specjalnosci^ medyczn^, po doktoracie z roslinn^. Wsrod 
bogatej tematyki warto wymienic zajecia z patologii komorki zwierzecej, biologii 
nowotworzenia, podstaw cytodiagnostyki nowotworow czlowieka, biologicznych aspektow 
diagnostyki medycznej, cytofizjologii, biologii komorki, cytogenetyki, epigenetyki, analiz 
molekularnych i ultrastrukturalnych komorki. W sumie byla wspolautorem 10 roznych 
kierunkow zajec obligatoryjnych i fakultatywnych dla studentow I i I I stopnia kierunku 
biologia, biotechnologia, chemia medyczna i diagnostyka molekularna. Polowa z nich to 
przedmioty autorskie. Ponadto prowadzi wyklady i zajecia laboratoryjne fmansowane ze 
srodkow UE w zakresie: bioobrazowania na poziomie molekularnym, nowoczesnych metod 
bioobrazowania, metod wizualizacji ekspresji genow in situ, analiz i bioobrazowania ekspresji 
genow. Szeroka tematyka zaJec prowadzonych przez Habilitantke, w tym niezwi^zanych 
bezposrednio z problematyk{| Jej badah, swiadczy o duzej otwartosci i zaangazowaniu 
w dydaktyke-

Aktywnosc dydaktyczna dr K. Niedojadlo wyraza sie takze w sprawowaniu opieki nad 
9 pracami licencjackimi i 16 magisterskimi. Ponadto, pelnila role promotora pomocniczego 
wrozprawie doktorskiej mgr Marleny Kozlowskiej, ktorej obrona odbyla sie w2017 r. Byla 
recenzentem 8 prac licencjackich. 

Niewysokie parametry takie jak: Indeks Hirscha rowny 5, liczba cytowah siegaj^ca 119 
oraz 2 recenzje wykonane przez Habilitantke na prosbe redakcji czasopism naukowych 
(Protoplasma i Plant Physiology and Biochemistry) wskazuje o stale jeszcze slabej 
rozpoznawalnosci dr K. Niedojadlo w swiecie nauki. 

Dr K. Niedojadlo moze pochwalic sie rowniez duzym zaangazowaniem w dzialalnosc 
popularyzatorsk^. Jej aktywnosc w tym zakresie zostala zapocz^tkowana wraz z podjeciem 
pracy z chorymi na czerniaka i uswiadomieniem sobie waznej roli profilaktyki. W czasie 
zajec prowadzonych dla uczniow i nauczycieli szkol podstawowych i gimnazjow, podczas 
corocznych akcji „Biala Niedziela", pogadanek, kampanii edukacyjnych i warsztatow, przez 
wiele lat swojej wczesnej aktywnosci zawodowej Habilitantka przekazywala wiedze temat 
profilaktyki i diagnostyki nowotworow skory. Zmieniwszy profil swoich zainteresowan na 
roslinny zaangazowala sie w prowadzenie wykladow i zajec laboratoryjnych w ramach 
Fascynuj^cego Dnia Roslin i innych programow realizowanych wmurach uczelni (np. 
„Uniwersytet Mlodego Odkrywcy", „Trzecia Misja Uczelni", „Biologia dla pokoleh"). 
W2015 r. wspolorganizowala Fascynuj^cy Dzieh Roslin, aw 2017 r. koordynowala Noc 
Biologow na UMK w Toruniu. Ponadto byla czlonkiem komitetu organizacyjnego jednej 
konferencji naukowej. 
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Habilitantka nie uchyla si^ takze od prac na rzecz Wydzialu. Byla czlonkiem 
i przewodnicz^c^ komisji egzaminacyjnych, jak rowniez czlonkiem komisji konkursowej na 
najlepsz^ prac^ magistersk^ i licencjack^ w 2016 roku. Jest czlonkiem Towarzystwa Biologii 
Eksperymentalnej Roslin. 

Habilitantka odbyla jeden staz zagraniczny w Wielkiej Brytanii i dwa staze naukowe w US 
w Katowicach, w czasie ktorych pogl^biala wiedzy w zakresie technik molekularnych, 
cytogenetycznych i bioobrazowania. Odbyla rowniez liczne szkolenia podnosz^ce Jej 
kwalifikacje zawodowe. 

Podsumowuj^c ty czysc osi^gniyc uwazam, ze dorobek dydaktyczny i popularyzatorski 
oraz wspolpraca miydzynarodowa dr Katarzyny Niedojadlo spelniaj^ wymagania 
stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego. 

Podsumowanie i wniosek kohcowy 

Po zapoznaniu si^ z przedstawionymi materialami stwierdzam, ze: 
1) dorobek naukowy Habilitantki jest wlasciwie udokumentowany, wartosciowy i znacz^cy 

pod wzgl^dem ilosciowym i jakosciowym. Prace zostaly opublikowane w czasopismach 
wysoko punktowanych, a dorobek zostal istotnie powi^kszony po uzyskaniu stopnia 
naukowego doktora; 

2) dr K. Niedojadlo jest dojrzalym, samodzielnie rozwi^zuj^cym problemy naukowe 
pracownikiem. Przedstawione osiagniecie zostalo opracowane z wykorzystaniem 
nowoczesnych metod badawczych i wnosi istotny wklad w zrozumienie biologii rozwoju 
roslin jednolisciennych, a tym samym w rozwoj nauk biologicznych; 

3) Habilitantka wykazuje wysok^ aktywnosc naukowq poprzez uczestniczenie w licznych 
konferencjach krajowych i miedzynarodowych. Potrafi inicjowac i koordynowac badania, 
jak rowniez pozyskiwac srodki na realizacje wlasnych pomyslow naukowych. Z drugiej 
strony, umiejetnosci i nowoczesne narzedzia, ktorymi swobodnie sie posluguje pozwalaj^ 
Jej na wl^czanie sie w badania innych zespolow, co chetnie czyni; 

4) dorobek dydaktyczny obejmuje prowadzenie zajec z roznych specjalnosci (od 
medycznych po roslinne), opieke nad licencjatami, magistrantami i doktorantem 
w charakterze promotora pomocniczego; 

5) chetnie angazuje sie w dzialania zwi^zane z popularyzacj^ nauki; 
6) liczne nagrody i wyroznienia potwierdzaj^, ze jest wartosciowym i zaangazowanym 

pracownikiem naukowym. 

Stwierdzam, ze przedstawione do oceny osi^gniycie naukowe, dorobek naukowy oraz 
aktywnosc dydaktyczna, popularyzatorska i wspolpraca naukowa dr Katarzyny 
Niedojadlo spelniaj^ wymogi stawiane w ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1789) oraz zgodnie z kryteriami zawartymi w Rozporz^dzeniu Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow oceny osi^gniec 
osoby ubiegajacej sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165). 
Na tej podstawie wnioskuje do Rady Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska UMK 
w Toruniu o nadanie Pani dr Katarzynie Niedojadlo stopnia naukowego doktora 
habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

prof, dr hab. Anna Mikula 
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