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Recenzja osiagniecia naukowego pt. 

„Wybrane elementy czasowo-przestrzennej organizacji ekspresji genow podczas 
roznicowania garnet, zaptodnienia oraz wczesnej embriogenezy u Hyacinthus orientalis 

L . " - cykl 5 publikacji. 
oraz dorobku naukowego dr Katarzyny Niedojadlo 

z Uniwersytetu Mikolaja Kopemika w Toruniu 
Katedra Biologii Komorkowej i Molekulamej 

ubiegaj^cej si^ o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, 

wykonana na zlecenie Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska Uniwersytetu Mikolaja 
Kopemika w Toruniu 

• Najwazniejsze fakty z zyciorysu zawodowego Kandydatki 
Kandydatka od roku 1999 jest magistrem biologii o specjalnosci biologia molekulama, 
Obroniia wtedy prac^ magistersk^ pt.: „Immunocytochemiczna lokalizacja kalretikuliny w 
niezapylonym i zapylonym slupku Petunia hybrida Hort.'\^ pod kierunkiem: Pani 
prof dr hab. Elzbiety Bednarskiej-Kozakiewicz. W tym samym roku ukohczyla tez 
Mi^dzywydzialowe Studium Pedagogiczne - UMK w Toruniu. Nast^pnie na Wydziale 
Biologii i Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu, pod kierunkiem Pani prof dr hab. Barbary W. 
Chwirot prowadzila badania, ktore w roku 2007 zaowocowaly prac^ doktorsk^ pt.: „Badania 
nad ekspresji genu efektora apoptozy Apaf-1 w znamionach barwnikowych, czemiaku 
pierwotnym i jego przerzutach u czlowieka". Pani dr Katarzyna Niedojadlo pracowala na 
kolejnych stanowiskach naukowych w Pracowni Autofluorescencji Znamion Wojewodzkiego 
Szpitala Zespolonego im. L Rydygiera w Tomniu, potem w Zakladzie Biologii Medycznej, 
oraz Zakladzie Biologii Komorki Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi, UMK w Toruniu. Od 
roku 2009 jest adiunktem na wyzej wymienionym Wydziale. 

• Ocena osiagniecia naukowego wymienionego w ustawie z 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), zgodnie z art. 179 ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 
1669) oraz pozostalego opublikowanego dorobku naukowego 

W mysl Art. 16.1' przywolanej powyzej ustawy Kandydatka zestawila cykl publikacji 
powi^zanych tematycznie i przedstawila je jako „osi^gniecie naukowe" w rozumieniu 

' Art. 16. 1. Do post^powania habilitacyjnego moze zostac dopuszczona osoba, ktora posiada stopien doktora 
oraz osiagniecia naukowe lub artystyczne, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowi^ce znaczny wklad 
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ustawy. Oznacza to, ze Kandydatka spelnia wymagania, o ktorych mowa w ustawie: tj. 
posiada stopien doktora biologii oraz przedstawila osi^gniecie naukowe, uzyskane po 
otrzymaniu stopnia doktora, stanowi^ce moim zdaniem znaczny wklad autora w rozwqj 
nauk biologicznych. 
Uzasadnienie: 
Na osi^gniecie naukowe, o ktorym mowa powyzej, sklada si^ pi^c artykulow opisuj^cych 
prace eksperymentalne b^d^ce spojnym cyklem badan. L^czny Impact Factor wg JCR tych 
pozycji wynosi 17,775. (liczba punktow wg listy MNiSW - 190). 
Kandydatka jest pierwszym autorem w trzech z tych prac, a Jej udzial w tych pracach 
szacowany jest na 70 do 80%, w pozostalych dwoch 25 i 45%. Wszystkie publikacje ŝ  
spojne tematycznie. 
Problematyka, ktor^ zajmuje si? kandydatka ma kapitalne znaczenie dla rozwoju nie tylko 
jak mozna by s^dzic, nauk podstawowych, lecz takze zastosowah osi^gni^c wspolczesnej 
embriologii w doskonaleniu odmian roslin uprawnych w procesach hodowli roslin. 
Hodowla roslin liczy sobie ok 10 tys. lat, ale dopiero pod koniec XIX wieku opisano na 
czym polega zaplodnienie u zwierz^t, a potem rowniez u roslin. Przy czym odkrycie 
podwojnego zaplodnienia zaj^lo wiele lat. Wtedy dzialo si? to na poziomie obserwacji 
mikroskopowych. Dzis Pani dr Niedojadlo prezentuje swoje proby zrozumienia regulacji 
procesow zachodz^cych po zapyleniu i w trakcie zaplodnienia, na poziomie 
molekulamym. 
Komorki rozrodcze roslin okrytonasiennych ŝ  wytworem kilkukomorkowego gametofitu, 
ktory powstaje w wyniku podzialow mitotycznych zredukowanych megaspor w zal^zkach 
slupka i mikrospor w pylnikach. Jednym z wci^z badanych aspektow plciowego 
rozmnazania roslin okrytozal^zkowych jest regulacja ekspresji genow w zygocie oraz w 
rozwijaj^cym si? bielmie. 
Gametofit m?ski roslin okrytozal^zkowych w okresie pylenia moze bye dwu- lub 
trojkomorkowy. U wi?kszosci roslin okrytonasiennych, dojrzale ziarna pylkowe ŝ  
dwukomorkowe. Trawy oraz niektore rosliny dwuliscienne, w tym z rodziny Cruciferae, 
jak rzodkiewnik wytwarzaj^ trqjkomorkowy pylek. Wi?kszosc badan nad regulacja 
ekspresji genow w komorkach bior^cych udzial w generatywnym rozmnazaniu roslin 
okrytozal^zkowych prowadzi si? z wykorzystaniem rosliny modelowej jak^ jest 
rzodkiewnik. Budowa anatomiczna utrudnia jednak prowadzenie precyzyjnych analiz w 
obr?bie zehskiego i m?skiego gametofitu podczas fazy progamicznej - dlatego Kandydatka 
wybrala do swoich badan gatunek produkuj^cy duze, dwukomorkowe ziarna pylku, u 
ktorych kielkowanie lagiewki pylkowej w warunkach in vitro mozna latwo sledzic. 
Gatunkiem tym jest Hyacinthus orientalis. Z wielu wzgl?d6w jest to dobry model do 
badan, ktore zostaly przeprowadzone w ramach opisywanych prac, w ktorych 
wykorzy sty wane ŝ  techniki biologii komorkowej i biologii molekulamej, takich jak 
fluorescencyjna hybrydyzacja in situ (FISH) oraz badania immunocytochemiczne. Jednym 
z pierwszych osiqgniec tej pracy bylo opracowanie techniki uzyskiwania komorek 

autora w rozwqj okreslonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje si^ istotn^ aktywnosci^ 
naukow^ lub arty sty czn^. 
2. Osiggni^cie, o ktorym mowa w ust. 1, moze stanowic: 
1) dzielo opublikowane w calosci lub w zasadniczej cz^sci, albo cykl publikacji powi^zanych tematycznie; 
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plemnikowych w lagiewkach pytkowych utrzymywanych in vitro, co umozliwilo analiz? 
procesow zachodz^cych podczas fazy progamicznej. 

Wyniki badan prowadzonych u H. orientalis, stanowi^ce podstaw? prezentowanego 
osi^gni?cia naukowego, pozwalaj^ na przesledzenie kolejnych etapow rozwoju komorek 
bior^cych udzial w generatywnym rozmnazaniu roslin pod wzgl?dem regulacji ekspresji 
genow. Pierwsze dwie prezentowane prace dotycz^ rozwoju gametofitu m?skiego. 

W pracy: 
Zienkiewicz K, Suwiiiska A, Niedojadlo K, Zienkiewicz A, Bednarska E (2011) 
Nuclear activity of sperm cell during Hyacinthus orientalis L . in vitro pollen tube 
growth. J Exp Bot 62(3): 1255-1269 

celem badan bylo poznanie aktywnosci transkrypcyjnej j^der komorek m?skiego 
gametofitu hiacynta przed podzialem komorki generatywnej oraz podczas dojrzewania 
gamet. Badania prowadzono w kietkuj^cych in vitro lagiewkach pytkowych. 
Okreslono calkowit^ put? no wo syntetyzowanych transkryptow, wykorzystuj^c metod? 
immunolokalizacji molekut uczestnicz^cych w transkrypcji i dojrzewaniu mRNA; 
zatozono, ze obecnosc Pol RNA IIA jest wyznacznikiem przygotowania aparatu 
transkrypcyjnego do szybkiego podj?cia transkrypcji, natomiast obecnosc Pol RNA IIO 
ujawnia aktywn^ transkrypcj?, glownie mRNA. Okreslono takze obecnosc niedojrzalych i 
dojrzatych transkryptow rRNA, jako parametrow metabolizmu j^derka. Analiz? 
przeprowadzono z uzyciem techniki FISH. 
Badania te wykazaty, ze podczas wzrostu lagiewki pylkowej roznicuj^ce komorki 
plemnikowe sq aktywne transkrypcyjnie, a po osi^gni?ciu dojrzalosci podlegaj^ 
metabolicznemu wyciszeniu, ktoremu towarzyszy hamowanie syntezy RNA i eliminacja 
elementow maszynerii splicingowej. Jedoczesnie Autorka postuluje, ze m?ska jednostka 
rozrodcza (MGU) warunkuj^ca transport gamet m?skich w rosn^cej lagiewce, poza 
funkcj^ strukturaln^, prawdopodobnie uczestniczy w „genetycznej" interakcji mi?dzy 
j^drem wegetatywnym, a komork^ generatywn^. 

W pracy: 
Kozlowska M, Niedojadlo K, Brzostek M, Bednarska-Kozakiewicz E (2016) 
Epigenetic marks in the Hyacinthus orientalis L . mature pollen grain and during in 
vitro pollen tube growth. Plant Reprod 29(3): 251-263, 

Autorka probowala poznac wzorzec lokalizacji i poziomu wybranych znacznikow 
epigenetycznych w komorkach m?skiego gametofitu podczas rozwoju ziarna pylkowego 
po wypyleniu. Okazalo si?, ze DNA obu komorek dojrzalego, ziarna pylku hiacynta jest 
wysoce zmetylowane, a poziom 5metC w j^drze generatywnym jest wyzszy anizeli w 
j^drze wegetatywnym. Rozni^ si? one takze wzorcem modyfikacji bialek histonowych co 
jest przyczyn^ odmiennej organizacji chromatyny. 

Trzy dalsze prace dotycz^ aktywnosci transkrypcyjnej gametofitu zehskiego. 
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W pracy: 
Niedojadlo K, Piecinski S, Smolinski, DJ, Bednarska-Kozakiewicz E (2012a) 
Transcriptional activity of Hyacinthus orientalis L . female gametophyte cells before 
and after fertilization. Planta 236(1); 153-169. 

Autorka zaj^la si? oszacowaniern dynamiki transkrypcji j^der zenskiego gametofitu 
poprzez zbadanie poziomu i dystrybucji no wo powstalych transkryptow. Badania 
prowadzono w roznicuj^cym si? i dojrzalym woreczku zal^zkowym, a nast?pnie w okresie 
fazy progamicznej oraz po zapiodnieniu. W roznicuj^cym si? woreczku zal^zkowym 
odnotowano wysok^ aktywnosc transkrypcyjn^ na terenie cytoplazmy i j^der, podczas gdy 
w komorce jajowej i centralnej obserwowano niski poziom aktywnosci transkrypcyjnej, 
przy jednoczesnym hamowaniu syntezy RNA. W fazie progamicznej odnotowano dalsze 
wyciszanie metaboliczne w gametach, ale takze w synergidach i antypodach. 
Dopiero po zapiodnieniu obserwowano zwi?kszony poziom nowo syntetyzowanych 
transkryptow, zwlaszcza w zygocie oraz zaplodnionej komorce centralnej. Aktywacji 
genomu zygoty towarzyszyla reorganizacja chromatyny. Trzeba podkreslic, ze Autorka 
wyroznila i opisala 3 etapy rozwoju rozni^ce si? aktywnosci^ transkrypcyjn^ j^der 
gametofitu zehskiego, a opisane wyniki ŝ  pierwszymi doniesieniami na temat aktywnosci 
transkrypcyjnej komorek zehskiego gametofitu roslin okrytozal^zkowych w warunkach in 
situ. 

W pracy: 
Niedojadlo K, Pi?cinski S, Smolinski DJ, Bednarska-Kozakiewicz E (2012b) 
Ribosomal RNA of Hyacinthus orientalis L . female gametophyte cells before and 
after fertilization. Planta 236(1): 171-184 

Badano aktywnosc j^drow^ komorek zarodkowych zarodka hiacynta metod^ 
fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). Prezentowane wyniki wskazuj^ na odmienny 
metabolizm rRNA zenskich komorek gametofitowych hiacynta przed i po zapiodnieniu. W 
komorce jajowej i komorce centralnej, ktorej aktywnosc jest wyciszona w dojrzalym 
woreczku zal^zkowym, metabolizm rRNA jest ukierunkowany na akumulacj? rRNP w 
cytoplazmie i niedojrzalych transkryptow w j^derku. W obu komorkach zaplodnienie 
inicjuje dojrzewanie matczynego pre-rRNA i ekspresj? zygotycznego rDNA. W 
synergidach i komorkach antypodalnych, ktore maj^ funkcje somatyczne, aktywnosc 
j^derkowa jest skorelowana z aktywnosci^ metaboliczn^ tych komorek i zmianami w 
kolejnych etapach rozwoju woreczka zalazkowego. Wyniki te pozwolily Autorce wysun^c 
wniosek, ze w transkrypcyjnie aktywnej zygocie wznowiona zostala synteza rRNA, takze z 
ojcowskiego rDNA. 
Podsumowuj^c obserwacje Autorki: komorki jajowa i centralna magazynuj^ niedojrzale 
transkrypty rRNA, a zaplodnienie inicjuje ich dojrzewanie oraz wznowienie ekspresji 
ojcowskiego rDNA. 
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W pracy: 
Niedojadlo K, Lenartowski R, Lenartowska M, Bednarska-Kozakiewicz E (2015) 
Late progamic phase and fertilization affect calreticulin expression in the Hyacinthus 
orientalis female gametophyte. Plant Cell Rep 34(12): 2201-2215 

Pani dr Katrzyna Niedojadlo bada czasowo-przestrzenny przebieg ekspresji wybranego 
genu w kontekscie aktywnosci transkrypcyjnej komorek zenskiego gametofitu hiacynta. Z 
badan prowadzonych wczesniej na UMK w Toruniu wynika, ze kalretikulina (CRT) jest 
waznym bialkiem wi^z^cym waph, ktory bierze udzial w rozmnazaniu generatywnym 
roslin wyzszych, w tym zarowno przed zaplodnieniem, jak i po zapiodnieniu. Z tego 
powodu Autorka okreslila poziom mRNA i bialka CRT na tie ogolnej aktywnosci 
transkrypcyjnej komorek woreczka zalazkowego w okresie jego dojrzewania, fazy 
progamicznej oraz po zapiodnieniu. W efekcie udalo si? wykazac roznicow^ ekspresj? 
CRT w zenskich komorkach gametofitowych Hyacinthus przed i podczas syntezy, w 
poznej fazie progamicznej, gdy lagiewka pytkowa wchodzi do woreczka zalazkowego oraz 
w momencie zaplodnienia i aktywacji zygoty. mRNA CRT i sam^ CRT obserwowano 
glownie w retikulum endoplazmatycznym i komorkach Golgiego, ktore bior^ udzial w 
procesach zwi^zanych z rozmnazaniem plciowym, na przyktad w synergidach, komorce 
jajowej, komorce centralnej, zygocie i rozwijaj^cym si? bielmie. 
Podsumowuj^c, w wyciszonych transkrypcyjnie komorce jajowej i komorce centralnej 
dojrzalego woreczka zalazkowego poziom ekspresji genu CRT jest niski i wzrasta po 
zapiodnieniu tak w zygocie jak i komorce bielmowej. 
W efekcie przeprowadzonych badan Autorka postuluje, ze ekspresj a genu CRT 
skorelowana jest z poziomem aktywnosci transkrypcyjnej, a podwyzszona ekspresja CRT 
w zehskim gametoficie jest zjawiskiem uniwersalnym w komorkach zaangazowanych w 
podwojne zaplodnienie u roslin wyzszych. 

Ocena pozostalego opublikowanego dorobku naukowego 
Na pozostaly dorobek publikacyjny nie wchodz^cy w sklad osi^gni?cia naukowego sklada 
si?: 

• 9 oryginalnych prac eksperymentalnych, w tym 8 opublikowanych w czasopismach 
znajduj^cych si? w bazie JCR o l^cznej wartosci IF=26,271 oraz 1 bez wspolczynnika 
wplywu IF; sumaryczna liczba punktow wg listy MNiSW wynosi 261; 

• 47 doniesieh konferencyjnych prezentowanych na mi?dzynarodowych i krajowych 
konferencjach naukowych. 

W 2001 roku Kandydatka rozpocz?}a studia doktoranckie na Wydziale BiNoZ UMK w 
Toruniu. Badania dotyczyly wyjasnienia zwiazku zaburzen ekspresji genu Apaf-1 z rozwojem 
czemiaka i nabywaniem zdolnosci jego komorek do przerzutow. W przeprowadzonych 
badaniach wykazano, ze kluczowym momentem w nabywaniu przez komorki czemiaka 
zdolnosci do inwazji i tworzenia przerzutow moze bye zahamowanie ekspresji genu Apaf-1. 
Opanowanie metody badania poziomu ekspresji genu Apaf-1 moze stac si? w przyszlosci 
markerem umozliwiaj^cym diagnozowanie, badanie progresji, a nawet dobor terapii. 
Rozpraw? doktorsk^ pt. „Badania nad ekspresj^ genu efektora apoptozy Apaf-1 w 
znamionach barwnikowych, czemiaku pierwotnym i jego przerzutach u czlowieka" obroniia 



Doktorantka z wyroznieniem w 2007 roku. Wyniki zawarte w pracy doktorskiej prezentowala 
na konferencjach miedzynarodowych i krajowych w formic komunikatu ustnego i doniesieh 
plakatowych, a takze w formic pubHkacji: 
• Niedojadlo K, Lab^dzka K, Lada E, Milewska A, Chwirot BW (2006) Apaf-1 expression in 
human cutaneous melanoma progression and in pigmented nevi. Pigment Cell Res 19(1): 43-
50. IF: 3,180; 20 pkt. MNiSW. 
Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydatka prowadzila badania dotycz^ce glownie regulacji 
procesow metabolicznych w komorkach linii plciowej oraz w czasie embriogenezy jednak w 
nieco innych aspektach niz te opisane jako „osi4gniecie naukowe". Badania te dotyczyly w 
szczegolnosci: organizacji chromatyny i regulacji ekspresji genow w komorkach linii 
plciowej oraz podczas wczesnych etapow embriogenezy u roslin kwiatowych (badania 
prowadzone byly na Arabidopsis i H. orientalis.) oraz czasowo-przestrzennej dystrybucji 
bialek AGOl i AG04 w komorkach m?skiego gametofitu H. orientalis. Publikacja pt.: 
"Dynamic distribution of AGOl and AG04 in Hyacinthus orientalis L . pollen grains and in 
vitro growing pollen tubes" jest w trakcie procedowania w czasopismie Protoplasma. 
Innym obszarem zainteresowah Pani Katarzyny Niedojadlo byl udzial pektyn 
(homogalakturonianow HG) w kohcowym etapie fazy progamicznej i podczas zaplodnienia. 
W badaniach tych probowano okreslic dystrybucj? trzech wariantow HG w zal^zkach 
Hyacinthus przed i po zapiodnieniu. Wyniki tych badan zostaly opublikowane w Plant Cell 
Reports - Niedojadlo K, Hyjek M , Bednarska-Kozakiewicz E (2015). Spatial and temporal 
localization of homogalacturonans in Hyacinthus orientalis L . ovule cells before and after 
fertilization. 
Pani Doktor prowadzila tez badania regulacji ekspresji genow we wspoipracy z zespolami z 
innych uczelni oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Mikolaja Kopemika. 
Dotyczyly one regulacji ekspresji genow roslin w wamnkach fizjologicznych i w warunkach 
stresu abiotycznego i doprowadzily do nowych ustaleh co do roll bialka AGOl w 
kotranskrypcyjnej regulacji ekspresji roslinnych genow MIR, ktore u roslin stanowi^ 
zazwyczaj niezalezne jednostki transkrypcyjne biorace udzial w kontroli waznych procesow 
rozwojowych. 
Rezultaty wspomnianych badan zostaly opisane w pracy: Salt Stress Reveals a New Role for 
ARGONAUTEl in miRNA Biogenesis at the Transcriptional and Posttranscriptional Levels. 
Plant Physiol 172(1): 297-312. Autorzy: Dolata J, Bajczyk M , Bielewicz D, Niedojadlo K, 
Niedojadlo J, Pietrykowska H, Walczak W, Szweykowska-Kulinska Z, Jarmolowski A (2016) 
Sposrod innych obszarow dzialalnosci naukowej Pani Doktor wymieni? jeszcze; badania nad 
akumulacj4 poli(A) RNA w komorkach roslin poddanych stresowi niedotlenienia realizowane 
w Katedrze Biologii komorkowej i Molekulamej, Wydzial BiOS UMK w Toruniu, 
zakohczone publikacjq w RNA Biol 13(5): 531-543. IF: 3,900, oraz badania nad udzialem 
auksyny oraz ekspresji genow ARF6, ARF8 i MIR167 w procesach zwi^zanych z odcinaniem 
kwiatow realizowane w Katedrze Fizjologii Roslin i Biotechnologii, Wydzial BiOS UMK w 
Tomniu. 
Obszemy zakres dzialalnosci naukowej obejmuje problematyka interakcji mikroorganizmow i 
roslin. W latach 2011- 2019 powstaly cztery publikacje o wysokim IF, ktore opisuj^ badania 
prowadzone nad: mikrobiologicznym wspomaganiem fitoremediacji metali ci?zkich, 
badaniem wplywu kolonizacji grzybami (symbiotycznym, saprofitycznym i patogennym) na 
wzrost i rozwoj roslin infekowanych wirusem PVY (PVY+) oraz interakcji 
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halotolerancyjnych mikroorganizmow endofitycznych z roslin^-gospodarzem. Te ostatnie 
badania wykonane zostaly we wspoipracy z Zakladem Mikrobiologii Wydzialu BiOS UMK 
w Toruniu, a Pani doktor Katarzyna Niedojadlo byla jednym z wykonawcow w 
poszczegolnych projektach. 
Wszystkie prace zawieraj^ wiele informacji szczegolowych, o ktorych trudno pisac w 
recenzji, ktora z natury rzeczy winna bye zwi?zla i informowac czytelnika o zakresie prac i 
poziomie reprezentowanym przez te prace. We wszystkich zgloszonych pracach zwraca 
uwag? rozlegla i przemawiaj^ca do czytelnika dokumentacja fotograficzna i graficzna. 
Dokumentacja ta oraz opisy doswiadczeh swiadcz^ tez o zakresie fmezyjnych technik 
stosowanych w przedstawianych badaniach: jak hybrydyzacja in situ i metody 
imunocytochemiczne. 
Bior^c pod uwag? poziom prowadzonych badan oraz ich rezultaty, osi^gniecie naukowe i 
dorobek Pani dr Katarzyny Niedojadlo oceniam pozytywnie. 

3.3 Ocena istotnej aktywnosci badawczej, wspoipracy mi^dzynarodowej, dorobku 
dydaktycznego i popularyzatorskiego Habilitanta zgodnie z rozporz^dzeniem MNiSW z 1 
wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow oceny osiqgni^c osoby ubiegajqcej si§ o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego {Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz. 1165) 

a) autorstwo lub wspolautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajduj^cych 
si? w bazie Journal Citation Reports (JCR) 

Poza publikacjami wymienionymi jako osi^gniecie naukowe Habilitantka opublikowala 9 
prac, przy czym w trzech z nich jest pierwszym autorem. 

b) udzielone patenty miedzynarodowe lub krajowe 

brak 

c) wynalazki, wzory uzytkowe i przemyslowe, ktore uzyskaly ochron?, w tym te, ktore 
zostaly wy-stawione na miedzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach 

brak 

4. Ocena w zakresie osi^gniec naukowo-badawczych habilitanta zgodnie z 
rozporz^dzeniem MNiSW z 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow oceny osiqgni^c osoby 
ubiegajqcej si^ o nadanie stopnia doktora habilitowanego {Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz. 1165) 

4.1 Autorstwo lub wspolautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 
miedzynarodowych lub krajowych innych niz znajduj^ce sie w bazach lub na liscie, o 
ktorych mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy; 

1. Thiem D, Szmidt-Jaworska A, Baum Ch, Muders K, Niedojadlo K, Hrynkiewicz K 
(2014) Interactive physiological response of potato (Solanum tuberosum L.) plants to fungal 
colonization and Potato virus Y (PVY) infection. Acta Mycol 49; 291-303 7 pkt. MNiSW 

4.2 Autorstwo lub wspolautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowan 
zbiorowych, katalogow zbiorow, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworow i 
dziel arty sty cznych; 
Brak 
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4.3 Sumaryczny impact factor publikacji naukowych wg. J C R 

• Sumaryczny impact factor wszystkich prac Habilitantki wedlug listy Journal Citation 
Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 44,046 

• Sumaryczna liczba punktow MNiSW, zgodnie z rokiem opublikowania: 453 

4.4 Liczba cytowan publikacji 
• wedlug bazy Web of Science: 128, 
• bez autocytowah: 119 

4.5 Indeks Hirsha 
• wedlug bazy Web of Science (WoS): 5 

4.6 Kierowanie mi^dzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udzial w 
takich projektach; 

• Kierownik w jednym projekcie krajowym (NCN SONATA 2012-2016) 
• Wykonawca w 5 projektach krajowych (3 - NCN, 1 - MNiSW, 1- UMK) 
• Miedzynarodowych brak 

4.7 Miedzynarodowe lub krajowe nagrody za dzialalnosc odpowiednio naukow^ albo 
artystyczne; 

• Miedzynarodowych brak 

• Krajowe: 
1. Program stypendialny L'Oreal Dla Kobiet i Nauki przy wsparciu Polskiego Komitetu 

do spraw UNESCO oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego 
2. Nagroda zespolowa I I stopnia JM Rektora UMK w Toruniu za osiagniecia naukowo-

badawcze w roku akademickim 2005/2006; 
3. Wyroznienie pracy doktorskiej nadane przez Rade Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi 

UMK w Toruniu - 2007 rok; 
4. Indywidualna nagroda I I I stopnia JM Rektora UMK w Toruniu za osiagniecia 

naukowo- badawcze w roku akademickim 2011/2012; 5. Indywidualne 
5. wyroznienie JM Rektora UMK w Toruniu za osiagniecia uzyskane w dziedzinie 

organizacyjnej i za pozyskiwanie zewnetrznych srodkow finansowych w roku 
akademickim 2011/2012; 6. Wyroznienie -

6. Dodatek specjalny przyznany przez JM Rektora UMK w Toruniu na wniosek 
Dziekana Wydzialu Biologii i Ochrony Srodowiska za dzialalnosc naukowo-
dydaktyczn^ w roku akademickim 2011/2012; 

7. Nagroda Zespolowa I I I stopnia JM Rektora UMK w Toruniu za osiagniecia 
naukowobadawcze w roku akademickim 2013/2014. 

4.8. Wygloszenie referatow na miedzynarodowych lub krajowych konferencjach 
tematy cznych. 

Habilitantka wyglosila 6 referatow na krajowych i zagranicznych konferencjach. 
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5. Ocena w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz wspoipracy 
mi^dzynarodowej habilitanta zgodnie z rozporz^dzeniem MNiSW z 1 wrzesnia 2011 r. 
sprawie kryteriow oceny osiqgni^c osoby ubiegajqcej si^ o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego (Dz. U. nr 196 z 2011 r., poz. 1165): 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach miedzynarodowych 
lub krajowych 

• Europejski Program Wspoipracy Naukowo-Technicznej (European Cooperation in 
Scienceand Technology) FA COST (FA 1103) pt. „Endophytes in Biotechnology and 
Agriculture", kierowanej w Polsce przez prof. Hrynkiewicz. 2012-2015 -
wykonawca. 

2) udzial w miedzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udzial w 
komitetach organizacyjnych tych konferencji; 

• Udzial w 25 konferencjach krajowych i 7 miedzynarodowych 
• Czlonek komitetu organizacyjnego XXIX Conference on Embryology: Plants, 

Animals, Humans, 19-21 maj 2010, Toruh-Ciechocinek 

3) otrzymane nagrody i wyroznienia; 

• Wyroznienie za najlepsz^ prezentacje posterow^ podczas V I Konferencji Polskiego 
Towarzystwa Biologii Eksperymentalnej Roslin w 2013 roku w Lodzi 

• Wyroznienie za najlepsz^ prezentacje posterow^ podczas X X X I Konferencji 
Embriologicznej "Rosliny- Zwierzeta-Czlowiek" w 2014 roku w Poznaniu 

4) udzial w konsorcjach i sieciach badawczych 

brak 

5) kierowanie projektami realizowanymi we wspoipracy z naukowcami z innych 
osrodkow polskich i zagranicznych, a w przypadku badan stosowanych we wspoipracy z 
przedsiebiorcami 

brak 

6) udzial w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism 

brak 

7) czlonkostwo w miedzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych; 

• Towarzystwo Biologii Eksperymentalnej Roslin - czlonek 
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8) osiagniecia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; 

Przed uzyskaniem stopnia doktora: 
1. Patologia komorki zwierz^cej - zaj^cia obligatory] ne dla kierunku biologia 

(specjalnosc medyczna) oraz zaj^cia fakultatywne dla kierunku biologia i biotechnologia 
(zajecia laboratoryjne); 

2. Biologia nowotworzenia - zaj^cia obligatory]ne dla kierunku biologia (specjalnosc 
medyczna) oraz zaj^cia monograficzne dla kierunku biologia i biotechnologia (zaj^cia 
laboratoryjne); 

3. Podstawy cytodiagnostyki nowotworow czlowieka - zaj^cia fakultatywne dla 
kierunku biologia i biotechnologia (zaj^cia laboratoryjne); 

4. Biologiczne aspekty diagnostyki medycznej - zaj^cia obligatoryjne dla kierunku 
biologia (specjalnosc medyczna) (zaj^cia laboratoryjne). 

Kandydatka byla wspolautorem wszystkich wymienionych zaj^c. 
Ponadto byla wspolorganizatorem akcji Biala Niedziela, ktorej celem byly masowe 

badania skory mieszkahcow Torunia i okolic pod k^tem wykrycia czemiaka, wyglaszala 
pogadanki zwi^zane z profilaktyk^ nowotworow dla uczniow i nauczycieli. 

Po uzyskaniu stopnia doktora 
1. Podstawy cytofizjologii - zaj^cia obligatoryjne dla kierunku biotechnologia, 

studia I stopnia (zaj^cia laboratoryjne); 
2. Biologia komorki - zaj^cia obligatoryjne dla kiemnku biologia, 

biotechnologia, chemia medyczna, studia I stopnia (zaj^cia laboratoryjne); 
3. Analiza molekulama i ultrastrukturalna komorki - zaj^cia obligatoryjne dla 

kiemnku biotechnologia, studia I I stopnia (wyklad i zaj^cia laboratoryjne); 
4. Cytogenetyka - zaj^cia fakultatywne dla kierunku biotechnologia, studia I 

stopnia i zaj^cia do wyboru dla kierunku biologia, studia I stopnia (zaj^cia 
laboratoryjne); 

5. Epigenetyka - zaj^cia obligatoryjne dla kierunku biotechnologia, specjalnosc 
molekulama, studia I I stopnia (wyklad i zaj^cia laboratoryjne); 

6. Metody analizy niskocz^steczkowych kwasow nukleinowych - zaj^cia 
obligatoryjne dla kierunku diagnostyka molekulama, studia I I stopnia 
(wyklad i zaj^cia laboratoryjne) -wspoludzial. 

Przedmioty 1,3,4,5,6 to przedmioty autorskie. 

Dodatkowo Kandydatka prowadzila wyklady i zaj^cia laboratoryjne finansowane ze 
srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz 
Narodowego Centrum Badan i Rozwoju, a takze zaj^cia edukacyjne dla dzieci oraz 
skierowane do uczniow szkol podstawowych i srednich: wspolorganizowala „Fascynujicy 
Dzieh Roslin" na Wydziale BiOS UMK w Toruniu w latach 2013, 2015; i koordynowala 
wydarzenie „Noc Biologow" na Wydziale BiOS UMK w Toruniu w 2017 roku. 

9) opieka naukowa nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji; 

• Byla opiekunem naukowym 16 prac magisterskich oraz 9 prac licenciackich na 
kierunku biologia i biotechnologia. 

• recenzentem 8 prac licenciackich 
• czlonkiem i przewodniczjcj komisji egzaminacyinych 
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10) opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 
promotora pomocnicze-go, z podaniem tytulow rozpraw doktorskich; 

• Byla promotorem pomocniczym (2013-2017) - rozprawy doktorskiej mgr Marleny 
Kozlowskiej, pt. „Epigenetyczne modyfikacje chromatyny w komorkach m^skiego 
gametofitu Hyacinthus orientalis L. w okresie od dojrzalosci pylku do powstania 
komorek plemnikowych", obrona rozprawy doktorskiej 2017 rok - (promotor prof dr 
hab. Elzbieta Bednarska-Kozakiewicz). 

11) staze w zagranicznych lub krajowych osrodkach naukowych lub 
akademickich; 

Jeden krotki staz zagraniczny w School of Biological Sciences, University of Portsmouth i 
European Xenopus Resorce Centre, Institute of Biomedical and Biomolecular Science, 
University of Portsmouth Wielka Brytania 

oraz dwa staze krajowe: 
• Katedra Anatomii i Cytologii Roslin, Uniwersytet Sl^ski w Katowicach, prof dr hab. 

Jolanta Maluszyhska, opieka naukowa dr hab. Bozeny Kolano (techniki 
cytogenetyczne) - wrzesieh 2012 rok; 

• Zaklad Biologii Komorki, Uniwersytet Sl^skiego w Katowicach, prof, dr hab. Ewa 
Kurczyhska (techniki utrwalania i kontrastowania materialu roslinnego umozliwiaj^ce 
bardzo precyzyjne uwidocznienie blon komorkowych w celu bioobrazowania z 
wykorzystaniem technik tomograficznych (tzw. metody Array Tomography) -
wrzesieh 2018 rok. 

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowan na zamowienie organow wladzy 
publicznej, samorz^du terytorialnego, podmiotow realizuj^cych zadania publiczne lub 
przedsi^biorcow; 

brak 

13) udzial w zespolach eksperckich i konkursowych; 

• Czlonek komisji konkursowej na najlepsz^ prac? magistersk^ i licencjack^ na 
Wydziale BiOS UMK w Toruniu w 2016 roku. 

14) recenzowanie projektow miedzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 
czasopismach miedzynarodowych i krajowych. brak 

1. Protoplasma - 2018 rok 
2. Plant Physiology and Biochemistry - 2019 rok 

dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oceniam pozytywnie. Jesli chodzi o wspoipracy 
miydzynarodow^ to habilitantka uczestniczyla tylko w jednej akcji COST i konferencjach 
naukowych. 
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• Wniosek koncowy 

Po zapoznaniu si? z przedstawion^ mi dokumentacja i dokonaniu oceny dzialalnosci 
naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej stwierdzam, ze Pani dr Katarzyna Niedojadlo jest 
tworczym pracownikiem naukowym, posiada bardzo wartosciowy dorobek badawczy, 
osi^gnyla wysok^ pozycj? w nauce, a takze wniosla licz^cy si? udzial w rozwoj kadr 
naukowych. Najwyzszy czas aby Pani Doktor wyjechala na dluzszy staz zagraniczny. Lektura 
publikacji skladaj^cych si? na „osi4gniecie naukowe" oraz pozostalych artykulow 
wykazanych w spisie dorobku Kandydatki sklania mnie do opinii, ze mam do czynienia z 
naukowcem realizuj^cym pionierskie, ale przemyslane i celne badania. Badania te swiadcz^ o 
opanowaniu niezwykle trudnej tematyki z obszaru embriologii roslin, co samo w sobie jest 
juz duzym wyzwaniem. Jesli do tego dodamy stosowany finezyjny warsztat eksperymentalny 
to otrzymujemy obraz badaczki reprezentuj^cej niezwykle wysoki poziom naukowy tak jesli 
chodzi o stawianie problemow badawczych jak tez umiejytnosc ich rozwiazywania. Jest to 
niew^tpliwie rowniez efekt pracy w zespole o ugruntowanej renomie. Bior^c pod uwag? 
przytoczone argumenty, poziom prowadzonych badan oraz ich rezultaty, osi^gniecie 
naukowe i dorobek Pani dr Katarzyny Niedojadlo oceniam pozytywnie. 
Stwierdzam, ze dr Katarzyna Niedojadlo spelnia warunki stawiane w ustawie z 14 marca 
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz.U. z 2017 poz. 1789), zgodnie z art. 179 ustawy z 3 lipca 2018 r. - Przepisy 
wprowadzajqce ustawy - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce {Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) -
dla uzyskania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, dyscyplinie 
biologia. 

podpis Reci nzenta 

12 


