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Recenzja osi^gni^c naukowych Pani Doktor Agnieszki Kalwasinskiej 

w zwi^zku z post^powaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauk biologicznych. 

Przedstawion^ ocen? wykonalam na zlecenie Przewodnicz^cego Rady Dyscypliny 

Wydzialu Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych Uniwersytetu Mikotaja Kopemika w 

Toruniu, Pana dr hab. Dariusza Smolinskiego. Swoj^ opini? przedstawiam na podstawie 

dostarczonych mi dokumentow, w szczegolnosci: autoreferatu, osi^gni^cia naukowego 

przedlozonego w postaci zbioru szesciu publikacji, wykazu opublikowanych prac naukowych, 

informacji o pracy dydaktycznej, wspolpracy naukowej i popularyzacji nauki. Wszystkie 

dokumenty pod wzgl^dem formalnym i edytorskim zostaty przygotowane w sposob 

umozliwiaj^cy ocen?. Spis literatury wykorzystanej w powstaniu autoreferatu jest pokazny i 

swiadczy o znajomosci tematu przez Pani^ Doktor Agnieszk? Kalwasinsk^ 

Ocena osiqgni^cia naukowego 

Jako osiagniecie habilitacyjne Pani dr Agnieszka Kalwasinska przedstawila cykl 

monotematycznych artykutow pt.:"Zbiorowiska bakteryjne i archeonowe ekstremalnych 

srodowisk o roznym stopniu zasolenia", ktore powstaly w oparciu o wyniki badan 

przeprowadzone w latach 2013-2018. Sumaryczny IF publikacji wchodz^cych w sklad 

rozprawy wynosi 15,13 oraz 400 punktow MNiSW. Habilitantka we wszystkich artykulach 

jest pierwsz^ i koresponduj^ca autork^. Artykuly zostaly opublikowane w 

mi^dzynarodowych czasopismach o IF od 0,750 do 5,589 w latach 2015-2020. Prace zostaly 

zamieszczone w takich czasopismach jak: Polish Journal of Microbiology, Antonie Van 
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Leeuwenhoek, Food Technology and Biotechnology, Science of the Total Enviroment, 

Geomicrobiology Journal, and Applied and Environmental Microbiology. W zwi^zku z tym, 

ze to prace wieloautorskie Habilitantka opisala swoj udzial w powstaniu kazdej z prac 

wchodz^cych w sklad rozprawy. Pani dr Agnieszka Kalwasinska planowata doswiadczenia, 

cz?sc z nich samodzielnie wykonala a mianowicie: oznaczanie ogolnej liczby 

mikroorganizmow, izolacj? bakterii, przeprowadziia testy fizjologiczno-biochemiczne 

izolatow, dobrata odpowiednie podtoza mikrobiologiczne do hodowli, zoptymalizowata 

metody oznaczania aktywnosci proteazy oraz przeprowadziia analiz? statystyczn^ uzyskanych 

wynikow, opracowata wyniki eksperymentow, pisala manuskrypty artykutow, 

przygotowywata odpowiedzi na pytanie recenzentow, zatem odegrata wiodqc^ rol? w 

powstaniu prac wchodz^cych w sklad osiqgni?cia, co potwierdza lektura oswiadczeh 

wspotautorow. Na podstawie opisu udziatu poszczegolnych autorow w tworzeniu artykutow 

stwierdzam, ze Habilitantka zawsze wykonywat te same, podstawowe i bardzo proste 

eksperymenty. Doswiadczenia takie jak, izolacja DNA do sekwencjonowania, wykonanie 

bibliotek metagenomowych, obrobka bioinformatyczna sekwencji, konstrukcja drzew 

fiologentycznych i zwyczajowo ich opis, identyfikacja molekulama szczepow, oczyszczanie 

enzymu i jego fizyko-chemiczna charakterystyka, wykonanie krzywych kalibracyjnych do 

oznaczenia poziomu enzymu i chociazby wykonanie elektroforezy SDS-PAGE, niestety nie 

byly udzialem Habilitantki, lecz wspotautorow. Martwi mnie w tym miejscu skromny 

warsztat Habilitantki jezeli chodzi o umiej?tnosc postugiwania si? technikami biologii 

molekulamej. Klasuj^ si? one raczej na poziomie technika czy diagnosty laboratoryjnego a 

nie doktora habilitowanego nauk biologicznych. Posiadanie bogatego warsztatu technik 

molekulamych zdecydowanie utatwia kierowanie zespotem a przede wszystkim 

rozwi^zywanie problemow technicznych pojawiaj^cych si? podczas eksperymentalnej pracy. 

Prace wchodz^ce w sklad osi4gni?cia zostaly zacytowane i^cznie 12 razy co 

pokazuje, iz temat jakim zajmuje si? Habilitantka jest niszowy. 

Celem pracy Habilitantki byta charakterystyka ekstremalnych srodowisk sztucznych i 

naturalnych pod wzgl?dem bioroznorodnosci i fizjologii mikroorganizmow oraz wlasciwosci 

fizyko-chemicznych tych siedlisk, okreslenie potencjalnych mozliwosci izolowanych bakterii 

w przemysle i ochronie srodowiska. Jest to temat ciekawy i uzasadniony gtownie z punktu 

widzenia poznawczego. Wystarczy sprawdzic ilosc dost?pnych artykutow w bazie PubMed 

na temat bakterii zasiedlaj^cych ekstremalne srodowiska naturalne czy te b?d4ce wynikiem 

dziatalnosci gospodarczej cztowieka, by przekonac si?, ze ukazuje si? ich niewiele. 
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Dodatkowo bakterie bytuj^ce w ekstremalnych siedliskach bior^c pod uwag? temperatur?, 

st?zenie soli, pH podloza, obecnosc metali ci?zkich czy panuj^ce cisnienie posiadaj^ z 

pewnosci^ wiele wyspecjalizowanych enzymow czy metabolitow wtornych umozliwiaj^cych 

im przetrwanie, ktore mog^ bye wykorzystane w przemysle, biotechnologii czy medycynie. 

Pol^czenie w badaniach kwestii podstawowych oraz czysto poznawczych wraz z 

potencjalnym wykorzystaniem w gospodarce wydaje si? bye rozwi^zaniem idealnym i 

wpisuje si? w nurt l^czenia nauki z biznesem. 

Pani dr Agnieszka Kalwasinska postawila w swoim autoreferacie pi?c hipotez 

badawczych, niestety zadna z nich nie jest nowatorska czy zaskakuj^ca, dla przykladu 

pierwsza hipoteza mowi^ca o tym, ze zasolenie jest waznym czynnikiem ekologicznym 

ksztaltuj^cym sklad zbiorowisk mikroorganizmow i wraz ze wzrostem zasolenia dochodzi do 

spadku liczebnosci mikroorganizmow. Odpowiedzi na t? i inne hipotezy mozemy znalezc w 

literaturze tematu sprzed 20-30 lat. 

Habilitantka prace badawcze rozpocz?la od eksploracji wapna posodowego 

sktadowanego w osadnikach ziemnych, powstalego podczas produkcji sody kalcynowej z 

solanki i wapienia w Janikowskich Zaktadach Sodowych. Wapno to zawiera rozne st?zenie 

soli od 3 do 30 %, jest silnie alkaliczne (pH 11), ubogie w azot i w?giel organiczny a jego 

gtownym skladnikiem jest w?glan wapnia. Do badan Habilitantka wybrala proby o zasoleniu 

2, 14, 24% pobierane z gl?bokosci od 0,5 do 2 metrow co 0,5 m. Wierzchnia warstwa wapna 

podlegata wplywom warunkow atmosferycznych w zwi^zku z tym warunki w niej panuj^ce 

byly zmienne, natomiast gl?bsze warstwy mialy warunki ustabilizowane. Z 

przeprowadzonych badan Habilitantka wysnula wniosek, ze w wapnie o najwyzszym stopniu 

zasolenia liczebnosc mikroorganizmow byla istotnie nizsza, niz w wapnie o niskim i srednim 

zasoleniu. Okreslono rowniez liczb? mikroorganizmow w poszczegolnych warstwach i 

wahala si? ona od 10̂  do 10* komorek na gram suchej masy. Habilitantka okreslala liczb? 

bakterii we wszystkich pobieranych probach poslugujqc si? tylko jednq metody z roku 1977. 

Hodowla w warunkach laboratoryjnych bakterii z ekstremalnych srodowisk nastr?cza bardzo 

wielu trudnosci, jak wiadomo z literatury na sztucznych podlozach wyrasta okolo 2% bakterii 

obecnych w probach a 98% jest traconych bez powrotnie. W celu unikni?cia tak ogromnych 

strat bakterie pobrane z ekstremalnego srodowiska (np.: bakterie z mleka wapiennego 

obecnego w jaskiniach) wysiewa si? na kilka a nawet kilkanascie selekcyjnych podtozy 

odpowiednio dobranych do roznych, spodziewanych rodzin bakterii. Habilitantka 

poslugiwata si? w pracy jednym typem podloza i jedna metody, st^d powstaly moje 
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w^tpliwosci dotycz^ wiarygodnosci otrzymanych rezultatow a co za tym ich interpretacji. 

Sugerowalabym w tym przypadku powsci^gUwosc w interpretacji wynikow i oparcie si? 

gtownie na anaUzie wynikow badan metagenomicznych. Doktor Kalwasinska pisze o malej 

roznorodnosc mikroorganizmow hodowlanych, bowiem dominowaly bakterie z rodzaju 

Bacillus i Halomonas a niewiele bakterii nalezalo do rodzajow Planococcus czy Micrococcus 

ale czy s^ zgodne z analiz^ metagenomiczn^? Dane metagenomiczne zamieszone w pracy z 

Science of the Total Enviroment pokazuje duzo wi^ksz^ roznorodnosc mikroorganizmow w 

tych samych badanych probach. Nie doszukalam si? wytlumaczenia tych rozbieznosci. Tym 

bardziej, ze w autoreferacie Habilitantka opisuj^c wyniki pracy Kalwasinska i wsp. 2017 

oparte o wysokoprzepustowe sekwencjonowanie wspomina o nieoczekiwanie zdumiewaj^co 

wysokiej roznorodnosci sekwencji bakteryjnych i archeonowych w badanych probach z 

wapna posodowego a kilka akapitow wyzej pisze o malej roznorodnosci. 

Dr Agnieszka Kalwasinska ustalila list? czyrmikow wplywaj^cych na sklad badanych 

zbiorowisk mikroorganizmow w postaci stopnia zasolenia, uwodnienia osadow, st?zeniem 

jonow wapnia oraz dost?pnosci biogenow. W przypadku bakterii zaobserwowano, ze czym 

wyzsze zasolenie tym ich roznorodnosc byla mniejsza, natomiast w przypadku zbiorowisk 

archeonow wraz ze wzrostem zasolenia obserwowano wzrost liczby rodzajow w badanych 

probach. 

W wapnie o najwyzszym stopniu zasolenia stwierdzono wiele niesklasyfikowanych do 

poziomu rodzaju sekwencji zarowno wsrod bakterii jak i archeonow co moze swiadczyc z 

jednej strony o tym, ze w bazach danych posiadamy stosunkowo niewiele zdeponowanych 

sekwencji bakterii ze srodowisk ekstremalnych, zatem nie mozemy dokonac odpowiednich 

porownah podczas badania sekwencji a z drugiej strony mog^ tam istniec do tej pory nie 

odkryte gatunki. 

Kolejnym ciekawym srodowiskiem badanych przez Habilitantk? byly chlodne solanki 

wyst?puj^ce w Kolobrzegu i Polczynie Zdroj. Proby do badan byly pobierane z czterech uj?c 

o roznym stopniu mineralizacji, temperaturze ponizej 12*̂  C, izolowanymi od wod bior^cych 

udzial w obiegu hydrologicznym. Ten fakt czyni wody ubogimi w skladniki organiczne i tlen 

oraz zapobiega migracji mikroorganizmow pomi?dzy warstwami. Zatem zbiorowiska 

mikroorganizmow wyst?puJ4ce w tych wodach mog^ bye unikalne, co potwierdzily badania 

Habilitantki. Wsrod bakterii dominowaly sekwencje nalez^ce do typu w Proteobacteria, 

Firmicutes i Actinobacteria, natomiast w wodach wydobywanych z gl?bokosci 1248 m 
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dominowaty Spirochaete. Badania Habilitantki pozwolily na okreslenie parametrow, ktore 

wptywaJ4 na sklad taksonomiczny mikroorganizmow w postaci st?zenia jonow chlorkowych, 

sodowych, magnezowych oraz azotanow, siarczanow jak i wysycenia wody tlenem. Z 

przeprowadzonych badan wynika, ze podobnie jak w wapnie z produkcji sody tak i w 

chlodnych solankach Habilitantka wyhodowala glownie bakterie z rodzaju Bacillus a 

dominuj^cym gatunkiem byl B. simplex. 

Badaniu poddano rowniez gorqce solanki z okolic Pyrzyc i Starogardu Szczecinskiego 

0 temperaturze odpowiednio 67 i 95'̂  C o wysokim stopniu mineralizacji. W probach 

dominowaly sekwencje Proteobacteira oraz Firmicutes, przy czym te ostatnie dominowaly w 

wodach gor^cych. Bakterie przynalezne do tego rodzaju maj^ zdolnosc tworzenia 

przetrwalnikow co zwi?ksza ich szanse na przezycie w niekorzystnych warunkach 

srodowiska. Bakterie produkuj^ce spory mog^ w niesprzyjaj^cych warunkach przetrwac 

miliony lat zatem struktura bakterii obserwowana w badaniach Habilitantki moze bye bardzo 

wiekowa, przez co staje si? niesamowicie interesuj^ca. Dodatkowo w gor^cych wodach 

Pyrzyc i Starogardu Szczecinskiego dominowaly bakterie uzyskuj^ce energi? z utleniania 

siarki, przyczyniaj^c si? do obiegu tego pierwiastka w ekosystemie. Odsetek 

niesklasyfikowanych sekwencji mikroorganizmow do poziomu rodzaju w gor^cych solankach 

byl zdecydowanie wyzszy niz w zimnych wodach co mogtoby swiadczyc o tym, ze 

srodowiska gor^cych wod s^ malo zbadane a co za tym idzie mog^ si? w nich znajdowac nie 

znane ludzkosci gatunki. Habilitantka uzywaj^c tylko jednego typu podlozy selekcyjnych 

hodowala w warunkach laboratoryjnych tylko Bacillus paralicheniformis, ktorego genom 

zostal zsekwencjonowany. Analiza porownawcza genow tego gatunku wykazala, ze posiada 

on wiele ciekawych enzymow, ktore pozwalaj^ mu na metabolizowanie zarowno zwi^zkow 

prostych jak metan czy aminokwasy, jak i zlozonych substancji organiczny ch takich jak 

skrobia czy pektyny oraz bogaty zestaw metabolitow wtornych co czyni go potencjalnie 

interesuj^cym obiektem badan. Dr Agnieszka Kalwasinska wyizolowala rowniez 

endoproteaz? serynow^ ze szczepu Bacillus luteus H I 1 pozyskanego ze skladowiska wapna o 

wysokim zasoleniu. Wst?pna charakterystyka enzymu pokazala, ze jest stabilny w warunkach 

wysokiego pH czyli okolo 12, wysokiego st?zenia soli (5M) oraz detergentow, utleniaczy, 

rozpuszczalnikow organicznych co czyni go potencjalnym kandydatem do wykorzystania w 

przemysle spozywczym, chemii gospodarczej czy bioremediacji ekosystemow slonych. 
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Habilitantka autoreferat zakonczyla dziesi?ciopunktowym podsumowaniem 

najwazniejszych osi^gni^c. Jest to element potrzebny, chociaz w tym przypadku zbyt 

rozbudowany a wiele z tych punktow jest oczywistych. 

Ocena aktywnosci naukowej Habilitantki 

Dorobek naukowy Habilitantki przed uzyskaniem stopnia doktora obejmowal 7 

publikacji wieloautorskich o l^cznym IF= 1,76. Po obronie doktoratu dorobek stanowi 25 

artykulow o sumarycznym IF= 45,489 z czego 19 zostalo opublikowanych w czasopismach 

znajduj^cych si? w bazie Journal Citation Reports i 5 artykulow nie znajduj^cych si? tej bazie. 

Po doktoracie obserwujemy zdecydowany wzrost aktywnosci naukowej Habilitantki co 

oceniam bardzo pozytywnie. Autorka okresla, ze jej wklad w powstanie kilku z tych prac 

polegal na opracowaniu koncepcji pracy, wykonaniu analiz statystycznych, wykonaniu cz?sci 

eksperymentow w niektorych, na napisaniu manuskryptu czy korekcie manuskryptu po 

recenzjach. St^d wnioskuj?, ze byla to rola wiod^ca. Osi4gni?cie uzupetnia 9 komunikatow 

zjazdowych prezentowanych na konferencjach polskich i zagranicznych.. Prace Habilitantki 

byly cy to wane 158 razy a indeks Hirscha wynosi 8. 

Habilitantka prowadzita prace tub wspotpracowat z innymi zespotami w 

nast?puJ4cych aspektach: 

1. Badanie oddziatywania skladowiska odpadow komunalnych na 

srodowisko, wyznaczenie stref jego wptywu a takze zidentyfikowanie 

potencjalnych zagrozen dla zdrowia czlowieka zarowno w bezposrednim 

otoczeniu terenu skladowiska jak i w miejscu pracy na terenie skladowiska. 

Prace byly prowadzone w ramach grantu NCN realizowanego w latach 

2010-2012. 

2. Badanie wplywu bioaeorozoli bakterii i grzybow na zdrowie ludzi w 

pomieszczeniach uzytecznosci publicznej takich jak biblioteka 

uniwersytecka. 

3. Wplyw otwartych inhalatorow funkcjonuj^cych w Ciechocinku i 

Inowroclawiu na obecnosc w powietrzu roznych grup drobnoustrojow. 

Wspolpraca z Dr hab. Aleksandr^ Burkowsk^-But 
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4. Badanie zmierzaj^ce do okreslenia wptywu st?zenia solanki na struktur? 

zbiorowisk bakterii i archeonow w trakcie przeplywu solanki prze system 

t?zni w Ciechocinku. 

5. Okreslenie udziatu mikroorganizmow obecnych w glebie i strefie korzeni 

roslin na proces oczyszczania sciekow bytowo-gospodarczych w 

oczyszczalni wierzbowej. Wspolpraca z Dr Elzbiet^ Lalke-Porczyk 

6. Opracowanie wynikow badan dotycz^cych wptywu pochodnych PHMG 

wbudowanych do biodegradowalnych polimerow na przezywalnosc i 

aktywnosc enzymatyczn^ mikroorganizmow. Wspolpraca z Dr hab. 

Maciejem Walczakiem z U K M . 

7. Oznaczenia wyst?powania bakterii w wodach gt?binowych na obszarze 

Nizu Polskiego. Wspolpraca z Dr hab. Maciejem Walczakiem. 

8. Badanie bezpieczehstwa mikrobiologicznego wody mineralnej 

przechowywanej w domu, w pojemnikach wykonanych z politereftalenu 

etylenu. Wspolpraca z Dr hab. Aleksandrq Burkowsk^-But. 

9. Okreslenie struktury mikroorganizmow w siarczkowych wodach 

gl?binowych w uzdrowiskach na poludniu Polski . Wspolpraca z Dr hab. 

Arkadiuszem Krawcem oraz Dr Edytq Dej^-Sikor^ z UMK. ' 

10. Charakterystyka enzymow produkowanych przez szczep promieniowca 

Streptomyces luridiscabiei U5. Wspolpraca z Dr hab. Mari^ Swiontek-

Brzezinsk^. 

11. Badanie zaleznosci zachodz^cych pomi?dzy srodowiskiem glebowym, 

mikroorganizmami a roslinami a w tym: ocena aktywnosci chitynazy pod 

k^tem wykorzystania jej w ochronie roslin uprawnych przed infekcjami 

grzybiczymi, charakterystyka lipazy pod k^tem bioremediacji slonych gleb 

skazonych substancjami ropopochodnymi, okreslenie wplywu srodkow 

ochrony roslin na bioroznorodnosc mikroorganizmow glebowych. 

12. W latach 2012-13 Habilitantka realizowala projekt polegaj^cy na 

opracowaniu metody pakowania swiezych warzyw w firmie Marwit. 

13. W 2013 r. uczestniczyla w opracowaniu i wdrozeniu do produkcji 

inokulatu bakterii sluz^cego do otrzymania paszy wysokiej jakosci we 

wspolpracy z firm^ Polmass z Bydgoszczy 

Pani Dr Agnieszka Kalwasinska wspolpracuje z kilkoma zespolami z 

Uniwersytetu Mikotaja Kopemika co swiadczy o jej zaangazowaniu i 
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otwartosci ale jej praca opiera si? glownie o srodki finansowe zdobyte 

przez innych naukowcow. Habilitantka ostatni swoj grant realizowala w 

latach 2010-2012, zatem od dziesi?ciu lat nie uzyskala samodzielnie 

wi?kszych srodkow na badania, co w obecnej dobie jest umiej^tnosci^ 

konieczn^ podczas prowadzenia wtasnego zespolu badawczego. 

Habilitantka brala udzial w pracach aplikacyjnych, co zasluguje na 

szczegolne podkreslenie. We wspolpracy z przedsi?biorstwami mozna 

rowniez wyst?powac o srodki na badania i wdrozenia ale takich informacji 

nie znalazlam w autoreferacie Habilitantki. 

Ocena aktywnosci popularyzuj^cej nauk^, organizacyjnej oraz wspolpracy krajowej i 

zagranicznej 

Liczba projektow, w ktorych Habilitantka uczestniczyla, jako wykonawca obejmuje kilka 

projektow, dwa z nich byly finansowane ze srodkow Unii Europejskiej w ramach programy 

operacyjnego Kapital Ludzki, o zrodle finansowania pozostalych Habilitantka nie zamiescila 

informacji. Jak pisalam powyzej pani Dr Agnieszka Kalwsinska wspolpracuje z kilkoma 

grupami badawczymi z Uniwersytetu Mikolaja Kopemika. W 2014 r. rozpocz?la wspolprac? 

naukowy z Zakladem Mikrobiologii Uniwersytetu w Budapeszcie w wyniku, ktorej powstalo 

kilka artykulow, gdzie dwojka pracownikow z tegoz Uniwersytetu jest wspolautorami. 

Habilitantka odbyla wymagany ustawowo staz w Swedish University of Agricultural 

Sciences w Uppsali. Celem pracy Pani Doktor bylo opracowanie metod pozwalaj^cych na 

wykrycie i zidentyfikowanie lipazy syntetyzowanej przez niektore szczepy wyizolowane z 

wapna posodowego oraz z gleby, z otoczenia skladowiska. Cz?sc wynikow wykonanych 

przez Habilitantk? zostal opracowana, natomiast badania biochemiczne i molekulame owej 

lipaz S4 prowadzone przez Dr hab. Urszul? Jankiewicz z SGGW. W wyniku czego ma 

powstac publikacja pt: Ocena potencjatu enzymatycznego lipazy pozyskanej z Bacillus luteus 

H I 1 pod katem bioremediacji gleb slonych, skazonych substancjami ropopochodnymi. 

Pozostaje mi tylko wierzyc, ze owa praca powstanie, co daje mi mozliwosc oceny istotnej 

aktywnosci naukowej Habilitantki w innej instytucji naukowej, niz jednostka zatmdniaj^ca za 

wystarczaj^cq. 

Pani Doktor sprawowala opiek? nad 30 magistrantami w Zakladzie Mikrobiologii 

Srodowiskowej i Biotechnologii UMK, niestety nie sprawowala opieki naukowej nad 
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doktorantem, jako promotor pomocniczy. Prowadzila kursowe wyktady takie jak: 

Biotechnologia srodowiska, Ekstremofile, Bakterie i grzyby, Diagnostyka mikrobiologiczna 

w laboratoriach przemystowych. Habilitantka uczestniczyla w opracowaniu programu i 

prowadzeniu cwiczen na kierunku Ochrona Srodowiska, Biotechnologia i Diagnostyka 

Mikrobiologiczna. llosci prowadzonych przez Habilitantk? cwiczen jest imponuj^ca i 

uprawnia do wyci^gni^cia wniosku, iz posiada duze doswiadczenie w pracy z mlodziezq co z 

pewnosci^ ulatwi jej skompletowanie wtasnego zespolu. Na uwag? zasluguje fakt 

recenzowania przez Pani^ Doktor Agnieszk? Kalwasinska 16 artykutow z czasopism 

naukowych, co swiadczy o tym, ze jest rozpoznawana w srodowisku a jej tematyka badawcza 

i aktywnosc publikacyjna zostaty zauwazone przez mi?dzynarodowe gremium i zaowocuje to 

w niedalekiej przysztosci wi?ksz4 liczby wykonanych recenzji i wspolpracy 

Habilitantka uczestniczyla w Festiwalu Nauki, Nocy Biologow, Dniu Otwartym na 

Wydziale Biologii i Ochrony Srodowiska. Organizowala zaj?cia pokazowe dla uczniow szkol 

podstawowych. 

Pani Doktor Agnieszka Kalwasinska odbyla szkolenie w zakresie technik PGR, analiz 

statystycznych i eksploracji danych; narz?dzi stuzycych wizualizacji duzych zbiorow danych; 

technik wyszukiwania, przetwarzania i zarzydzania informacji oraz nowoczesnych metod 

nauczania, co swiadczy o jej zaangazowaniu w prac? dydaktyczny i ch?ci samoksztatcenia. Za 

prac? naukowy otrzymata kilkukrotnie Nagrod? Rektora UMK. 

Moja ocena aktywnosci popularyzujycej nauk? oraz organizacyjnej jak i wspotprac? 

Habilitantki z osrodkami naukowymi oceniam pozytywnie. 

Wnioski Koncowe 

Oceniajyc osiqgni?cie habilitacyjne konieczne jest zwrocenie uwagi jakie wymagania 

stawia w tym wzgl?dzie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyzszym i nauce, aby 

wskazywato ono na znaczny wklad autora w rozwoj okreslonej dyscypliny naukowej, co moja 

recenzja potwierdza. Przedstawiona mi do recenzji Rozprawa Habilitacyjna Pani Dr 

Agnieszki Kalwasinskiej spetnia wymogi stawiane osiygni?ciom tego typu. Habilitantka 

wykazala si? ponadto istotny aktywnosciy naukowy czym spelnita kolejny wymog ustawy. W 



zwiyzku z powyzszym popieram wniosek o nadanie Pani Doktor Agnieszce Kalwsinskiej 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk scislych i przyrodniczych, dyscyplinie 

nauki biologiczne. ' 

•B Biologii Molekulamej IBB PAN 

Prof. PAN, dr hab. A/icjo 
'grzyn 
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