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OCENA OSI^GNI^CIA NAUKOWEGO ORAZ DOROBKU NAUKOWO-

D Y D A K T Y C Z N E G O W POST^POWANIU HABILITACYJNYM 

DR A G N I E S Z K I K A L W A S I N S K I E J 

Dr Agnieszka Kalwasinska jest absolwentk^ Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi na 

Uniwersytecie Mikoiaja Kopernika w Toruniu. Studia magisterskie ukonczyla w 2000 roku 

po wykonaniu pracy magisterskiej pod kierunkiem prof, dr hab. Wojciecha Donderskiego, w 

zakladzie Mikrobiologii Wod i Sciekow (obecnie Katedra Mikrobiologii Srodowiskowej i 

Biotechnologii). W tym samym zakladzie w roku 2001 zostala zatrudniona na stanowisku 

asystenta i rowniez pod opieka prof dr hab. Wojciecha Donderskiego wykonata prac^ 

doktorsk^ zatytulowanq „Studium mikrobiologiczne Jeziora Chelmzyhskiego", ktorq obronila 

w 2008 roku. W 2010 roku dr Kalwasinska obj^ta stanowisko adiunkta w macierzystej 

Katedrze Uniwersytetu Mikoiaja Kopernika w Toruniu. Od pocz^tku pracy naukowej 

zainteresowania Habilitantki oscyluj^ wokol mikrobiologii srodowiskowej, a jej pytania 

badawcze dotyczq bioroznorodnosci mikrobiologicznej rozmaitych nisz srodowiskowych. 

OCENA OSI^GNI^CIA NAUKOWEGO 

Osi^gni^ciem naukowym przedstawionym przez dr Agnieszk^ Kalwasihsk^ 

zatytulowanym „Zbiorowiska bakteryjne i archeonowe srodowisk ekstremalnych o roznym 

stopniu zasolenia" jest zestaw 6 oryginalnych, spojnych tematycznie publikacji w obszarze 

mikrobiologii srodowiskowej wydanych w latach 2015-2020. Sumaryczny wspolczynnik 

wplywu prac stanowi^cych osi^gni^cie wynosi 15, a w momencie skladania wniosku 



cytowane one byty 13 razy (wg Web of Science), przy czym cytowane byty tylko dwie prace: 

z 2015 i 2017 r. Nalezy podkreslic, ze we wszystkich szesciu pracach Habilitantka pelni rol^ 

pierwszego i koresponduj^cego autora. Nie podano procentowego udzialu dr Agnieszki 

Kalwasinskiej w przedstawionych pracach, jednak oswiadczenia wspolautorow jednoznacznie 

wskazuJ4, ze rola Habilitantki by la wiod^ca i najcz^sciej obejmowala ona zarowno 

sformulowanie koncepcji pracy, jak i wykonanie znacznej czesci eksperymentow, 

przygotowanie manuskryptu oraz jego pozniejsz^ korekt^. 

Autoreferat jasno przedstawia pytania badawcze, na ktore dr Agnieszka Kalwasinska 

odpowiada w toku swoich konsekwentnie prowadzonych badan. Zgodnie ze sformulowanymi 

przez Habilitantka hipotezami, wspolnym celem badawczym wspomnianych szesciu prac jest 

potwierdzenie, ze nisze srodowiskowe o niekorzystnych wiasciwosciach fizykochemicznych 

(zasolenie, wysokie pH), a takze izolowane (ze wzgl^du na uklad geologiczny) charakteryzuj^ 

si^ nisk^ liczebnosci^ zasiedlaj^cych je mikroorganizmow i ich nisk^ bioroznorodnosci^, 

natomiast organizmy je zasiedlajace maJ4 potencjal produkcji enzymow o wiasciwosciach 

dostosowanych do warunkow srodowiskowych. A zatem tematyka publikacji stanowiqcych 

Osi^gni^cie oscyluje wokol opisu skladu gatunkowego bakterii roznych srodowisk. 

Zestawienie prac nie obejmuje pracy przegl^dowej, ktora podsumowywalby wyniki 

Habilitantki i przedstawiala je w szerszym kontekscie, ale Habilitantka zarowno w 

Autoreferacie jak i Dyskusjach publikacji przedstawia swoje badania na tie innych doniesieh. 

To szersze spojrzenie na uzyskane wyniki jest bardzo cenne, zwi^ksza bowiem potencjal 

uzyskanych danych i mozliwosc ich zastosowania w analizach porownawczych, nie 

ograniczonych do wqskiej niszy srodowiskowej. 

Cztery publikacje {Polish Journal Microbiol. 2015, Antonie van Leeuwenhoek 2017, 

Food Technology and Biotechnology 2018 oraz Science of the Total Environment 2019) 

skupiaj^ si^ na mikrobiomie ekstremalnego srodowiska pochodzenia antropogenicznego, 

jakim s^ skladowiska odpadow przemyslu sodowego, czyli stawy osadowe wapna 

posodowego, charakteryzuj^ce si^ bardzo wysokim zasoleniem i zasadowym odczynem. 

Analizowano sklad gatunkowy mikroorganizmow w probkach pobieranych z roznych 

gl^bokosci osadnikow, uzyskuj^c material ze srodowisk rozniqcych si^ parametrami 

fizykochemicznymi. W analizach skladu gatunkowego wykorzystano klasyczne metody 

identyfikacji bakterii zdolnych do wzrostu w warunkach laboratoryjnych {Polish Journal 

Microbiol. 2015), a takze metody analiz metagenomicznych opartych o sekwencjonowanie 

16S rRNA {Anionic van Leeuwenhoek 2017 oraz Science of the Total Environment 2019), 

ktore pozwolily na identyfikacji bakterii nie tworz^cych kolonii w warunkach 
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laboratoryjnych. Analizy skladu gatunkowego bakterii zasiedlaj^cych poszczegolne warstwy 

stawow osadowych korelowano z analizy skladu chemicznego ich srodowiska. Okreslano 

takze proporcj? pomi^dzy bakteriami a archeonami w zaleznosci od miejsca pobrania probki 

(Antonie van Leeuwenhoek 2017 oraz Science of the Total Environment 2019). Rownolegle 

badano potencjal biochemiczny wyizolowanych bakterii poszukuj^c enzymow o wysokiej 

tolerancji pH i st^zenia soli (Polish Journal Microbiol. 2015). W jednej z prac (Food 

Technology and Biotechnology 2018) skupiono si^ na proteazie produkowanej przez Bacillus 

luteus, organizm zidentyfikowany w jednym z izolatow. Enzym ten oczyszczono oraz 

scharakteryzowano za pomoc^ klasycznych metod biochemicznych. Oznaczono optimum 

temperaturowe oraz pH, okreslono wrazliwosc enzymu na zwi^kszaj^ce si? st^zenie soli oraz 

zidentyfikowano jego inhibitory. Praca ta potwierdzila zalozenia Habilitantki, ze bakterie 

bytuj^ce w srodowiskach o wysokim zasoleniu i odczynie mog^ bye zrodlem enzymow o 

potencjalnym zastosowaniu w przemysle. Omowione powyzej 4 prace stanowi^ zestawienie 

uzupelniaj^cych si^ informacji, ktore uzyskano za pomoc^ komplementarnych technik 

badawczych pozwalaj^cych na podescie do badanego zagadnienia z roznych stron i uzyskanie 

wynikow ciekawych pod roznymi wzgl^dami - zarowno mikrobiologicznym jak i 

biochemicznym. 

Kolejne dwie prace (Geomicrobiology J . 2019 oraz Appl. Environ. Microbiol. 2020) 

przedstawiaj^ analizy odmiennych nisz srodowiskowych, jakimi s^ chlodne wody solankowe 

oraz solanki termalne. Podobnie jak w powyzej omawianych publikacjach, rowniez w tych 

pracach spektrum wykrytych gatunkow bakterii, zarowno zdolnych do wzrostu w warunkach 

laboratoryjnych jak i identyfikowanych dzi^ki analizom metagenomicznym, odniesiono do 

chemicznego skladu probek oraz warstw geologicznych, z ktorych pobrano probki. W pracy 

opublikowanej w Appl. Environ. Microbiol. (2020) dodatkowo scharakteryzowano 

zidentyfikowany w probce szczep nalezacy do rodzaju Bacillus, analizujac jego potencjal 

biochemiczny oraz cechy fizjologiczne, ustalaj^c sekwencj^ genomu oraz przeprowadzaj^c 

porownawcze analizy genomiczne. 

W szesciu pracach stanowi^cych Osi^gni^cie Naukowe Habilitantka wykorzystywala 

komplementame metody identyfikacji mikroorganizmow pozwalaj^ce na skuteczn^ ocen^ 

bioroznorodnosci. W dyskusji wszystkich szesciu prac, podobnie jak w Autoreferacie, 

informacje o zidentyfikowanych gatunkach i ich proporcjonalnych udzialach w badanych 

probkach w zaleznosci od wlasciwosci fizykochemicznych srodowiska odniesiono do 

opisanych naturalnych ekstremalnych srodowisk o podobnym odczynie pH lub zasoleniu. 

Wszystkie prace potwierdzaj^ zalozenia, ze wlasciwosci fizykochemiczne srodowiska 
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determinuj^ jego bioroznorodnosc mikrobiologiczn^, a srodowiska ekstremalne mog^ bye 

zrodlem mikroorganizmow o istotnym potencjale biochemicznym. 

Podsumowuj^c, prowadzone przez dr Agnieszk^ Kalwasihsk^ badania obrazuj^ 

konsekwentn^ realizacj^ zainteresowah badawczych, zmierzaj^cych do okreslenia 

bioroznorodnosci oraz zbadania jej zaleznosci od parametrow fizykochemicznych srodowisk 

ekstremalnych. Udzial Habilitantki jako autora korespondencyjnego w pracach 

stanowi^cych Osi^gni^cie Naukowe swiadczy o Jej wiod^cej roli w planowaniu badan i 

interpretacji uzyskanych wynikow. A zatem, w mojej opinii, cykl spojnych tematycznie 

prac przedstawiony przez dr Agnieszk^ Kalwasinska spetnia kryteria Osi^gni^cia 

Naukowego b^d ĉego podstawq przyznania stopnia doktora habilitowanego. 

* 

OCENA AKTYWNOSCI NAUKOWEJ I WSPOLPRACY MI^DZYNARODOWEJ 

Sumaryczna liczba publikacji, ktorych wspolautorem jest dr Agnieszka Kalwasinska to 

41, z czego 34 to prace opublikowane po doktoracie. Wsrod prac opublikowanych po 

uzyskaniu stopnia doktora, 25 to publikacje w czasopismach znajduj^cych si? w bazie JCR, 5 

prac ukazalo si? w czasopismach spoza bazy JCR a 4 prace to monografie, w tym 3 w j?zyku 

angielskim. Wyniki uzyskiwane przez Habilitantk? po doktoracie prezentowane byly rowniez 

na konferencjach, w tym 9 mi^dzynarodowych oraz 13 krajowych. Calkowita liczba cytowan 

prac dr Agnieszki Kalwasinskiej w momencie skladania wniosku wynosila 139 (bez 

autocytowah, wg Web of Science), a jej indeks Hirscha wynosi 8, natomiast sumaryczny 

wspolczynnik oddzialywania publikacji, ktorych jest wspolautorem wynosi blisko 47. 

Niewysokie wskazniki bibliometryczne wynikajq z zamieszczania publikacji w czasopismach 

specjalistycznych, CO jest uzasadnione tematyk^ badan Habilitantki. 

Analiza zagadnieh, ktorych dotycz^ publikacje niestanowi^ce osi^gni?cia wskazuje, ze 

dr Agnieszka Kalwasinska zaangazowana byla we wspolprac? w ramach roznorodnych 

projektow badawczych w obszarze klasycznej mikrobiologii. Projekty te mialy na celu 

mi?dzy innymi: zbadanie wlasciwosci, zwlaszcza aktywnosci biologicznej polimerow 

biodegradowalnych (badania prowadzone przez dr hab. Macieja Walczaka), identyfikacj? 

enzymow produkowanych przez bakterie srodowiskowe, a takze badanie ich potencjalu 

przeprowadzania biodegradacji (badania we wspolpracy z dr Elzbiet^ Lalke-Porczyk), oraz 

identyfikacji mikroorganizmow w roznych srodowiskach np. inhalatoriach (t^zniach 

solankowych) czy bibliotece uniwersyteckiej (we wspolpracy z dr hab. Aleksandr^ 
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Burkowsk^-But). Wspoiautorstwo dr Agnieszki Kalwasinskiej w znacz^cej liczbie publikacji 

spoza tematyki osi^gni^cia naukowego swiadczy o jej znacznym zaangazowaniu w projekty 

badawcze realizowane w Katedrze i skutecznym wykorzystaniu wypracowanego przez Ni^ 

warsztatu badawczego. Udzial Habilitantki w pracach spoza osi^gni^cia nie jest okreslony 

procentowo, ale wedlug opisu, najcz?sciej polegal na wykonaniu czesci badan, analizach 

statystycznych wynikow, czasami obejmowal takze wspoludzial w opracowaniu koncepcji 

pracy i przygotowaniu publikacji. Nalezy docenic zaangazowanie Habilitantki w projekty 

aplikacyjne, ktore opieraj^ si? na monitoringu mikrobiologicznym wody, gleby i powietrza i 

oscyluje wokol glownego nurtu zainteresowah Habilitantki mieszcz^c si? w obszarze 

mikrobiologii srodowiskowej. Badania prowadzone przez Habilitantk? i jej 

wspolpracownikow kilkukrotnie byty nagradzane przez Rektora Uniwersytetu Mikoiaja 

Kopernika w Toruniu. 

Cennym aspektem pracy badawczej dr Agnieszki Kalwasinskiej jest jej zaangazowanie 

we wspolprac? z zagranic^. W roku 2015-2016 odbyla roczny staz podoktorski w Swedish 

University of Agricultural Sciences, w Upsali, w Szwecji, fmansowany dzi?ki stypendium w 

ramach The Visby Program, ufundowanego przez Swedish Institute. Ponadto nawi^zala 

wspolprac? z zakladem Mikrobiologii Eotvos Lorand University w Budapeszcie. W ramach 

tej wspolpracy powstato pi?c wspolautorskich publikacji oraz przewidziano 3-mi?sieczny staz 

podoktorski dr Atilli Szabo na Uniwersytecie Mikoiaja Kopernika realizowany pod opiek^ dr 

Agnieszki Kalwasinskiej. O renomowanej pozycji Habilitantki, jako naukowca 

specjalizuj^cego si? w mikrobiologii srodowiskowej swiadczy fakt, ze w latach 2013-2020 

byla ona zapraszana do wykonania recenzji manuskryptow przez czasopisma takie jak: 

Science of the Total Environment, Diveristy, Frontiers in Pharmacology i wiele innych. Warto 

wspomniec, ze doktora Agnieszka Kalwasinska regulamie bierze udzial w kursach i 

szkoleniach zwi?kszaj^cych jej potencjal naukowy. 

Dr Agnieszka Kalwasinska ma doswiadczenie w kierowaniu projektami i w zdobywaniu 

funduszy na badania naukowe. Po uzyskaniu stopnia doktora byla Ona kierownikiem projektu 

fmansowanego przez NCN, realizowanego w latach 2010-2012 - czyli w latach 

poprzedzaj^cych prace badawcze, ktore przyczynily si? do przedstawionego Osi^gniecia 

Naukowego. Docenic nalezy umiej?tnosc Habilitantki aktywnego wt^czania si? w projekty 

aplikacyjne, takie jak projekt realizowany we wspolpracy z przedsi?biorstwem produkcyjnym 

Marwit Sp. z o. o. latach 2012-2013, fmansowany w ramach programu operacyjnego Kapital 

Ludzki, Wsparcie Wspolpracy Sfery Nauki i Przedsi?biorstw, czy projekt realizowany w 2013 

r. we wspolpracy z firm^ Polmass SA w Bydgoszczy, wspolfmansowany ze srodkow U E w 



ramach programu „Wzmocnienie Regionalnego Potencjatu Badah i Rozwoju Technologii". 

Warto tez wspomniec o udziale HabiUtantki w przygotowaniu ekspertyz dotycz^cych 

mikrobiologicznej jakosci produktow spozywczych. Cenne byloby jednak zdobycie funduszy 

przez dr Agnieszk? Kalwasihskq na realizacj? wlasnych projektow naukowych, rozwijaj^cych 

jej aktualne zainteresowania badawcze. 

W podsumowaniu calkowitego dorobku dr Agnieszki Kalwasinskiej, nalezy 

docenic Jej zaangazowanie w rozmaite projekty badawcze w obszarze mikrobiologii 

srodowiskowej, w tym projekty aplikacyjne oraz skuteczne wykorzystanie warsztatu 

badawczego do realizacji roznorodnych badan. Jej uczestnictwo w pracach 

realizowanych w Katedrze Mikrobiologii Srodowiskowej i Biotechnologii jest 

udokumentowane licznymi publikacjami w czasopismach specjalistycznych. 

OCENA DOROBKU D Y D A K T Y C Z N E G O , ORGANIZATORSKIEGO I 

I P O P U L A R Y Z A T O R S K I E G O 

Dr Agnieszka Kalwasinska posiada bardzo bogaty dorobek dydaktyczny a zaj?cia 

dydaktyczne prowadzone przez Habilitantk? s^ zgodne z jej zainteresowaniami naukowymi i 

bazuJ4 na jej warsztacie badawczym. W ostatnich latach prowadzita wyklady dotyczace 

identyfikacji mikroorganizmow dla studentow kierunkow Ochrona Srodowiska oraz 

Diagnostyka Mikrobiologiczna. Brata udzial w opracowaniu programu i prowadzeniu 

roznorakich cwiczeh w zakresie mikrobiologii srodowiskowej i przemyslowej, dla studentow 

kierunkow Ochrona Srodowiska i Biotechnologia. Co wi?cej prowadzita rowniez cwiczenia 

w j?zyku angielskim dla studentow programu Erasmus +. Jest tez wspolautorem skryptu 

„Podstawy mikrobiologii w teorii i praktyce'" Dr Agnieszka Kalwasinska byla bardzo duze 

doswiadczenie w opiece nad studentami wykonuj^cymi prace magisterskie, od czasu 

uzyskania stopnia doktora byla promotorem 30 prac dyplomowych. 

Oprocz zaangazowania w dziatalnosc dydaktyczny na Uniwersytecie Mikotaja 

Kopernika, dr Agnieszka Kalwasinska brata udzial w organizacji i prowadzeniu projektow 

edukacyjnych i kursow dotyczycych roznych aspektow mikrobiologii przemyslowej i 

srodowiskowej dla pracownikow naukowych i przedsi?biorstw. Ponadto angazowata si? w 

dziatalnosc popularyzatorsky prowadzyc zaj?cia pokazowe dla uczniow, warsztaty w ramach 

Nocy Biologow, Dnia Otwartego Wydzialu. A zatem Habilitantka posiada znaczacy dorobek 

popularyzatorski. 
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Podsumowuj^c, zestawienie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

dr Agnieszki Kalwasinskiej nie pozostawia w^tpliwosci co do zaangazowania 

Habilitantki w dzialalnosc Wydzialu Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, 

Uniwersytetu Mikoiaja Kopernika i pozwala wysoko ocenic jej aktywnosc w 

propagowaniu wiedzy dotycz^cej mikrobiologii srodowiskowej. 

WNIOSEK KONCOWY 

Uwazam, ze calkowity dorobek naukowy, dydaktyczny i organizatorski oraz 

wyniki prac badawczych uzyskane i opublikowane przez dr Agnieszkf Kalwasinska w 

postaci 6 prac naukowych stanowi^ Osi^gni^cie Naukowe spelniaj^ce wymogi Ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce" stawiane kandydatom 

ubiegaj^cym sif o stopien doktora habilitowanego. Popieram zatem wife wniosek Rady 

Wydzialu Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych, Uniwersytetu Mikoiaja Kopernika o 

nadanie dr Agnieszce Kalwasinskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

scislych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. 
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