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OCENA  

osiągnięcia naukowego, całokształtu dorobku naukowego, dydaktycznego 

i organizacyjnego dr inż. Joanny Berłowskiej, w związku z postępowaniem o nadanie Jej 

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

biotechnologia. 

 

Przedstawioną poniżej ocenę osiągnięcia naukowego oraz całokształtu dorobku 

naukowo-badawczego, dydaktycznego, popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej dr 

inż. Joanny Berłowskiej wykonałem na podstawie dokumentacji przekazanej mi przez Panią dr 

hab. inż. Annę Bujacz, Sekretarz Komisji Habilitacyjnej. Dokumentacja obejmowała: kopię 

dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora, autoreferat przedstawiający opis 

dorobku i osiągnięć naukowych określonych w art. 16 ust. 2 ustawy (w języku polskim i języku 

angielskim), kopie publikacji wchodzących w skład osiągnięcia stanowiącego postawę 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego (Załącznik 3) , wykaz opublikowanych prac 

naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki, oświadczenia współautorów prac 

o indywidualnym wkładzie we wskazane osiągnięcie naukowe. Otrzymana dokumentacja 

umożliwia przeprowadzenie oceny osiągnięcia naukowego oraz pozostałej wymienionej wyżej 

aktywności Habilitantki i spełnia wymogi formalne określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 

r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 

Rozporządzenia MNiSW z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu 

i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 

 

Podstawowe informacje o Habilitantce 

 

Doktor inż. Joanna Berłowska, jest absolwentką (2004) studiów magisterskich z zakresu 

technologii fermentacji i mikrobiologii (specjalność: mikrobiologia techniczna) na Wydziale 

Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Po uzyskaniu w roku 2010 stopnia 

doktora nauk technicznych w zakresie biotechnologii (Wydział Biotechnologii i Nauk 

o Żywności Politechniki Łódzkiej) została zatrudniona na stanowisku asystenta, a następnie 

adiunkta w Zakładzie Technologii Fermentacji, Instytutu Technologii Fermentacji 

i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. 

Przedstawiona dokumentacja pozwala na stwierdzenie, że począwszy od studiów jak 

również w okresie pracy na Uniwersytecie (2008–2015), Habilitantka konsekwentnie pozostaje 

wierna zainteresowaniom naukowym i prowadzi badania związane z dziedziną nauk 

technicznych, dyscypliną biotechnologia. 
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Ocena osiągnięcia naukowego 

Dr inż. Joanna Berłowska wskazała jako podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego osiągnięcie naukowe (w rozumieniu art. 16, ust. 2 ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2003, Nr 65, poz. 595, ze zm.) w formie cyklu dziewięciu powiązanych 

tematycznie, oryginalnych publikacji, opublikowanych w latach 2015 - 2018. Dziesiątą pozycję 

(oznaczoną w autoreferacie jako H9) stanowi patent PL 226057 B1, co można uznać za zgodne 

z kryteriami oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych w obszarze nauk technicznych 

określonymi w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny 

osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 

1165). Osiągnięcie naukowe opatrzone jest tytułem: Biomasa wysłodków buraczanych jako 

surowiec do otrzymywania wartościowych produktów biotechnologicznych. 

W XXI wieku obserwowany jest dynamiczny rozwój technologiczny oraz wzrost 

udziału i skali produkcji przemysłu biotechnologicznego w zakresie wytwarzania wielu 

bioproduktów, w tym: etanolu, biogazu i metanu, kwasów organicznych, biomasy 

mikroorganizmów (w tym SCP) oraz produktów pochodzących z jej przetworzenia. Metody 

biotechnologiczne wykorzystują często surowce odnawialne, będące niekiedy produktami 

ubocznymi z innych procesów przemysłowych, w szczególności przetwórstwa rolno-

spożywczego. Liczne publikacje w tym zakresie wskazują na powstanie interesujących 

koncepcji naukowych i rozwiązań technologicznych w zakresie zagospodarowania produktów 

ubocznych i odpadowych z wykorzystaniem metod biotechnologicznych. Istniejące 

i nowopowstałe technologie podlegają nieustającemu procesowi udoskonalania przez 

biotechnologów na całym świecie w ramach badań aplikacyjnych i podstawowych, 

w zależności od natury identyfikowanych problemów technologicznych. Oceniane osiągnięcie 

naukowe Habilitantki wpisuje się w ten aktualny i ważny z naukowego oraz gospodarczego 

punktu widzenia nurt badań, wnosząc istotny wkład w rozwój wiedzy i biotechnologii. 

Szczególnie cenna jest opracowana koncepcja sprzężenia przedstawionych rozwiązań 

technologicznych wytwarzania różnych bioproduktów, w kompleksową koncepcję 

bezodpadowego zagospodarowania biomasy wysłodków buraczanych. Habilitantka jako 

wspólny cel zrealizowanego zakresu badań wskazała opracowanie kompleksowych rozwiązań 

technologicznych wykorzystujących wysłodki buraczane jako surowiec do otrzymywania 

podłoży fermentacyjnych oraz opracowanie pakietu powiązanych ze sobą technologii 

składających się na zintegrowany system procesów fermentacyjnych, biosyntez oraz syntez 

cennych związków chemicznych oraz produktów biotechnologicznych: bioetanolu, biogazu, 

kwasu mlekowego, glikolu propylenowego oraz ekstraktu drożdżowego. Na podkreślenie 

zasługuje fakt, że prace (z wyjątkiem patentu H9 i rozdziału w książce H1) składające się na 

osiągnięcie naukowe opublikowano w bardzo dobrych czasopismach naukowych, 

wymienianych w Journal Citation Reports (Thomson Reuters) takich jak: Food Technology and 

Biotechnology, Energies, BioMed Research International, Molecules, RSC Advances, Journal 

of Institute of Brewing, Enzyme and Microbial Technology. Biorąc pod uwagę zakres 

tematyczny publikacji oraz obszar zainteresowań powyższych czasopism, w których się 

ukazały stwierdzam, że przedstawione osiągnięcie naukowe jest zbieżne z dziedziną 

i dyscypliną w której Habilitantka ubiega się o nadanie stopnia dr hab. Cechą charakterystyczną 
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badań prowadzonych w dyscyplinie biotechnologia jest ich interdyscyplinarny charakter, co 

jest widoczne w dorobku Habilitantki, nie tylko tym wskazanym jako osiągnięcie habilitacyjne. 

Ustalenia naukowe i rozwiązania technologiczne składające się na osiągnięcie naukowe 

są w większości (pozycje H1, H2, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H10) efektem realizacji projektu 

finansowanego przez NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych - "Biomasa wysłodków 

cukrowniczych jako nowy surowiec do wytwarzania podłoży fermentacyjnych", realizowanego 

w okresie od 2012.10.01 do 2016.03.31, którego kierownikiem była habilitantka. Opinię tę 

formułuje na podstawie analizy treści Acknowledgement publikacji z Załącznika nr 3. Projekt 

ten został rozliczony, a Umowę nr PBS1/B8/3/2012 uznano za wykonaną w całości, co 

potwierdza nie tylko wysokie kompetencje merytoryczne Pani Doktor, ale również 

umiejętności kierowania zespołem B+R. Część prac składających się na oceniane osiągnięcie 

powstała z kolei w części lub całości w ramach projektu BIOSTRATEG „Przetwarzanie 

biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych” (2016-2019), 

w którym dr inż. Joanna Berłowska pełni rolę kierownika naukowego (pozycje H1, H2, H3). 

Uwzględnione w cyklu publikacje ukazały się w latach 2015-2018. W ośmiu z nich Habilitantka 

jest pierwszym autorem ze znacznym udziałem własnym, określonym w przedziale pomiędzy 

50 a 60%. W publikacji H6 dr inż. Joanna Berłowska jest drugim autorem, ale 

korespondencyjnym, z udziałem określonym na 60%, co nie budzi zastrzeżeń z uwagi na to, że 

praca ta jest efektem przytaczanego wcześniej projektu NCBiR PBS1/B8/3/2012, którego była 

kierownikiem. Z kolei udział we współautorstwie patentu H9 został określony na 35%. 

Oświadczenia przedstawione przez współautorów zgodnie potwierdzają wiodącą rolę dr inż. 

Joanny Berłowskiej w powstaniu tych publikacji. Analizując szczegółowo treść oświadczeń 

współautorów (Załącznik 5) oraz zakres i charakter ich udziału (najczęściej obejmujący jedynie 

udział w opracowaniu wyników, udział w wybranym zakresie analityki lub prowadzeniu 

procesu, przygotowanie materiału biologicznego oraz charakterystykę chemiczną surowca, 

identyfikację genetyczną wykorzystywanych drobnoustrojów, wykonanie eksperymentów 

związanych z reakcjami katalitycznymi) trudno nie zwrócić uwagi, że osoby te nie wniosły 

(z wyjątkiem pozycji H8 i H9) wkładu w powstanie koncepcji badań i przygotowanie 

manuskryptów. Stąd może nieco dziwić umieszczenie ich nazwisk jako współautorów. Opinię 

swoją formułuję w oparciu o dokument „Dobra praktyka badań naukowych. Rekomendacje” 

opracowana przez Zespół Etyki w Nauce przy Ministrze Nauki, 25 maj 2004. Pkt 5 –

„Przestrzeganie zasad autorstwa publikacji naukowych. Minimalnym kryterium 

współautorstwa stanowi udział w stworzeniu koncepcji badań, ich przeprowadzeniu, 

interpretacji lub przygotowaniu publikacji w obszarze specjalności współautora, co najmniej 

w takiej części jaka wystarcza, aby podjął on za nią publiczną odpowiedzialność”. Podobne 

stanowisko można znaleźć w wytycznych Międzynarodowego Komitetu Wydawców 

Czasopism Medycznych (ang. Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical 

Journals by International Committee of Medical Journal Editors) w których wskazano, że dla 

wykazania autorstwa (współautorstwa) spełniać trzeba równocześnie wszystkie warunki, 

a udział jedynie w uzyskiwaniu czy zbieraniu danych nie wyczerpuje definicji autorstwa”. 

Powyższe uwagi dotyczące współautorstwa nie umniejszają ani nie podważają w jakimkolwiek 

stopniu oceny wkładu samej Habilitantki w powstanie prac składających się na osiągnięcie 

naukowe stanowiące podstawę do złożenia wniosku o nadanie stopnia dr hab. 
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Za najważniejsze osiągnięcia badawczo-rozwojowe przedstawionego cyklu prac 

uważam: 

 opracowanie założeń technologicznych pozyskiwania hydrolizatów wysłodków 

buraczanych możliwych do wykorzystania jako substrat w procesach fermentacyjnych, 

w tym zoptymalizowanie składu mieszaniny preparatów celulolitycznych pozwalające na 

uzyskanie zadowalającej efektywności hydrolizy frakcji lignocelulozowej wysłodków 

buraczanych, 

 ustalenie, że użycie mieszanych kultur drożdży gorzelniczych, przy zachowaniu 

sekwencyjnego sposobu inokulacji, pozwala na efektywną fermentację etanolową 

sacharydów uwolnionych podczas enzymatycznej hydrolizy biomasy wysłodków, ze 

wskazaniem na większą efektywność procesów typu SSF (w porównaniu do SHF) 

pozwalających na eliminację czynników ograniczających wydajność procesu, 

 ustalenie, że użycie mieszanych kultur bakterii fermentacji mlekowej, zdolnych do 

fermentacji heksoz oraz pentoz, przy zachowaniu sekwencyjnego sposobu inokulacji, 

pozwala na prowadzenie fermentacji mlekowej sacharydów uwolnionych podczas 

enzymatycznej hydrolizy biomasy wysłodków, ze wskazaniem na większą efektywność 

procesów SSF w porównaniu do SHF, 

 dobór wyselekcjonowanych szczepów bakterii fermentacji mlekowej umożliwiających 

efektywną fermentację mlekową frakcji sacharydów (glukozy i fruktozy oraz galaktozy 

i arabinozy) uwalnianych z biomasy wysłodków buraczanych,  

 koncepcję wykorzystania hydrolizatu z wysłodków buraczanych oraz pozostałości po 

procesie fermentacji etanolowej wysłodków do procesów biosyntezy wodoru i metanu, 

prowadzonych przez drobnoustroje pochodzące z mieszanych osadów ściekowych 

(poddanych wstępnej obróbce termicznej w przypadku biosyntezy wodoru), 

 opracowanie koncepcji wytwarzania glikolu propylenowego z kwasu mlekowego 

pozyskanego na drodze fermentacji hydrolizatu z wysłodków buraczanych metodą 

katalitycznej redukcji z użyciem katalizatora 5%Ru/C, 

 opracowanie optymalnych warunków indukcji lizy biomasy drożdży w celu wydajnego 

pozyskiwania ekstraktów bogatych we frakcje aminokwasowo-białkowe. W celu 

przyspieszenia procesu autolizy komórek drożdżowych wykorzystano oryginalne 

rozwiązanie z użyciem saponiny z Quillaja saponaria jako stymulatora autolizy.  

 

Podsumowując stwierdzam, że osiągnięcie naukowe przedstawione w postaci cyklu 

dziewięciu powiązanych tematycznie, oryginalnych publikacji, oraz patentu stanowi znaczny 

wkład dr inż. Joanny Berłowskiej w rozwój dyscypliny biotechnologia, co spełnia kryteria 

określone w art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.). 

 

Ocena całokształtu dorobku naukowego 

 Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitantki zostały przedstawiona 

w autoreferacie (Załączniki 2a i 2b)w formie opisowej i zawierają elementy życiorysu 

naukowego. Dodatkowo przedstawiono wykaz opublikowanych prac naukowych lub 
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twórczych prac zawodowych jak również informację o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy naukowej i popularyzacji nauki (Załącznik 4). 

Dorobek naukowy dr inż. Joanny Berłowskiej wiąże się z problematyką 

biotechnologiczną, obejmującą badania z zakresu: aktywności fermentacyjnej, metabolicznej 

oraz stanu fizjologicznego drożdży stosowanych w procesach przemysłowych; immobilizacji 

drożdży przemysłowych w trakcie procesów fermentacyjnych; analizy oraz opracowania 

strategii zapobiegających powstawaniu biofilmów oraz agregatów komórkowych; 

zagospodarowania biomasy roślinnej w skojarzonych procesach biologicznych i chemicznych, 

naturalnych suplementów w produkcji żywności; naturalnych środków powierzchniowo-

czynnych w przemyśle spożywczym i biotechnologii. Analiza całości dorobku naukowego, 

upoważnia do stwierdzenia, że dr inż. Joanna Berłowska jest specjalistką w dziedzinie nauk 

technicznych, dyscyplinie biotechnologia. 

Pani dr inż. Joanna Berłowska jest autorem lub współautorem 52 prac (39 w języku 

angielskim oraz 13 w języku polskim), w tym 47 po uzyskaniu stopnia doktora. Prace 

eksperymentalne opublikowała w postaci 30 artykułów w recenzowanych czasopismach 

zagranicznych i krajowych (26 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej). Habilitantka 

opublikowała też jedną pracę przeglądową w czasopiśmie z listy filadelfijskiej. Jest 

współautorką 10 publikacji popularno-naukowych, 5 rozdziałów w książkach, 3 rozdziały 

w monografiach, 5 publikacji Conference Proceedings. W dziewięciu spośród wszystkich 

publikacji nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wskazanego we wniosku, dr inż. 

Joanna Berłowska jest pierwszym autorem. W pozostałych jest wymieniona najczęściej jako 

drugi lub trzeci współautor. Udział Habilitantki w powstanie tych prac został określony 

w zakresie od 5 do 50%. Tym niemniej, cyklem prac wchodzących w skład osiągnięcia 

habilitacyjnego Pani Doktor wykazała, że z powodzeniem potrafi pełnić rolę wiodącą. 

Znaczącą aktywność Habilitantka wykazała w zakresie udziału w konferencjach krajowych 

i międzynarodowych, prezentując na nich łącznie 99 referatów i doniesień. Jednocześnie jest 

współautorką jednego zgłoszenia patentowego i trzech patentów. 

Dr inż. Joanna Berłowska jest współautorką 3 opracowań zaliczanych do osiągnięć 

o charakterze projektowym, konstrukcyjnym i technologicznym realizowanych we współpracy 

z przedsiębiorstwami. Potwierdza to aktywność naukową w obszarze nie tylko badań 

podstawowych ale również aplikacyjno-wdrożeniowych, co jest cenne w dyscyplinie 

biotechnologia.  

Habilitantka uczestniczyła w ośmiu projektach badawczych finansowanych ze źródeł 

zewnętrznych, w tym w jednym wcześniej wspomnianym pełniła funkcję kierownika, w innym 

kierownika naukowego (Biostrateg). Jednocześnie Habilitantka informuje o udziale 

w przygotowaniu 13 różnych wniosków, co. wskazuje na aktywność w zakresie pozyskiwania 

środków finansowych na prowadzenie badań naukowych. Jednocześnie są to atrybuty, którymi 

powinna legitymować się osoba pretendująca do uzyskania statusu samodzielnego pracownika 

naukowego.  

Sumaryczny lmpact Factor wszystkich prac Habilitantki (zgodnie z rokiem 

opublikowania) wynosi 60.71. Z tego 58.46 przypada na okres po uzyskaniu stopnia doktora, 

a 41.56 jest przypisanych do publikacji nie będących podstawą do ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego.  
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Według informacji z autoreferatu łączna liczba cytowań według bazy WoS wynosi 145 

(106 bez autocytowań) i odpowiednio 168 (107) według SCOPUS. Indeks Hirscha jest równy 

8 według WoS i 9 według SCOPUS. Sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi 846, z czego 

na okres po doktoracie przypada 727. Obecny indeks cytowań i indeks H publikacji są na 

dobrym poziomie, ale należy zaznaczyć, że część dobrych prac ukazała się stosunkowo 

niedawno i na cytowania należy poczekać. Szczególna szansa na poprawę cytowalności 

dotyczy prac wskazanych jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do wystąpienia 

z wnioskiem o nadanie stopnia doktora habilitowanego (całkowity IF: 19.14 i 225 punktów 

MNiSW). Generalnie dane naukometryczne uległy pewnej zmianie na korzyść autorki od 

momentu sporządzenia dokumentacji do wniosku, gdyż według raportu z dniu 26 listopada 

2018 sporządzonego przeze mnie według informacji z WoS/Scopus prace Habilitantki były 

cytowane 199/209, a Jej Index Hirscha niezależnie od bazy wynosi aktualnie 10. 

Aktywność naukowa Habilitantki została uhonorowana Nagrodami Rektora 

Politechniki Łódzkiej, za pracę na rzecz Wydziału oraz osiągnięcia w działalności 

dydaktyczno-wychowawczej i naukowej w latach 2014, 2015 i 2016 oraz wyłącznie naukowej 

w roku 2017. Dr inż. Joanna Berłowska była też stypendystką Stypendialnego Funduszu 

Młodych Liderów Nauki na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. 

Jako współautor posteru „Badanie wpływu syropu cukrowego na kształtowanie wybranych 

wskaźników biochemicznych krwi” uzyskała Nagrodę Komitetu Naukowego Konferencji 

Żywność a Innowacje, XII Konferencja Naukowa z cyklu „Żywność XXI wieku”, Kraków 

2016. 

Analiza dorobku naukowego dr inż. Joanny Berłowskiej w okresie od doktoratu do 

momentu wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania habilitacyjnego, wskazuje na 

znaczący wzrost aktywności naukowej, znajdujący wyraz nie tylko w liczbie prac ale również 

w randze czasopism, w których zostały opublikowane. W związku z tym pozytywnie oceniam 

całokształt aktywności naukowej i dorobku naukowego dr inż. Joanny Berłowskiej. 

 

Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego oraz współpracy międzynarodowej 

  

Dr inż. Joanna Berłowska aktywnie uczestniczy w działalności dydaktycznej Wydziału 

Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Dorobek obejmuje około 12 różnych 

tematycznie wykładów oraz 13 zajęć o charakterze laboratoriów, realizowanych dla 

następujących kierunków studiów I i II stopnia: Biotechnologia, Biotechnologia Środowiska, 

Towaroznawstwo, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, Biogospodarka. Tematyka zajęć jest 

powiązana z różnymi działami biotechnologii. Pani Doktor była promotorem 16 prac 

magisterskich, 19 inżynierskich prac dyplomowych oraz recenzentem 5 prac. Sprawowała też 

opiekę naukową nad trzema doktorantami w charakterze opiekuna naukowego, w tym jeden raz 

w charakterze promotora pomocniczego.  

W ramach współpracy z przemysłem wykonała osobiście (5) lub we współpracy (5) 

ekspertyzy i inne opracowania na zamówienie. W latach 2012 - 2016 uczestniczyła w pracach 

Międzywydziałowego Zespołu ds. Innowacji PŁ, czego efektem było: przygotowanie oferty 

technologicznej Uczelni, która jest do chwili obecnej dostępna na stronie internetowej PŁ; 

Regulaminu zarządzania prawami własności intelektualnej oraz zasad komercjalizacji 

wyników badań naukowych i prac rozwojowych w Politechnice Łódzkiej.  
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Dr inż. Joanna Berłowska realizuje współpracę naukową i organizacyjną z naukowcami 

z kraju i zagranicy. Odbyła kilka staży naukowych, w tym dwa zagraniczne sześciomiesięczne. 

W swoim dorobku może wskazać 14 recenzji publikacji w czasopismach międzynarodowych 

takich jak: Journal of Chemical Technology & Biotechnology; Food and Bioproducts 

Processing; Molecules; Energy; Fermentation; Scientific Reports i wielu innych. Habilitantka 

nie brała udziału w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism, natomiast jest 

członkiem międzynarodowych i krajowych organizacji oraz towarzystw naukowych: Członek 

PTEP - National Society of Processing and Energy in Agriculture; Członek Framework of 

International and Multidisciplinary Cooperation EPTES SARL. Pani Doktor brała też udział 

w organizacji konferencji naukowych jako członek komitetu organizacyjnego lub naukowego: 

Organizing Committees of XVI International Biodeterioration and Biodegradation Symposium, 

September 3-5, 2014, Lodz , Poland; International Scientific Committee of 2nd International 

Conference of Food and Biosystems Engineering (FaBE 2015), 28-31 May 2015, Mykonos 

Island, Greece; Organizacja Kich-off Meeting (Konopnica, 29.06-01.07.2016) oraz I spotkania 

sprawozdawczego, (Konopnica, 25-28.09.2017) w ramach realizacji projektu BIOSTRATEG 

– ”Przetwarzanie biomasy odpadowej w skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych”. 

Do aktywności Habilitantki należy też dodać udział w licznych szkoleniach 

doskonalących kompetencje dydaktyczne, menadżerskie, w szczególności dotyczące transferu 

technologii. 

Podsumowując, pozytywnie oceniam zakres i wymiar działalności dydaktycznej, 

organizacyjnej i współpracę międzynarodową Habilitantki. 

 

Wniosek końcowy 

Po zapoznaniu się z pełną dokumentacją wniosku, pozytywnie oceniam osiągnięcie 

naukowe i dorobek naukowy dr inż. Joanny Berłowskiej jak również Jej dorobek dydaktyczny 

i organizacyjny oraz współpracę międzynarodową. Osiągnięcie naukowe będące podstawą do 

wszczęcia postepowania stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny biotechnologia, natomiast 

pozostałe dokonania spełniają wymogi określone w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 

595, z późn. zmianami). W pełni popieram wniosek o nadanie dr inż. Joannie Berłowskiej 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie 

biotechnologia. 

 

 

dr hab. inż. Grzegorz Kłosowski, prof. UKW 

 

 


