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Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz osiągnięcia habilitacyjnego 

dr inż. Joanny Berłowskiej 

adiunkta  

w Zakładzie Technologii Fermentacji  

w Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej 

pt. „BIOMASA WYSŁODKÓW BURACZANYCH JAKO SUROWIEC DO 

OTRZYMYWANIA WARTOŚCIOWYCH PRODUKTÓW BIOTECHNOLOGICZNYCH” 

 

Charakterystyka ogólna 

Pani dr inż. Joanna Berłowska ukończyła w 2004 r. studia w Instytucie Technologii Fermentacji i 

Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. Stopień doktora nauk technicznych w zakresie biotechnologii 

uzyskała w 2010 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Aktywność metaboliczna wybranych 

szczepów drożdży przemysłowych wolnych i unieruchomionych na nośnikach stałych”, której 

promotorem był prof. dr hab. inż. Wojciech Ambroziak. W 2011 r. została zatrudniona na etacie 

asystenta, a następnie w 2012 r. na etacie adiunkta w Zakładzie Technologii Fermentacji w 

Instytucie Technologii Fermentacji i Mikrobiologii Politechniki Łódzkiej. Habilitantka w czasie 

pracy w Politechnice Łódzkiej ukończyła studia podyplomowe: „Zarządzanie projektem 

badawczym i komercjalizacja wyników badań” na Wydziale Organizacji i Zarzadzania Politechniki 

Łódzkiej. 

Ocena dorobku naukowego Habilitantki 

Dorobek naukowy dr inż. Joanna Berłowskiej po uzyskaniu stopnia doktora obejmuje 47 prac w 

języku angielskim i polskim, w tym 30 oryginalnych prac badawczo-naukowych, z czego 26 to 

publikacje z bazy JCR o sumarycznym współczynniku oddziaływania (IF) 58,46. Według Web of 

Science prace były cytowane 145 razy (106 razy bez autocytowań). Aktualny indeks Hirscha 

ocenianego dorobku naukowego wynosi 8. Znajduje się w nim również 1 praca przeglądowa, 10-
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publikacji popularno-naukowych, 5 rozdziałów w książkach, 3 rozdziały w monografiach, 3 

patenty, 1 zgłoszenie patentowe, 5 artykułów w „Conference Proceedings” oraz 99 komunikatów i 

plakatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Habilitantka wygłosiła dwa referaty na 

konferencjach zagranicznych. Ponadto brała udział w realizacji 8 projektów technologicznych i 

naukowych w charakterze wykonawcy oraz realizowała dwa projekty jako kierownik. Odbyła 

półroczny staż naukowy w Universität für Bodenkultur, oraz dwa półroczne staże przemysłowe w 

Centrum Wdrożeniowo-Innowacyjne sp. z o. o. i SULIMAR sp. z o. o.. Wykonywała ekspertyzy, 

brała udział w zespołach eksperckich, współpracowała z ośrodkami zagranicznymi jak i krajowymi. 

Ta działalność zaowocowała publikacjami oraz patentem dotyczącymi otrzymania wartościowych 

produktów z wysłodków buraczanych, w procesie katalizy, oraz opracowaniem metody 

immobilizacji mikroorganizmów. Szeroki wachlarz aktywności naukowej Habilitantki dowodzi jej 

samodzielności w planowaniu badań, interpretacji własnych jak i powierzonych wyników oraz 

umiejętności pracy w grupie. Stanowi to dobry fundament dla dalszego rozwoju kariery naukowej 

dr inż. Berłowskiej. 

Aktywność naukowa Habilitantki została zauważona przez edytorów 8 czasopism o zasięgu 

międzynarodowym, którzy powierzyli Jej recenzowanie 14 prac w czasopismach specjalistycznych.  

Osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego 

Cykl stanowiący osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego składa się z 

ośmiu prac z lat 2015-2018 opublikowanych w czasopismach znajdujących się w bazie JCR, 

jednego rozdziału w książce z 2018r. oraz jednego patentu z 2014 r.  Łączny współczynnik 

oddziaływania (IF) prac wg. daty opublikowania wynosi 19,14, (wartość średnia IF na pracę 2,1), a 

liczba punktów MNiSW to 225. Prace są opatrzone dobrze napisanym i zredagowanym 

komentarzem. Na szczególne wyróżnienie zasługuje dominujący wpływ Kandydatki na kształt 

badań w pracach zgłoszonych do postępowania habilitacyjnego, gdzie w dziewięciu z nich 

zadeklarowany przez dr inż. J. Berłowską udział mieści się w przedziale 50- 60%, a tylko w 

przypadku patentu wynosi 35%. Ponadto Habilitantka stara się publikować prace w czasopismach 

naukowych o dobrej i bardzo dobrej renomie tj. RSC Advances, Enzyme and Microbial 

Technology, Molecules czy Energies. Ilość cytowań tych prac to 33, co można uznać jako średnie 

zainteresowanie tymi pracami. Jednak biorąc pod uwagę fakt, ze prace z cyklu habilitacyjnego 

ukazała się w latach 2015-2018, zainteresowanie środowiska naukowego na świecie częścią z nich, 

zwłaszcza publikacjami z 2017 i 2018r.  trudno jest jednoznacznie ocenić. Prace w cyklu 

habilitacyjnym są spójne tematycznie i stanowią logiczną całość. Cechują się walorami 

poznawczymi oraz mają znamiona nowości naukowej.  
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Przedstawione do oceny osiągnięcie habilitacyjne wpisuje się w koncepcję zrównoważonego 

rozwoju i jest zgodne z zasadami zielonej chemii i technologii. Przedstawia zintegrowany system 

procesów fermentacyjnych, biosyntez oraz katalizowanych syntez tak powiązanych ze sobą, aby 

zmaksymalizować wykorzystanie surowca. Surowcem odnawialnym jest biomasa odpadowa 

(wysłodki buraczane), która została zaproponowana do produkcji: bio-etanolu, biogazu, kwasu 

mlekowego, glikolu propylenowego oraz ekstraktu drożdżowego Należy podkreślić, że ta 

nowoczesna idea produkcji wymagała od dr inż. Joanny Berłowskiej dobrze przemyślanej 

koncepcji, a następnie konsekwentnej realizacji jej założeń. Habilitantka zajęła się doborem 

warunków enzymatycznej hydrolizy wysłodków buraczanych, a niezhydrolizowaną pozostałość 

zaproponowała jako substrat do biosyntezy metanu i wodoru. Opracowała warunki jednoczesnego 

scukrzania i fermentacji etanolowej lub fermentacji mlekowej biomasy wysłodków. Dobrała 

warunki katalitycznej redukcji pozyskanego na drodze fermentacyjnej kwasu mlekowego do glikolu 

propylenowego. W oparciu o wyniki tych badań zaproponowała komplementarny model 

zagospodarowania biomasy wsyłodków buraczanych spełniający kryteria stawiane zielonym 

technologiom. 

Spójność tematyczna przedstawionych prac była wynikiem odpowiedniego doboru materiału 

badawczego i sukcesywnego wyjaśnienia problemów, które pojawiały się w trakcie realizacji 

badań. Habilitantka nie ograniczyła się do optymalizacji warunków prowadzenia zaproponowanych 

procesów w skali laboratoryjnej, ale niektóre z nich przetestowała w skali ćwierć-technicznej.  

Do najważniejszych osiągnięć w pracy habilitacyjnej dr inż. Joanny Berłowskiej należy: 

 zastosowanie odpowiedniej mieszaniny enzymów do skutecznej depolimeryzacji biomasy 

przydatnej do biosyntezy etanolu, kwasu mlekowego, metanu i wodoru;  

 zaproponowanie jednoczesnego procesu scukrzania i fermentacji biomasy jako metody 

otrzymywania etanolu czy kwasu mlekowego; 

 dobór odpowiednich kultur bakteryjnych do pełnej fermentacji mlekowej włącznie z 

fermentacją galaktozy i arabinozy; 

 opracowanie metody katalitycznej konwersji kwasu mlekowego pozyskiwanego na drodze 

fermentacji hydrolizatu z wysłodów do glikolu propylenowego; 

 zaproponowanie biosyntezy wodoru i metanu z hydrolizatu wysłodków buraczanych w 

oparciu o drobnoustroje pochodzące z mieszanych osadów ściekowych; 

 zastosowanie saponiny z kory południowoamerykańskiego drzewa Quillaja saponaria jako 

induktora autolizy komórek drożdży;  

 zaproponowanie skojarzonego systemu procesów biologicznych i chemicznych, do 

produkcji wartościowych substancji z odpadowej biomasy wysłodków buraczanych.  
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Podsumowując dorobek naukowy dr inż. Joanny Berłowskiej uważam, że przedstawiony cykl 

publikacji spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o uzyskanie stopnia doktora 

habilitowanego. 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

Dr inż. Joanna Berłowska jest doświadczonym dydaktykiem na poziomie studiów I, II i III stopnia 

jak i szkoleniowcem dla przemysłu. Prowadziła szereg zajęć dydaktycznych ze studentami takich 

jak ćwiczenia laboratoryjne i wykłady w obszarze procesów fermentacyjnych, biotechnologii i 

technologii przemysłu fermentacyjnego. Była opiekunem naukowym 16 prac magisterskich i 19 

prac inżynierskich. Pięciokrotnie recenzowała prace dyplomowe. Sprawowała opiekę nad 

studentami studiów stacjonarnych pierwszego stopnia dla kierunku Biotechnologia. Ponadto była 

promotorem pomocniczym pracy doktorskiej Michała Binczarskiego zatytułowanej ”Wytwarzanie 

glikolu propylenowego z lignocelulozowej biomasy odpadowej z przemysłu cukrowniczego w 

skojarzonych procesach biologiczno-chemicznych” oraz opiekowała się naukowo dwoma 

doktorantami w latach 2015-2018. 

Habilitantka prowadziła szkolenia dla przedstawicieli przemysłu dotyczące kontroli jakosci i 

zarzadzania jakością w przemyśle napojów alkoholowych. Organizowała i przeprowadzała 

warszataty dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych. 

Swoje kwalifikacje podnosiła na licznych szkoleniach oraz stażach w ośrodkach zagranicznych jak i 

przemysłowych. Wykonywała analizy jakościowe napojów alkoholowych oraz badania 

mikrobiologiczne dla browarów i drukarni. 

Z działalności organizacyjnej należy wymienić pracę w charakterze pełnomocnika dziekana ds. 

Transferu technologii w latach 2012- 2020 oraz opiekę i kierowanie pracami związanymi z 

wprowadzaniem danych do modułu "Patenty i Dokonania" w systemie POL-on. 

Habilitantka otrzymywała nagrody Rektora PŁ za prace na rzecz Wydziału oraz działaność 

dydaktyczno-wychowawczą, organizacyjna oraz naukową w latach 2011-2017 

Podsumowanie 

Całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr niż. Joanny Berłowskiej 

przedstawiony do oceny uważam za wystarczający i spełniający warunki stawiane kandydatom do 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego, określone w ustawie o stopniach naukowych 

i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 r. Habilitantka wykazała, że jest samodzielnym 

pracownikiem naukowym, realizującym własne koncepcje badawcze, a jednocześnie ma 

umiejętność współpracy w zespole. Jest doświadczonym dydaktykiem zaangażowanym w 

promowanie uczelni oraz współpracę z otoczeniem gospodarczym. Stawiam więc wniosek o 
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nadanie dr inż. Joannie Berłowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w 

dyscyplinie biotechnologia. 

 

 

 

Prof. dr hab. Ewa M. Siedlecka 


