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Ocena osiągnięcia habilitacyjnego dr inżw Anny Danuty Bujacz „Struktury 

krystaliczne ,vybranych białek o znaczeniu medycznym i 

biotechnoiogkznym'' oraz całokształtu dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego 

Pani inż. 

Nauk o 

postępowania habilitac:;,:jnego. 

wybrała 1 O oryginalnych 

które pod wspólnyn:1 tytułem 

przepisami dokurnentacją przedłożyła 

Bioteclmologii i 

wniosek o przeprowadzenie 

opublikowanych \V latach 2009-2015. 

białek o 

wraz z pozostałą 

jest absolwentką 

Politechniki 

magisterską pt. 

\V roku broniąc 

pochodnych izomerycznych 

nitrodifenyloarnin" \vykonaną pod kierunkiem dr Blusa. Po 

i chemii. nln'~Mr'•'·,r,:o,··i"\Hl studiÓ\V pracowała 

W roku 1994 rozpoczęła 

Institute \V Frederick, 

rozpoczęta studia doktoranckie na \\/ydziale Biotechno]ogii Nauk o 

Pł,. W trakcie studitnv doktoranckich dr przeby,:vala 

na kilkumiesięcznyrn stażu ,v National ..__,u.u . ..,, .. ,, Institute, ,vykonując 

doktorskiej' .... ~."''""''"'n" doktora nauk 

2004~ promotorern 

\V KRAK 

synteza modyfikacja inhibitoróvv -1 fax 148f'i2J 

pochodnych izosteru hydroksyetylenovvego~·~ prof. 

ET 

05 15 



Po uzyskaniu 

na 

Ocena całk<n,iitego dorobku naukowego 

Dorobek nauko,vy 1"\<t""'h':Jd"!C'tfH.H1>n,-.,s:, 

\V 

na 

·rechnicznej na 

pracownika 

inż .. ,.,,,t.,.J.,t.\,;,f.., \V za1raczrnne1 dokun1entacj i 

prac '-'.40.<hJ'Vj.,,H.;;J,,,,.tvl._,i, Z \V jedną 

czasopiśmie BioTechnologia. 

jednak na liście B 

obejmuje 

podana 

jedna z prac C'Tffrlr\'\:lltl'.lf">"i!f 

Sumaryczny ·wsoo:tczvn:n1 

6 

n,._,,;,L,4f.'"'"'' \V rr,,,n'\.c>.n,,..u·o, 

oraz jedną pracę w 

jest 

Scopus 

L ..... ,.,. .... ,, .... \V Scnpusie 

kolejne prace z roku 

Habilitantkę 

Tylko 

doktoratem. 

m 

,:,,,,,,_,.,,,...,F,..,,, poz1omu 

oceny 394 

11.3 i 11.9 napracę) "'"·''"'""''····· że jest m 

na jedną pracę 

opublikowaną w roku ,,·chodzi ona vv 

skład dorobku \>V stosunkowo 

w w 

polskim oraz 

autorem 

201 



wykonawcą. 

Pięciokrotnie 

nagradzana przez Rektora PL. 

konferencyjne~ których była 

jej kompetencji też 

powierzane \V ,_ .. ~,t::;1"t'r,1 H'.,;:;..i:r1.-vr•ł"\ '1.,,t,..,.J,vF~.;.>l.} ......... ,,., naukowych. 

Ocena habilitacyjnego 

Cykl publikacji przedstawiony jako "-'•'"''"ł_....,,.u.._,,..,.,.,., naukm:ve r'<l"\,O:><t"Y'IHt(;)> 1 O oryginalnych 

powiązanych 47.2 co dobitnie 

śvv'iadczy, ż_e ukazały się one w bardzo dobrych czasopisn1ach naukov,.:ych aczkohviek, na 

habilitacyjnych 

vvynosi 8.8, co w ciągu 

Wprawdzie, za w;r:jątkiem 

Habilitantkę są \vieloautorskie i 

autorem 

'-'Lo''""'·"'"'"· pracach f'\TF•t'\:1,J(:37'\Il"ń 

pełni potvvierdzajt} r-,c,;':tiH)flF•-?At·"HO ,<..,><t,f·~=''t-,Hl.'-' 

svvój udział w publikacjach na od 

że 

specjalistycznych badari 

publikacje \V D. 

od 2009 poprzez 

,,,,-,.,n,·,,,-,.,, liczba cytowati publikacji 

pracy [l-ł4] 

pozostale publikacje przedsta,vione przez 

9 autorÓ'tv „ jednak inż. Bujacz aż \N 

H-7. H-9. H-1 a w 

H-9). Wiodący udział 

\VSpółautoróvv. Pani dr inż. Bujacz deklaruje 

(średnia Należy jednak 

\V publikacjach 

vv innych zespołach \\')'nikała z 

tematyki badawczej obniżenia formalnego udziału dr 

Bujacz ,:v całości hadrui Z tego po\vodu w· pięciu przypadkach~ udziału w całości 

bada11, llabilitantka podaje w krystalograficznych W)'noszący od 

80%,do 

ich nie marn) dotyczące formalnej 

oceny dorobku r.n<:;n:tr11 ;"q1,!-:i ,.,.,,_.,_.., __ • .,_,, .. parametrów scientometrycznych publikacji [HA]. Pani 

Bujacz \V D w 201 kiedy 

a liczba \V każdym kolejnym 

kompetencji sarnodzielności naukovvej Fiabilitantki 

oraz na dyscypliny 

Z\vraca przedstawionych do prac 

ś,:viadczy to o 



kontaktó'vv i 

na pograniczu 

krystaJ icznej białek 

do oraz 

biotechnologia. 

Oprócz 

które maja 

medycynie, Ścisły podział białek na 

spektrum \:\,/ 

z kontekstu badait i n 1
""'

1
·"

1 '''"''t""""'"'"" problemu 

mimetykiem białka A z 

stmktur zbadanych \V 

n:1a ·:.rt"'(ll'•·,,,""!'l' 

monoklonalnej ,·>Y'ln">>H"'ll',tYl,n.r,, 

~-fruktofuranozydaza z 

z 

do IgG. 

z 

Jego 

ncrzwah--1 lepiej zrozumieć n1echanizm aktywności'.' ale umożli\via też 

na 

rna 



sp. 

w otrzymy\vaniu 

, .. ..--,,~ t .f<:l r>''1'l"<>'>.V1'"<''! ligandem (bvas 

asparagino,vy ~· ............... ..., ..... "",,, ........ ,A.u,,;.,,.u,. t''\t"'7'Vi:'1P\•CFH,l.f,Xr"!H1 enzynm do działania \V 

niskich temperaturach. 

drugiej ob~jmującej o dużym zmiczemu medycznym. su;: 

,1.ąd,,f'tT''7'V~t,r,i;-:::in,v vv auigriostyc:e J,,. .• J; .. J .•. e;.....,,u. nu. 'VVC2e:sne~go etapu za,vału 

,r•ri'fćH„I"\ Z przyłączonym 

NADlł była podstawą do 1:11(Jac~101warna ""'"·"1'"' 1"n.-.,·-:.rt...-,n •,:1,,,,...t,,,·,·~.,.,.,,.....1·"' 1 metodarni chemji kwiu1tcnvej 

HA/łflfL'FUJ [H~5] 

Białko z jaj kurzych znajdqjące ""'"": ... ,.,t,,,,, zastosowanie w diagnostyce medycznej o 

potencjalnym =""'"'""-'"'',., 

Struktura 

rutenoccno-vvą 

\\' 

mie:,sca wiążącego \V przyłączani u 

pochodnej. 

lek(vna z Helix aspersa 

Wyznaczenie struktury krystalicznej 

oraz 

StOS0\:Vfil11 e 

też w procesie oczyszczania 

z przyłączoną pochodną 

uosz,:ze:go1rn1cn reszt aininokwa5owych 

po\vino\vactwo do 

poz,voliło określić jego nieznaną 

na 

oozrnanile struktury umożli\vi prnjekto\vanie 

\V organizmie~ stosovva:ne vV 

S truk1ury krysta1 iczne albuminy \VOk1vvej, 
Białko 

pacjentóvv' z 

i króliczej bezpośredni 

pochodzącego z różnych 



cenne 

charakterze metodologicznych. 

[H-4] [H-7] 

w 

dr inż. U\vażam. że same 

\V 

projekto,vm:1ie 

na 

.r..., i,·:.n"lr, u,, O 

przedn1iotem publikae;ji 

ten dorobek 

w 

oraz czterech 

otrzymania 

modelu 

\:V oparciu o 

n.,.,..t,., .. ,~..,ir,..,,.,,,,,;n.,,.. przypadkó,v 

, a kierowanych 

,>U.<·l.v$.,A•H""'''4 podsta,vą jej 

oraz prac 

a 



Ocena dorobku dydakt;ycznego i organizacyjnego 

"'"'u._,,....,,'".-..;,Lt infonnacji o prmvadzeniu 

Bujacz co 

W'ynika z charakteru jej zatmdnienia. Z omówienia jej nauko\vego wynika natomiast, 

że Habilitantka współpracowała vv kilku \Vprawdzie nie była to 

relacja sfonnalizo\~rana. ale trudno nie było to związane z 

młodym ludzimn Roz,vinięciem 

jest udział dr \V organizacji i prowadz.eniu kursó\v i 

z zakresu krystalografij rnakrocząsteczek przeznaczonych dla poc7.,3tkujących 

badaczy. Spra,vo\vala też \V 

Podsumo,vanie 

ż.e 

urnożli \viąjące 

zespołem 

o 

. . stu,ae:rnanu zagran1c:mym1 

wspóJorgarrizatorką 

Najistmnit~szym 

t,v13rzen1 u PratO\Vni 

Bt~jacz pozwala mi z całym 

kompetencje i 

i t-vvórczej oraz 

san:wdzie lny 

\-Vątpienia ........ ,,Jtic •• -. ' . .-, \:Varunki . .., ,..,, '.,npn. '" ,··,.,,'i..,,,,,.:·,::>, 

\\/ ·rr'i",i'TUt·">] V><-·~,_,·YL<.Ul.} nauko,v~j. 

2003 roku o stopniach naukO'wych .i tytule oraz. o stopniach i tytule ·w 

zakresie sztUki wraz ze zmianami opublikovnu1ymi ,v Dz„ Nr 84, poz. 455 z 20U roku, 

Ilrzcdstawfone do oceny materiały sfano,vią wystarczając:i podshnvę do ubiegania się 

przez dr inż„ Annę 

dyscyplinie biotechnologia~ 

o stopień doktora habilito-w:mego mmk technicznych w 


