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Rec.enzja dorobku naukowego i jedno-tematycznego cyklu 1rnblikacji dr inż. 

Magdaleny Kucharskiej podlegającego ocenie w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora h11bili1·owanego 

Recenzja moja ;ostała p17ygotm,,ina na 1.lcc.:nit: Dziekana Wydziału Technologii 

Ma1crialo1,yeh i W,:omictwa J'ekst)lióv. prol°. dr hab. Józda Masajtisa z dniH 30.05. 201-l 

roku. Podstawą do spor1.4dzcnia recen1.ii były otr,.ymanc dokumemy w postaci: 

I . kopie l I publikacji, 4 patentó" i J zgłosze1i patenco"ych stanowi ąc)ch jedno-

1cmatyc1.ny cykl publikacji do postępowania habi litacyjnego. 

2. autorcfersl w ji;zyku polskim i angicl~kirn. 

3. oświadczenia c> współautorstwie odnos7ącym się do publikacji wchodzących w skład 

jedno-11:matycrncgo cyklu publikacji. 

-1 . inne dokumenty wymagane zgodnie 7 Ustawą z dnia 18 marca 20 11 r. 

Opinia dorobku naukowego nic,~cbodz:1ccgo w L:lkre„ jcdno-tcmntyczncgo cykJu 

publikacji 

Dr in:i'. Magdalena Kucharska swoje zaint<'rcsowania oauko\\C od początku swojej 

kariery nwotlowcj ukierunkowała na biomateriał) włókni ste. Po uko1iczeniu studiów podję ł a 

pract; zawodo,\ą w roku 1989 na Politechnice łódzkiej ,~ Instytucie \\'lókien Sztucznych " 

Zespole Badawc,ym kierowanym przez prof. dr hab. Jacka Dudkiewicza, W Ze;,pole iym 

czynni<.: uczestniczy la v. realizacji bada1i m1d W) kor ,y~taniem chityn) - chiJo:;,.1nu i ich 

rochodnych ,, rMnych gałęziach przemysłu a przede w~zystkim w 1m:dycynie. W lalach 

1991-1 994 b) la wspóh-vykonawcą projektu badawcz.ego pt ... Badania nad doskonaleniem 

wlaśdwo::\ci fizyczn)c.:h i biologicznych protez z dzianin)· poliestrowej'". Przedmiotem 

projektu by ła modyłikacja pr;y uż)Ciu d 1itozanu protez o naLwic handlowej Dallon 

wytv.arzanych przez Zakład Artykułów Medycznych „ rricomed„ prZ} COBR Pr,t!myslu 

DLie,,iarskiego (obecna naZ\,a ,_aklttdLI to l RICOMED S.A.). Real izacja projektu została 

11,, i.;11ct.ona pracq doktorską pt. ,. Badania nad lllstosowanicm cbitozanu do modyfi l.acji 

protez naczyniowych z d?.ianiny poliestrowej"'. 1-.tórą dr Magdalena Kucharska obroniła v. 



roku 1993. Anali1.a dan)ch zawartych w wykazie publikac,ii wskazuj~. ii przed uzyskaniem 

stopnia doktora nauk 1echnic1..nych 1-labilitanll.a opuhlikowala dwa artykuły w cwsopismach 

o zasi,;gu micdzynarodowyrn. dwa ro1..J1..ialy w anglojęzycznych monografiach i jeden arlykul 

,t materiałach konferencY.inych. Bmla c1.ynny udział " 7 konferencjach " tym " trzech 

rnięclqnamdo" ych. W roku I 994 dr Magdalena Kucharska rozpoczęła pracę " lnSL) tucie 

\\ lók.icn Chemicznych v. Lodzi. \\' ramach sv.ojej pracy 1,awodo1,1,ej kllnly nuowala tematyk~ 

1..wią1..aną 2 wyrobami mcdyc1..nymi . .lei cl7ialalnnść naukowo-badm,cn1 dotycz.yla głównie 

badan w Lak.rcsic mod)·iikacji polimerów nmurulnych i 1,1,ykorzystaniu ich do projek to\\:tnia 

nowOC/.eSn) eh biomateriałów o strukturze "lókni;,tej \\lóknopodobnej. Anali7a 

pr2ed~tawionych do oceny publikacji w~kazuje. it w więkswści pr,:ypadkó,\ odnoszą si, one 

dCl technologii W) robów medycznych opracowanych z wykorzystaniem różnych ll>rm 

chiioz:mu. Tak. "i<;c mo:i..na ,vysnuć wniosek. iz. Habilitantka t:alą swoji) działalność 

naukową nv i ą;,.ala główn ie Ly lko /. jed11ym pol imerem natuni lny111 powstając) 111 w procesie 

deacety lacji chityny. jakim jest chito7.an. Wykorzystanie właściwości biozgodnych. 

bioaktywnych i biobójczych chitozanu "' inżynieri i biomedycznej jest znane na świeci e i 

istnieje tysiące prac rmuko,\ych z"iązanych „ to tematyką. Mimo tego potencja ł tego 

polimeru jcst " dalszym c iągu badan) w szczcgólnosci roz,~ijane są obecnie technologie 

mod~ likacj i chitozanu celem przykłado\\O nadaniu 1)111 związkom silniejszych właści"ości 

an1ybakte1')jnych. I labilitantka wpisa ła sic; z.c swoim dorobkiem w rclZ\\Ój gal','zi wiedzy " 

L.ak.rcsic inlynicrii chi tozanowych biomatcrialó" włóknistych. W S\\oich pracach mllikowych 

koncentrowa ł a sic; na: kreowaniu bioaktywności chi tozanu i jego pochodnych. wyjaśnian iu 

mechanizmu molekularnego działania d1itoz.anu na układ hemostazy. wyt,~arzaniu różnych 

polimerow)ch form U7) 1kowych z udziałem chitozanu j ak przykładowo mikrofibr)d. 

W)1warniniu biomaterialó,\ kompuzyto"ych \\ ud1..ialc111 chitozanu i innych bioak1ywnych 

polisacharydów czy białek jak prt.ykladown alginianów. keratyn) czy fibroiny. S"oje badana 

nauknwe prnwndzila w ramach 27 grantó\, \1 t) m '.W finansowanych Le środkó\\ !..rujowych i 

7 finunsowunych z środków I Inii Europcjsl.iej. Wynik i je.i prac badnwczych po uzyskaniu 

swpnia duktora nauk tcchnic/n)ch zc>staly przedstawione w sześciu publikacjach "' 

czasopismach znajdując)Ch się " bwie JCR. Publil.acjc te mają zróLJ1icowany lF w ,w.kresie 

od 0. 16 do 3-463. W jeden prac) udział I lahil iialllki 1..os1al ol..reśl ony na po;,iomie 80% " 

po/ostałych opracowaniach \\ w i<;kSLO~ci na poziomie 20%. Ten skromny dorobek 

publ ikacyjn) w opini i Rcccn.lcnta został 1reko111pensowany ilością udzielonych pa1entó\\ 

mię.dzynarodow)ch i l..rajowych oraz ilością opuhlikownnych rozdzialó" w monografiach 

naukowych i publil..acjach " recc111..owa11ych C/~1sopismach o zasięgu krajoW)1n i 
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międ7) narodo,V) 111. llabi litantka jest wsp6luutorc111 I I pmemów w l) m jednego patentu 

uclz.iclon~go ,1 Srnnach Zjednoczon}ch a odnoszącego s ię do technologii chitozanu 

mikrokrystalicwego. Poza tym brała udział w przygotowaniu dwóch ko lejnych zgłoszeń 

patci110,,ych. llabil iiamka jest \\Spólautorcm 21 rozdzia ló\\ w monografiach "ydan:,ch" 

lmach J 996-2013. Jest Lei' \\Spółautorcm 14 artykułach opublikowanych " c:r.asopismach 

spoza listy .JC'R i ,,spólautorem kolejnych 5 pełnotekstoW)ch oryginalnych prac 

opubliko\\anych ,, materiałach konforcncy_jn)'ch. Szesnastokrotnie wygłaszała referaty " 

"'iękswści na konferencjach krajo1\yc:h. Jej rrace były pi~tnastokrotnie nagradzane na 

mii:dz)11arodowych i krajo,,ych wystawach wynalazkuw. 

Ocena jedno-tematycznego cyklu publikacji dr inż. Mag daleny Kucharskiej 

stanowiącego podstawę o ubieganie s ię o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

Jako osiągnięcie nuukowe stanowiące podstaw, wnio~ku habi litacyjnego ,,yn i kającc z art. 16 

usl.2 ustawy z dnia l 8 ma rca 20 I I r. o Lmi:mie .. Usta"y o stopniach naukowych i 1)1Ule 

naukow)m oraz o stopniach i tytu le " 1.akresic sztuki"' wskazano j.:dno-lematyczny C)kl 

rublikac_j i pt. .. Zru.1osowanic po limeró" biodeg.rndowalnych w konstrukcji nowoczesnych 

hitimou:rialt\\;\ wlók icnnicL.ych"". WskaLall} pr,c7 I labi litantkę cykl publikacji składa się z I I 

publikacji opublikowanych " czasopismach I list) JCR. 4 pa1ent6,1 1-.rąiowych i 3 1-.rnjowych 

zgloSL.<."11 rmentowych. Zal-.re~ tematyczn) bada1i naukowych. jakie Habilitantka przcdsta1\ i ła 

do oceny obejmuje: badania nad wytwarzaniem nowoczesnycb kumpOZ)1m1ych materi aló1~ 

opatrunkowych OrU/ oprm.:owanie technologi i nowoczesnych implantów włókienniczych. 

Spoiwem jcdnoternatycznosci obu zakresó,1 jest ,,ykor,yst.anie różnych lorm chitozanu 11 

inżynierii dwóch wymienionych grup hiomaterialó11. 

Podjc;cie badrui nad nową generacją malcrialó\\ 11pa1rot1I\Owych wynikało L. przekonan ia 

l-Jubi liwn1ki o koniec;:ności rozwoju funkcjonalnych maccrialó,, opatrunku\\ ych. które obok 

pndsta\\mv~ch Ji1nkcj i ochro1H1}ch. charaJ..1cryn1ji1 ~i.; W)sokq aktywnością biol ogic;ną 

po/\,al11j:1ci1 na pr,,yśpicsL.llnic procesu regenerac_ji tkanek cz~ posiadajqcych wlaściwoi;ci 

he111nstati,c,:ne. / ~akresu rej tenrnt}k i opracowano Lecl11mlogię \\ ytwarzania moterialó,\ 

opatrunkowych przeznaczonych <l i.i lec7enia ran v. ró:r.nych faL.ach ich gojenia. Batlaaia z 

1ego zakresu odnosiły s i,; do technologii ")Soko porowatych materiałów ,, pos!aci gqbck i 

mikrofibryd)· oraz gąbek '': 1,,ur,:onych z mikro libryd formowanych z udziakm czystego 

chito,.anu m ikrokrystal icznego (KI), a le równie;, obok chito7am1 innych polimcró,, w postaci 

alginianu wapnia (K'.1) czy karboksymct~ locelulozy (KJ). Metod) ka otr,:ymywania 

mikrolibryd ~ udziałem CL.ysiego mikrokrysta licL.110.:go chitozanu lub \\ nticszankacb z 
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karboksymctyl ocel ul o/.ą lub alginian.:m wapnia na skale 1/-1 1ech11 ik1 jest przedmiotem dwóch 

patentów (K4-K5J . Osiągnit;cicm naukowym l labi liutnlki " tym zakresie badań jest dobór 

warunkó,, formowania nm,ego rocl.lllju materiału opamuikowego o wvsokich 

"laściwościach sorpcyjnych rzcdu 800-1 $00% wr.u 'i amtl izą jego !>lruklury i anal izą jego 

o<ldzialywania na proces gojenia ~i, ran potwierdzonego badaniami biologicznymi. Bada11ia 

wykazał). i> opatrunki w postaci gąbek ,ez,,al ają na ziarninowanie ntl1) z un,orzeniern 

mi,;kh.i.:go strupa. co" istotny sposub poprawia kom lim leczenia ora., jego efektywność. 

Kolcjn~ wyrób op:urunko,\)'. który został oprncowan) z ud?ialcm l labil itantki mu 

,,laśc i ,,ości hcmostat)1.,ne. Jego tec:hnolog.ia .wstała n,zwinięto ,, ramach projektu celo"ego 

nr '.!36/BO/C pt ,. No"oczcsny opatrunch. hemostatyczn~ i przyspieszający gojenie ran dla 

funkcjonariuszy jednostd podległ ych MSWiA" i co nale;,y podkreślić została wdrożona do 

prakt,ki przemysłowej pod mu:wą h:llldlowq TROMJ30GUARD ". kst on przeznaczony do 

u<lziclania picn\S7cj pomocy ora;; opatrywania r:in urazowych zwlaszcLll w \\a.runkach 

polowych. Zadaniem jego jest przede wszys1kich /.ahamowanie upływu krwi z rany. Badania 

zwiaL.ane z technologią opatru,:tku I ROMBOGU,\RD • zosu-tl) omówione w jednej 

rublih.acji (K9}. która stanowi ro.td.Linl w monograJii i jednym patencie krajowym (K 10). 

Drugi obsz.ar d/iDlal nnści naukowi:j obcjnn~,JCy jcdno-tematyczn) cykl publikacji 

odnosi się d11 no,~oczcsn}ch implantów włókienniczych. Badania te miały Ila celu 

wykoriystanie biopolimerów naturalnych i syntetycznych do modylikacji istniejiJcych na 

rynku implalll{m wlókiennicZ)Ch celem nadania im wlaściwoś.:i fonkcjonalnych lub do 

opracowania zupeł nie nowych implan ttiw o cechach z.as19pujących uszkodzone organy. 

Pierwsza prac.1 7 1cgo /.akresu do t)C7:) lu wytwar:1.ani.1 częściowo re~orbo,\alnych siatek <lo 

rekonstrukcji powięzi mięśniowych. W pienvszej wersji siatki te w~~worz.ono z udziałem 

pnedzy cbitozanowej i polipropylenowej a w drugiej ,,ersji z przęcl7.)' polipropylenowej 

pm,lekm1cj metodami aprcterskimi z udziałem różnych lonn chitozanu: mikrokrystalicznego 

o ubni.tvn)'111 pl I. mikrolibryd i so li chi lO/llnowych o podwyi..o;zon)m pH. Badania nauko\\C 

nud doborem metod) mod y fi kacj i si:11ek poli propylenov. ych do bcznap ic;c i owego 

.wopatrywania przepu~lin są pr;,edmiot.:111 publih.acj i (K6 i K7) pm:dstawionych v. 

czasopiśmie Fibres and 1·extiJes in eastern Europe i zglos1enia patentov.ego (KS). 

Kolejne badania Habilitantki dol)c.tyly rcsorbowalncgo t1szczclniania prote7 

nac,) ni<n• ych z po limerów syntetycznych. W pracy wykor„ystru,o kopolimery typu Rcsomcr 

oparte na poi i( D.L-lak1y<lzie) i gl ikolid„ie w stosunku mCllowym -l<J/51 i 75/'.!5. H1tbil itantka 

opracowała metodę us;cyeJniania komc,rcyjnie dostępnych d7ianycln protez naczyniowych 

pr/) użyciu metod~ pO\\ leka11ia mzt\\(>n!m ,, yhr:myc:h pol imeró,,. Osiągnięc iem naukowym 
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Habili1antki była opl) malizacja procesu powlekanja polies1row~ eh protez naczyniowych 

odpowiednio dobranym składem a[)retury O[lartcj na ro7t\rnrze kopolinncru poli(D. L laktydu

co-glikolidu). rak uszczelnione protezy naczyniowe poddano również badaniom 

biologiczn)m. Wynik i omó~ionych prac .wstał) przedstawione w dwóch anykulach 

opuhlikowan)ch ~ CLasopiśmie znajdującyrn sit; w ba7ic .ICR a mianowicie po raz kole.in) \, 

Fibres and Jexti le~ in Ea~tcm Euro re. (KI 1-K I~). Opraco\Y,ma iechnologia lOStala 

zastrzezona 7gloszcniem patcn10,\ ym (K 13). Kol.:jne badania 1 tego cyklu. które s:1 

kont) nuacją tematyki pracy doktorskiej to prace na rzecz Fundacji Rozwoju Kard iochirurgii 

,~ Zabl7u w ramach programu wielo letn iego .. Polskie S1tucznc Serce·· odm,szące się do 

ll$7Czelniunia grnfló,1 nacz) niowyd1 pr7)' wykor/ystaniu mikrokrystalicznego chitozanu. 

Wklnd 1-labilitanLki " rozwój wymienionej lcchnologii dotyczył opracowania tech.llologi i 

rcsorhowalncj trwalej powłoki us7c7elniającej protezy nac,:yniowe kaniuJi W) lotowej komof) 

wspomagania scrcn. W badaniach do US7<:7elniania protez naczyniowych zastosowano 

mieszaninę mikrokr)stalic7JJcgo chitozanu I dodail..iem gliceryny. Wyniki bada11 

pr1edstawio110 ró\,nicż ~ czasopiśmie Fibrcs and Texti les in Eastern Furope. Poza tym są 

on.: przedmio1..:rn krajowego ,;głoszenia pme111owcgo (K 18). Oslllini;1 grupa biomateriałów, 

nad jakimi pracowała dr Magdalena Kucharsl..a dotyczył a prote7 nerwów obwodowych. 

Brała ona ud.ział ,, opracowaniu modelu wielokanałowej protezy nerwu obwodowego 

wytworzonego I mikrokrystalic111ego chi to1.anu. Zastosowanie kgu polimeru \\ynikalo t. 

pozyt)'\\11) eh badań aplikacyjn~ eh przcprO\\:.td,:onych przez zespól neurochirurgó~ z Katedry 

l·izjologi i S l ąskiego I ln iwcrs)tetu \\ Katowicach. Zespól ten wykazał szc,:cg<\Jnje poqtywn) 

wplp, mikrokrystalicznego chito7.anu na regeneracji; włókien nerwowych. Oprncowany 

model prmc,:y nerwó" sk ładał się I gąbki \\)'tworzonej 7 udziałem MKC'h metodą liolilizacji 

i lllki umo;di\\ iająeej polacLcnie prolety L elementami us71..odzoncgo nerwu. Tuleję 

W)'ł..onuno 7 poli(D. I -laktydu co-g liko l idu). Osiągnięcie naukowe I Jabilitantki opiera si,; na 

optymalnym dobom: budowy rnodl.:lu pmh:zy nerwó\\ obwodowych LC nóżnicowaną ł ic1.bą 

1..urmJów tak ,, aspt:l..cic n1/wilvar1 111u1crialowych ja!.. i strukturoln~ch. W)niki proc l0Stal) 

opubl ikowane w czasopismie z list> JCR n nazwie MJCROSURGARY (Kl4). jest to jedyne 

CL.1sopisn,o, w którym Habilitamka opublikowała swoje wyniki. o W)'7-'izym IF ni:t Fibres and 

Tcxtiles in Eastern Europi:. Druga publikacja .majdujc się w ostatnio wymienionym 

czasopiśmie (K 15). Opracowana technologia je,, chroniona krajowym zasioe;i'en icm 

palentowyn, ( K 16 J. 

Podsumm\ując ten rozdział mojej recenzji muszę wskaLać na rx;,\11e 

mankamenty '" przygc,to~aniu przc7 l-labi li tam~<; auiorcforalU. Opis jedno-tematycznego 
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cyklu publikacji 1.oswł pr1.cdsta-...ion~ ,, m1toreleracic w fomtie pr,.ewodnika bez 

jcdnornacL11ego odniesienia się do ru1ali7y osiągnięć ,, ~,, ictle śv. iawwych donicsie1i 

literaturowych. l-labiJitantka nic pr,:l!dsLa\\ila U7.asadnicnia wybom zastosowanych w sv.oich 

pracach pol imcró,,. Nic pr7eprowadzono krytycznej analizy ,,!aściwości 1.astosowanego 

materiał u badawc,:ego ,, stosunku do innych al ternatywnych polim~rów odznac7ającycb się 

równ i eż hioo.kL) ,mości ą. 

Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego oraz współpracy 

międz) narodowej 

l)r inż. Magdalena Kucharska nie prowad1ila 111jęć dydaktycznych w okresie sv.,ojcj 

krótkiej prac) na uc1elni. Natomiast podc:l'as rrncy w Instytucie Włókien Chemicznych 

~prawowalu upiekę nat,knwą nud doktorantem Luciano Pig,h incl li " Jatach 2008-20 I 2 w 

ramach projektu Marie Curie- Sieć S7kolcniov.a dla początkujących naukowcó,, pt:· 

Kszta ł towanie i transformacja w inl.ynicrii polisacharydów'". Na uwagę 7.asluguje również 

fakt jej szerokiej ,,spólpracy 111iędLynurodowej. Uczestniczyła aktywnie v. pracach 

konsorcjów krajowych i międLynarodowych bior,1c udział ,, rcaliwcji c,:terech projekt6,, 

linunsowanych w ramach Programów Ramnv. ych \ In ii Europejskiej (v. Jic/,ając w 10 wyżej 

v.)micniona sieć). Aktualnie jest wspóh\ykonawcą prujcktu ERA-NI:-. [-MA l"ERA pt. .. 

Zaawanso,,ane materia ł )' celulozowe- AdvanCellMat ... Al-.tywnic się "lqczala " organi7.acji; 

konferencji krajowych' i mięclz)narodowych. Przykładowo brała czyim) udział w 

przygotow,miu Międzyoaroclo,,ej Konforencji Europejskiego Towany~twa Chi tynowego 

UJCI 11s·o-1. Jest czlo11kiem Polskiego Towarzystwa Chi tyno"cgo pełniącym w tej 

organizacji ró1.nc funkcje. Przede WSL)Stl-.im koncenlrowala si<; ,1 pracach związanych 7.. 

organizacją seminarió" naukowych. W latach 1996-2002 był a przewodnicząc11 komi tetu 

organizacyjnego corocznych ~eminariów Roboczych Polskiego Towarzystwa Chi ty11owego. a 

'" latach 2008-2012 by ła c7lonkiem komiretu naukowego tych Seminariów. W roku 20JO 

pełniła roli,: członka komitetu naukowego V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo

S,koleniowcj-Fomm Wojsko,"ej Fannacji i Medycyn}. Wymieniona przeze mnie działalność 

wskazuje na duż.: zaangażowanie Habilitantki " propagowani u "icdz) w zakresie 

wykorzystania chi tozanu" i nżynierii wspólczcsnych biomateriałów. 

Podsumowanie 

Sumaryczny dorohek hahi litlllltki obejmuje l () publikacji nauko\\ l eh ,, cL.asopismacb 

/najdując)ch si;; w bazie Journal Citation R!!pon.s (JCR). 2 1 ro7..d7ialó\\ w monografiach. 9 

publikacji naukowych w czasopismach spow ba0 JCR. 5 oryginalnych prac opublikowanych 

w materiałach konlcrencyjnych. 76 wyst,Jpic11 7 rereratami na konlercm:jm:h krajowych i 
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międ;,ynarodowyth 14 ud/.idon) eh patenlov. krajowych. I udzidon) patent z.1 granicą. 6 

Lgloszcń patentowych. ) wdrożenia do produ~cji i 7 wynalazkó\\ nagrodzonych na 

wysrn"ach micdz)narodowych i krajowych. Sumaryczn) współczynnik I F dla tycb publikacj i 

v. ynosi l 3.66. sumaryczna lic,:ha C) tnwan i W) nosi S4 v. tym b.:;, au1m:y1owań 75. Indeks 

I Ji rscha Habi litantki wg Web ol' Science wynosi 5. Jedno-tematyc7,ny cykl publikacji 

zgłoszony jak autorskie osiqgn ięcic obejmuje I O publikacji ,, czasopismach znajdujących się 

w ba..:ic JCR. 3 patenty. 4 zglos..:cnia pal1:111owc i jcd.:n rozdział v. monografii. Po ,wpoznaniu 

:.it; / cyklem jedno-tema tycznych publil;acji mogc; s1,~icrd7ić. iż są to publikacje dotyc,.ącc 

prac bad;1wczo-ro7'\'0jowych a 11i12 podstawov,ych Wszystkie posiadają znaczącą wartość 

aplikacyjną. co uważam ,.a duż.: o,iągnic;cic Habilitantki. Dorobel.. prLedstawiony. j ako 

jedno-temat) czny cykl publikacji oraz pozostały uważam ..w wystarczając~ na poparcie tezy. 

iż •. Autorka \\niosła istotny v.k lad w ro/wój nauki w dyscyplinie \\ lbkiennictwo" 7..31..resie 

biomaterialó,~ wlóknis1ych ... Nale;>y podkreślić. iż obok publik_acj i o charakterze naukowym 

l labilitalllku legitymuj.: s i,; oryginalnymi osiągni1,c iami projek towymi. konstrukc)jnymi i 

technologicznymi popartymi liclllymi paleniami i wdrożen i run i . co dodmkowo W$kU7uje na 

spełnienie kryt('rióv. wymaganych \\ przewodach huhil ilacyjn) eh zdetiniowanych w ustawie 

t. dn ia 18 marca 20 11 r. o Lm i unie „Ustaw) o stopniach naukowych i tylU le naukowym ora7 o 

stopniach i l} tule \\ nkre~ie sztuki ... Dlatego leż s rnwiam końcowy wniosek do Rady 

Wyd7Jalu T echnologii Materiałowych i \ V,wrnictwa Tckstylió" Politechniki Łódzkiej o 

dopuszczenie dr inż. Magdaleny Kucharskiej d o dalszych etapów przewodu 

ha bili1acyjnego w zakres ie nauk techniczn ych w dyscyplinie włókiennictwo. 
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