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Recenzja

osiągnięcia naukowego oraz całokształfu dorobku naukowego, dydaktycznego i
organizaryjnego dr inż. Beaty Smolińskiej w związku z postępowaniem habilitaryjnym

w sprawie nadania Jej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk technicznych w

dyscyplinie biotechnologia

1. Podstawa formalna recenzji

Podstawą do opracowania niniejszej receĄi było pismo Sekretarza Komisji

Habilitacyjnej Pani dr hab. ':rrrż. Katarryny ŚliZewskiej (W5Di53119612018) informujące, że

Centralna Komisja ds, Stopni i Tyfułów powołała mnie na recenzenta w postępowaniu

habilitacyjnym dr inż. Beaty Smolińskiej, wszczęĘm w dniu 27 kulietńa 2018 roku w

dziędzińe nauk technicznych, w dyscyplinie biotechnologia, na Wydziale Biotechnologii i
Nauk o Zyumości Politechniki Łódzkiej.

Ocenę przygotowałam na podstawie Ustawy z dńa 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i Ęńule naukowym otaz a stopniach i Ęrtule w zakresie szh;ki (Dz.U.2017, poz.

1789 z późn. zm.) orcz Rozporządzeńa Ministra Nauki i Szkolnictwa V/yższego z óńa I

września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie

stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. 1165). Do jej przygotowańa posłuiryła

mi dokumentacja opracowana przez dr irż. Beatę Smolńską kćiórą przesłała mi Fani

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej.

2. Podstawowe dane o Kandydatce

Pani dr inz. Beata Smolińska vkończyła studia inZynierskie i magisterskie na

Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzktej (obecnie WydziŃ

Biotechnologii i Nauk o Zyzvności PŁ). Tytuł zawodowy magistra biotechnologii w zakresie

biotechnologii środowiska uzyskała w 2002 roku wykonując pracę pt. ,,Analiza wpĘv,u

metali ciężkich na ałtywnośó etwymaĘczną gleby". W 2006 roku Habilitantkaobroniła pracę

doktorską na temat ,,Fitoremediacja gleb zańeczyszczonych rwiązkałni rtęci" i otrrpała



stopień naukowy doktora nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia. Promotorem

pracy była dr hab. inż. Krys§na Cedzyńska, prof. nadrw. PŁ. Tematyka zaróvłno pracy

magisterskiej, jak i dokloratu wskazuje, że zuntęręsowania naukowo-badawczę Habilitantki

od początku koncentrowaĘ się wokół zagadńeń związarrych z usuwaniem zanieczyszczeń, a

zsłŁaszcza metali ciężkich, z gleb.

W latach 2006-2007 dr irrZ,. Beata Smolińska pracowńa na stanowisku asystenta w

InsĘtucie Podstaw Chemii Zyvności Politechniki Łódzkiej, a od 1 pńdziemka2}}7 roku do

chwili obecnej jest adiunktem w tej jednostce,

3. Ocena osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe Kandydatka przedstawiła monotemaĘczny cykl ośmiu

publikacji za$ułowarry,,Fizjologicznęimetaboliczne podstawy reakcji Lepidium sativumL.

na substancje wspomagąącę biologiczne oczyszczanle gleb z rtęci". Siedem z nich to

artykuły naukowe opublikowane w czasopismach posiadających współczynnik wpĘwu (IF),

a jedna to patent RP. Są one wymienione ponizej wraz z IF fieśli do§czy) i punktacją

Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 'Wyższego 
CA4NiSW). Prace te zostĘ opublikowane w

latach 20l5-2a18.

1. Smolińska B., (2015) Gleen waste eompost as aR amendment during phytoextraetion of

mercury contaminated soil, Environmental Science and Pollution Research 22(5):3528-3537.

IF5_1ęx,i:3,023; MNiSW : 30 pkt.

2. Smolińska B., Leszczynska L, (2aW) Photosynthetic pigmetits and peroxidase activĘ of

Lepidium sativum L. during assisted Hg phytoextraction. Environmental Science and

Pollution Research 24: 13384-13393 ; IF5-1ęx,1:3,023 ; MNiSW:30 pkt.

3. Smolińska B., Bonikowski R,, (2018) Aetivation of non-elizymatie antioxidants by

Lepidium sativum L. exposed to Hg dwing assisted phytoextraction. Clean - Soil, Air, Water

46, 17 aa667 doi: 1 0. 1 002/clen.20l7 00667 ; IFs_tet,i: 1, 8 8 1 ; MNiSW:3 0 pkt.

4. Smolińska B., Leszczyńska I., (2015) Influence of combinęd use of iodide and compost on

Hg accumulation by Lepidium sativum L. Journal of Environmental Marragement 150: 499-

507. IFs-r"nr 74,7 12; MNiSW:35 pkt.

5. Smolińska B, Szczodrowska A., (?017) Antioxidative response of Lepidium sativum L.

during assisted phytoremediation of Hg contaminated soil. New Biotechnology 38: 74-83; IFs_

1ę11,1-3,240 ; MNiSW:3 0 pkt.



6. Smolińska B., Rowe S., (2015) The potential of Lepidium sativum L. for phytoextraction of

Hg contaminated soil assisted by thiosulphate. Joumal of Soils and Sediments 15: 3%-4a0.

IF 5 -1"1ni:2,703 ; MNiSW:3 0 pkt.

7. Smolińska B., Szczodrowska A, Leszczyńskal., (2017) Protein changes in

Lepidium sativum L. exposed to Hg drrring soil phytoremediation. International Journal of

Phytoremediation 19 : 7 65 -7 73 ; IFs-tętri: 1,939; MNiSW:25 pkt.

8. Smolińska B., (2017) Sposób fitoremediacji gleby zańeczyszczonĄ metalami

ciężkimi, nxłłaszcza rtęcią Patęnt RP PAT.227 1 08. MNiSW:25 pkt.

Habilitantka jest pierwszym autorem we wszystkich ośmiu pracach, które przedstawiła

jako osiągnięcie naukowe, a w kazdym z siedmiu artykułów jest również autorem do

korespondencji. Na podkreślenie zasługuje fakt, żę tldziŃ procentowy Kandydatki w

powstawaniv poszczególnych publikacji jest wyjątkowo wysoki i wynosi od 90 do 100%.

Warto równiez podkreślić, że dr inż. Beata Smolińska była autorką koncepcji badń we

wszystkich pracach przedłożonych jako osiągnięcie naukowe. Odpowiadała tak:że za

planowanie i przeprowadzenie badń, & w końcu za opracowańe wyników, formułowanie

wniosków i przygotowanie manuskryptów prac. Jest samoclzięlną ańorką jednego z

arĘkułów opublikowanego w Environmental Science and Pollution Research @raca I) oraz

patentu (praca 8). Spośród pozostałych sześciu prac, wchodzących w skład ptzedłożonego do

oceny osiągnięcią wpięciu jest tylko jeden współautor (prace 2,3,4,5 i 6), a wjednej dwóch

współautorów (praca 7). Wskazuje to jednoznaczńe na decydującą rolę dr iaż. Beaty

Smolińskiej w powstawaniu tych publikacji oraz rla Jej samodzielność, a także na oglomny

wkład prrcy,który włoĘŁa w badania nad fitoekstrakcją rtęci z gleb.

Współczynnik wpływu (IFsł"t*) publikacji przedstawionych do recenzji jako

osiągnięcie naukowe mieści się w granicach od 1.881 do 4.712. Średni IFsł.t,i obliczony dla

siedmiu przedkJńanych do oceny aĘkułów naukowych wynosi 2.932, a sumaryczny lFs-t"tnł

tych siedmiu aĘkułów równy jest20.769. Natomiast sumaryczna Licńa punktów MNiSW,

uwzględniająca wszystkie osiem prac, wchodzących w skład osiągnięcia przedstawionego

ptzez dr irriz. Beatę Smolińską, wynosi 235. Biarąc pod uwagę wysokie wartości sumarycznę

IF i punktów ministerialnych uzyskane za przedłożony do oceny cykl publikacji, a tŃ:że

wyjątkowo duĘ udziŃ procentowy (co najmniej 90%) Habilitantki w jego tworzeniu, na|eży

wedfug mnie bardzo wysoko ocenić osiągnięcie naukowe Pani dr inż.BeaĘ Smolńskiej.

W publikacj ash przedŁozonych jako osiągnięcie naukowe dr inż. Beata Smolińska

przedstawiła wyniki badan dotyczące fizjologicznych i metabolicznych podstaw reakcji



pleprzycy siewnej (Lepidium sativum L.) rLa substancje wspomagające biologiczne

oczyszczańe gleb zanieczyszczonychrtęcią. Były to następujące substancje: kwas cytrynowy,

kwas nitrylotrioctowy, jodek potasu oraz tiosiarczan sodu. Co wazne, Habilitantkabadała ich

\^pływ zaróv,rno rozdzielnie, jak i łączńe, a zńem brńa też pod uwagę reakcje

(synergistyczne bądź antagonistyczne) zachodzące pomiędzy nimi. I tak Habilitantka

nowatorsko zastosowała łączńe kompost i kwas cytrynowy, kompost i jodek potasu oraz

kompost i tiosiarczan sodu, jako substancje zwiększające biodostępnośó Hg w glebie,

ograńczające transfer Hg do innych ekosystemów oraz racjonalne ze względów

ekonomicznych. Kandydatka chciała poznaó odpowieóź rośliny na obecnośó w glebie rtęci i
wymienionychwyżel substancji wspomagających fitoekstrakcję, aby sformułować podstawy

do opracowania nowych metod usuwania Hg z gleb. Chciałabym tu podkreśIió, Zę było to

zamlęrzęnię bardzo ambitne zvłłaszczą że doĘczyło badń w środowisku glebowym, które

zrłykle nastręczają więcej trudności technicznych i anali§cznych w porównaniu do tych

prowadzonych dla wód i ścieków.

ZaŁ,res przeprowadzarrych badń był szeroki, to jest od oceny fitotoksycmości

wybranych substancji wspieĘących fitoekstrakcję przez charakterystykę podstawowych

czynności życiowych i stresu oksydacyjnego w Z. sativum L. poddanych dzińańu Hg i tych

substancji, po ocenę procesów oczyszczańa gleb z rtęci wTaz z określeniem ptaktycznych

aspektów zastosowania wybranych ptzez HabilitantĘ do badń substancji wspomagających

fitoekstrakcję.

Habilitantce udało się v,rykazać, że brakjest fitotoksycznęgo wpĘwu badanych przez

Nią substancji wspomagających fitoekstrakcjęHgz gleby, tj. kompostuzzielonych odpadów

lub/i kwasu cytr;mowego oraztiosiarczanu sodu na L. sativumL.Wykazńatówńęż redŃcję

nega§łvnego oddziaływania jodku potasu po jego łącznym zastosowaniu z kompostem (praca

4). Okazńo się, ze zastosowanie wybranych prze HabilitantĘ substancji wspomagających

biologiczne oczyszczańe gleb ptzyczyńa się do redukcji nega§wnego oddziaływania rtęci

na rośliny, aw szczególności na wzrost biomasy oraz elongaqę korzeni i pędów (praca I,2,

3,4,6 i7).

Dt iliz. Beata Smolińska dowiodła, że pod wpływem Hg i badanych substancji

wspomagających fitoekstrakcję następuje aktywacja systemu obrony antyoksydacyjnej

pieptzycy siewnej, chara7łeryĄąca się zmianami stężeń nieenzymatycznych

anĘoksydantów (kwasu askorbinowego, o-tokoferolu, fenoli całkowitych, flawonoidów oraz

karotenoidów) otaz wzmożaną aktywnością enzlłnów antyoksydacyjnych (kataluzy,



peroksydazy askorbinianowej, dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy gwajakolowej oraz

tralsferazy glutationowej) (prace 2, 3, 4, 5 i 7).

Dzięki przeprowadzonym badaniom Habilitantka udowodniŁa zwiryek pomiędzy

wzrostem aktywności systemu obrony antyoksydacyjnej rośliny a zwiększoną akumulacją Hg

w pędach L. sativumL., zachodzącą pod wpływem substancji wspomagających fitoekstrakcję,

m.in. przezłączne zastosowanie kompostu i jodku potasu (prace 4, 5 i 8).

Szeroko zakrojone badanta podstawowe nad fitoekstrakcją rtęci prowadzonę pruez

Habilitantkę pomogły Jej w opracowaniu skutecznej metody fitoekstrakcji rtęci z gleby przęz

L. sativum L. wspomaganej dodatkiem kompostu i jodku potasu. Metoda ta zostńa

opatentowana w 2017 roku (praca 8). W mojej ocenie opatentowanie tej metody fitoekstrakcji

tźęcl z gleby jest ukoronowaniem pracy Habilitantki i stanowi Ąwńńejsze osiągnięcie Jej

pracy naukowej po doktoracie, Jest Ona jedyną autorĘ wspominanego wyżej patentu RP

(praca 8). Świadczy to o ponad przeciętrrej samodzielności i dojrzałości naukowej

Habilitantki,

Dr iflż. Beata Smolińska vłykazńą żę można Łączyć badania podstawowe z

aplikacyjnymi osiągając w obydwu Ęchrodzajach badań znakomite rezultaty. Ta umiejętnośó

przekJńańa wyników badań podstawowych na praktykę technologiczną jest szczegóIńe

ważnai przydatna w dziedzińe nauk technicznych, w któ.ej to dziedzińe Habilitantka stara

się o stopień doktora habilitowanego.

4. Ocena pozostaĘch osiągnięć naukowych, aktywności dydaktycznej i

organizaryjnej

Dt irn. Beata Smolińska, oprócz ośmiu publikacji przedstawionych jako osiągnięcie

naukowe, jest talrże współautorką sześciu innych artykułów naukowych posiadających IF.

Pracę te vkazńy się w latach 2006-2012. Uwagę 7w|raca fakt, że udziń Habilitantki w ich

powstawaniu był bardzo wysoki i pozajedną publikacją wynosił od 80 do 90oń. Ogółem

dorobek Habilitantki to 14 aĘkułów naukowych posiadających IF w roku publikowania i

znądulących się w bazie Web of Science. Sumaryczny IF tych publikacji zgodnie z rokiem

publikowania (oprocz publikacji z 2011 i 20t8, dla których z końęczności uzyto lFs-r"tni)

wynosi 26.307. Indeks Hirscha wg bazy Web of Science jest równy 6, a liczba cytovłań z

wyłączeniem autocytowń wynosi 60. Podane wartości wskaźników bibliometrycznych

oceniam jako dośó wysokie i wystarczające do uzyskania stopnia doktora hńilitowanego

nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia. Wiele wartościowych publikacji

Habilitantki ukazało się w latach 2015-2018, stąd nie mog§ one jeszcze być zacytowane, ale



prawdopodobnie stanie się to w najbliższej przyszłości i podniesie wartości wymienionych tu

wskaźników bibliometry czny ch z:lviryany ch z cytowaniami.

Pani dr inż. Beata Smolińska jest współautorką 11 publikacji zamięszczonych w

innych czasopismach recenzowanych bądźmateńałach konferencyjnych, nieposiadających IF,

Jej prace były kilkanaście razy prezentowane na konferencjach krajowych i

międzyrarodowych, w tym jak wvnika z dokumentacji (zń. 6, część II, punkt H\ tylko raz

Habilitantka wygłosiła referat na konferencji. Było to 10 lat temu w Koszalinie na konferencji

zatyuiowanej,,Pierwiastki śladowe w środowisku - Problemy ekologiczne i metodyczne.

Pierwiastki śladowe w łńcuchu Ąmrieniowym". 'W' tym obszarze aktywność Kandydatki

oceniam jakobardzo skromną, chadzi mi o liczĘ wygłoszonych referatów na konferencjach,

i wymagającą zvwóceńa większej uwagi w przysńości. Na korzyść Habilitarrtki przemavłia

fakt, że była cńołlklem komitetów organizacyjnych trzech międzynarodowych konferencji

organizowanychw Łodzi, apodczasjednej znichpełniła rolę moderatora sesji referatowej.

Pani dr itż. Beata Smolińska jest członkiem komitetów redakcyjnych dwóch

czasopism, a mianońcie Agriculture Ecosystem and Environment (wydavnictwo Science

Publishing Group) i Applied Ecologł and Environmental Science (wydawnictwo Science and

Education Publishing). Recenzowała około 22 artykllłów naukowych, w tym dla takich

renomowanych czasopism w biotechnologli i inżyńerii środowiska, jak Chemosphere,

Journal of Chemical Technology and Biotechnologl, Environmental Science and Pollution

Research czy Journal of Hazardous Materials.

Habilitantka nie kierowńa do tej pory żadnym pĄektem, ale uczestniczyła jako

wykonawca w trzech pĄektach międą,narodowych realizowanych w różnych przedziŃach

czasowych pomiędzy 200I a 2006 rokiem. Kandydatka nie podaje w dokumentacji, czy i

ewentualnie ile razy ubiegała się finansowanie swoich badń po uzyskaniu stopnia doktora.

Za osiągńęcia naukowe otrzymała dwukrotnie nagrodę JM Rektora Politechniki Łódzkiej w

2007 i2015 roku.

Kandydatka uczestniczyła w dwóch krótkich stazach naukowych za graricą. Były to

dwutygodniowy staż w Van Hall Instituut, Leeuwarden (Holandia) w 2000 roku i

tłzytygodniowy staż w University of Chemistry and Technology Prague (Czechy) w 2013

roku w ramach 15th Erasmus Intensive Program (EIP) Pollution in Europe. Ponadto w latach

2UI-2aI4 współpracowŃa z dr Sylwią Rowe z Queen's UniversĘ Belfast, później

Ballymena, w Irlandii Północnej. Jej współpracę z ośrodkami zagtańcznymi i doświadczęńa

zdobyte za grańcąoceniam jako skromne.

6



Pani dr nż. Beata Smolińska jest bardzo akĘwna w zakresie działalności

dydaktycznej. Nie sposób wymienió wszystkie Jej dokonania. Ograniczę się Ęlko do kilku

moim zdańem najważniejszych. Habilitantka jest współautorką dwóch skryptów oraz

opracowała programy nauczańa z cńęrech przedmiotów, w §m z ,,Technologii

zagospodarowania odpadó#' i ,,Technologii usuwania metali cięźkich ze środowiska".

Prowadziła zajęcia w formie wykładów, ćv,ltczęn audytoryjnych i lńoratoryjnych z

kilkunastu przedmiotów na kierunkach ochrona środowiska, biotechnologia, biotechnologia

środowiska, a także na kięrunku biotechnology prowadzonym w języku angielskim przez

International Faculty of Engineering w Politechnice Łódzkiej. AkĘwnie vńącza się teź w

nowe formy realizarji zĄęć dydaktycznycb,jak Project Based Learning (PBL).

Habilitantka była opiekunem naukowym imponującej Ltczby, bo aż 24 ptac

inzynierskich oraz 8 prac magisterskich, na kięrunkach ochrona środowiska i biotechnologia

środowiska. Była promotorem pomocniczym ptacy doktorskiej Agnieszki Szczodrowskiej

zakonczonej obroną w 2017 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Zyvmości Politechniki

Łódzkiej. Od 2015 roku do chwili obecnej na fym samym Wydziale sprawuje opiekę

naukową nad doklorantką Lidią Mielcarz-Skalską.

Pani dr inż. Bęata Smolińska realizowńa wiele zadń orgarizacyjnych na rzecz

tnstytutu Podstaw Chemii Zyrłmości oraz Wydziału Biotechnologii i Nauk o Zywności

Politechniki Łódrkiej. Była koordynatorem Ins§ćutu ds. portalu biotechnologia.pl w latach

20|4-2016. Od2016 roku do chwili obecnej jest członkiem V/ydziałowej Komisji ds. Oceny

Jakości Kształcenia. Pracuje w komiteci e otgańzacvjnym Konkursu Chemiczne go Trzech

Wydziałów Politechniki Łódzkiej i wchodzi w, skład jury tego konkursu od 2017 do tęraz.

Uczestniczyła w otgańzacji Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi w charaktęrze

moderatora sesji naukowych (2014-2015) oraz wykładowcy (2018). Pani dr inZ. Beata

Smolińska jest człoŃięm kilku orgańzacji międrynatodowych i towarzystw naukowych, w

Ęm European Federation of Biotechnology i Society of Chemical IndusĘ. DztaŁalnośó

argańzacyjną oceniam jako wystarczaJącą i odpowiednią do stazu pracy i zajmowanego

starrowiska.

5. 'Wniosek końcowy

Analiza danych zawĄch w dokumentacji przygotowanej przez dr inż. Beatę

Smolińską do recenzji w postępowaniu habilitacyjnym wskazuje, że przedłożone przezNią

osiągnięcie naukowe jest oryginalne i wnosi wkład w ronrój nauki, a ogólna aktywność

naukowo-badawcza, jak również dydaktyczna i orgalizacyjna są bardzo wysokie. W mojej



ocęnie Habilitantka jest samodzielnym naukowcem, który spełnia z powodzeniem wymogi

stawiane osobom ubiegającym się o stopień doklora habilitowanego, które zostńy

wymienione w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września

}afi t w sprawie kry.teriów ocony osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego wynikaj ącym z Ustawy z dńa 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

Ę,tule naŃowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami. w
rwiązku z wm składam wniosek o nadanie dr inZ. Beacie Smolńskiej stopnia naukowego

doktora habilitowanego w dziędzińe nauk technicntych, w dyscyplinie biotechnologia.
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