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RECENZJA 

osiągnięć naukowo-badawczych, dydaktycznych i organizacyjnych 

dr inż. Beaty Smolińskiej w postępowaniu habilitacyjnym 

w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biotechnologia 

Podstawa opracowania recenzji: 

Pismo Sekretarza Komisji Habilitacyjnej 

Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki łódzkiej 

_z dnia 20 .06.18, nr W-5/531/95/2018 

w oparciu o decyzję Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów 

Podstawa prawna 

Decyzja Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów z dnia 7.06.2018 o powołaniu 

komisji habilitacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Beaty 

Smolińskiej oraz informacja Sekretarza Komisji Habilitacyjnej Wydziału 

Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. 

Informacje ogólne 

Dr inż. Beata Smolińska jest absolwentką Wydziału Chemii Spożywczej i 

Biotechnologii, Politechniki Łódzkiej. Tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskała w 

2002 r. , specjalność Biotechnologia. Pracę dyplomową pt. ,,Analiza wpływu metali 

ciężkich na aktywność enzymatyczną gleby" realizowała pod opieką dr hab. Tadeusza 

Trzmiela, prof. nadzw. PŁ. Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk technicznych 

w dyscyplinie technologia chemiczna uzyskała w 2006 r. na Wydziale Chemii 

Spożywczej Biotechnologii PŁ. Praca dotyczyła fitoremediacji gleb 

l 



zanieczyszczonych związkami rtęci, a jej promotorem była dr hab. inż. Krystyna 

Cedzy11ska, prof nadzw. PŁ. 

Od 1.10.2006 była zatrudniona w Instytucie Podstaw Chemii Żywności 

Politechniki Łódzkiej, początkowo na stanowisku asystenta, a od 1.10.2007 do chwili 

obecnej na stanowisku adiunkta. 

Ocena rozprawy habilitacyjnej 

Osiągnięcie stanowi jedno-tematyczny cykl 7 publikacji i 1 zgłoszenia 

patentowego, pt.: ,,Fizjologiczne i metaboliczne podstawy reakcji Lepidium sativum L. 

na substancje wspomagające biologiczne oczyszczanie gleb z rtęci" i stanowi: 

• 7 publikacji w czasopismach (wszystkie z listy JCR) 

• 1 przyznany patent. 

Habilitantka wykazała, że faktycznie miała w publikacjach dominujący udział. 

Sumaryczny IF publikacji włączonych do cyklu to 18,180. 

Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Fizjologiczne i metaboliczne podstawy reakcji 

Lepidium sativum L. na substancje wspomagające biologiczne oczyszczanie gleb z 

rtęci" stanowi monotematyczny cykl 7 publikacji, w których Kandydatka deklaruje 

następujący udział[%]: 100, 95, 90, 95, 95, 90, 90 i w patencie (100 %). W 1 publikacji 

i patencie jest, co warto podkreślić, jedynym autorem, we wszystkim publikacjach jest 

pierwszym autorem. Jej dominująca rola w tych publikacjach jest widoczna. 

Wyjaśnienia wymaga rzeczywisty udział Habilitantki w tych pracach oraz czy 

udział pozostałych współautorów wynosi faktycznie tylko 5 %. Wątpliwości budzą 

prace, których współautorką jest Pani A. Szczodrowska, a które tematycznie 

dotyczą jej pracy doktorskiej, bardzo zbliżonym do osiągnięcia naukowego 

Habilitantki: pt. ,,Pieprzyca ogrodowa Lepidium sativum L. jako konsumpcyjna 

roślina modelowa w badaniach stresu abiotycznego", w którym Habilitantka 

pełniła role promotora pomocniczego. Należy zweryfikować, czy w publikacji H-5 

i H-7 nie zamieszczono tych samych wyników, które znajdują się w pracy 

doktorskiej obronionej w 2017 r. 

Badania przedstawione w osiągnięciu naukowym dotyczą reakcji rośliny 

pieprzycy siewnej na substancje wspomagające biologiczne oczyszczanie gleb, które 

są zanieczyszczone rtęcią. Badania dotyczyły oceny fitotoksyczności substancji 

wspomagających proces fitoekstrakcji rtęci : kompostu, kwasu cytrynowego i 



nitrylotrioctowego, jodku potasu oraz tiosiarczanu sodu na wzrost Lepidium sativum L. 

Habilitantka wysunęła tezę, że potencjalna toksyczność może być związana ze stresem 

oksydacyjnym związanym z toksycznością rtęci , ale również wymienionych substancji 

wspomagających fitoekstrakcję. Aby potwierdzić tę hipotezę, Habilitantka zbadała 

poziom wskaźników stresu, w tym zawartości antyoksydantów oraz powiązanie ich 

poziomu z bioakurnulacją rtęci. Badania te umożliwiły wskazanie metod fitoremediacji 

gleb skażonych Hg o największej skuteczności. 

Habilitantka przedstawiła osiągnięcie w 7 publikacjach z listy JCR, w których 

jest jedynym (1 publikacja, 1 patent) lub pierwszym autorem (pośród 2 autorów - 4 

publikacje, pośród 3 autorów - 1 publikacja). O ile nie ma wątpliwości co do 

dominującego udziału Habilitantki w tych pracach, wydaje się że udział 

przypisany pozostałym autorom: 5 % lub 10 % może być zaniżony. 

Przedłożone publikacje ukazały się w latach 2015-2018 stanowią 

jednotematyczny cykl publikacji. Prace te ukazały się w czasopismach o IF 1,88-3,24. 

Na osiągnięcie składa się również patent, którego jedynym twórcą jest Habilitantka. 

Celem osiągnięcia naukowego było określenie fitotoksyczności substancji 

wspomagających fitoremediację Hg z gleby, określenia wpływu Hg 1 susbtancji 

wspomagających fitoekstrakcję na stres oksydacyjny L. sativum L. oraz ocenę 

skuteczności fitoekstrakcji. 

Nowością w osiągnięciu naukowym było udowodnienie braku fitotoksyczności 

substancji wspomagających fitoekstrakcję (kompost, kwas cytrynowy, tiosiarczan 

sodu). Habilitantka zauważyła ochronny wpływ tych substancji na rośliny podczas 

procesu fitoremediacji , zmniejszający toksyczność samej rtęci. Habilitantka 

udowodniła, że narażenie na rtęć powoduje inicjację ochrony antyoksydacyjnej , co 

objawiło się większą aktywnością enzymów przeciwutleniających oraz 

nieenzymatycznych przeciwutleniaczy. Ważnym osiągnięciem było pokazanie 

zależności pomiędzy zwiększoną aktywnością antyoksydacyjną a stopniem 

bioakumulacji Hg w roślinie pieprzycy siewnej . 

Efektem końcowym osiągnięcia, jednocześnie o znaczeniu aplikacyjnym było 

opracowanie metody fitoremediacji gleb skażonych rtęcią z zastosowaniem substancji 

wspomagających. Habilitantka zgłosiła ten sposób do ochrony patentowej. 

Podsumowując należy stwierdzić , że Habilitantka przeprowadziła badania, 

których wyniki zawierają elementy nowości. Opisała proces fiteokstracji rtęci przez 

pieprzycę siewną w obecności substancji wspomagających, chroniących roślinę przed 



efektem toksycznym. Wyniki przedstawiła w cyklu 7 publikacji, w których bez 

wątpienia jest dominującym autorem. Prace te opublikowano w czasopismach z IF o 

zasięgu międzynarodowym: Environmental Science and Pollution Research, 

Environmental Science and Pollution Research, Clean - Soil, Air, Water, Journal of 

Environmental Management. New Biotechnology, Journal of Soils and Sediments. 

International Journal of Phytoremediation. Na podstawie znajomości aktualnego stanu 

wiedzy w zakresie badań nad fitoremediacją przez różne rośliny stwierdzam, że cykl 

publikacji przedstawiony we wniosku habilitacyjnym stanowi nowość w tej 

tematyce. W bazie ISI Web of Science znajduje się 25 publikacji poświęconych 

fitoremediacji i Lepidium sativum, z czego większość (16) ukazała się po roku 2010. 

Świadczy to o nowości i aktualności tematyki. Habilitantka, pokazała, w jaki istotny 

sposób wniosła nowy naukowy wkład do tej tematyki. Wszystkie prace z cyklu 

publikacji dotyczą sedna tematyki osiągnięcia naukowego, czyli zdolności 

fitoekstrakcyjnych pieprzycy siewnej , ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów 

antyoksydacyjnych. 

Parametry scjentometryczne os1ągmęcia naukowego są następujące: 

sumaryczny IF publikacji 18, ł 80. Są to dość dobre parametry jak na dyscyplinę 

Biotechnologia w dziedzinie nauki techniczne. 

Biorąc pod uwagę powyższe, w mojej ocenie badania Habilitantki wnoszą 

wkład w rozwój biotechnologii środowiskowej, w szczególności w zakresie techniki 

fitoremediacji skażonych gleb. Nie mam wątpliwości odnośnie samodzielnego 

wkładu Habilitantki w publikacjach włączonych do osiągnięcia naukowego. 

Ocena aktywności naukowej 

Sumaryczny współczynnik oddziaływania IF dorobku dr B. Smolińskiej to 

26,40, w tym 18, 18 to osiągnięcie habilitacyjne, a dorobek Habilitantki, który nie został 

włączony do osiągnięcia naukowego to 8,22 IF. Współczynnik H-index to 6, a liczba 

cytowań (bez autocytowań) 60. Dane te znajdują potwierdzenie w bazie ISI Web of 

Knowledge. W momencie przygotowywania oceny dorobku Kandydatki: H index 6, 

liczba cytowań 90. Najbardziej cytowane publikacje miały odpowiednio 14, 13 , 13, 1 O 

cytowa11. To dobre wynikj jak na młodego pracownika naukowego. Dynamika cytowań 

rocznie to ok. 6-1 O cytowań na rok. 

Działalność naukowa dr Beaty Smoli11skiej j est związana nie tylko z tematem 

osiągnięcia habilitacyjnego, ale również z innymi aspektami procesu fitoekstrakcji 



wspomaganej zastosowaniu wysokotemperaturowej plazmy do stabilizacji odpadów 

niebezpiecznych, badaniami monitoringowymi skażenia gleb metalami, badaniami 

biodostępności metali obecnych w glebie na ich stopień bioakumulacji w roślinach 

konsumpcyjnych oraz na obecność alergenów oraz wpływ obecnych w środowisku 

nanocząstek na organizmy żywe. Wyniki badaó. nad tymi zagadnieniami są 

udokumentowane publikacjami naukowymi. 

Parametry scjentometryczne Kandydatki do stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplina biotechnologia, są na 

dobrym poziomie. Dorobek naukowy został w sposób znaczący zwiększony po 

doktoracie, co jest zgodne z wymaganiami ustawowymi z 2003 r. o Stopniach i 

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Staże 

Pani Smolińska odbyła dwa staże zagramczne: 2 tygodniowy 3-tygodniowy w 

ośrodkach zagranicznych. 

Działalność ekspercka 

Brak info1macji 

Recenzowanie publikacji 

Kandydatka wykonała 22 recenzji artykułów w czasopismach z listy JCR. 

WspółJJraca 

Dr Smolińska wykazała się współpracą z dwoma ośrodkami naukowymi: z dr Sylwią 

Rowe (Irlandia) i prof. V. Fotopoulos (Cypr). 

Referaty 

Kandydatka wygłosiła 5 referatów na konferencjach tematycznych: 1 krajowy, 4 na 

konferencjach międzynarodowych. Brak informacji o referatach na zaproszenie. 

Brała udział w 17 konferencjach - brak informacji o fom1ie udziału (referat/poster). 

Udział w projektach 

Kandydatka była wykonawcą w 3 projektach międzynarodowych. Nie kierowała 

samodzielnie projektami . 

Informacja ta nie pozwala jednocześnie stwierdzić, czy Kandydatka posiada 

umiejętność samodzielnego pozyskiwania środków finansowych na ich realizację , 

czego wymaga się od samodzielnego pracownika naukowego. Wykazała natomiast 

umiejętność pracy w projektach. 

Nagrody 



Nagroda Rektora Politechniki Łódzkiej - 3 krotnie: za działalność naukową (2-krotnie) 
. . . 
1 orgamzacyJną. 

Podsunmwując : 

- Analizując dorobek naukowy należy podkreślić przygotowanie Habilitantki do 

realizowania prac naukowych, w zakresie biotechnologii środowiskowej . 

Świadczy o tym dorobek publikacyjny Habilitantki. 

Kandydatka odbyła 2 staże naukowe (Holandia - 2-tygodnie, Czechy-3 tygodnie). 

Brak informacji o działalności eksperckiej. 

- Uczestniczyła w 17 konferencjach. Brak jednak informacji w jakim charakterze -

czy prezentowała referat, czy poster. 

- Brała udział w 3 szkoleniach. 

Wygłosiła 5 referatów: I krajowy i 4 na konferencjach międzynarodowych 

Ocena aktywności dydaktycznej i organizacyjnej 

Kandydatka prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Biotechnologii i Nauk o 

Żywności, co związane jest z jej zatrudnieniem. 

- Habilitantka jest współautorką 2 skryptów. 

- Opracowała programy nauczania 4 przedmiotów. 

- Posiada dorobek dydaktyczny adekwatny do stażu pracy nauczyciela 

akademickiego. Prowadziła zajęcia na 13 kursach (wykłady i laboratoria) 

- Była promotorem 24 prac inżynierskich i 8 prac dyplomowych. Od 3 lat jest 

opiekunem grup studentów na Biotechnologii środowiska. 

- Pełniła funkcję opiekuna naukowego i promotora pomocniczego w 2 przewodach 

doktorskich. Należy sprawdzić, czy tematyka pracy doktorskiej Pani A. 

Szczodrowskiej , obroniona w 2017 r. pt. ,,Pieprzyca ogrodowa Lepidium sativum 

L. jako konsumpcyjna roślina modelowa w badaniach stresu abiotycznego" nie 

pokrywa się z osiągnięciem naukowym będącym podstawą przewodu 

habilitacyjnego. Pani Szczodrowska jest współautorem publikacji H-5 i H-7, w 

których Habilitantka przypisała jej udział 5 %. 

- Kandydatka uczestniczyła w programie Erasmus Intensive Program - w obszarze 

naukowym oraz dydaktycznym 

Dorobek organizacyjny 

Konferencje 



Habilitantka była członkiem komitetu organizacyjnego konferencji 

międzynarodowej . Pełniła rolę sekretarza komitetu organizacyjnego oraz moderatora 

sesji wykładowych 2 międzynarodowych konferencji . 

Rady redakcyjne 

Jest członkiem komitetu redakcyjnego 2 czasopism. 

Członkostwa w organizacjach 

Jest członkiem 4 towarzystw naukowych. 

Szkolenia 

Uczestniczyła w 3 szkoleniach (m.in. Statistica) 

Działalność w zakresie popularyzacji nauki 

- Kandydatka prowadziła zajęcia dla uczniów gimnazjów 

łódzkiego. Organizowała spotkania naukowe dla studentów. 

- Brała udział organizacji Festiwalu Nauki. 

liceów regionu 

Pełniła przez 2 lata funkcję koordynatora portalu biotechnologia.pl. 

Brała udział w komisjach: egzaminacyjnych, ds. oceny jakości kształcenia. 

- Była członkiem komitetu organizacyjnego Konkursu Trzech Wydziałów PŁ. 

W związku z powyższym, na podstawie przedstawionych materiałów 

stwierdzam, że działalność dydaktyczna i organizacyjna Habilitantki jest 

wystarczająca do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. 

Ocena formalna 

Osiągnięcie naukowe zatytułowano: ,,Fizjologiczne i metaboliczne podstawy 

reakcji Lepidium sativum L. na substancje wspomagające biologiczne oczyszczanie 

gleb z rtęci". Podstawą do przewodu habilitacyjnego jest spis publikacji i innych prac: 

7 publikacji (w tym jedna jednoautorska) i 1 uzyskanego patentu (udział 100 %). 

Dokumentację złożoną przez Habilitantkę oceniam pozytywnie. Dokumentacja ta 

została przygotowana poprawnie, choć należałoby zweryfikować nowość prac H-5 i H-

7 (w kontekście pracy doktorskiej Pani dr A. Szczodrowskiej). Nie dostrzegłam 

niedociągnięć formalnych, czy merytorycznych. Habilitantka podała wszystkie 

informacje potrzebne do oceny wniosku. 

a podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

września 2011 r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165) w sprawie kryteriów oceny osiągnięć 



osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, ocenę osiągnięć dr inż. 

Beaty Smolińskiej, biorąc pod uwagę wymogi MNiSW: 

• §3 , pkt. 4, kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych 

Habilitanta w obszarze nauk technicznych i we wszystkich obszarach wiedzy 

• § 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego 

oraz współpracy międzynarodowej Habilitanta 

§ 3., pkt. 4, Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta w obszarze nauk 
technicznych obejmują: 

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Reports (JCR), 
kryterium spell1io11e 

b) autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 
technologicznego, 
kryterium 11iespel11io11e 

c) udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe, 
kryterium spelllione 

d) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę i zostały wystawione na 
międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach, 
kryterium niespel11icme 

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo--badawczych Habilitanta we wszystkich obszarach 
wiedzy obejmują: 

I) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, o których 
mowa w § 3 dla danego obszaru wiedzy; 
kryterium spełnione 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 
katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł artystycznych; 
kryteriu_m spel11io11e 

3) sumaryczny impact.factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), 
zgodnie z rokiem opublikowania; 
kryterium spełnione 

4) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); 
kryterium spelnio11e 

5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); 
kryterium spell1io11e 

6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 
projektach· 
kryterium spełnione 

7) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo a1tystyczną ; 
kryterium spel11ione 

8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych. 
kryterium spelnio11e 

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy 
międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 

I) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych; 
kryterium spel11io11e 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w komitetach 
organizacyjnych tych konferencji; 
kryterium spełnione 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; 
kryterium speb1io11e 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych; 
kryterium spełnione 



5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy z 
przedsiębiorcami; 

kryterium niespel11io11e 
6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; 

kryterium spe/11io11e 
7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych; 

kryterium spelllione 
8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; 

kryterium spełnione (chociaż osiągnięcia w tym zakresie są skromne) 
9) opiekę naukową nad studentami; 

kryterium spełnione (chociaż osiągnięcia w tym zakresie sq skromne) 
I O) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; 
kryterium spełnione 

11) staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub akademickich; 
kryterium spełnione 

12) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, 
samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców; 
kryteriu11111iespe/11ione 

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; 
kryterium spełnione 

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w czasopismach 
międzynarodowych i krajowych. 
kryterium spelnione 

Ponieważ Kandydatka spełniła większość wymienionych w Rozporządzeniu 

kryteriów, rekomenduję Komisji wystąpienie do Rady Wydziału z wnioskiem o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Wniosek końcowy 

Na podstawie przedstawionego materiału mogę stwierdzić, że dorobek 

naukowy zaprezentowany przez dr inż. Beatę Smolińską spełnia kryteria stawiane 

rozprawom habilitacyjnym. Analizując dostarczone materiały, stwierdzam, że 

osiągnięcie habilitacyjne przedstawione w pracach wykonanych przez dr inż. Beatę 

Smolińską zawiera elementy nowości naukowej i jest osiągnięciem naukowym, 

uzupełniającym aktualną tematykę związaną z wykorzystaniem metody fitoremediacji 

do oczyszczania gruntów skażonych metalami toksycznymi. Parametry 

scjentometryczne dorobku Habilitantki są na dobrym poziomie, podobnie jak 

działalność dydaktyczna, organizacyjna popularyzatorska. Przedstawiony 

samodzielny wkład Kandydatki w przedłożonym do oceny osiągnięciu naukowym jest 

wysoki . Biorąc powyższe pod uwagę, badania dr inż. Beatę Smolińską stanowią 

wkład w rozwój dyscypliny biotechnologia w dziedzinie nauk technicznych. 

Przedstawiona do recenzji praca spełnia znaczącą większość wymogów 

merytorycznych i fom1alnych stawianych w Rozporządzeniu Ministra Nauki 



Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 (Dz. U. nr 196 poz. 1165), w sprawie 

kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego wynikające z 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. 2016 

r, poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311). 

Uwzględniając powyższe fakty, wnioskuję o wystąpienie Komisji ds. 

Habilitacji do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności, Politechniki 

Łódzkiej, o nadanie dr inż. Beacie Smolińskiej stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, w dyscyplinie biotechnologia . 
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