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OCENA 

Gdańsk, 11 czerwca 2019 roku 

osiągnięć naukowych dr Adama SIKORY w związku z rozpoczętym w dniu 24 stycznia 2019 r. 

postępowaniem o nadanie mu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

chemicznych, w dyscyplinie chemia, na podstawie osiągnięcia naukowego zatytułowanego: 

„Mechanistyczne aspekty reaktywności i wykorzystanie wybranych próbników molekularnych 

przeznaczonych do detekcji reaktywnych form tlenu i azotu" zatrudnionego w 

Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki 

Łódzkiej 

Badania naukowe prowadzone przez dr Adama Sikorę mieszczą się w szeroko pojętym 

obszarze fizykochemii reaktywnych form tlenu i azotu . Postawę do ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego stanowi cykl jedenastu monotematycznych publikacji poświęconych tej 

problematyce, które ukazały się w uznanych czasopismach naukowych o obiegu 

międzynarodowym o bardzo wysokich wartościach współczynnika wpływu . Sumaryczny 

współczynnik wpływu IF tych prac wynosi 98.95. 
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Uwagi wstępne 

Dr Adam Sikora całą swoją karierę naukową związał z Politechniką Łódzką . Tam, na 

Wydziale Chemicznym, w roku 2002 ukończył, z tytułem zawodowym magistra inżyniera, studia 

chemiczne broniąc pracę magisterską pt. ,,Reaktywność nikotynamidu i jego metabolitów 

względem reaktywnych form tlenu" wykonaną pod opieką prof. dr hab. inż. Jerzego Gębickiego . 

Od roku 2006 pracował i nadal pracuje w Międzyresortowym Instytucie Techniki Radiacyjnej, 

początkowo jako asystent (2006-2009}, a aktualnie jako adiunkt (od 2009 r. do chwili obecnej) . 

W międzyczasie, w roku 2007, na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej obronił rozprawę 

doktorską zatytułowaną „ Procesy powstawania kationów nitreniowych towarzyszące reakcjom 

przeniesienia elektronu", której promotorem był prof. dr hab. inż. Andrzej Marcinek, uzyskując 

stop ień naukowy doktora nauk chemicznych. 

Dnia 24 stycznia 2019 r. dr A. Sikora złożył dokumentację wymaganą do 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego. Dokumentacja dotycząca pracy habilitacyjnej 

składa s i ę z ustawowo wymaganych dokumentów, w tym: wniosku o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk chemicznych, w dyscyplinie chemia, ze 

wskazaniem jednostki organizacyjnej do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego, tj . 

Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej; poświadczonej kopii dyplomu doktora nauk 

chemicznych; wykazu opubl ikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych wraz 

z określeniem wkładu habilitanta oraz informacjami o pozostałym dorobku naukowym, 

dydaktycznym, organizacyjnym oraz popularyzującym naukę; autoreferatu z omówieniem 

najważniejszych osiągnięć cyklu 11 prac będących podstawą habilitacji a także wykazu 

publikacji nie będących podstawą habilitacji (w języku polskim oraz angielskim); oświadczeń 

współautorów o ich wkładach w publikacje wchodzące w skład pracy habilitacyjnej oraz kopii 

artykułów będących podstawą ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. Na podstawie 

złożonej dokumentacji, w dniu 24 stycznia 2019 r., Centralna Komisja do spraw Stopni i Tytułów 

wszczęła postępowanie habilitacyjne (pismo nr BCK - V - L - 6285/19) uznając Radę Wydziału 

Chemicznego Politechniki Łódzkiej za właściwą do przeprowadzenia wyżej wspomnianego 

postępowania, a w dniu 4 kwietnia 2019 r powołała komisję habilitacyjną w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr A. Sikory. 
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Ocena dorobku naukowego 

Dorobek naukowy dr A. Sikory opublikowany w latach 2004 - 2019 składa się z 35 prac 

wydanych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym - z tzw. 

Listy Filadelfijskiej (w tym 29 opublikowanych po doktoracie), a także 39 prezentacji, w 

większości na konferencjach międzynarodowych (31); w tym 14 wykładów z czego 7 na 

zaproszenie. Sumaryczny współczynnik wpływu, IF, wydanych prac wynosi 176.02, ogólna liczba 

cytowań tych publikacji wynosi 952 (w tym cytowań niezależnych 823), a indeks Hirscha 15 

(wartości podane wg bazy Scopus). Przeliczając liczbę cytowań niezależnych na liczbę 

opublikowanych prac daje to przeciętną liczbę cytowań przypadających na jedną publikację 

wynoszącą ponad 23 (23.5). Z kolei średni IF opublikowanych prac wynosi ponad 5 (5.03). 

Aktywność naukowa dr A. Sikory wyraża się liczbą ponad 2 prac rocznie (2,33), a prace te są 

cytowane średnio rocznie około 63 razy przez innych autorów. Wszystkie te powyżej 

wspomniane wskaźniki parametryczne, służące w naszym środowisku do oceny dorobku 

naukowego, są bardzo wysokie, szczególnie na początkowym etapie rozwoju naukowego i 

pozwalają ocenić ten dorobek jako budzący żywe zainteresowanie środowiska naukowego. 

W podsumowaniu stwierdzam, iż przedstawiony mi do oceny dorobek naukowy dr A. 

Sikory, zgodnie z przyjętymi kryteriami zwyczajowymi, jest więcej niż wystarczający do 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Ocena pracy habilitacyjnej 

Pracę habilitacyjną dr A. Sikory stanowi zbiór 11 artykułów opublikowanych w 

czasopismach o obiegu międzynarodowym - sumaryczny IF wynosi 98.95, a liczba cytowań 509. 

Przeliczając liczbę cytowań niezależnych na liczbę prac daje to przeciętną liczbę cytowań 

przypadających na jedną publikację wynoszącą ponad 46, a średni IF tych prac wynosi 9. 

Charakterystyka problematyki badawczej będącej przedmiotem cyklu prac stanowiących 

podstawę osiągnięcia naukowego zawarta jest w 29-stronicowym komentarzu autorskim 

zawierającym jako główne części: tytuł osiągnięcia naukowego, zestawienie i formalną 

charakterystykę cyklu 11 prac wchodzących w skład pracy habilitacyjnej, omówienie celu 

naukowego przedstawionego cyklu publikacji oraz osiągniętych wyników, a także spis literatury, 
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do której odwoływał się autor, zawierający 27 prac oryginalnych i przeglądowych . W tym 

miejscu należy zaznaczyć iż po przestudiowaniu materiałów przygotowanych w tym 

komentarzu przez kandydata z punktu widzenia recenzenta można mieć uczucie niedosytu. 

Zabrakło w nim takich elementów jak wyeksponowanie możliwości wykorzystania uzyskanych 

wyników, podsumowanie i zestawienie wniosków oraz, co bardzo istotne, sformułowania 

osiągnięcia naukowego. Przedstawiony na stronie 8 tytuł osiągnięcia naukowego jest tylko 

hasłowym określeniem obszaru badań naukowych habilitanta; nie jest zaś definicją osiągniecia 

naukowego. Poważnym mankamentem jest również brak chociażby zarysu planów badawczych 

przyszłej działalności naukowej kandydata . 

Podstawowym celem naukowym habilitanta w jego badania naukowych będących 

podstawą do wniosku o stopień naukowy było wykonanie jak najpełniejszej charakterystyki 

mechanizmów utleniania wybranych związków chemicznych przez reaktywne formy tlenu lub 

azotu w celu ich wykorzystania jako próbników molekularnych w różnego typu układach, a w 

szczególności w układach komórkowych (w tym w mitochondriach). Realizując postawione cele 

strategiczne badawcze dr A. Sikora wraz z współpracownikami osiągnął szereg celów 

etapowych. Po pierwsze, wykazał możliwość wykorzystania związków boronowych, w tym 

kwasu kumaryno-7- boronowego, jako nowej klasy próbników fluoroscencyjnych do detekcji 

nadtlenoazotynu w układach komórkowych (w tym w mitochondriach) i do obrazowania jego 

produkcji w warunkach in vivo. Po drugie, zaproponował ogólny mechanizm utleniania 

związków boronowych przez nadtlenoazotyn, kwas chlorowy(!) i nadtlenek wodoru, a także 

zaproponował mechanizm rodnikowej (drugiej) ścieżki reakcji związków boronowych z 

nadtlenoazotynem. Te dokonania uważam za szczególnie ważne w dorobku dr A. Sikory. Wśród 

innych wyników badań habilitanta zauważyć trzeba, iż wykonał on syntezę serii 3 próbników 

aryloboronowych (oraz specyficznych produktów reakcji z nadtlenoazotynem) w celu uzyskania 

charakterystyki nietrwałych, rodnikowych produktów pośrednich. Wykazał ponadto, iż 

produktem utleniania azanonu (HNO) przez tlen cząsteczkowy jest nadtlenoazotyn oraz 

opracował prostą metodę służącą do badania kinetyki reakcji azanonu. Wykonał także syntezę 

i opracował charakterystykę próbnika boronowego opartego na fluoroforze fluorosceinowym 

oraz wykazał jego użyteczność do detekcji nadtlenoazotynu w układach biologicznych. 

Wymienione wyniki cząstkowe nie wyczerpują całej puli rezultatów prac badawczych opisanych 

w ciągu habilitacyjnym. 
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Podstawę rozprawy habilitacyjnej dr A. Sikory stanowi zbiór 11 prac {w tym dwie 

przeglądowe, z których jedna opublikowana została {H9) w bardzo prestiżowym Chemical 

Reviews o IF wynoszącym prawie 53). Warto podkreślić, iż wprawdzie tylko w trzech pracach z 

tego cyklu jest on pierwszym autorem, ale w kolejnych sześciu jest autorem ostatnim. Co 

ważne, z opisu jego wkładu do tych prac wnioskować należy iż był liderem grupy naukowej 

wykonywującej badania. Niestety, w materiałach przygotowanych przez kandydata nie 

znalazłem informacji ile razy był on autorem korespondencyjnym. Analiza załączonych 

publikacj i pozwoliła mi stwierdzić, iż miało to miejsce najprawdopodobniej 5 razy. 

Z oświadczeń habilitanta i współautorów publikacji wynika również zdecydowanie 

wiodąca rola dr A. Sikory w większości wykonanych wspólnie badań; jego udział w publikacjach 

eksperymentalnych wynosi 40%-70%. Tylko w przypadku wspomnianej publikacji przeglądowej 

w Chemical Reviews udział ten wyniósł 20% - praca 9-autorska. Co więcej, w przypadku 

wszystkich 9 publikacji oryginalnych habilitant był pomysłodawcą tematu badań 

{projektodawcą eksperymentu), wnosząc w ten sposób swój wiodący wkład . Warto również 

zauważyć, iż w większości prac {6 na 11 ogółem) przygotował ostateczną wersję manuskryptu . 

Ocena działalności dydaktycznej 

Dr A. Sikora prowadził i prowadzi do chwili obecnej zajęcia laboratoryjne oraz wykłady 

o bardzo zróżnicowanym charakterze, poczynając od Chemii fizycznej zaczynając, przez 

Izotopowe metody badania materiałów budowlanych, Wolne rodniki w chemii, biologii i 

medycynie do Podstaw biofarmacji i farmakokinetyki. Do niektórych z wymienionych powyżej 

przedmiotów przygotował również programy nauczania . Warto dodać, iż program taki 

przygotował również dla przedmiotu angielskojęzycznego - Oxidative Modifications of 

Biomolecules and Biopolymers. 

Kandydat był opiekunem naukowym 8 prac magisterskich oraz 5 inżynierskich . 

Prowadził także opiekę naukową nad 4 doktorantami w charakterze promotora pomocniczego. 
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Ocena działalności organizatorskiej, w tym współpracy międzynarodowej 

Habilitant odbył długoterminowy (1 rok) staż naukowy w Department of Biophysics, 

Free Rad ical Research Center, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA, a ponadto odbył 

w tym samym ośrodku szereg staży krótkoterminowych (w sumie 7 miesięcy) . Konsekwencją 

tych pobytów było powstanie wielu interesujących publikacji z jego dorobku naukowego oraz 

trwała współpraca naukowa z tym uznanym ośrodkiem . Dr A. Sikora współpracuje również z 

Institut de Chimie Radicalaire, Aix Marseille Universite, Marseille, Francja. 

Dr A. Sikora brał także, w różnej formie, aktywny udział w pracach organizacyjnych 5 

międzynarodowych konferencji naukowych. Jest członkiem dwóch międzynarodowych 

towarzystw naukowych - Society for Free Radical Biology and Medicine/Society for Redox 

Biology and Medicine oraz Society for Free Radical Research. 

Redakcje uznanych czasopism międzynarodowych, takich jak np. Chemical 

Communications, Free Radical Biology and Medicine, Journal of Analytical Methods in 

Chemistry, Free Radical Research, Dyes and Pigments czy Ta/anta, zwracają się do habilitanta o 

recenzowanie nadsyłanych tam prac. Skutkiem tego wykonanie około 20 recenzji dla tych 

czasopism. 

Dr A. Sikora wykazał się umiejętnością zdobywania środków finansowych na działalność 

naukowo-badawczą. W konsekwencji tego kierował sumarycznie trzema projektami 

badawczymi finansowanymi, w tym jednym typu SONATA BIS finansowanym przez NCN, 

jednym w ramach projektu JUVENTUS PLUS finansowanym przez MNiSzW oraz projektem 

HOMING PLUS finansowanym przez FNP. Ponadto uczestniczył jako wykonawca w realizacji 

kolejnych trzech projektów naukowych - jeden finansowany przez NCBiR a dwa przez MNiSzW. 

Za swą działalność naukową kandydat otrzymał szereg nagród, w tym pięć nagród 

Rektora Politechniki Łódzkiej oraz sześć wyróżnień typu Recognized (Outstanding) Reviewer 

takich czasopism jak np. Ta/anta czy Free Radical Biology and Medicine. 

Dr A. Sikora aktualnie pełni obecnie funkcję zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych 

Międzyresortowego Instytutu Techniki Radiacyjnej Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej 

oraz jest członkiem Rady Wydziału jednostki organizacyjnej, w której pracuje . 
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Podsumowanie 

Na podstawie przedstawionych do oceny materiałów stwierdzam, że zarówno praca 

habilitacyjna dr A. Sikory, jak i jego pozostały dorobek naukowy pozwalają ocenić prowadzone 

przez niego prace badawcze jako budzące zainteresowanie naukowego środowiska 

chemicznego. Wyniki badań naukowych zawarte w pracy habilitacyjnej charakteryzują się 

elementami nowości naukowej i mają znaczący wkład do rozwoju dyscypliny „chemia" 

stanowiąc osiągnięcie naukowe. Bardzo pozytywnie oceniam również aktywność naukową dr 

A. Sikory w zakresie nie wchodzącym w skład pracy habilitacyjnej - jego pozostały dorobek 

naukowy, umiejętność organizacji finansowania pracy naukowej oraz współpracę 

międzynarodową. Problemy naukowe, którymi się on zajmuje mieszczą się w nurcie 

najważniejszych zagadnień współczesnej problematyki chemicznej w zakresie chemii 

reaktywnych form tlenu i azotu, a równocześnie habilitant wykazuje się istotną aktywnością 

badawczą naukową i samodzielnością w pracy naukowej . Stanowić to może solidną podstawę 

do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego 

chemii. 

Konkludując stwierdzam, iż dorobek naukowy, wyodrębniony cykl publikacji stanowiący 

podstawę habilitacji, jak również dorobek dydaktyczny, ocenione na podstawie Rozporządzenia 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165} ,,W 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego" spełniają wymogi prawne dotyczące warunków nadania stopnia doktora 

habilitowanego wynikające z ustawy z dnia 14 marca 2003 r. ,,O stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 poz. 1789} a także kryteria 

zwyczajowe i w związku z tym zwracam do Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej o 

dopuszczenie dr Adama Sikory do dalszych etapów przewodu habilitacyjnego. 
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