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Ocena 

Poznań, 12.04.2019 r. 

dorobku naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego oraz cyklu publikacji, które 

stanowią osiągnięcie naukowe dr inż. Mirosła,vy Haliny Szczęsnej-Antczak, ubiegającej 

się o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w 

dyscyplinie biotechnologia na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki 
Łódzkiej 

Informacje osobowe o Habilitantce 

Dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak studiowała na Wydziale Chemii Spożywczej 

Politechniki Łódzkiej. W 1977 r. uzyskała z wyróżnieniem dyplom magistra chemii j 

technologii spożywczej Wydziału Chemii Spożywczej Politechniki Łódzkiej na podstawie 

pracy dyplomowej pt. ,,Próby otrzymywania krzyżówek drożdży piekarskich syntetyzujących 

biotynę". Pracę dyplomową wykonała w Instytucie Technologii Fennentacji i Mikrobiologii 

pod kierunkiem prof. Józefa Szopy. W 1978 r. rozpoczęła pracę w Instytucie Biochemii 

Technicznej PŁ, jako pracownik naukowo-techniczny i tym stanowisku pracowała do 1991 

r., awansując następnie na stanowisko asystenta. 

W 1998 r. uzyskała stopień naukowy doktora nauk technicznych w zakresie technologii 

chemicznej na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Immobilizacja bakterii Bacillus subtilis -

producentów serynowej proteinazy", wykonanej pod kierunkiem prof. dr bab. Edwarda 

Galasa. Praca ~ostała obroniona na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii 

Politechniki Łódzkiej. Po uzyskaniu stopnia naukowego awansowała na stanowisko adiunkta 

w Instytucie Biochemii Technicznej PŁ, na którym pracuje do dnia dzisiejszego. 

W 2007 r. dr inż. M. Szczęsna-Antczak została odznaczona srebrnym Krzyżem Zasługi przez 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Aspekty formalne 

Dr inż. Mirosława Szczęsna-Antczak przedłożyła osiągmęc1e naukowe zatytułowane 

,,Komórki wybranych bakterii i pleśni i ich produkty w procesach biokatalizy". Stwierdzam, 

że przedstawiona dokumentacja dołączona do wniosku o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego spełnia wymogi art. 16 ust 2 Ustawy o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 r (Dz. U. z 2017 

r . poz. 1789). 
Ocenę osiągnięcia naukowego wykonałem zgodnie z wymaganiami zdefiniowanymi w 

rozporządzeniu Ministra (Dz.U. nr 196 poz. 1165 z 2011 r. , Dz. U. poz. 1586 z 2016 r. oraz 

Dz.U. poz. 261 z 2018 r.) oraz zaleceniami Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

1 



Ocena dorobku naukowego Kandydata 

al Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr inż. Mirnsławy Szczęsnej-Antczak pt. "Komórki wybranych bakterii 

i pleśni i ich produkty w procesach biokatalizy" składa się z cyklu 12 publikacji naukowych, z 

których 11 prac ma charakter oryginalnych prac eksperymentalnych a jedna stanowi pracę 

przeglądową. Cykl publikacji uzupełnia jeden patent (Urząd Patentowy RP). Wszystkie 

publikacje zostały wydane w języku angieJskim i ukazały się w latach 2002-2018 w 

renomowanych czasopismach naukowych z listy JCR o szerokim, światowym zasięgu. 

Liczba współautorów w pracach wchodzących w skład osiągnięcia naukowego wynosi od 

dwóch do siedmiu. W ośmiu pracach Habilitantka jest pierwszym współautorem, w jednej 

drugim, i w trzech tr2ecim. 

Osobisty wkład Habilitantki w przedstawione osiągnięcie naukowe polegał na przygotowaniu 

koncepcji badań, planowaniu eksperymentów, przygotowaniu metodyki, współudziale w 

wykonaniu prac doświadczalnych (prace mikrobiologiczne, immobilizacja biokatalizatorów, 

hodowle mikroorganizmów, wykonanie analiz chemicznych, oznaczanie aktywności 

katalitycznej enzymów, oczyszczanie białek enzymatycznych, procesy hydrolizy 

enzymatycznej), opracowaniu wyników badań i ich omowieruu, przygotowaniu 

maszynopisów, w części publikacji pełnienie funkcji autora korespondencyjnego. 

Procentowo udziął w powstaniu poszczególnych publikacji został oszacowany na 35-85%, 

przy czym w większości publikacji sięgał co najmniej 50%. Wa1to podkreślić dominujący 

udział Habilitantki w przygotowaniu maszynopisów publikacji (90-100%). Na tej podstawie 

stwierdzam, że wkład Habilitanta w wykonanie badań i przygotowanie publikacji był 

wiodący. 

Łączna wartość współczynnika ważności IF dla prac składających się na osiągnięcie naukowe 

wynosiła 24,134, a wg punktacji MNiSzW prace uzyskały 345 punktów. Pod względem 

parametrycznym osiągnięcie Habilitantki oceniam, jako bardzo dobre. 

Problematyka poruszona przez dr inż. M. Szczęsną-Antczak w osiągnięciu naukowym 

dotyczy wykorzystania drobnoustrojów do biosyntezy biokatalizatorów oraz ich 

przygotowania do praktycznego wykorzystania w procesach biotechnologicznych. Nawiązuje 

w ten sposób do modnego kierunku badań we współczesnej biotechnologii określanego 

terminem cell factory. Głównym przedmiotem zainteresowań Habilitantki jest enzymologia 

stosowana w szerokim ujęciu biotechnologicznym, obejmującym mikrobiologiczną syntezę 

enzymów z klasy hydrolaz i oksydoreduktaz, immobilizację komórek produkujących enzymy 

na różnych nośnikach, badania właściwości biochemiczne białek enzymatycznych, 

przeprowadzanie reakcji hydro izy i biotransfo1macji katalizowanej przez enzymy oraz 

ola.-eślenie najkorzystniejszych warunków biochemicznych dla działania preparatów 

enzymatycznych. W obszarze zainteresowań Habilitantki znalazły się także zagadnienia 

mikrobiologicznej produkcji lipidów i modyfikacji ich budowy chemicznej. 

Tematyka ta należy do głównego nurtu tzw. biotechnologii przemysłowej i jest mocno 

osadzona w programach naukowych finansowanych przez instytucje rządowe i unijne oraz 

przemysł biotechnologiczny. 
Analizując publikacje wchodzące w zakres osiągnięcia naukowego Habilitantki należy 

stwierdzić, że dr inż. M. Szczęsna-Antczak dysponuje znakomitym, wszechstronnym 
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warsztatem naukowym i ogromnym doświadczeniem badawczym. Pracowała ona w 

doskonałym zespole naukowym, będącym liderem w zakresie enzymologii stosowanej w 

Polsce 1 ważnym ośrodkiem badawczym w tym zakresie w Europie. Jej rola w tym zespole 

była istotna, o czym świadczy aktywny, osobisty udział w wielu projektach badawczych. 

Analizując tematykę badawczą Habilitantki stwierdzam, że można w niej wyodrębnić kilka 

istotnych wątków. Należą do nich: 

• immobilizacja komórek drobnoustrojów produkujących białka enzymatyczne, 

• wykorzystanie immobilizowanych enzymów w syntezie organicznej (peptydy 

aminoestly, estry cukrowe), 

• badanie właściwości białek enzymatycznych związane z ich aktywnością katalityczną, 

• kataliza enzymatyczna w środowiskach o małej aktywności wody (mikro-wodnych), 

• biokonwersje i b.iotransformacje twardych powłok węglowych przy pomocy 

mikroorganizmów, 

• mikrobiologiczna synteza lipidów. 

Mimo wyodrębnienia tylu tematów jako szczegółowych kierunków badań, wiele z nich 

łączyło się ze sobą w szersze zagadnienia. Dotyczy to szczególnie badań nad immobilizacją 

komórek, biosyntezą przez nie białek enzymatycznych, badania właściwości tych enzymów, 

wreszcie wykorzystania preparatów enzymatycznych, rozumianych jako immobilizowane 

komórki produkujące enzymy in situ, w procesach syntezy lub biokonwersji. 

Głównymi rodzajami enzymów, którymi interesowała się Habilitantka, były lipazy i proteazy. 

Są to w enzymologii przemysłowej ważne grupy enzymów o szerokim zastosowaniu w wielu 

dziedzinach gospodarki. Zespół badawczy, w którym pracowała pani Doktor, kierowany 

najpierw przez prof. Edwarda Galasa, a następnie przez prof. Stanisława Bieleckiego, jest w 

Polsce liderem w dziedzinie biosyntezy i przemysłowego wykorzystania enzymów. 

Zespołowi temu udało się stworzyć znakomitą szkołę naukową, a Habilitantka ma duży, 

osobisty wkład w jej powstanie i rozwój. 

Głównym obszarem badań z zakresu enzymologii, prowadzonych przez dr M. Szczęsną

Antczak, jest immobilizacja komórek drobnoustrojów-producentów enzymów na nośnikach i 

ich praktyczne wykorzystanie w reakcjach biochemicznych. Pierwsze prace z tego zakresu 

dotyczyły proteinazy serynowej syntetyzowanej przez bakterie z gatunku Bacillus subtilis. 

Badania te były rozwinięciem zainteresowań zapoczątkowanych rozprawą doktorską. 

W publikacji (H2), wydanej w renomowanym czasopiśmie Enzyme and Microbial 

Technology (2004), przedstawiła wyniki badań nad produkcją. pozakomórkowej subtylizyny i 
metaloproteinazy. Opisane rozwiązanie wyróżnia się zaawansowaną technologią, opartą na 

wykorzystaniu komórek bakteryjnych uwięzionych w kulkach z alkoholu poliwinylowego i 

zastosowaniu fermentacji okresowej, powtarzanej . Autorzy badali zależność między 

wydajnością biosyntezy i stabilnością immobilizowanej kultu1y bakteryjnej w zależności od 

fazy wzrostu komórek użytych do immobilizacji i gęstości populacji komórek w kulkach 

żelowych, z uwzplędnieniem przestrzennej dystrybucji komórek, tempa ich uwalniania z 

kulek oraz tworzenia form przetrwalnilcowych. Badania były wykonane z użyciem systemu 

do analizy obrazu mikroskopowego. Innowacyjnymi elementami tej pracy były materiał użyty 

do immobilizacji bakterii, nowoczesna analiza densymetryczna obrazów mikroskopowych 

oraz pomiar stężenia kwasów nukleinowych w kulkach żelowych. Wykazano, że użycie 
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unieruchomionych komórek i ich wielokrotne użycie w kolejnych szarżach fermentacji 

umożliwia długotrwałą syntezę enzymów z zachowaniem tej samej kultury bakteryjnej. 

Wykryto także, ż,e wraz z kolejnymi wymianami pożywki w bioreaktorze zwiększała się 

wydajność all alicznej proteinazy serynowej w stosunku do metaloproteinazy oraz 

zmniejszała się liczba tworzonych przetrwalników, co świadczyło o dobrej adaptacji bakterii 

do środowiska hodowlanego. 

Rozwinięciem tych badań były prace nad badaniem właściwości moJekularnych subtylizyny 

syntetyzowanej przez szczep B. subtilis IBTC-3. Wyniki tych badań przedstawiono w 
czasopiśmie Comparative Biochemistry and Physiology. Prut B (2005). W badaniach tych 

wykorzystano bardzo nowoczesną metodę badań opartą na zaawansowanych technikach 

analitycznych, jak chromatografia powinowactwa, elektroforeza SDS-PAGE, spektroskopia 

FT-Ramana, spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FT-IR) i inne. Autorzy określili 

masę cząsteczkową białka, jego punkt izoelektryczny, strukturę molekularną białka i jej 

konformację, a także właściwości kinetyczne w reakcjach hydrolizy i syntezy. Wykazano 

miejsca występowania alfa-helikalnych, beta-kartkowych i rueregularnych struktur 

peptydowych. Publikacja ma świetny poziom naukowy i zawiera wiele nowych danych 

naukowych. Dużym osjągnięciem autorów było także opracowanie prostej i skutecznej 

metody wydzielania serynowej proteinazy i jej oczyszczenie do stanu homogennego, z 

całkowitym usunięciem towarzyszącej jej metaloproteinazy. Umożliwiło to nie tylko badania 

molekularne tego białka, ale także jego wykorzystanie w katalizie enzymatycznej w 
środowiskach mikro-wodnych. 

Kolejnym elementem badań nad subtylizyną było jej wykorzystanie jako katalizatora syntezy 

peptydów i estrpw aminokwasowych z alkoholami alifatycznymi. Opis tych badań 

zamieszczono w publikacji H5 wydanej w 2005 r. w czasopiśmie Comparative Biochemistry 

and Physio1ogy. Part B oraz w pracy H7 wydanej w czasopiśmie Indian Journals of 

Biocbemistry and Biophysics (2009). Jako medium reakcji wykorzystano etanol z 5-10% 

dodatkiem wody oraz acetonitryl/4% wody. Badania te poszerzono dodatkowo o 

wykorzystanie komercyjnej alkalicznej peptydazy z B. alcalophilus PB92, jako enzymu 

odniesienia. Autorzy przeprowadzili optymalizację warunków reakcji syntezy estrów 

etylowych aminokwasów i syntezy peptydów. Wykazano, że subtylizyna z B. subtilis IBTC-3 

ma duże powinowactwo do fenyloalaniny i argininy i syntetyzuje estry Nac-Phe-OEt i Bz

Arg-OEt. Do syntezy dipeptydów Nac-Tyr-Gly-NH2 i Nac-Tyr-Arg-NH2 wykorzystano 

rozpuszczalniki aceton/woda. Zmiana formy użytego enzymu zmienia profil jego 

katalitycznej aktywności. Ważną rolę odgrywa w tym przypadku stężenie wody w 

rozpuszczalniku organicznym, wpływające na konformację enzymu. Również te prace mają 

świetny poziom naukowy, a uzyskane wyniki należy ocenić jako bardzo wartościowe. 

Kolejnym obiektem badań dr M. Szczęsnej-Antczak były lipazy produkowane przez grzyby z 

rodzaju Mucor. Wynik.i tych badań zamieszczono w publikacjach oznaczonych nlllllerami Hl, 

H3, H4, H6 H8 i HlO. Jest to szeroki cykl publikacji opisujący warunki syntezy lipaz, 

uniernchamiania grzybni Mucor sp.. na nośnikach i wykorzystania lipaz w katalizie 

enzymatycznej w reakcjach prowadzonych w mikro-wodnych środowiskach 

rozpuszczalników organicznych i w środowjsku wodnym. Są to bardzo wrutościowe prace, 

oprute na nowoczesnej metodyce badań, wnoszące wiele nowych danych do wiedzy o 
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katalizie z użyciem lipaz i pokazujące potencjał aplikacyjnych stosowanych preparatów 

enzymatycznych. 

W pracy Hl Habilitantka przedstawiła wyniki badań nad właściwościami katalitycznymi 

wewnątrzkomórkowych lipaz syntetyzowanych przez grzybnie uwięzione w porowatych 

kulkach kriożelu alkoholu poliwinylowego. W pracy użyto dwóch gatunków grzybów, a 

mianowicie Mucor circinelloides i M racemosus, których strzępki przed wprowadzeniem do 

nośnika odtłuszczano, suszono i rozdrabniano. Dobre rezultaty przyniosło także odwodnienie 

nośnika za pomocą acetonu; Uzyskiwano w ten sposób preparat zawierający w komórkach 

grzybni aktywne enzymy. Preparat ten był testowany w reakcjach hydrolizy oleju roślinnego i 

pochodnych kwasów tłuszczowych w środowisku wodnym oraz w reakcjach syntezy estrów 

w środowisku eteru naftowego. Autorzy wykazali, że zastosowany nośnik poliwinylowy jest 

zdolny do absorbowania ok. 5% w/w grzybni i ze względu na dużą porowatość zapewnia 

odpowiedni transfer masy, nawet dla stosunkowo dużych cząsteczek substratu. Zachowuje 

przy tym dużą odporność mechaniczną i stabilność chemiczną. Stwierdzono przy tym, że 

dodani~ do alkoholu poliwinylowego niewielkich ilości glikolu polietylenowego lub kwasu 

olej owego i Tri tonu X-100 zwiększa aktywność enzymatyczną immobilizowanego preparatu 

enzymatycznego. Z środowiskach mikro-wodnych dobre efekty uzyskano przy dodatku sita 

molekularnego 4A. Praca ma bardzo dobry poziom merytoryczny a uzyskane wyniki mają 

istotną wmtość aplikacyjną. 

Kolejnym krokiem w poszukiwaniu dobrych nośników do immobilizowania grzybni były 

badania poświęcone nośnikowi kompozytowemu składającemu się z chitozanu sieciowanego 

trójpoli- i heksametapolifosforanami, a także jnnym nośnikom, jak pochodne celulozy, ziemia 

diatomiczna; porowate szkło. Do immobilizacji użyto samej; wyizolowanej lipazy oraz 

grzybni zawierającej lipazę. Wyniki tych badań opublikowano w Journal of Molecular 

Catalysis (2004), a dr M. Szczęsna-Antczak jest pierwszym współautorem tej pracy. 

Preparaty enzymatyczne Mucor circinelloides były wykorzystywane w reakcji syntezy estrów 

sacharozy z kwasem kaprylowym i oleinowym w środowisku eteru cli-n-pentylowego. W tym 

ostatnim przypadku użyto lipazy usieciowanej aldehydem glutarowym. Istotnym 

osiągnięciem Habilitantki było opracowanie metody pułapkowania grzybni w kulkach 

chitozanowych zawierających poliwinylopirolidon utwardzanych heksametapolifosforanem i 
wykorzystanie takiego preparatu enzymatycznego w reakcjach syntezy. 

W publikacji H4 przedstawiono wyniki badań nad syntezą estrów sacbarydowych przy użyciu 

specjalnego reaktora wyposażonego w sensor aktywności wody, co ułatwia precyzyjną 

kontrolę środowiska mikro-wodnego on-line i usuwanie nadmiaru wody. Jest to oryginalne 

osiągnięcie zespołu badawczego. Pod uwagę wzięto rodzaj rozpuszczalnika (eterów i 
alkoholi), stężenie antyoksydantów, aktywność wody i stosunek objętościowy faz 

rozpuszczalnik-woda. Autorzy poświęcili dużą uwagę wartości aktywności wody w fazie 

wody wolnej, wydzielającej się w reakcji syntezy, i w rozpuszczalniku. Wykazano, że 

wprowadzenie do środowisku reakcji antyoksydantów w postaci beta-karotenu i astaksantyny, 

przy odpowiednio dobranym stężeniu, stymuluje aktywność lipazy w środowisku 

rozpuszczalników organicznych. 

Badania prowadzone nad lipazami produkowanymi przez Mucor circinelloides IBT-83 

zwróciły uwagę Habilitantki na zdolność tego grzyba do syntezy nie tylko lipaz, ale także 

chitozanaz. Wykorzystano tę właściwość do opracowania preparatu enzymatycznego opaitego 
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na immobilizowanej grzybni posiadającej dwie aktywności katalityczne - lipolityczną i 

chitozanolityczną. W publikacji wydanej w czasopiśmie Preparative Biochemistry and 

Biotechnology (2017) przedstawiono wyniki badań nad powiększaniem skali immobilizacji 

grzybni na piance poliuretanowej na drodze adsorpcji zachodzącej w trakcie hodowli tego 

drobnoustroju w bioreaktorze. Bioreaktor wykorzystany w tym eksperymencie został 

wyposażony w mieszadło, w którym elementem mieszającym pożywkę były płyty 

porowatego poliuretanu osadzone w ramach przymocowanych do wału mieszadła. W 

badaniach uwzględniono wpływ porowatości nośnika, jego ilości i kształtu, przestrzennego 

umiejscowienia wewnątrz bioreaktora oraz wanmków mieszania i napowietrzania. Tego typu 

rozwiązanie sprawdziło się w skali laboratoryjnej (bioreaktor o poj. JOL), jednak jest trudne 

do wyobrażenia w urządzeniach o objętości tysięcy litrów. Należy odnotować, że Autorom 

udało się kilkakrotnie zwiększyć ilość biomasy w porównaniu z hodowlą wstrząsaną. W 

przeliczeniu na 1 g nośnika wyhodowano aż 6-8 g s.m. odtłuszczonej grzybni. Opracowany 

preparat został pomyślnie przebadany w reakcji transestryfikacji oraz w reakcji hydroljzy 

chitozanu. Bez vvątpienia istotnym osiągnięciem zespołu badawczego było dobranie typu 

pianki paliw-etanowej, pozwalającej na tak duże namnożenie grzybni. Zgadzam się z opinią 

pani Doktor, że ten typ nośnika może mieć uniwersalne zastosowanie do immobilizacji 

innych grzybów strzępkowych. 

Generalnie można stwierdzić, że wieloletnie badania nad wykorzystaniem biomasy grzybni, 

jako naturalnego nośnika enzymów, były ze wszech miar uzasadnione, przyniosły wiele 

praktycznych rozwiązań, miały bardzo dobry poziom naukowy i Habilitantce udało się 

uzyskać szereg nowych danych naukowych rozszerzających wiedzę na temat procesu 

immobilizacji i \.YYkorzystania tego typu preparatów w syntezie i w procesach hydrolizy. 

Szczególnie wartościowe są wyniki badań nad reakcjami enzymatycznymi prowadzonyoo w 

środowiskach mikro-wodnych. 
Bardzo ciekawym projektem podjętym przez dr M. Szczęsną-Antczak jest zastosowatlie lipaz 

do produkcji estrów metylowych i etylowych wyższych kwasów tłuszczowych, znanych pod 

nazwą potoczną nazwą biodiesla, przy użyciu „grzybniowych" preparatów enzymatycznych 

w oparciu o reakcję transestryfikacji. Habilitantce należy się duże uznanie za podjęcie tej 

tematyki, szczególnie przy jej ogromnym doświadczeniu badawczym i posiadaniu 

odpowiednich narzędzi katalitycznych w postaci immobilizowanych preparatów grzybowych 

zawiernjących lipazy. Tematyka ta ma duży potencjał i na świecie pojawiły się już pierwsze 

instalacje do produkcji biodiesla metodą enzymatyczną. Wydaje się jednak, że przyszłość 

tego typu rozwiązań jest zagrożona przez rozwój motoryzacji opartej na silnikach 

elektrycznych. Habilitantka przeprowadziła optymalizację procesu produkcji tego paliwa przy 

wykorzystaniu preparatu lipazy-Mucor, uwzględniając w swoich badaniach kluczowe 

parametry reakcji. Reakcja transestryfikacji została przeprowadzona w skali laboratoryjnej w 

reaktorze kolumnowym, a wydajność procesu sięgała 95%, a więc była bardzo wysoka. 

Kluczowym parametrem okazała się właściwie dobrana aktywność wody. Zwrócenie uwagi 

przez autorów na ten czynnik należy uznać za bardzo ważne, bowiem reakcja składała się z 

dwóch jednocześnie zachodzących procesów: hydrolizy, gdzie aktywność wody powinna być 

wysoka, oraz synteza nowego estru wymagała bardzo małej aktywności wody w środowisku 

reakcji. Pogodzenie obu wymogów było bardzo trudne. Rozwiązanie to zostało opatentowane 

i należy je uznać za bardzo ciekawe i posiadające istotną wartość aplikacyjną. Wyniki tych 
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badań zostały opublikowane w czasopiśmie Renewable Energy (2009), a Habilitantka była 

pie1wszym współautorem i wiodącym badaczem w tej tematyce. Praca ta spotkała się z 

ogromnym zainteresowaniem w świecie i jest najczęściej cytowaną w rankingu w dyscyplinie 

Energia. Uznać to należy jako wielki sukces autorów, a przede wszystkim Habilitantki, i 
jednocześnie jako uznanie dla poziomu tej publikacji. 

Dużym osiągnięciem dr M. Szczęsnej-Antczak były badania nad regiospecyficznością lipazy i 

wykorzystaniem jej własności do produkcji estrów 2-metylobutylowych, opublikowane w 

czasopiśmie Biocatalysis and Biotransformation (RIO). Dzięki zastosowaniu wody i 

dietyloammy udało się zwiększyć wydajność transestryfikacji o ok. 10% przez 

zmodyfikowanie warunków środowiskowych reakcji katalizowanej przez dwie sn-1,3 

specyficzne lipazy, działające w środowisku olej + alkohol + eter naftowy. Kluczowym 

czynnikiem okazało s-ię dobranie odpowiedniej proporcji między dodatkiem wody a DEA, 

przy czym oba odczynniki były dozowane w bardzo małych ilościach. Wykazano, że 

obecność odpowiedniej ilości polarnych cząsteczek aminy wspiera migrację acyli z pozycji 2 

do pozycji 1(3) w diacyloglicerolu, przy utrzymaniu cząsteczek wody w fazie stałej 

biokatalizatora, a więc do stabilizacji konformacji białka lipazy. Obecność DEA zwiększa też 

szybkość hydrolizy wiązań estrowych. 

Eksplorując potencjał metaboliczny grzybów z rodzaju Mucor Habilitantka zwróciła na jego 

uzdolnienia do almmulacji wewnątrzkomórkowych lipidów. W ostatnich dwóch dekadach 

dużo uwagi zwraca się na wykorzystanie lipidów jako surowca do produkcji paliw II 

generacji. W ten kontekst doskonale wpisuje się możliwość wykorzystania tych grzybów do 

biosyntezy tych związków, tym bardziej, że obserwacje Habilitantki wskazywały, że biomasa 

komórkowa tych drobnoustrojów może zawierać ponad 50% związków tłuszczowych. W 

literaturze naukowej można znaleźć informacje o biosyntezie lipidów przez niektóre gatunki 

Mucor, jednak dr M. Szczęśnej-Antczak, jako pierwsza, wykazała, że takie zdolności ma M 

racemosus. W ciekawej pracy opublikowanej w czasopiśmie Enzyme and Microbial 

Technology (H6) opisała wyniki badań nad biosyntezą lipidów przez M circinelloides i M 
racemosus. Uzyskane dane wskazują, że lipidy tworzone przez te grzyby zawierają duże 

ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych i jednocześnie syntetyzują enzymy lipolityczne. 

Należy zaznaczyć, że jednoczesna produkcja dwóch metabolitów jest bardzo korzystna 

ekonomicznie. W badaniach zastosowano nowoczesne metody analityczne pozwalające na 

szeroką charakterystykę chemiczną lipidów oraz na szczegółową analizę aktywności 

enzymatycznych produkowanych lipaz. Pod uwagę wzięto wpływ źródła węgla i azotu na 

syntezę lipazy, akumulację lipidów, profile kwasów tłuszczowych, a także produkcję 

fosfolipidów i karotenoidów przez oba gatunki grzybów. W badaniach uwzględniono także 

zależność między rodzajem użytego rozpuszczalnika a ekstrakcją lipidów. Autorzy określili, 

które sldadniki pożywki mają decydujący wpływ na syntezę enzymów lipolitycznych i 
wewnątrzkomórkowych lipidów oraz dokonali optymalizacji procesów biosyntezy przy 

wykorzystaniu m~tematycznych metod optymalizacyjnych. Praca ma bardzo dobry poziom 

naukowy, zawiera wiele nowych informacji naukowych i jest cytowana do dnia dzisiejszego, 

co najlepiej świadczy o jej znaczeniu. Warto zwrócić także uwagę na fakt, że szczep 

produkcyjny został wyizolowany i przebadany pod kątem genetycznym w IBT. Rozwinięciem 

tych badań było zastosowanie do syntezy lipidów odpadowych substratów przemysłowych, co 

opisano w publikacji H12 wydanej w Bioresomce Technology w 2018 r. Ciekawym 
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rozwiązaniem zaprezentowanym w tej publikacji jest technologia przetwarzania 

zakumulowanych w grzybni lipidów w estry różnych alkoholi, bezpośrednio podczas ich 

ekstrakcji z grzybni. Metoda ta pozwala na produkcję biodiesla bezpośrednio przy 

wykorzystaniu grzybów z rodzaju Mucor do syntezy lipidów, jak do ich biokonwersji do 

estrów. Metoda ta została opatentowana i uważam, że jest to bardzo atrakcyjne, nowatorskie 

rozwiązanie. Słusznie Habilitantka podkreśla „zielony'', przyjazny dla środowiska chamkter 

tej produkcji. 

W cyklu publikacji składających się na osiągnięcie naukowe Habilitantki zwraca uwagę 

n.owy, frapujący temat związany z mikrobiologiczną biokonwersją i biotransformacją 

twardych powłok węglowych. Chodzi w tym przypadku o powłoki stosowane w medycynie, 

elektronice, optyce, elektrochemii i w innych dziedzinach, jako materiał ochronny. Są to 

przeżroczyste powłok.i krystaliczne, diamentowe, grafitowe i mieszane. Materiały te są 

narażone na korozję mikrobiologiczną i biochemiczną wynikającą z adhezji do powierzchni 

powłok węglowych drobnoustrojów, zasiedlania ich przez ż:ywe, rozmnażające się populacje, 

wydzielające niekiedy agresywne chemicznie metabolity. Mogą one wpływać na strukturę 

powłok, ich barierowość i wytrzymałość mechaniczną. Muszę przyznać, że jest to tematyka 

praktycznie nieznana wśród biotechnologów, stąd z dużym zainteresowaniem przeczytałem 

publikację H9 wydaną w czasopiśmie International Biodeterioration and Biodegradation 

(2014). Również w tym przypadku pierwszym współautorem tej pracy jest dr inż. M. 
Szczęsna-Antczak. W ramach tych prac przebadano kilkanaście szczepów pleśni, bakterii i 

drożdży, spośród których kilka zmieniało stmkturę powłok. Autorka badała aktywność 

oksydoreduktazową i esterazową tych drobnoustrojów, scharakteryzowała białka wewnątrz- i 

pozakomórkowe i działała takimi białkami na powłoki węglowe. Badania przeprowadzono 

przy wykorzystaniu zaawansowanych metod analizy spektralne.ii które obrazowały procesy 

chemiczne przebiegające w warstwie powłok. Odkryte zjawiska zostały wykorzystane do 

modyfikacji grafitu i opatentowane. Zmiany miały charakter oksydacyjna-redukcyjny. Muszę 

stwierdzić, że jest to niezwykle ciekawe pole do badań i należy pogratulować pani Doktor 

inwencji i intuicji naukowej. 

Oceniając całość osiągnięcia naukowego Habilitantki stwierdzam, że przeprowadzone 

badania i opublikowane materiały reprezentują bardzo wysoki poziom naukowy i dotyczy to 

wszystkich bez wyjątku przedstawionych prac. Autorce udało się uzyskać bardzo dużo 

nowych danych naukowych dotyczących zarówno immobilizacji drobnoustrojów, jak i 

właściwości enzymów i ich aktywności katalitycznej w środowiskach rozpuszczalników 

organicznych z małym dodatkiem wody, a także wykorzystania opracowanych preparatów 

enzymatycznych yv procesach hydrolizy i syntezy. Do osiągnięć Kandydatki należy zaliczyć 

opracowanie metody produkcji immobilizowanych w nośnikach preparatów grzybniowych 

lipaz grzybów z rodzaju Mucor oraz technologii przekształcania lipidów grzybowych w estry 

kwasów tłuszczowych za pomocą lipaz syntetyzowanych przez drobnoustroje produkujące 

jednocześnie lipifiy. Wiele zaproponowanych rozwiązań technologicznych odznacza się 

dużym potencjałem aplikacyjnym i zostało już opatentowanych. Na uznanie zasługuje 

ogromny oddźwięk tych publikacji w światowej literaturze naukowej, widoczny w licznych 

cytowaniach. Z całym przekonaniem stwierdzam, że osiągnięcie naukowe dr inż. Mirosławy 

Szczęsnej-Antczak stanowi jej osobisty, znaczny wkład w rozwój uprawianej dyscypliny 

naukowej, czym wypełnia wymagania art. 16.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 ro stopniach 
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naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r., poz. 

1789). 

bi Ocena istotnej aktywności naukowej 

- Ocena parametlyczna dorobku 

Dorobek Habilitantki obejmuje łącznie 239 pozycji, w tym 20 (1) 01yginalnych prac 

eksperymentalne opublikowane w czasopismach z listy JCR, 18 (O) monografii i rozdziałów 

w książkach, 26 (8) prac opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych 

spoza listy JCR, 49 (7) patentów i 2 raporty. Dorobek ten wzbogaca udział w konferencjach 

naukowych, na których Autorka prezentowała 124 (21) postery i ustne prezentacje. Kilka z 

prezentacji zostało wyróżnione przez komitety naukowe tych konferencji. W nawiasach 

podano pozycje opublikowane w okresie przed doktoratem. 

Wszystkie opublikowane prace łącznie z patentami miały charakter zespołowy, z liczbą 

współautorów od 2 do 10, przy czym Habilitantka była najczęściej na miejscu 1-3 wśród 

współautorów. Udział dr inż. M. Szczęsnej-Antczak sięgał w tych pracach od 10% do 90% i 
w zdecydowanej większości wynosił, co najmniej 30%. 

Publikacje Habilitantki zostały wydane w bardzo dobrych czasopismach naukowych o 

szerokim zasięgu, jak Enzyme and Microbial Technology, Journal of Molecular Catalysis, 

Comparative Biochemistry and Physiology, Renewable Energy, International Biodeterioration 

and Biodegradation, Biocatalysis and Biotransformation, Bioresouroe Technology, 

Biotechnology Letters, FEMS Microbiology Ecology, Biomolecular Engjneering, 

Carbohydrate Polymers, Food Biotechnology i wiele innych. 

Łączna wartość Jmpact Factor dla dorobku Habilitantki wynosi 35,259, a liczba punktów 

MNiSzW sięga J539. Są to wartości bardzo wysokie, świadczące o dobrym poziomie 

publikowanych prac. Artykuły te były cytowane 423 razy (388 bez autocytowań), a indeks 

Hirscha wg bazy Web of Science wynosi 11, co u Kandydatów na stopień dr habilitowanego 

jest wysoką wartością. 
Zdecydowana większość dorobku naukowego Habilitantki, szacowana na ok. 77%, została 

wypracowana w okresie po uzyskaniu stopnia doktora. Na tej podstawie mogę stwierdzić, dr 

Mirosława Szczęsna-Antczak w okresie po doktoracie wykazała istotną aktywność naukową i 

znacznie zwiększyła swój dorobek naukowy. 

Ocena jakościowa dorobku 

Głównym nurtem pracy naukowej dr inż. M. Szczęsnej-Antczak jest wykorzystanie 

drobnoustrojów do produkcji biokatalizatorów i ich zastosowanie w procesach 

biotechnologicznych. Były to szeroko zakrojone badania i należy zaznaczyć, że wyniki wielu 

z nich zostały opublikowane poza cyklem stanowiącym osiągnięcie naukowe, które zostało 

ocenione przeze mnie powyżej. Do tego nurtu badawczego należy zaliczyć prace nad 

obniżeniem kosztów produkcji preparatów enzymatycznych wytwarzanych przez grzyby z 

rodzaj11 Mucor hodowanych w podłożach stałych (solid-state culture) przygotowanych z 

substratów odpadowych. Opracowane rozwiązania zostały opatentowane i w ten sposób 

przygotowane do komercjalizacji. Habilitantka była pierwszym współtwórcą tych 
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wynalazków. Uzyskane preparaty enzymatyczne były stosowane w różnych procesach. 

Jednym z nich był proces pozyskiwania olejków eterycznych z nasion marchwi przy pomocy 

lipaz i chitozanaz, z przeznaczeniem na wzmacniane zapachu koncentratów spożywczych, 

napojów oraz w kosmetologii. W tym kontekście należy wymienić współpracę z prof. K. 

Śmigielskim z Instytutu Chemii Żywności w zakresie wydzielania olejków metodą 
hydrodestylacji. Owocem tych prac była publikacja (A-8) wydana w Jotunal of Food Quality. 

Uzyskąne olejki były nie tylko źródłem zwjązków zapachowych, ale także wykazywały 

właściwości bakteriobójcze. Opracowano także podobną technologię wydobywania olejków 

metodą hydrodestylacji, wspomaganą przez preparaty proteolityczne. Współautorem tych 

patentów była dr inż. M. Szczęsna-Antczak. 

Kolejnym obsząrem badań z wykorzystaniem preparatów enzymatycznych była 

bioremediacja gleby. Habilitantka zajęła się oczyszczaniem gleby z zanieczyszczeń 

ropopochodnych. Opracowany i opatentowany proces z użyciem wyselekcjonowanych 

bakterii, wspomagany preparatami enzymatycznymi, należy uznać za bardzo ciekawy. 

W latach 2010-2015 dr inż. M. Szczęsna-Antczak brała udział w realizacji dwóch dużych 

projektów POIG o akronimach Biomasa i Biotransfoi:macje, w pierwszym z tych projektów 

zajmowała się otrzymywaniem nanowłókien celulozowych. W tym celu wykorzystała 

enzymy z grupy oksydoreduktaz zdolne do rozkładu ligniny, wykorzystywane wcześniej do 

modyfikacji grafitu oraz pektynazy, celulazy, hemicelulozy, lakazy i oksydazy produkowane 

przez różne grzyby strzępkowe. Owocem tych badań były trzy patenty zastrzegające prawa do 

technologii produkcji preparatów enzymatycznych przez hodowlę grzybów na pożywkach 

stałych i metodą wgłębną. Przygotowała także pracę przeglądową na temat potencjału 

aplikacyjnego la.kaz, z uwzględnieniem ich budowy molekularnej oraz zastosowań 

przemysłowych, wydaną w Biotechnology and Food Science (2016). Badania te i publikacja 

reprezentują wysoki poziom naukowy i są dobrze osadzone w praktyce. 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka aktywnie włączyła się w szeroko zakrojone 

badania nad izolacją i wykorzystaniem bakterii antarktycznych, kierowane przez prof. dr hab. 

Mariannę Turkiewicz. W ramach tego programu badawczego zajęła się immobilizacją bakterii 

syntetyzujących beta-galaktozydazę oraz nad unieruchamianiem samego białka 

enzymatycznego. Oba immobilizowane preparaty zostały wykorzystane do hydrolizy laktozy. 

Owocem tych badań była publikacja, która ukazała się w czasopiśmie FEMS Microbiology 

Ecology. W ramach tej ciekawej tematyki Habilitantka przygotowała wspólnie z prof. M. 

Turkiewicz rozdział w monografii ,,Cold-adapted yeast. Biodiversity, adaptation strategies 

and biotechnoJogical significance", w którym omówiono lipazy pochodzenia drożdżowego. 

Rozdział był zatytułowany „Cold-active yeast lipases: recent issues and future prospects". 

Poza tym interesującym kierunkiem bada(1 podjętych pIZez panią Doktor jest konwersja 

olejów roślinnych w ustrukturyzowane ttiacyloglicerydy, zawierające nasycone kwasy 

tłuszczowe steruynowy i palmitynowy, przeznaczone do produkcji po1ioli i dalej do syntezy 

polimerów. W prqcesie biokonwersji wykorzystano immobilizowane lipazy. 

Analiza udziału Habilitantki w poszczególnych badaniach/publikacjach wskazuje, że brała 

ona udział w przygotowaniu metodyki badań, realizacji eksperymentów (immobilizacja 

enzymów, badanie aktywności enzymów, analiza dyfuzji metabolitów w nośniku, badania 

zmian struktury nośników, optymalizacja wruunków reakcji enzymatycznych, prace 
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mikrobiologiczne związane z izoJacją szczepów i hodowlą), przygotowanie maszynopisów 

publikacji i raportów z badań oraz pełnienie funkcji autora korespondenta. 

Oceniając osiągnięcia naukowe Habilitantki chcę szczególną uwagę zwrócić na jej dorobek 

patentowy. Jest on naprawdę imponujący i niespotykany u osób starających się o stopień 

doktora habilitowanego. Świadczy to naj lepiej o wadze jaką przywiązuje Kandydatka do 

komercjalizacji wyników swoich badań. Jest to bez wątpienia odzwierciedlenie żywej 

współpracy Habilitantki i Instytutu, w którym pracuje, z polskim przemysłem 

biotechnologicznym. NaJeżą się jej za to słowa najwyższego uznania i można ją stawiać jako 

wzór dla innych badaczy z tej dyscypliny naukowej. 

Na dorobek dr inż. M. Szczęsnej -Antczak składają się także osiągnięcia w dziedzinie 

realizaeji projektów badawczych finansowanych ze źródeł zewnętrznych. Habilitantka brała 

udział w realiza~ji 8 projektów, w tym 3 dużych konsorcyjnych programów badawczych 

POIG, 4 projektów finansowanych przez KBN i jednego CPBP 04.11, przy czym w dwóch 

projektach pełniła funkcję kierownika projektu. 

O aktywności naukowej Habilitantki świadczy także wykonanie 20 recenzji publikacji dJa 
renomowanych czasopism naukowych. 

Za działalność naukową była siedmiokrotnie nagrodzona przez JM Rektora PŁ. Ponadto 

uzyskała złoty medal za wynalazek „Enzymatic preparation enhancing biodegradation of 

diesel nil hydrocarbons". Uzyskała także wyróżnienia za prezentacje na międzynarodowych I 

krajowych konferencjach naukowych. 

Biorąc pod uwagę całość dorobku naukowego dr inż. Mirosławy Szczęsnej-Antczak 

stwierdzam, że jest współautorką wielu świetnych publikacji naukowych wydanych. w 
renomqwanych czasopismach naukowych, wzbogaciła wiedzę naukową w wiele nowych 

danych, uczestniczyła w realizacji i kierowaruu wieJoma projektami badawczymi 

finansowanymi ze źródeł zewnętrznych i jest współautorem 20 nowoczesnych technologii. Na 

szczególne słowa uznania zasługuje jej ogromny dorobek patentowy i bliska współpraca z 

przemysłem. 

Dr inż. M. Szczęsna-Antczak dysponuje wszechstronnym, nowoczesnym warsztatem 

badawczym i ma ogromne doświadczenie badawcze, w tym umiejętność pracy w dużych, 

wielodyscyplinamych zespołach. Jest doświadczonym badaczem o uznanym dorobku 

naukowym, zdomym do samodzielnej działalności badawczej i kierowania zespołami 

naukowymi. 
Od momentu uzyskania stopnia doktora znacznie zwiększyła ilościowo swój dorobek 

naukowy i wykazała istotną aktywność naukową . Widać u niej dynamiczny rozwój 

naukowy oraz nieustającą ciekawość badawczą i otwartość na nowe zagadnienia. Wyniki jej 

badań znacznie rozszerzyły wiedzę i przyczyniły się do rozwoju nauk technicznych w 
dyscyplinie biotechnologia. 

Ocena działalności dydaktycznej 

Dr inż. M. Szczęsna-Antczak jest doświadczonym nauczycielem akademickim z 28-letnim 

stażem zawodowym. W ramach obowiązków dydaktycznych prowadzi/prowadziła wykłady z 

przedmiotów Podstawy biochemii żywności, Biotechnologiczne surowce kosmetyczne i 
Enzymy i ich specyfi.czność działania oraz zajęcia laboratoryjne i audytoryjne z przedmiotów 
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Procesy biodegradacji w ochronie środowiska, Biochemii i biotechnologii, Biotechnologii 

ogólnej, Technologii remediacji, Innowacji w biotechnologii, Technologii enzymów i 

technologii biokonwersji oraz Enzymy i ich specyjicznoJć działania. Habilitantka jest 

zaangażowana w kształcenie studentów Wydziahi Biotechnologii i Nauk o Żywności, 

Wydziału Inżynie1ii Środowiska oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania, prowadząc zajęcia 
na kierunkach Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Biotechnologia i Biotechnologia 

środowiska oraz Biotechnologia molekularna i biochemia techniczna. 

Na szczególną uwagę zasługują zajęcia prowadzone w języku angielskim dla słuchaczy 

Centrum Kształcenia Międzynarodowego. Jest to umiejętność wysoko ceniona na każdej 

wyższej uczelni. Są to zajęcia laboratoryjne z przedmiotów Principles of Biotechnology, 

Enzymology oraz Enzyme and Bioconversion Technology. 

Habilitantka była członkiem komisji ds. mganizacji nowego kietunku studiów 

Biogospodarka, który powstał w ramach współpracy trzech Uczelni: PŁ, WAT i PW. Jej 

działalność polegała na opracowaniu struktury kierunku, nowych przedmiotów i ich zakresu 

merytorycznego. Opracowała także kartę przedmiotu Technologie bioenergetyczne. 

W ramach swoich obowiązków akademickich sprawowała opiekę nad kilkudziesięcioma 

dyplomantami na poziomie studiów magisterskich i inżynierskich. 

Dr inż. M. Szczęsna-Antczak jest także współautodcą podręcznika akademickiego pt. 

„Mikrobiologia teclmiczna", z którego korzystają studenci biotechnologii w całej Polsce. Jest 

to bardzo ceniona pozycja, zalecana studentom wielu kierunków studiów. 

Habilitantka współpracowała także ze Studenckim Kołem Naukowym przy Wydziale 

Politechnicznym PWSZ w Kaliszu, gdzie dała cykl specjalistycznych wykładów. 

Na podstawie powyższych faktów stwierdzam, że dr inż. M. Szczęsna-Antczak jest 

doświadczonym nauczycielem akademickim zaangażowanym w kształcenie studentów 

macierzystej uczelni. 

Działalność organizacyjna 

Dr inż. M. Szczęsna-Antczak brała czynny udział w życiu organizacyjnym macierzystego 

Instytutu i Uczelni. Do takich działań zaliczam: 

członkostwo w Zarządzie Łódzkiego Oddziału PT Bioch (Jata 2002-2010), 

udział w organizacji Międzynarodowego Seminarium „Food Biotechnology'' w Zakopanem, 

jako członek Komitetu Organizacyjnego i biura konferencji (1999), 

udział w organizacji cyklu seminariów studenckich dla doktorantów uczelni łódzkich 

organizowanych przez PTBioch (lata 2002-2004), 

udział w organizacji konferencji naukowej „45-lecie Wydziału Chemii Spożywczej i 

Biotechnologii PŁ" (1995), 

prace w komisji ds. organizacji nowego kierunku studiów Rio-gospodarka przez trzy uczelnie 

(PŁ, WAT PW). 

Na podstawie powyższych faktów stwierdzam, że Habilitantka była aktywnie zaangażowana 

w sprawy organizacyjne środowiska naukowego i macierzystej uczelni. 

Współpraca krqjowa i międzynarodowa 
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Dr inż. M. Szczęsna-Antczak znaczną część swoich badań wykonała w ramach współpracy 

naukowej z innymi jednostkami. Wśród nich można wymienić Instytut Biopolimerów i 
Włókien Chemiq:nych w Łodzi, Politechnikę Wrocławsk~ Uniwersytet Przyrodniczy we 

Wrocławiu, Politechnika Warszawska, Politechnikę Śląską, Instytut Chemii Bioorganicznej 

PAN w Warszawie, Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie, 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie i Główny Instytut Górnictwa w 

Katowicach. DuŻ'.łl część tej współpracy wynikała z udziału w konsorcjach naukowych i 

naukowo-przemysłowych. 

Należy także zwrócić uwagę na żywą współpracę z innymi instytutami i katerami 

macierzystej uczelni oraz jednostkami ze środowiska łódzkiego, jak Wydział Chemiczny PŁ, 

Wydział Teclmo~ogii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów PŁ, Centrum Badań 

Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi oraz Instytut Biopolimerów i Włókien 
Chemicznych w Łodzi. 

Do współpracy z zagranicą można zaliczyć wizyty studyjne w wielu jednostkach 

zagranicznych oraz udział w wielu międzynarodowych konferencjach naukowych. 

Odbyte staże krajowe i zagraniczne 

Habilitantka odbyła staż naukowy w Facbhochschule Lippe w Lemgo (Niemcy), gdzie brała 

udział w kursie szybkich metod mikrobiologicznej analizy żywności zorganizowanym w 

ramach programu TEMPUS. Przeszła też kurs nowoczesnych technik immunochemicznych w 

ramach współpracy z Uniwersytetem Karola w Pradze. Wykładowcą był prof. Jean Dossant 

(Francja). 

Ocena działalności popularyzatorskiej 

Główną formą działalności popularyzator kiej Habilitantki były wygłaszane wykłady w 

różnych środowiskach naukowych i przemysłowych oraz udział w konferencjach naukowych, 

na których prezentowała wyniki badań prowadzonych na Politechnice Łódzkiej. 

Jako przykłady można wymienić wykład na konferencji w cyklu Biotransformacje Użyteczne 

w Przemyśle Fatmaceutycznym, Kosmetycznym i Spożywczym (2008) oraz wykłady 

wygłoszone na zaproszenie przez Państwową Wyższą. Szkołę Zawodową w Kaliszu. 

Do tej kategorii aktywności Habilitantki zaliczam także wykłady w ramach Festiwalu Nauki, 

Techniki i Sztuki w Łodzi. 

Nagrody i wyróżnienia 

Dr inż. M. Szczęsna-Antczak została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi decyzją 

Prezydenta RP (2007 r.). Siedmiokrotnie była wyróżniona nagrodą JM Rektora PŁ za 

działalność naukową. 

Duże uznanie zyskały jej prezentacje na konferencjach naukowych, czego wyrazem były 

wyróżnienia za postery i prezentacje na European Summer School, Uniwersytet w Bolonii 

(Włochy), I nagroda na 3rd National Conference „Natural plant substances - structural and 
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application aspects", jedna dmga i dwie trzecie nagrody na warsztatach „New aspects on 

chemist1y and application of chitin and its derivatives" (2013 r.). 

Spełnienie hyteriów ustawowych 

Kryteria określone rozporządzeniem Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

września 2011 r. (Dz. U. nr 196 poz. 1165) 

§ 3. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta obejmują: 

4) w obszarze nauk technicznych: 

a) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w 
bazie Journal Citation Rep011s (JCR) - spełnione 

b) autorstwo zreąlizowanego oryginalnego osiągnięcia projektowego, konstrukcyjnego lub 
technologicznego - spełnione 

c) udzielone patenty międzynarodowe lub krajowe, - spełnione 

c) wynalazki, wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały ochronę, w tym te, które 
zostały wystawione na międzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach, - spełnione 

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

1) autorstwo lub współautorstwo monografń, publikacji naukowych w czasopismach 
międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście} o których 
mowa w § 3, dJa danego obszaru wiedzy; - spełnione 

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

artystycznych; - spełnione 

3) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 
(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania; - 35,259 

4) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS); - 423 (388 bez 
autocytowań 

5) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS); - 11 

6) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w takich 
projektach; - spełnione 

7) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo 
artystyczną; - spełnione 
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8) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych. 
- speb1ione 

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 
współpracy międ~ynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmąją: 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych; - spełnione 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział w 
komitetach organJzacyjnych tych konferencji} - spełnione 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; - spełnione 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych; - spełnione 

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

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism; - brak 

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 
naukowych; - spełnione 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; - spełnione 

9) opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji; - spełnione 

1 O) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 
pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; - brak 

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

12) wykonanie ekspe1tyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy publicznej, 
samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców; -
spełnione 

13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych; - spełnione 

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 
czasopismach międzynarodowych i krajowych. - spełnione 

Wniosek końcowy 

Na podstawie oceny całokształtu dorobku badawczego i naukowego di· inż. Mirosławy 

Szczęsnej-Antczak, opisanego w udostępnionej mi dokumentacji, stwierdzam, że Habilitantka 
znacznie poszerzyła dorobek w okresie po uzyskaniu stopnia doktora oraz wykazała istotną 
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aktywność naukową, czym spełnia wymagania art. 16.1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r o 
stopniach naukowych i tytule nauk.owym oraz o stopniach naukowych i tytule w zakresie 
sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) oraz spełniła zdecydowaną większość kryteriów 
określonych w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 
2011 roku (Dz.U. Nr 196 poz. 1165), a także zalecenia Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytuh1 
Naukowego. Tym samym wnioskuję do Rady Wydziału Biotechnologii i Nauk o Żywności 
Politechniki Łódzkiej o nadanie dr inż. M. Szczęsnej-Antczak stopnia doktora habilitowanego 
w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie biotechnologia. 

Prof. dr hab. inż. Włodzim' erz Grajek 
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