
Załącznik Nr 1

do uchwały komisji habilitacyjnej o nadanie
dr Srymonowi Matuszewskiemu stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauki biologiczne, w dyscyplinie biologia

1. Krótkie dane z Ęciorysu naukowego Habilitanta

Dr Szymon Matuszewski uzyskał stopień magistra prawa na Wydziale Prawa i Administarcji

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2000 roku. Na tym samym wydziale obronił w

roku 2004 rozprawę doktorską pt. ,,Pamięć pisma", uzyskując stopień doktora nauk prawnYch.

Jednocześnie podjął studia II stopnia na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza,

które ukończ}ł w 2007 roku, broniąc pracę magisterską pt. ,,IJdział chrząszczy z rodziny

omarlicowatyóh (Coleoptera: Silphidae) w procesie rozkładu zwłok w wybranych typach lasów" i

uzyskując tltuł magistra biologii. Po uzyskaniu stopnia doktora, w paźdzlerniku 2004 został

,ai.udniony w Katedrze Kryminalistyki na Wydziale Prawa i Administracji, gdzie na etacie adiunkta

pracuje do dnia dzisiejszego.

2, Staże naukowe i produkcyjne ważne dla doskonalenia warsztatu naukowego

Brak aktywności w tym względzie,

3. Mobilnoś ćbadacza dotychczasowa i aktualna - projekĘ międrynarodowe, krajowe, udział w

konferencj ach i efekĘ współpracy międrynarodowej

Do aktywności naukowej Habilitanta naleĘ zaliczyó udział w cźerech projektach badawczych

finansowany Óh prr", Komitet Badań Naukowych i Narodowe Centrum Nauki. Wszystkie poniżej

wyliczone to projekĘ krajowe, których kierownikiem oraz ich głównym wykonawcą był Habilitant.

1.1rojókt-badawczy własny, nr 2 PO4C l04 29, tytuł ,,Sukcesja stawonogów (Arthropoda) na

zwłokach świni domowej (,Szs scrofa domestica) w wybranych typach środowisk leŚnych -badaniaz
dztedziny entomologii sądowej", okres realizacji l0.2005-10.2008, wysokośó grantu 105.360 zł.

2. Projekt baóawiry w ramach programu,,Iuventus Plus", nr IP 2010 0ż5170, Ętuł,,Modele
zależności cŹasu pojawienia się na zwłokach od temperatury otoczenia dla najważniejszych gatunków

owadów przydatnyóh do ustalania czasu śmierci", okres realizacjiż3.12.ż0|0,31.1ż.ż011, wYsokoŚĆ

grantu 200.000 zł.
3. projekt badawczy własny, nr NN303800940, tytuł ,,WpĘw wagi i ubioru zwłok na ich

rozkład, zaŚiedlanie pri", owady oraz rozwój stadiów larwalnych wybranych gatunków

wskaźnikowych. Walidacja entomólogicznych metod ustalania czasu śmierci", okres realizacji

I2.0 5 .20 l 1 Ąż,0 5 .ż0 l 4, wysokośó grantu ż66.600 zł.

4. projekt badawczy w rńach programu ,,Iuventus Plus 2011", nr IPzOll 034671, Ętuł
,,Szacowanig czasu pojawienia się na zwłokach na podstawie temperatury otoczenia dla owadów

rłykorzystywanych ło ustalania czasu śmierci: porównanie modeli i metod szacowania", okres

r e alizacji 03 .0 4.ż0 12-02.0 4 .ż0 1 4, wy sokość grantu I 59,60 0 zł,

Habilitant brał aktywny ldzial w sześciu konferencjach międzynarodowych oraz jedenastu

krajowych. Zaprezentował na nich 9 referatów oraz 13 posterów,- 
Wymiernym efektem działalności naukowej jest stworzenie kilkuosobowego zesPołu

zajmującego sii entomologią sądową i wieloautorskie publikacje ukazujące się w renomowanych

.ruropirrnu.h o wysokim współczynniku oddziaĘwania,



4. Wańościująca ocena najważniejsrych osiągnięć stanowiących wkład Kandydata do

dyscypliny (kon kretnie, wy szczególnić i zarysować)

Kandydat posiada znaczące osiągnięcia naukowe (po części o duzym znaczenil praktycznym)

w dziedzinie entomologii sądowej, a kierowany przezniego zespół młodych naukowców ma SZanSę

stać się wiodącym w tej dziedzinie.

5. Dane bibliometryczne wg rozporządzeniaz dnia 1 września 2011

Dorobek dr Matuszewskiego, włączając w to publikacje wchodzące w skład osiągnięcia

naukowego, obejmuje 14 oryginalnych publikacji naukowych (większość we współautorstwie), z

których i znajdlĄe się w bazie Journal Citation Report. Wszystkie prace zostały opublikowane po

uzyikaniu stopnia doktora. Indeks Hirscha habilitanta wynosi 4, a sumaryczny impactfactor 11,90'I.

Liczba cytowań (wg Web of Science) wynosi 58.

6. Osiągnięcia dydakĘczne i organizacyjne

Dr Matuszewski prowaózinamacierzystym Wydziale zajęcia dydaktyczne ztakich
przedmiotów, jak ,,Kryminalistyczna Ocena Dowodów", ,,KryminalisEka",,,Podstawy
kryminalistyki". Na Wydziale Biologii realizował wykłady zprzedmiotu,,Entomologia Sądowa".

Kiórował 3 
j pracami magisterskimi na kierunku prawo i administracja oraz wypromował 28

licencjatów na kierunku administracja,
Habilitant od stycznia ż013 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni KryminalisĘki na Wydziale

prawa i Administracj UAM. Byłtakże opiekunem Koła Naukowego Kryminalistyki na Wydziale

Prawa i Administracj UAM.

7. Krótkie odniesienia do recenzji

Wszyscy recenzenci zgodnie podkreślają wysoką naukową wartość cyklu publikacji

przedstawiónych jako osiągnięcie naukowe. Zaznaczają przy tym, że zostaĘ one oPublikowane w

czasopismacń nuuko*y.n Jauzym współczynniku oddziaĘwania. Wszyscy stwierdzają że PozostałY

dorobek naukowy Habilitanta jest skromniejszy choć dwu recenzentów pozytywnie ocenia jego

jakość. Ten punt t spowodował zróznicowanie wniosków końcowych przedstawionych PrZęZ
"poszczególny"i, ....nŹ"ntów. Dwie recenzje (prof. dr hab. MałgorzaĘ Slłzypczyńskiej i dr hab.

Marka ńnaiskiego) kończą się pozytywną opinią w sprawie nadania dr Szymonowi Matuszewskiemu

stopnia doktora ńbilito*u*gÓ.-r.Ź"Ói z reĆenzentów - prof. dr hab, Lech Borowiec uznaje wniosek

zaprzedwczesny i wnosi o jego odrzucenie.

odniczący Komisji

lq'i,',,r(r,
rof. dr hab. Jacek Siciński

Poznań, dniaż0 września 2013 roku


