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Uzasadnienie uchwaĘ komisji habilitacyjnej
w sprawie wniosku o nadanie dr Piotrowi Klimasrykowi

stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia

Przedmiotem ocen, stanowiących podstawę do sformułowania opinii, było osiągnięcie naukowe, ogólny

dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Habilitanta w ujęciu ustawy z dnia 14 marca 2003 r.

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65,

poz.595 zpoźn. zm.).

Sylwetka Kandydata

Dr Piotr Klimaszyk ukończył studia magisterskie w 1993 r. na Wydziale Biologii Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stopień doktora nauk biolo gicznych uzyskał w 2000 r. na Wydziale

Biologii UAM, na podstawie rozprawy pt. ,,Funkcjonowanie drobnych zbiornikó.yl, wodnych

Wielkopolskiego Parku Narodowegoo'. Pan Piotr Klimaszyk podjął pracę na etacie technicznym w roku

1992 w Zakładzie Ochrony Wód, Instytutu Biologii Środowiska, UAM. W latach 1996_2000 był

uczestnikiem studiów doktoranckich na tym Wydziale. Od roku 2000 do chwili obecnej dr Piotr

Klimaszyk pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ochrony Wód, w Instytucie Biologii

Srodowiska Wydziału Biologii UAM.

Ocena osiągnięcia naukowego

Jako osiągnięcie naukowe Habilitant przedstawił cykl siedmiu tematycznie spójnych publikacji pod

wspólnym tytułem ,,Wpływ kolonii i noclegowisk kormorana czarnego (Phalacrocorux carbo L.) na

ekosystemy wodne i lądowe". Z przedłozonego do oceny cyklu prac jedna z nich napisana jest

samodzielnie przez Habilitanta, a pozostałe są pracami współautorskimi. We wszystkich dr Klimaszyk

jest pierwszym i jednocześnie w czterech opublikowanych w czasopismach indeksowanych autorem

korespondencyjnym. Z zńączonych zgodnych oświadczeń współautorów wynika, że dr P. Klimaszyk

odgrywał w publikacjach rolę inicjatora badń, tworząc ich koncepcje, uczestnlcząc w badaniach

terenowych i laboratoryjnych, odgrywał równiez główną rolę w powstawaniu manuskryptów.

Sumaryczny Impact Factor publikacji wchodzących w skład osiągnięcia, zgodnie z rokiem

publikowania, wynosi 6,348 natomiast sumaryczna |iczba punktów MNiSW wynosi 1ll. Prace

wchodzące w skład osiągnięcia naukowego są tematycznie spójne i dotyczą oceny transferu

pierwiastków biogennych w obrębie układu kolonia (noclegowisko) - zbiornik wodny.Prace te

przynoszą szereg nowych i istotnych danych, dotyczących wpływu kolonii lęgowych i noclegowisk na

pobliskie zbiorniki wodne. Wnoszą istotne informacje o mechanizmach punktowego zanieczyszczania



jezior. Komisja zgodnie uznała, ze osiągnięcie naukowe dr Piotra Klimaszyka spełnia wymagania

formalne, merytoryczne i metodyczne, stawiane w postępowaniu o nadanie stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia.

Ocena ogólnego dorobku naukowego

Dorobek naukowy Habilitanta (bez publikacji zgłoszonych jako osiągnięcie naukowe) obejmuje 68

oryginalnych publikacji naukowych w tym 16 artykułów zamieszczonych w czasopismach

indeksowanych w bazie JCR, 26 artykułów w recenzowanych czasopismach spoza tej bazy oraz 26

rozdziałow w monografiach. Sumaryczny Impact Factor wynosi 18,245, liczba punktow MNiSW

wynosi 572, aliczba cytowań - 39. Indeks Hirscha wynosi 5. Wszystkie artykuły naukowe ukazały się

po uzyskaniuprzez dr Piotra Klimaszyka stopnia naukowego doktora.

Ocena dorobku dydak§cznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego

Pan dr Piotr Klimaszyk jest doświadczonym dydaktykiem. Od roku 2000 prowadzi wykłady, zajęcia

laboratoryjne. Był i jest nada| zaangażowany w prowadzenie wykładów i ćwiczeń z następujących

przedmiotów: Fizykochemiczne podstawy ochrony środowiska, Hydrozoologia, Funkcjonowanie i

ochrona środowisk wodnych i torfowiskowych, Metody badań hydrobiologicznych, Fizykochemiczne

podstawy funkcjonowania organizmów wodnych, Botaniczne i sozologiczne aspekty ochrony przyrody

Pomorza. Prowadzi również trzy autorskie moduły w języku angielskim dla obcokrajowców

studiujących na UAM. Wypromował 13 magistrów i był opiekunem 19 prac licencjackich. Od 2008

roku jest opiekunem Sekcji Hydrobiologicznej Koła Naukowego Przyrodników UAM, organizował i

sprawował opiekę merytoryczną nad czteręma obozami tej sekcji. Brał czynny udział w organizacji

,,Nocy Biologów" oraz Festiwalu Nauki i Sztuki. Dr Piotr Klimaszyk aktywnie pozyskiwał środki na

prowadzenie badań - był kierownikiem dwóch grantów finansowanych przez KBN, jednego grantu

mtędzyuczelnianego, wykonawcą w 4 grantach KBN, a obecnie jest kierownikiem naukowym w grancie

NCBiR. Habilitant nawiązał też współpracę naukową z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi.

Odniesienie do recenzji

Wszystkie recenzje są pozytywne i kończą się wnioskiem o nadanie Kandydatowi stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia.

ocena końcowa

Komisja stwierdza, ze Habilitant spełnia wymagania ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki(Dz. U. Nr 65, poz. 595 z pożn.

zm) oraz z przekonaniem, wyrazonym w jawnym głosowaniu (TAK -'7, innych głosów nie było),



wnosi do Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza o nńanie dr Piotrowi

Klimaszykowi stopnia doktora habilitowanego nauk biologicznych w dyscyplinie ekologia.

Przewodniczący}om$ -ru
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