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f:zasadnienie do uchrvaIt, Konrisji Habilitacrjnej tv sprarvie zaopiniorrania rrrriosku o

nadanie doktor \Iarcie Krenz-)iiedbale §topnia doktora habilitortanego rv dziedzinie

nauk biologiczn.vch, rv dyscyplinie biologia

Sllrtetka Habilitantki

Pani N.Ialta Kreriz-Niedbala ukoilczr,ła snldia trragisterskie rra \\l1,dziale Biologii Urtirr,ersltetrt

rnr. _Ądalrla \,{ickieri.icza rr,Pozratrirt lr, rokrr 1993. Stopieri rloktora rrartk Lriologiczll1,clr

otrzlruala rr, ]000 rokrt. za rozpla\\,ę zat}ttllo\\,allą ..Biologiczrre i krlftrrorr.e skutki

nec,litl'zacji rv populacjaclr hrdzkiclr ira zierrliaclt ptrlsklch" trl.Lorrarra pocl kierruŃieru plot'. dr

hab. .iarrrtsza Piontka, \\: t\.fir salrivl}l rokrr dl,it{arta Klerz-Niedbała pod_jela pracę tra etac.ie

adiulrlla Ti, Zaklaclzie Biologii Ertoluc1,1rrej C'zlortieka. Ins§tutu Antropologii. \\:vdzialrl

Biologii Ulii$,ers\tetu iru. _Ądarrra l\fickien,icza u, Pozrrarrirt_ ua którlłtr jest zatrtclrriorra <lo

cltlviIi obecrrei,

Ocena osiągnięcia naukorrego

Osiągrrięcie nattkorve dr \Iarn, ii,enz-Niedbal,v zostało pzedstarviorle rr. tbnllie pięciu

artvktllórr'. pod rtspólntln tltulertt ..Dziecko ri, śred lliortlecztt - atraliza p(lziollrll t,ozrtojrt.

stanu biologiczrreuo i jakości o.pieki zdrorlotrrej lla podstarr,ie szkieletorrl,cli u,vztracztlikórr,

r§zrastatria. clrorób i |eakcji rrrortblogicznl,clr tra rr-a_tru ii zl,cia". \\' tueclr ptacaclr

Habilitantka .1est jedr,Tll.n autorel]) lv d*,óch pozostall,cil jest atltorelr] rvioclący,rrr (Si)oo).

\Vk]ad Habilitarltki §, po\\,stallie prac doślviadczalrrvclr statlorviącl,ch osiągnięcie naltkorle

rlie budzi zastl'zeżeil, Srttrtarr,,czrrr, cz1,lurik rvpll-rrrr rratlrrrieriiorl_vclt prac. liczoltv zgodtrie z

lokieni opublikorlarria. rrr rrosi 3.21]. Natonriast sun,lan,czna liczba prrrrlcórr, }r.f}IiS\\I rrlrrosl

l l0,

Pt'ace baclarvcze rvclrodzące Tv sklad osiasl}iecia sa tetrlalvczrlie spojrte i kol}celitlulą się lln

ocerrie stattrl bioltrgiczneeo dzieci z czasós, przeditrdrtstlialrrvclr t zrtiązalrvch z trilrr

czlrurikórl spoleczrlo-kultttrosvclr. Uzl,skatre rr1,lriki ltllrożlilriaja ocetrę ptrziorrru adaptacjr

<lo rr,r,trlagati ś1,odtrrr,iska okeślonl,ch pr:lpulacji ltrclzkiclr. Za uajrlaźlliejsze Trltriki Arrtot,ka

rutraje lrr,itl. u'ieloaspektori,e rtjęcie rr-l,zrtaczrlikól, stresu i clrorób. ;lo1ączorre z arlaliza

ptrzitrttttl ttzrastarria: podjecie się arraliz1, szkolLrufi,l rr osoblrikólT r\. r\'ieklt dziecięcvlrl t

atlolescencji: ol,az badatria śladón, zapalerria uclrir środko\\,ego rta podst{r§,ie autorskiej

tuetocl1, tlcetr1, stop ia lrasilellia erozji zaclrclrł,arltclr kosteczek slucltou_lclt rr- tuateriale
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szkieleto*1ril, Potradto. Arrtot,ka zaplol]o1lo\\,ala aktualizac,ję podejść 1\, zakresie

lejestrou,arria i analiz1, danl,clr paleopatologiczrrych,

Recerrzerrtanri rt posteporlatriu lrabilitacl|nlłn dl \{arq, Kreru-Niedbał1, b,rli: proi dr hab.

Bogtlslarr, Pa,n,łorvski (Unirterslret \\'r,ocłarvski ). prot'. dl hab. Krzl,sztof Szostek

(Ulli§,el,s}tet .Iagielloriski rr,}irakorrie) oraz dl lrab. Rintalttas Jat*arrskas (Unirversltet rv

\\''ilrrie). Recetzelci strvterclzili. źe zarłarlość clokrrrlierrtacji przedstas,ionej przez

Habilitautkę zostala dobrze pz),goto\\:ana i rrie buclzi źadrrl,ch rr,ątplirlości. \\l opinii

Recetrzerrtólv dory*clrczasorve osiągnięcia naukorve pclzrlalaja ocerrić Katldl,datke jako

dojrzałego rraltkorl,ca z bogatrrtr \\,aLsztateru baclarr,czlrrr. a j e_1 osiąguięcie ltatlkos,e spełnia

rr1,lrrogi star§ialle r§ postęporr,auirt o tladanie stoprria doktora lrabilitortatlegcl rrauk

biologiczr_vclr. lt dvscr pllrrie biologia.

Ocena dorobku naukoltego

Poza prtblikacjalrti rvcirodzącl,trri rt sklad osiqgrrięcia tlartkou,egt,l dolobek dt, Kreru-Niedbal1-

obejrurrie -16 pozl,cji. lr,§ru 23 publikacje rr, czasopistllach recetuortattl,ch. a rr,śród n.ich 10

prac z lis§, 1lladellli skiej. Habilitalltka clprrblikorlała takze 20 rrlzdzialó*,rv llrotlogratlaclr.

Stlltlatlcżltt rr'rkażrlik IF cl,.rl,trtllnr HabilitaIttkr. zgodlrie z rokielrr t,prrlllikorr attia. rr-rtlosi

]]"9?5, Liczba pltt śr.irv N,lNiS\\r - 6-12, a olrecrra liczba c,rtorr-ań. rlg baz1,\\ieb of Scierrce. to

_i7. Irrdeks Hilscha - 3,

Dr \{arla Kreliz-Niedbala bl{a kierorlrrikierrr jednego grantu KBN i rvspólrvykonarvcą rv

drr.óclr ilur},clr qrarrtaclt ( firtansorvarrl.clr ze środkórv KBN i ).rC'N), Habilitarrtka odbvła czter1,

krótkotennirtoil,e staźe - trzl,przecl uzl,skanienr stopr a clok.tora. n, nrri jeclen zagrarriczrry.

olaz jederr staż po ],lz),skaniu stoprria dt,lktora nauk biologicznl,clr leallzorlarl1, rv tertrrinie otl

]] dtl 30lrraia 20(}9 r, rra tItrirlersrtecie Kr_lpenliaskiirr q,Darrii clLaz tla Uttirlel,sllecie lv Liurcl

rl Sar,ecj i. Dr Krenz-Niedbala jest laureatką <lrvóclr nagród, §, tylir jednej rraglrod1

zespolorle.j Rektora Ll_Ą\I za osiągrrięcia rtaukorte. Po rul,skarrirl stopiria doktota Habilitarrtlia

ak§rrrrie ltczestliiczl{a rv 6 kol1'eretrcj acir trriędzlrrat,o<l,,,lrrl,cir i l9 kont'er errcjaclr o zasięgrr

lua j tlrrlru,

Ocen:r osiągnięć rlldak§ cznl,ch i organizac$nl,clr

Dr, \Iarla Klerrz-Niedbala jest rriezs,r-kle ].ltalellto\\,al1\,1n i rtszecltstrotutvtrr d,vdaktl,kiettl,

Pl,t,lrvadzi rrlkład1,. ktrrlrveLsatt,lria. ćrviczerria ,otaz serlrirraria licencjackie i rrragisterskie, Bvla
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także pt,otriotorelrr porlroctricztrrl ll jedlrlrri pt,zerł,odzie doktorskinr. \\r 2012 r. Habilitantka

otlzrlrrała rtagrodę zespolos,ą Rektora UA_\{, za opracos,alrie trrater.ialórt dvdakt.vczrrl,clr do

zajęc z biologii szkieleto\\,ej. \\I ratrrach działalności orgauizacl,jnej na \\r1.,<lziale Biologii

U.Ątr,I Habilitar)tka uczestl}icz_vla §, plż}.goto§,anirt prograrrru sntdiórt pocll,pIolltclrr.vch

,.Biologia saclorva". brala rrdzial rl kolnisji opracolrrr;ącej Stlategię Rozrvoju \\',,,,dzialu

Biologii rla lata 2009-]0l9. uczestrriczvla rl placach korrrisji ds. Krajorrl,clr Rarrl

Krł,alifikacji. Obecrrie dl Kl,errz-Niedbala jest czlor lienr konlisji ds, Rozrvoju \\:],clzialu

Biologii oraz koluisji ocer ające.j rlvlriki pracv ttauczyciela akadenrickiego na \\'r,dziale

Biologii LA\{- Kalrcl1,<latka algaźrlje sie także rv dzialalria rnajace lta celrr poprrlarl,zecję

trauki podczas Festirvali Nauki. Nocr, \artkorr-cóll i Nocv Biolosó,,,r,.

\\'niosek końcorvy

CzlolŃorvie Korlris.ii plrzrtlrrr e ocerrili osiąglrięcie nartkorle. dorotlek ttartkcrrr1". dorobek

dl,dak§,czl1,i orgarrizacl.jnv dr, \Iar§, Krelrz-Niedbalr,. Prol tlr hab. Bo51tsłarv PauLclrr-ski

strlierdzil. ze dr Klelz-Nietlbala plou-adzi ttrrdtle badatria. Na ltrlagę i pochu,ale zaslrrgnl_ie

lakt. źe .Iej badarria rrrają korrcepcl,jne podloźe i 1 e jest to czYste rzetrrioslo. Dl lrab, Rirrra_rrtas

.TatŃatrskas ll\\,aza. ze dr _\,f. Klenz-Niedbala publilnlje rl, rtzttatll,cIl lrriędzularodorr,;-clr

czasopislriacli. co śu,iaclczv o jej krvalitikacjach i sprarlta. że.jest rclzpoztla. ta lrra rra pozioulie

trriędz,vrlaroclorr,1,1rr, Prot'. dl hab. }i,zvsztof Szoslek zau\\,aźa. że Habilitantka obrala

tr'rcluiejszą ścieżkę rv badarliach paleopatologiczrll,ch. bos,ieru zaczęla zadarlać }ryallia lla

poziot-nie poprrlacljtrl,nr i odporviadać na lrie rl korrtekście poprrlacl, jtl_vtrr Jest to q,ażrre i

ciekarve. Nre lna rlielit pmc dotr*ających probletnólv poprrlacl.jnl,ch rv pale,_,lpatologii. Dl
hatr. Irvorra Teirl snl,ierclzila. że Patli dr, \Iarta Kt,enz-Niedlrala 1\,ostaflliclr trzech lataclr

l)locllo zaznaczyla srtoja obectrośc rr- tlobrl,clt publikac,jach. Terrlat. którrrrl się zajnrr!e _jest

bardzo czasoclrłotutr, i rrie jest lats,o pogodzic' duzą ilość di,daktyki z pracatrri batlarvczlltli.

które rrlTua_eają aż tak szczegóło.lvclr analiz. Parri cll hab,. pr ol', li_Ą\1 \Iagtlalena Kosińska

pozltlrvrtie ocerria t]orobek popularl,zatorski i dorobek dr.dakvcznl, Z uzrlaniertr rvvLaza

ss,oja pclzrtls-llą opirlię odrrośrrie doro[r}:u ttartkorvego Kaudl,datki,

podsurrrorvanie końcorle

K,:rrirsja strrrerdza. że prezerrto\1,al)e osiaenięcie nartkorYe Habilitallrki. jej całkorTit1, clot,obek

llattktlrr1,. dorobek dl,claktl,czrrv i olgarrizaclljrrl,spelrria.la }ir,lteria ol':r.eślotle rv tlstartie tl

Stt-lpuiaclr Naukosl,clr i TltLrle Naukorrrrtr oraz o Stoplriach i Trttrle s, Zatrr,esie SztL*i z
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dnia 14 marca 2003 roku (Dz, U. Nr 65 poz,595, z póżriejsąnni zmianami) i wuosi do Rady

Wydziafu Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pomaniu o nadanie dr Marcie

Krenz-Niedbale Ńopda doktora habiliłowanego laŃ biologicznych w dyscyplioie biologia.

Przewodnicząca Seketarz Komisj i Habilitacyjnej

,h-2,,ł* J*,G"LPI
Or6^U.,plof. UAM Agnieszka LudwikówProf. dr

Poznań, 6 września 2017 r,


