
Załącznik Nr 1

do uchrvały pod.jęte.i przez Komisję llabilitacy.iną ptrrvołaną rv drrirt 5 czerwca ż0l 7 rtlku,

przez Centralną Kornisję do Sprar,v Stopni iTytułorv - pisnro nr BCK-lll-L-67l8l20l7, lv

spravvie: przeprowadzenia postęporvania o naclanie stopnia dclktora habilitowanego !v

dziedzinie nauk biologicznych, w dvscyplinie biologia Pani dr Marioli Dutkielvicz.

Komisja Habilitacyjna zapoznała się ze \,vszystkirni materiałanri dotvczącynri postępowarlia

habilitacyjnego dr Marioli Dutkiervicz, mianclwicie: (l) autoręferatem przedstawia.iącym

dorobek i osiąglrięcia naukowe. l<tory Habilitantl<a przygotor,vała w językrr polskinr i

angielskinl; (2) w,vkazetn publikac.|i, vv tl,nr publikac.|i stanorviącyclr głórvne osiągnię,cie

nattkclrve Habilitantki; (3) lvykazem clsiągnięć nattkclrvych, dydaktycznych, w zakresie

popr;lar,v,zac.ii nauki, rvspołpracy nattkowei oraz organizacy,jnych; (4) oświadczeniami

rvspółautclrólv publikac.ii z określęnięnr ich inclyrviclualnego wkłaclu pracy,; (5) kopią cly,plclnlu

doktorskiego i (6) wnioskiem o przeprowadzenie przervodu habilitacy,jrlego na W1,,dziale

Biologii LJnir,versvtetu inl. Adarna Micl<iewicza rv Poznaniu. Ponadto Kornisja zapoznała się z

opiniarni sporządzonymi przęz recenzęnlgy,l powołanych przęz C]entralną Konlisję ds. Stoprri i

Tytułow - prof. dr. hab. Arrdrzeja Dzienrbow,skiego i prof. dr. hab. Bogusłarva Szervczyka,

oraz przez Radę Wydziatu Bitrlclgii tJniwersytettt im. Adanta Mickiewicza w Poznanitl - dr.

lrab. M ikoła.ia Oleiniczaka.

Konlis.ja strvierdza, ze dclkumellterc|a rvniosku została przygotowana zgodllie z w7ttyc,1-1lylni

zar.vartl,mi rv Ustarvie o Stopniach Naukor.vych i -I'ytrrle Naukorvym oraz o Stopniach i "I'ytule

w Zakresie Sztuki z dnia l4 marca 2003 rol<u (Dz. |.). Nr 65 poz. 595 . ze zlnianami Dz. |J, z

2005 roku Nr l 61, poz. l365. Dz. U . z 2al0 rokrr Nr 96, 1lol. (>?a i Nr l82, poz. 1żż8 ora,z

Dz.U. zż01l roktl Nr 84. poz. 455) i ocl stron,v fbrnlalrlej nie budzi zastrzeżeń.

Na pt-ldstar,vie recenzji konlisja oceniła kole.ino:

. clsiągnięcie naukowe przeclstarviclne rv postaci tllcinotenratyczlrego cyklu sześciu publikacji,

. aktyvrłlość naukową,

. dorobek dydaktyczny, organizacy,jrr;, oraz rvspciłpracę nliędzynarodolvą.

Sylrvetka naukowa Habilitantki.

Pani clr Mariola f)utkier,vicz jest absolrventl<ą tJnirversytetu im. Aclama Mickier,vicza w

Poznaniu: na którym w l999 roku clbrolliła pracę nragisterską w dzieclzinie nauk

biologicznyclr. Od l999 do 2005 roku odb_v-r,vała studia doktoranckie w Instytrrcie Chęmii



Bioorgarlicznej Polskiei Akademii Narrk (IChB PAN) a następnie do stycznia 2007 roku była

zatrudniona .iako starszy asvstent vv tĘi same.j .jedllostce. W 2007 roktl oclbyła rt:czny staż

podoktorski r.v praco\^,lli Prof'. Jensa Kurrecka. spec.|alisty r,v dziedzinie badan rł,irusorvych

RNA, na Wtrlnym lJniwersytecie Berlińskim. 0d 2008 roklt |est zatrudrriona jako adiunkt rv

Z.akładzie fJiochenlii RNA lChB PAN.

Osiągnięcie naukowe przedstalvione lv postaci monotemaĘcznego cyklu publikacji pt.:

,,Badanie struktury orarz atakowanie wirusowego RNA za pomocą narzęcJzi

ol igon u kleotytl owych o'

Na osiil_qnięcie naukovve Habilitalltki skłacla się sześć publikacji. w tym cztel,y prace

oryginalne optrblikowane w czasopismach rc,.iestrowalrvch przez .Itnłrncll C.ilctlion Reporl,t

(JCR) oraz dwie prace przeglądowe:.iedna z listy .ICR, dl,uga zbazv I]I0SIS. Ukazały, się one

w lataclr 2a07-20I6. Sunraryczny S-letni IF tyclr publikacji lvynosi 13,98ó i l48 pkt.

Ml\iSW . Łączna liczba cytowari onrawianych sześciu prac rvvnclsi 29.

W trzech artykrrłach eksperyrnentaln5,,ch cyklu habilitacvjnego oraz \yv obu pracach

przeglądowl,ch dr Mariola Dutkier.vicz.iest pier\,\/szJ-m atltorem, rv czterech z tych prac jest

Olla równiez autorem korespondenc}:in,vm. l Idział w pclwstaniu publikacii eksperl,nrentalnych

został określclll J- przęz dr l\4aricllę Dutkievvicz na 25oń. 6a% oraz 2x 7\Yo lraz. tla 2x 70oń w

pl,acach pl,zeglądor.vych. Rola l-IabiIitarltki w ty,ch ptrblikacjach została potwierd7ona w

oświadczen iach rvspołautorólv.

Wszyscy Recenzetrci podl<reślili. ze tetrratyka tych prac wybranych jako osiągrrięcie naukorve

iest spo.ina i clotyczy badarlia strilktury rvirusorł,\,,ch RNA araz pro.iektor,vallia cząsteczek

krvasorv nukleinorvy-c-h. ktore mogłyby być inhibitorarni cyklu zyciolvego wirusór,v

pos iacla.iących genomowe RNA.

Plof . dr hab. Bcl_utlsłavv Szewczv-k za piorrierskie uz_nał rv,v"niki badari cicltl,czące strukttlrv-

3/U]'R nici mir"rus vvirusa CVB3. do tej pory rriezbyt dokladnie poznernej, a ktora lnoze nrieć

znaczący wpłyrv na trvorzenie l<onlplel<sór.v replikacyjnych prorvadzących do syntez,v nici

plus na matrycy nici lnilrus poprzez zapobieganie hybrydyzac.ii nici komplementarnyclr.

Zc{allięnl Recęnzenta pl,aca clpublikclrvana rv PLoS ONLi (20l5) "'l-argeting Highlv Structtlrecl

RNA by Cooperative Action of siRNAs and Helper Antisense Oligomers in Living Cells" jest

naiwaznie.jszy,m osiąglrieciem Habilitantki i zę rł, przyszłości będzie prarvdopodobnie często

c_vtowana. Prot-, dr hab. Bogusław Szewczvk uzllał, żę uzyskane wyrliki, co prawda



\\ymagające dalszych analiz irr vivo, są bardza obiecr"rjące i mogą zrewolucjonizorł,ać

}ranrorvanie replikac.|i wirttstitv RNA przy uzyciu narzędzi oligorrukleotyclt-lvvych.

Prof. dr hab. Bogusłarv Szewczyk podkreślił tez. że dabrze przygotor.tiane prace przeglądor.ve

dotyczące zrozttmienia nlcllekttlarnych 1,1rocesiirv zachodz.ących p0 zakazenirt

pikornar,vil,usanli obe.inrowałyby szersz}, zasięg czy,,telnikólv, gdyb"y lrył), opublikowanę w

zagranicznyclr czasopislnach.

Prcll. l]AM dr hab. Mikołaj Olejniczak pcldkreślil. ze w pięcitl 7-prac wchodzących rv sklad

osiągrriecia ttaukowego Pani dr Mariola Dr"ltl<ier,vicz jest pierwszvm autoreffi, & w czterech z

lrich takze autorem l<orespondencl,jnym" co ślviadczy ().}e! rviodące.i roli lv powstaniu tyclr

prrblikacji. Podsunlował. ze ..wyniki baclań Pani dr Marioli Dutkiervicz r,vchcldzące w sklad

osiągnięcia naukowego ptlzwoliły Jcj na opisanie struktLlr,\, waznych l'unkc.ionalnie regiontirv

gęnomowego RNA rvirusa Coxsackie typu t]"]. Pontldtcl pclzlvoliły Ję.i na sprarvdzenie

et-ektyrvności róznych zaprojektorvanych cząsteczek kr.r,asorv nukleinovvych. takiclr jak

modyfikowane siRNA, oligorlukleotydy antysetrsorve oraz rl,bozymy delta. w inhibicji

replikacji vvirusa C-'oxsackie tvpu B3 oraz w,irusa HCV". Podkreślił, że,.rv_vniki tych baclari są

wazne dla poznaniazalezności porniędz_v strukttlrą a frrnkcją r,virtlsorv_vclr RNA a także dla

zapropolrowania potencjalnych spclsobów inhibicii replikacii rvirusa Coxsackie typu B3".

Natomiirst prof. dl, hab. Andl,zej Dziemhclwski str.vierdził, ż"e pl,irce wchr.ldzipe lv skład

osiągniecia naukowego optrblikowane rv latach 2007-20l6 były łącznie cytorvane zalędrvie

około 25 razy, co śrviadczy o iclr małyrn ,uvpłyrvię na dziedzinę. Recetrzęnt zaulvaży,l. że

publikacje składające się na rozprarvę habilitacrl,iną dotyczątl,vorzenia narzędzi słuzącycli do

r.valki z wirtlstrwynl RNA i Ze ich r_.nac,l,enie powinno być bardziej aplikacy,ine niz dotyczące

badari podstarvollrych. Podkreślił.Ze wyniki dostarczają pewnych infbrmac.ii ale bez dalszych

anallz funkcionalnyclr lrie mają dtlzego znac,zenia pozna\Ą,czego, Recenzent z"atlważsll, ż.e

lraciania llie z.akc>ńczyły się zadnynli zgłoszeniami patentowylni bŁldź prcibanli haclali

przedklinicznych co śr.viadczy o stosunkor,vo nlałl,nl znaczeniu przeprowadzon1,,ch badań.

Recenzetlt po<lsumował, że badallia opisalle w ptrblikacjach są nrałcl skomplikowane i

jedrlostrotllle, oraz nrało konkluzywlle. Prof. dr hab. Andrzej f)ziembowski stwierdził też. żę

clbie prace przeglądowe są dosyć polvierzchowne i rrie przedstalviaią głębsze.| dyskrrs.ji danych

literaturoyyych. Są równiez bttrdzcl lrisko cytovrlatre.

Ocena pozostaĘch osiągnięć naukolvych i isttltnej akĘlvności naukolvej Habilitantki

I>tlza pracami rvchodzącynri w skład clsiągnięcia habilitacyjnego Habilitantka .iest takżę

autorenr czterech innych publikacji eksperynrentaln5,,ch opublikoivanych po obronie cloktoratu



oraz dvr,óclr opublikowanyclr przed obrolrą. a tal<że jednej pracy przeglądo,uvej. Wszystkie te

prace ukazały się w czasopismaclr znaidujących się w bazie JCR. Ponadto dr Mariola

Dutkierł,icz jest autorl<ą pięciu publikacji (monografie. prace w czasopismach

międzynarodowych i kra.jorvych) spoza bazy JCR.

Na całkorł,ity dorclbęk naukclrv;,, Habilitantki skłaciaią się publikacje cytcrvvane łącznie l81

razy i o łączllym współczyrllliku oddziałyrvania 42,735 (indęks Hirscha 6). Jest Ona tez

rvspółautorem 40 prezentac.i i przedstarvicltlych na kolribręnt iach natlkclrvvch.

Wszy,scy trzej Recettzellci zgodIlie po<lkreślili., ze wśrod publikacji dorobku naul<orvego tla

szczególną u\,vagę zasługują dwie prace. Pierrvsza praca clotycząca badań z doktclratu

opublikorł,ana w Nucleic -"łcitl,s Resecrc:h (2005) piśrnie o rvysokim współczyrlniku llr oraz

druga praca povvstała podczas stazu podoktclrskiegcl w zespole dr Kurrecka dtrtycząca baclań

nacl rolą G-klvadrupleksu rv ręgicllrie niekoclrriłpynl 5'transkryptu z"icl . Praca ta nra znacz.ącą

liczbę cytowań. povvyzej l00.

Prof'. t]AN'l dr hab. Mikołaj Olejniczak podkreślił. ze po\\,}zsze publikacje potwierdzaiąduże

doświadczęlrie Habilitantki w badaniach strukttlralnych eukariotycznyclr RNA, w tynr

r,virusowych RNA.

Oclnosząc się do pozostałego dorobku llaukc)\,\/ego prol. Bogusław Szervcz-5,,k stwierdził, ż.e

.iest ol,| crbszet,lrv irvartościclrvy. Recellzent podkl,eślił. żę Habilitalltka kclnsekwelltnie

za.inrovvała się struktttrami RNA wyzszegcl l,zędu i ich rolą r,v re.!ollach niekodujących RNA.

wypracorvała no\Ą/oczesny rvarsztat badarvcz1,, ktory bęclzie rrielvątplirvie źrcidłerrr Jej

da lszego dorobku naukorvego.

Prot. (JAM dr hab. Mikola.j Oleiniczak pcldkreślił. ,że osiągrrięcia naukovve dr |)tltkierł,icz

został,v- rvvróznione nr.in. nagrodanri Dyrektora Irrstytuttl Chenlii Bioorgallicznej PAN

(drvtrkrotnie) oraz stypencJiami konl'erencyiny,nli. }"{abilitantka była teZ laureatką stypendium

nienrieckie.i fundacji DAAD (Niemieckie Centruln W,1,1nianv Akaclenlickiei), które

unrozliwiło Jej rea|izacię stazu podolttorsltiego. Polladto Habilitantka była takze laureatl<ą. w,

drvóch kclnkursach programu POMOSI" F'rrnclac.ii tla rzecz Nauki Polskiei. Pięrwsz;- z niclr w

ranrach programu PO|\4OST - u,sparcie dla kobiet w ciąży pozwolił jej tra zatrtldnienię

zastępcy r,v trakcie realizac.ji pro.jekttl naukorvego. a drrrgi w ramaclr programu POMOST -
granty,, polvrotovt,e pozvvolił na realizac ję 2-1etniego proiektu badawczego dcltvczącego

badania struktury get"lomowego I{NA rvirusa Coxsackie 83.



Recenzenci docenili unriejętność pozyskiu,ania przez l"Iabilitantkę funduszy na flnarrsorvanie

dla swoich badań w postaci kierovvanego przez sietrie projektu grantorvego MNiSW (2009-

20l3). Parri dr Dutl<iewicz bvła rovl,ttiez lv,vkonarvcą w czterech innych projektach

grantowych MNiSW lub NCN, a takze w grancic trrromotorskim MNiSW.

P1,of. tJAM dr hab. Mikoła.i Ole.|niczak z.auważy|. ż.ę Habilitantka oclbyła uclan_,,,- staż \Ąl

Zespole Medycyrly Molekularnej kieror,van>,n\ przęz prof. Jellsa Kurrecka z Inst_vttltu C]henlii i

Biochenrii Wolnęgcl Llniwersytetu Berliliskiego oraz. ze badania provvadzollę poclczas stazu

pozrł,oliły Habilitantce rla zainicjorvanie rvłasnego niezaleznego l<ięrunkr"r badawczego po

pcl,uvrocie do kraj r"r.

Natcltrriast w opinii prof. dr hab. Anclrze.ia Dzienlbolvskiego ,,praktycznię rvszystkie prace

Ilabilitantki są oprrblikovvane w czasopisnrach o niskinl rvsptiłc,zynniku oddziałyr.vania. co

niestety w przypaclku pl,zewociórv habilitacyin;ich przepl,owadzanych w Polsce nie .|est

rzadkością".

Ponadto Recenzent zattważył, że dr

mięclzynarodorvych korlt'ererrcjach i

czasopismach naukorr,ych, co ślviadczy

natlkorvVm. Recenzent pcldstlmolvał,

Habi litalltki są stclsutlkclrvo niskie.

Mariola Dutkier.vicz nie wygłaszała senrinariorv na

nie recenzorł,ała publikacji w zagraniczrrych

o małej rozpoznarvalności rł, świato\ł),m środou,isktl

ż,e ogolne wskazniki bibliometryczne dorclbku

Ocena drrrobku organizacyjrregrl' clydakĘcznego i popularyzatorskiego FIabilitantki

Pani dr Mariola Drrtkiewicz zatruclniona jest r,r, Polskiej Akadenrii Natlk, r,v ktorej rrie jest

prorvadzona dydaktyka, dlatego tez dośrł,iaclczerric dydaktyczrle I-1abilitantki dotyczy głownie

opieki rrad studentatni 1yykonu.jącyrni prace dyplomowe vv laboratoritllrr a takze niefbrmalne.i

opieki nad doktorantami. Pani dr Dutkiervicz h"vła juz promotoretn dwoch zakonczonych prac

magisterskich. lJczestniczyła także w realizac.ii za.ięć lahoratorl,inych pror,r,adzt,lllyclt dla

studęntow Wyclziału Chenrii tJAl\,l w IChI] PAN w ranlitch cyklu.,.[,abclratoria".

wnioski końcolve

['rcll'. dr lrab. Bogusłarv Szewczyk podsunrował, żę zarć;rvno osiągnięcie naukorve .iaki i

pozostał1, dorobek naukorv;" i dydaktycnly Habilitalltki ocenia lvvsoko, dodał że badalria dr

I\4ariclla Dutkiewicz wlroszą istotrly lvkłacl clo nauki.

Zdrrnięrn p1,of. UAM dr hab. Mikclła.ia Ole.|lliczaka Pani dr Mariclla Dutkiew,icz.jest

pracownikiem naukorvl,m o duzym cloświadczeniu \Ą/ birc{aniach zalezllości polniędz_r-



strukturą a funkcją cząsteczek klvasor.v rybonul<leinorvt,ch. W.vkazała się także umiejętrrością

zdolryrvania filnduszy na badania i realizac.ii salnodzielnego kierunku badar,vczego.

Dośrviadczenie natlkorve zdobyte podczas staztl zagranicznego oraz poźniejszej samodzielrrej

pracy uczyniło .Ią specjaIistą ,w dzieclzinie traclań strttktury RNA rvirusa Coxsackie R3 oraz

lnetoci inhibic.ii .iegcl cyklu replikacyillego za poll"locą kwasów nukleinorvvch oraz ich

pochodnych. Recenzent podsumował. że osiągnięcie natlkorve będące podstawą wniosku

habilitacy,jnego" .iak i całokształt osiągnięć naukclrvych i cl.r-claktycznych oraz wspclłpl,acy

między,narodowej Pani dr Marioli Dutl<iewicz spełniają wynragania starviatle karldydatonl <Jo

stopn ia doktora habi l itorvanego,

Przęciwnego zdania jest natomiast prof, dr }rab, Allclrzei Dziemborvski. tlwaza. ze do1,obek

I-Iatlilitantki .jest nier,vystarczaiący i kr,vteria sttrwiane kandydatclnr clcl sttlpnia doktora

lrabilitclr,vanego, clkreślone w stosclrvnych przepisaclr nię ztlstały spełniclne. Pro.1'esol, dodał

rólvniez. żę osiągrriecia organizacy,jrre i dydaktvczne Habilitantki sźl także nieduze i r.v

zrł,iązku ztym rł,llosi do Rady,Wvdziału Biologii tJnirversytettl imic,nia Adarna Mickiervicza

w Poznaniu o niedopuszczętlię Habilitantki do dalsz1,,ch etapów postępor.vania

habilitacy, jnego.

Z rrwagi na rozbiezności z.dań nliędzy Recenzetltami. co do oceny osiągniecia habilitacy.|nego.

dorclbku tlaukclr.vego pani clr Mariclli Dutkielvicz. r.c>rgarńr.Owano zebranie Kolnisii

I,Iabilitac"v.jnej tla Wydziale t}iologii [Jniwcrsytcttl inl. Adama Mickiervicza w Pclznaniu.

Podczas spotkania przeprowadzono wvczerpującą dysktlsję. ktorei szczegaly są zarvarte rv

protokole. Po dyskusji rvszyscy Członkorvie Komisii uzgodnili. że dorobek pani dr lr,larioli

Dutkierłicz nie .jest inlpclnujący. ale absolutnie mieści się rv granicaclr dortrbkóvv innych

habilitantóu,, ktorz,v tlzyskali w ostatniclr lataclr stopień doktora habilitowanego. Nalezy

podkreśli. że Recenzent. prot. dr hab. Andrze.j Dzienlborvski. ktory napisał negatywną

recenz-ię, równiez wyraził takie przekc.lnanie i pclstanorvił r,v trakcie gl<lsclwania zmienić slvo.i

głos z negatywnego na r,vstrzymujący się.

W zrviązku z powyzsz)/m Komis.ia Habilitacyina stwierdziła, żę zarór,vno osiilgnięcie

lrabilitacl,jrre. jak i calkowity dorobek llaukorł,y oraz d.v-daktyczt"ly i crrganizacyjny dr Marioli

l)rrtl<ielvicz spełniajt1 kryteria ol<reślolle rv art. l6 tJstalvy o Stopniach Naukowych i Tytule

Naukowytn oraz cl Stopniach i'l'ytule rv Zakresie Sztuki z dnia l4lnarca 2003 roktl (Dz. tJ.

Nr 65 poz. 595, ze zmiananri Dz. U. z2Oa5 roku Nr l64, poz. l365. Dz. U. z20l0 roku Nr

96.poz.620 i Nr l82, ptlz. 1228 orat Dz. L.I . z?0ll roku N1,84, poz.455) i przedkłatlają

Wysokiej Radzie Wydzialu Biologii Uniwersytetu im. Aclanra lllickiewicza rł, Poznaniu



uchwalę popierającą wniosek o nadanie dr Marioli Dutkiewicz stopnia naukowego

doktora habilitolvanego nauk biologicznych w dyscyplinie biologia.

Przewodniczący Komisii Habi litacy.inej Sekretarz Konlis.j i T{abi l itacy.jnej

rlą'nofrpnwu źi+U"tłu
dr hab. Miroslawa Siatecka. prof. UAIVI

-r 8-ą

Poznań, l2 grudnia20|7 r.

prof. dr hab. Grzegt-lrz Bartosz


