
 
 
 

 

 

Uchwała Nr 230/2017 

Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego 

z dnia 21 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie odmowy nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

Na podstawie art. 18a ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 882       

ze zm.), Rada Wydziału Nauk Biologicznych uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Odmawia się nadania Pani dr Barbarze Patoleta stopnia doktora habilitowanego         

w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. 

 

Uzasadnienie: 

Postępowanie habilitacyjne zostało wszczęte na wniosek dr Barbary Patoleta w dziedzinie 

nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia w dniu 21 lipca 2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i 

Tytułów wyznaczyła Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do przeprowadzenia 

postępowania habilitacyjnego. W dniu 2 października 2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję 

habilitacyjną. 

Osiągnięciem naukowym w rozumieniu art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, 

przedstawionym we wniosku do Centralnej Komisji przez dr Barbarę Patoleta jest monografia pt. 

Salticidae (Arachnida: Araneae) wysp południowo-zachodniego Pacyfiku – pochodzenie i ocena 

różnorodności fauny. 

W toku postępowania członkowie Komisji habilitacyjnej zapoznali się z wnioskiem dr 

Barbary Patoleta, autoreferatem oraz treściami recenzji habilitacyjnych. Sporządzone recenzje 

zawierają jednoznaczne konkluzje: recenzja prof. dr hab. Grzegorza Gabrysia jest pozytywna, 

natomiast recenzje sporządzone przez prof. dr hab. Wernera Urlicha oraz dr hab. Pawła 

Szymkowiaka są negatywne. 

W opinii prof. Grzegorza Gabrysia, główne osiągnięcie naukowe, będące podstawą do 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego dr Barbary Patoleta, „przybliża nas do 

lepszego zrozumienia zagadnień biogeograficznych, filogenetycznych i taksonomicznych badanej 

grupy bezkręgowców, chociaż z pewnością powinna ona była zostać wydana w języku angielskim. 

W warstwie faktograficznej praca ta wnosi nowe wartości, a jej niedoskonałości w dużym stopniu 

wynikają z fragmentaryczności danych z jakimi przyszło pracować habilitantce. Podsumowując, 

ocenił on dzieło jako spełniające wymogi ustawy do nadania tytułu doktora habilitowanego.” 

Drugi z recenzentów - prof. dr hab. Werner Ulrich „ocenił dzieło jako niewystarczającą podstawę do 

ubiegania się o ten stopień. Wyszczególnił szereg błędów i sprzeczności w samej strukturze dzieła, 



w tym zwłaszcza postawienie sobie za cel przeprowadzenie analizy biogeograficznej przy 

jednoczesnym braku możliwości prowadzenia takiej pogłębionej analizy w związku z 

niedoskonałością materiału, marginalne lub nieprawidłowe stosowanie metod analitycznych, brak 

zastosowania warsztatu dedykowanego biogeografii, ekologii i taksonomii, oraz brak 

jednoznacznych konkluzji w tych obszarach.” 

Opinia trzeciego z recenzentów – dr. hab. Pawła Szymkowiaka też była negatywna. „Poza 

nieczytelną konstrukcją pracy za dyskwalifikującą cechą monografii uznał on niemożność 

oszacowania elementu novum jaki wnosi ona do nauki. Brak prawidłowo przedstawionych 

materiałów i metod uniemożliwił mu ocenę, które z danych stanowią własny wkład habilitantki, a 

które są kompilacją danych zewnętrznych. Podobne niedomaganie dotyczy wyników - również nie 

sposób wyselekcjonować z nich wartości wniesionych przez autorkę spośród informacji 

literaturowych, bądź wcześniej opublikowanych.” 

Pozostały dorobek naukowy, w ocenie prof. Grzegorza Gabrysia i dr hab. Pawła 

Szymkowiaka, „wnosi istotną wartość do nauki w ramach dziedziny, w której pracuje habilitantka i 

oceniają go oni pozytywnie. Z recenzentów tylko prof. Werner Ulrich uznał, że przy obecnych 

standardach habilitacji jest on niedostateczny, zwłaszcza w kontekście braku nawiązania 

współpracy zagranicznej, która owocowałaby współautorskimi publikacjami.” 

Oceniając dorobek dydaktyczny i aktywność organizacyjną, „wszyscy trzej recenzenci nie 

mieli zastrzeżeń do zaangażowania habilitantki na płaszczyźnie dydaktycznej i organizacyjnej. 

Niektóre elementy, jak współorganizacja światowego, a później też europejskiego kongresu 

naukowego zostały podkreślone przez dr. hab. Pawła Szymkowiaka. Znaczne obciążenie 

dydaktyczne habilitantki w małym ośrodku naukowym, w której pracuje, było też podniesione jako 

okoliczność utrudniająca jej skupienie się na zadaniach stricte naukowych (uwaga prof. Gabrysia).” 

Na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017 r. Komisja habilitacyjna po zapoznaniu się z 

wnioskiem dr Barbary Patoleta,  autoreferatem oraz treścią złożonych recenzji, podjęła większością 

głosów uchwałę w sprawie wyrażenia negatywnej opinii komisji habilitacyjnej (1 głos za nadaniem, 

5 głosów przeciw nadaniu, 0 głosów wstrzymujących się). 

W związku z przewagą głosów przeciwnych i biorąc pod uwagę istotne braki dorobku na 

obecnym etapie kariery kandydatki, Komisja podjęła uchwałę, w której nie popiera wniosku o 

nadanie dr Barbarze Patoleta stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w 

dyscyplinie biologia, opiniując go negatywnie. Zdaniem komisji dorobek Kandydatki nie spełnia 

ustawowych wymogów stawianych pretendentom do stopnia doktora habilitowanego. 

Zgodnie z art. 18a ust. 11 Ustawy, Komisja habilitacyjna przedłożyła Radzie Wydziału Nauk 

Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego uchwałę, podjętą w dniu 23 listopada 2017 r., 

zawierającą opinię w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Barbarze Patoleta 

wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego. 

Ww. opinia Komisji habilitacyjnej została na posiedzeniu Rady Wydziału Nauk Biologicznych 

Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 21 grudnia 2017 r. poddana pod dyskusję i głosowanie. Rada 

Wydziału po zapoznaniu się z pełną dokumentacją postępowania habilitacyjnego, w głosowaniu 

tajnym poparła wniosek Komisji habilitacyjnej o odmowie nadania dr Barbarze Patoleta stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biologia. Wyniki głosowania: 

uprawnieni do głosowania - 47, liczba oddanych głosów - 33, głosy za odmową nadania - 32, głosy 

przeciwko odmowie nadania - 0, głosy wstrzymujące – 1, głosy nieważne - 0. 



§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Pouczenie: 

Od niniejszej uchwały przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów za pośrednictwem Rady Wydziału 

Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego w terminie miesiąca od dnia doręczenia uchwały wraz z uzasadnieniem.           

 

 

 

                                                                        Przewodniczący Rady 

      Wydziału Nauk Biologicznych 

                                                                            Dziekan: dr hab. prof. Dariusz Skarżyński 


