
 

UCHWAŁA NR 34/2021 
SENATU UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO 

z dnia 21 kwietnia 2021 r. 
 

w sprawie nagród Prezesa Rady Ministrów 
 
Na podstawie § 22 pkt 25 Statutu Uniwersytetu Wrocławskiego uchwalonego uchwałą  
Nr 102/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2019 r., w związku z art. 28  
ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  
(Dz. U. 2021 poz. 478, z późn. zm.) oraz § 7 ust. 4 pkt 1 lit. a rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady 
Ministrów oraz wzoru wniosku o ich przyznanie (Dz. U. 2019 poz. 976) uchwala się, co następuje:  
    

§ 1. Senat Uniwersytetu Wrocławskiego pozytywnie opiniuje wnioski o nagrody Prezesa 
Rady Ministrów dla następujących osób:  

1) za wyróżniającą się rozprawę doktorską: 

a) dr Anna Baka - w dyscyplinie nauki o kulturze i religii, 

b) dr Anna Mężyk-Mazur - w dyscyplinie literaturoznawstwo, 

c) dr Sylwia Owczarek - w dyscyplinie nauki fizyczne, 

d) dr Kwiryna Proczkowska - w dyscyplinie językoznawstwo, 

e) dr Milena Różycka - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 

f) dr Jakub Suchodolski - w dyscyplinie nauki biologiczne; 

2) za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego:  

a) dr hab. Wojciech Bury - w dyscyplinie nauki chemiczne, 

b) dr hab. Małgorzata Malkiewicz - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku, 

c) dr hab. Wojciech Małecki - w dyscyplinie literaturoznawstwo, 

d) dr hab. Agnieszka Sorokowska - w dyscyplinie psychologia; 

3) za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej lub 
działalności wdrożeniowej: prof. dr hab. Eugeniusz Zych. 
  

§ 2. Uzasadnienia wniosków zawierają załączniki nr 1-11 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Senatu UWr 
Rektor: prof. P. Wiszewski 
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Załączniki do uchwały Nr 34/2021 Senatu Uniwersytetu  
Wrocławskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. 

 
Załącznik nr 1 

 
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  

za wyróżniającą się rozprawę doktorską  
dla dr Anny Baki w dyscyplinie nauki o kulturze i religii. 

 
Doktor Anna Baka uzyskała 1 lipca 2020 roku stopień naukowy doktora nauk o kulturze i religii 
za rozprawę doktorską „Konstruowanie tożsamości w oparciu o mity na przykładzie subkultury 
metalowej: w stronę teorii kognitywnej”. Rozprawa doktorska jest efektem przeprowadzonych 
przez dr Bakę ilościowych i jakościowych badań subkultury metalowej oraz analizy wyników 
badań innych naukowców. Efektem tych analiz jest spójna, wybitnie interdyscyplinarna, 
nowatorska teoria naukowa, którą można uznać za będącą w równym stopniu teorią kultury, co 
teorią kognitywną. Możliwości wykorzystania tej teorii są bardzo duże i ma ona potencjał znaleźć 
zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, w szczególności w badaniach statystycznych, 
modelowaniu komputerowym procesów poznawczych i zjawisk kulturowych oraz makro-
socjologicznych, badaniach klinicznych z dziedziny psychologii oraz w rozwoju logiki 
matematycznej. 

Teoria dr Baki składa się z trzech połączonych ze sobą koncepcyjnie konstruktów teoretycznych: 
hipotezy istnienia fraktala poznania, teorii osobistego mitu tożsamościowego oraz znakowego 
modelu poznania. Teoria fraktala poznania jest dla pozostałych dwóch koncepcji teorią 
nadrzędną. Anna Baka zaproponowała zinterpretowanie odkrytych przez siebie podobieństw 
między głęboką strukturą znaczeń na poziomach pojedynczych znaków językowych, tożsamości 
osobistych oraz kultur jako struktury fraktalnej koordynującej ludzką aktywność poznawczą na 
poziomach wewnątrzpsychicznych oraz na poziomie interakcji międzyludzkich, które wytwarzają 
i powielają ludzką kulturę. W swoim wywodzie zademonstrowała, że czynnikiem ograniczającym 
i regulującym ludzką aktywność poznawczą, oraz aktywność poznawczą wszystkich organizmów 
żyjących, jest triadyczna relacja, która u organizmów obdarzonych układem nerwowym 
przyjmuje postać trzech głównych motywacji: emocjonalnej, społecznej i kognitywnej. Czerpiąc 
m.in. z dorobku biosemiotyki, teorii autopojezy, filozofii Charlesa Peirce’a i reinterpretując wyniki 
wielu badań naukowych dr Baka wykazała, że istotnie są powody, by sądzić, że aktywność 
poznawcza organizmów żyjących ma cechy dynamicznego układu chaotycznego i samo-
organizuje się w strukturę fraktalną, której atraktor jest zależny od trzech głównych motywacji. 

Teoria osobistego mitu tożsamościowego powstała w oparciu o analizę pogłębionych wywiadów 
jakościowych z członkami subkultury metalowej. Dr Baka wykorzystała narzędzia wywodzące się 
z semiotyki i antropologii strukturalnej do opisania poczynionych przez siebie odkryć. Osobisty 
mit tożsamościowy to głęboka struktura logiczna syntetyzująca doświadczenia związane  
z uczestnictwem w subkulturze w spójną, opartą o częściowo nieświadome pobudki, całość. 
Odkrycie tej struktury może okazać się przełomem w badaniach tożsamości osobistych  
i zbiorowych, ponieważ wypracowane przez panią Doktor narzędzia pozwalają na znacznie 
szybsze i precyzyjniejsze badanie tożsamości, niż było to możliwe do tej pory. 

Znakowy model poznania jest efektem syntezy różnych teorii oraz wyników badań naukowych  
z dziedziny psychologii poznawczej i kognitywistyki z odkryciami poczynionymi w rozprawie 
doktorskiej za pomocą narzędzi i perspektywy semiotycznej. Doktor Baka odkryła figurę 
czworościanu logicznego, która posiada różne logiczne właściwości wykraczające poza 
deskryptywną i syntetyzującą wartość tego modelu, która byłaby wystarczająca dla celów 
zaprezentowania własnej teorii. Z tego względu czworościan logiczny należy uznać za figurę, 
której warto poświęcić uwagę i poddać ją badaniom z dziedziny logiki matematycznej, 
niezależnym od badań reszty prezentowanej przez panią doktor teorii. Znakowy model poznania 
jest propozycją opisania mechanizmu logicznego generującego fraktal poznania na kolejnych 
poziomach. Algorytmizacja tego modelu może stanowić pierwszy krok w próbach 
komputerowego modelowania zjawisk poznawczych na poziomach wewnątrzumysłowym  
i kulturowym. 

Badania naukowe będące przedmiotem pracy doktorskiej mogą dotyczyć problemów aktualnie 
intensywnie badanych, problemów słusznie lub nie zapomnianych lub problemów mniej istotnych 
albo już dość dobrze zbadanych. W tym wypadku autorka rozprawy doktorskiej odkrywa przed 
środowiskiem naukowym nowe problemy, których istnienie było co najwyżej podejrzewane, 
proponując jednocześnie ich nowatorskie rozwiązania. Korzystając z bogatej i aktualnej literatury 
przedmiotu z wielu różnych dyscyplin naukowych Anna Baka opracowała i przekonująco 
uargumentowała teorię naukową, która może okazać się początkiem całkiem nowego rodzaju 
interdyscyplinarnych badań. Jeśli takie badania powstaną, mogą z czasem umożliwić uchwycenie 
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właściwości wielu zjawisk kulturowych, społecznych i poznawczych umykających 
dotychczasowym metodom pomiarowym i możliwościom prognostycznym. 

Wysoki poziom niniejszej rozprawy doktorskiej został doceniony przez recenzentki w przewodzie 
doktorskim, z których jedna zarekomendowała zgłoszenie rozprawy do konkursu o Nagrodę 
Prezesa Rady Ministrów. Jej wniosek został poparty przez Komisję Doktorską, która w drodze 
głosowania zdecydowała o wyróżnieniu pracy. Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o Kulturze  
i Religii UWr przyjęła wniosek o zgłoszeniu rozprawy do tego konkursu i podjęła uchwałę  
o wyróżnieniu pracy. Rozprawa doktorska zajęła również drugie miejsce w konkursie Parlamentu 
Studentów Rzeczypospolitej Polskiej na najlepszą pracę dyplomową w kategorii „Edukacja, 
nauka i szkolnictwo wyższe” za rozprawę doktorską (https://konkurs.psrp.org.pl/ ). 

Podsumowując, kandydatura Pani dr Anny Baki w konkursie o Nagrodę Prezesa Rady Ministrów 
za wyróżniającą się rozprawę doktorską jest w pełni zasadna, a rozprawa „Konstruowanie 
tożsamości w oparciu o mity na przykładzie subkultury metalowej: w stronę teorii kognitywnej” 
jest zdecydowanie pracą, którą warto wypromować w zarówno polskim, jak i międzynarodowym 
środowisku naukowym. 
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Załącznik nr 2 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla dr Anny Mężyk-Mazur w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
 
Przedmiotem rozprawy doktorskiej pt. Literacki obraz dziecka nie w pełni sprawnego w utworach 
od XIX do XXI wieku (niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia ze spektrum autyzmu) jest 
rekonstrukcją obrazu postaci dziecka na drodze analizy i interpretacji utworów literackich oraz 
określenie funkcji tego obrazu w literaturze i kulturze. Praca była przygotowywana w trybie 
Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Wydziału Filologicznego. Rozprawa ma charakter 
interdyscyplinarny, posiada szerokie podłoże metodologiczne i bogatą bibliografię. Autorka 
korzysta z różnorodnych metod badawczych oraz rozległej wiedzy teoretycznej z różnych 
dziedzin. Badaniem objęte zostały polskie i obcojęzyczne teksty literackie tłumaczone na język 
polski, różnorodzajowe i różnogatunkowe formy literackie. Sposób prezentacji nie w pełni 
sprawnego dziecka analizowany jest w głównej mierze na tle romantycznej koncepcji inności, 
najnowszych badań pedagogicznych z uwzględnieniem problematyki disability studies, założeń 
filozofii dialogu, teorii kulturowych i teorii dyskursu. 

Interpretacji został poddany motyw dziecka fada, postać potworka, czarownicy, symbolicznie 
przedstawiających bohatera z niepełnosprawnością oraz pierwotny lęk człowieka przed tym, co 
niepojęte, dziwne, odbiegające od normy. Analizie został poddany również motyw „wiecznego 
dziecka” w odniesieniu do niepełnosprawnych dorosłych, pozbawionych sfery płciowej  
i seksualnej outsiderów, antybohaterów. „Wieczne dzieci” to często postacie bez swojego 
miejsca, „bezdomni”. Ich infantylizacja doprowadza do wykluczenia ze sfery społecznej  
i ekonomicznej dostępnej dorosłym. Rozprawa dotyczy również sposobu prezentacji postaci 
dzieci nie w pełni sprawnych w utworach dla młodych czytelników. Niepełnosprawny protagonista 
ukazywany jest zazwyczaj jako przyjaciel, ktoś bliski; jako inny, ktoś, kogo bardzo trudno 
zrozumieć i obcy, ten, który doświadcza przemocy. W literaturze dziecięcej dominuje społeczny 
model niepełnosprawności a odpowiedź na pytanie, czym jest niepełnosprawność, jawi się jako 
niejednoznaczna, granica między normą a jej brakiem - płynna. Analiza problematyki kreacji 
dziecka z niepełnosprawnością umożliwiła odkrycie nowych powiązań między literaturą  
a edukacją, dlatego rozprawę doceniono ze względu na jej doniosłą rolę dla sfery społecznej, 
propozycję nowego spojrzenia na kanon lekturowy wychowawcy. Autorka podjęła także próbę 
interpretacji motywów „wykluczonych geniuszy” i „mądrych idiotów”, bohaterów z ogromnym 
potencjałem twórczym, którzy muszą sprostać wykluczeniu, by wywalczyć własne miejsce w 
świecie. Ich pojawienie się w utworze zawsze zmienia stan rzeczy – ujawnia niezwykłość 
niepełnosprawności, w konsekwencji to norma ukazywana jest jako „szaleństwo”. Ostatni, 
szczególnie wyróżniony za względu na oryginalne interpretacje utworów, rozdział pracy dotyczy 
literatury faktu. Analizie poddano w nim narracje tworzone przez samych niepełnosprawnych, 
które dają im możliwość mówienia o swojej odmienności i tożsamości. W tym sensie rozprawa 
jest też elementem procesu kontresepizacji. Literacki obraz osoby nie w pełni sprawnej jest 
ambiwalentny – to z jednej strony ktoś, kto potrzebuje pomocy, wsparcia, z drugiej zaś - ktoś, 
kto posiada wyjątkowe umiejętności. W autobiografiach z kolei budowany jest nowoczesny mit 
postaci niezależnej, normalnej, tzw. „zwyklaka”. Literatura tego typu ma charakter 
emancypacyjny. 

Analiza zebranego materiału badawczego pokazuje, że w literaturze pięknej nie brak postaci 
odmieńców, outsiderów i antybohaterów jako symbolicznych przedstawień osób z 
niepełnosprawnością intelektualną lub z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Inny-
niepełnosprawny podważa strukturę świata, prowokuje do dialogu, a jego włączenie w fabułę 
utworu sprawia, że otoczenie odczuwa zmianę, choć nie zawsze jest w stanie ją zrozumieć. 
Literatura współczesna przedstawia niepełnosprawność jako elastyczny konstrukt kulturowy. 
Rozprawa wnosi istotny wkład w stan badań nad kreacją obrazu dziecka oraz literackimi 
strategiami oswajania inności. W szczególny sposób wpisuje się w problematykę społecznej roli 
literatury w przezwyciężaniu uprzedzeń, stereotypów dotyczących osób nie w pełni sprawnych. 

Obrona rozprawy doktorskiej odbyła się 6.10.2020 r. Stopień naukowy doktora autorka uzyskała 
20.10.2020 r. (podmiot doktoryzujący Uniwersytet Wrocławski). Praca została wyróżniona przez 
obie recenzentki, które zwróciły uwagę na jej rolę w rozwoju nauki i kultury polskiej. Rozprawa 
jest przełomowa w kwestii połączenia dwóch dyscyplin literaturoznawstwa i pedagogiki 
specjalnej. Wyznacza program dalszych badań, choć dotyczy wąskiego tematu, pokazuje, jakie 
zmiany zachodzą w literaturze dla młodszych odbiorców. Dowodzi samodzielności badawczej 
autorki, wysokiego poziomu wiedzy teoretycznej, umiejętności prowadzenia krytycznej dyskusji, 
naukowej polemiki. Jej nowatorski charakter polega na podjęciu marginalizowanego dotychczas 
tematu.  
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Załącznik nr 3 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla dr Sylwii Owczarek w dyscyplinie nauki fizyczne. 
 
W 2020 roku Pani dr Sylwia Owczarek obroniła swoją pracę doktorską zatytułowaną „Badanie 
wzrostu ołowiu i indu na powierzchni Si rekonstruowanej indem lub ołowiem" oraz uzyskała 
stopnień naukowy doktora w dyscyplinie nauki fizyczne. Rozprawa doktorska dotyczyła 
zaawansowanych badań składu chemicznego, mechanizmu wzrostu oraz struktury warstw Pb  
i In na powierzchni monokryształu krzemu o orientacji (111) modyfikowanych surfaktantem przy 
zastosowaniu powierzchniowo czułych metod doświadczalnych XPS, AES oraz LEED. Praca 
doktorska wpisuje się w aktualną tematykę badań układów niskowymiarowych dotyczącą 
formowania się uporządkowanych warstw metalicznego adsorbatu na powierzchni 
półprzewodnika mających istotne znaczenie zarówno z poznawczego, jak i aplikacyjnego punktu 
widzenia. Pełne scharakteryzowanie układów metal-półprzewodnik w skali nanometrowej leży 
bowiem u podstaw współczesnej technologii opartej o wiedzy. Materiał badawczy przedstawiony 
w pracy w dużym stopniu charakteryzuje właściwości fizyko-chemiczne ultracienkich warstw In 
i Pb na powierzchni Si(111) bez i z udziałem surfaktantu (Pb, In) w różnych warunkach 
termicznych i dla różnych grubości adsorbatu. W pracy określono strukturę warstw ołowiu i indu, 
morfologię powierzchni oraz rolę surfaktantów w procesie samoorganizacji atomów Pb i In na 
podłożu Si(111), które pełni rolę wzornika determinującego uporządkowanie w dwuwymiarowej 
warstwie adsorbatu. Badania były prowadzone w ramach wewnętrznych projektów badawczych, 
a ich wyniki zostały opublikowane w czasopismach o międzynarodowym obiegu takich jak: 
Surface Science, Journal of Alloys and Compounds, Vacuum oraz Applied Surface Science. 
Ponadto, rezultaty badań były przedstawiane na międzynarodowych konferencjach naukowych 
w formie plakatów i referatów.  

Rozprawa doktorska będąca przedmiotem wniosku zyskała uznanie w oczach recenzentów,  
prof. dr hab. inż. Reginy Paszkiewicz z Politechniki Wrocławskiej oraz prof. dr hab. Ryszarda 
Czajki z Politechniki Poznańskiej, którzy wnioskowali o jej wyróżnienie, co znalazło swoje 
odzwierciedlenie w uchwale nr 24a/2020 Rady Dyscyplin Naukowych Astronomia oraz Nauki 
Fizyczne. Na podstawie rozprawy doktorskiej, recenzji, udokumentowanego dorobku naukowego 
w postaci 11 publikacji oraz rekomendacji prof. dr hab. Marka Szymońskiego z Uniwersytetu 
Jagielońskiego i prof. dr hab. Marka Godlewskiego z Instytutu Fizyki PAN w Warszawie Rada 
Wydziału Fizyki i Astronomii na posiedzeniu w dniu 18.03.2021 pozytywnie zaopiniowała wniosek 
o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów dla dr Sylwii Owczarek za wyróżniającą się 
rozprawę doktorską. 
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Załącznik nr 4 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla dr Kwiryny Proczkowskiej w dyscyplinie językoznawstwo. 
 
Rozprawa doktorska pt. „Sitcom amerykański w układach translacyjnych: Specyfika 
genologiczna jako determinanta strategii tłumaczeniowej” autorstwa dr Kwiryny Proczkowskiej 
poświęcona jest genologicznej charakterystyce sitcomu amerykańskiego jako komunikatu w 
ujęciu translatorycznym. Prezentowane badania wpisują się w paradygmat translatoryki 
antropocentrycznej. Autorka posługuje się terminologią spójną z obranym paradygmatem  
i odwołuje się do kategorii istotnych w tym podejściu, tj. m.in. do zadania, problemu oraz 
strategii tłumaczeniowych. 

Materiał badawczy obejmuje 628 odcinki trzech sitcomów (Friends; The Big Bang Theory; How 
I Met Your Mother), tj. ok. 220 godzin materiału audiowizualnego tworzonego na przestrzeni  
21 lat (1994–2015). Autorka nawiązuje również do innych sitcomów, nieujętych w analizie 
kwantytatywnej, pokazując, że omawiane motywy i/lub zabiegi językowe są obecne także  
w innych serialach należących do badanego gatunku. 

Część teoretyczna rozprawy poświęcona jest założeniom translatoryki antropocentrycznej, 
specyfice translacji audiowizualnej i humoru oraz charakterystyce sitcomu. Powstała w oparciu 
o liczne publikacje polsko-, angielsko-, niemiecko- i hiszpańskojęzyczne z zakresu translatoryki, 
lingwistyki, genologii i medioznawstwa.  

W części empirycznej rozprawy opisane są popularne konwencje gatunkowe realizowane  
w sitcomach, które mogą być źródłem problemów tłumaczeniowych. W tym miejscu następuje 
szczegółowe omówienie zagadnień idiolektów, wspólnot komunikatywnych, języków trzecich, 
piosenek oraz dowcipów wizualnych. Refleksje poczynione na temat natury opisanych konwencji 
pozwalają stwierdzić, co konstytuuje problemy tłumaczeniowe na makro- i mikropoziomie,  
a także jakie kompetencje powinni posiadać tłumacze sitcomów i na co powinni oni zwracać 
uwagę w pracy z materiałem źródłowym. Autorka konfrontuje wybrane przykłady opisanych 
konwencji z ich oficjalnymi tłumaczeniami na język polski (układ translacji lektorskiej) oraz 
niemiecki (układ translacji dubbingowej), wyciągając wnioski na temat stosowanych technik 
tłumaczeniowych. W swoich analizach dużą wagę przypisuje funkcjonalnemu profilowaniu 
procesu tłumaczenia.  

Praca zawiera autorską typologię dowcipów wizualnych zilustrowaną konkretnymi przykładami 
zaczerpniętymi z materiału badawczego. Zwieńczenie badania stanowi oryginalny algorytm 
definiowana strategii tłumaczenia sitcomów w oparciu o cztery wykładniki wyznaczone na 
podstawie analizy specyfiki sitcomów. 

Rozprawa doktorska otrzymała dwie pozytywne recenzje z wnioskiem o wyróżnienie. Recenzenci 
docenili m.in. wysoką erudycję i doskonałą orientację w literaturze przedmiotu autorki, 
umiejętność podejmowania przez nią interesującej naukowej polemiki i formułowania wniosków 
syntetycznych, pionierski charakter przeprowadzonego badania, a także innowacyjne 
zastosowanie metodologii opartej na paradygmacie antropocentrycznym. Autorski algorytm 
definiowania strategii został uznany za cenny merytorycznie. 

Wnioski przedstawione w rozprawie doktorskiej mogą znaleźć zastosowanie w translodydaktyce. 
Wiedza na temat specyfiki genologicznej sitcomów powinna wchodzić w skład kompetencji 
tłumaczy tego gatunku i tym samym wpłynąć na poprawę jakości tłumaczeń. 
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Załącznik nr 5 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla dr Mileny Różyckiej w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 
 
Rozprawa doktorska Pani Mileny Różyckiej „Morfostruktura bloku Gór Bystrzyckich i Orlickich  
w Sudetach Środkowych w świetle ilościowej analizy rzeźby terenu” jest oryginalnym 
opracowaniem w ramach dyscypliny Nauki o Ziemi i Środowisku, reprezentującym geografię 
fizyczną i sytuującym się tematycznie w obrębie geomorfologii tektonicznej. Z punktu widzenia 
metodyczno-warsztatowego mieści się w nurcie badań ilościowych, wykorzystujących 
zaawansowane metody statystycznej obróbki danych i możliwości stwarzane przez Systemy 
Informacji Geograficznej. Ma charakter klasycznego ujęcia monograficznego, które dało autorce 
pełną możliwość zaprezentowania procedur badawczych, ich testowania, opisu ujęć 
alternatywnych oraz wskazania na silne i słabe strony poszczególnych podejść do materiału 
obserwacyjnego. 

Zadaniem autorki była ilościowa, zobiektywizowana analiza rzeźby bloku Gór Bystrzyckich i Gór 
Orlickich w Sudetach Środkowych, dla której materiałem wyjściowym były wysokorozdzielcze 
dane wysokościowe pozyskane z lotniczego skaningu laserowego. Obszar ten, będący 
interesującym przykładem morfostruktury złożonej z przynajmniej kilku dużych bloków 
tektonicznych, był wprawdzie w przeszłości przedmiotem analiz morfostrukturalnych, jednak 
miały one dwie zasadnicze słabości. Po pierwsze, opierały się one na danych wejściowych niskiej 
jakości; po drugie – były ograniczone do polskiej części bloku. Posiadanie wysokorozdzielczych 
danych dla obszarów Polski i Czech, przy równoczesnej dostępności zaawansowanego 
oprogramowania GIS, stworzyło możliwość nowego spojrzenia na problem, w ujęciu 
transgranicznym. W nawiązaniu do obszernej literatury z zakresu geomorfologii tektonicznej 
została postawiona hipoteza robocza, mówiąca że „Formy rzeźby oraz cechy systemu rzecznego 
na obszarze Gór Orlickich i Bystrzyckich rejestrują zapis procesów tektonicznych, a zastosowanie 
metod morfometryczno-statystycznych w ich analizie pozwoli na rozpoznanie przestrzennego 
wzoru młodokenozoicznych ruchów tektonicznych na tym obszarze”.  

W przedłożonej rozprawie autorka w sposób konsekwentny weryfikowała powyższą hipotezę, 
analizując w szczególności następujące aspekty: (a) przestrzenne zróżnicowanie rzeźby terenu 
pod kątem obecności obszarów rejestrujących szczególnie silny sygnał erozyjny, (b) rzeźbę 
progów tektonicznych związanych z uskokami, w tym cechy morfometryczne zlewni założonych 
w obrębie tych progów, (c) spadki podłużne potoków jako szczególne czułe wskaźniki tendencji 
tektonicznych w podłożu, (d) rzeźbę dolin rzecznych. Do kluczowych kwestii należało 
wyizolowanie wpływu czynnika litologicznego (odpornościowego) na cechy rzeźby, tak aby 
uniknąć częstych w geomorfologii tektonicznej nadinterpretacji, wynikających z pominięcia tego 
czynnika lub jego bardzo uproszczonej analizy. W celu jak najbardziej obiektywnej oceny autorka 
wykorzystała różnorodne metody statystyczne, proponując oryginalne rozwiązania metodyczne. 
W odniesieniu do wielu z tych metod rozprawa jest przykładem pionierskiego zastosowania na 
gruncie geomorfologii, a rozprawa dokumentuje samodzielne, zakończone sukcesem 
poszukiwania autorki w tym zakresie.  

Głównymi naukowymi osiągnięciami pracy są: (a) zaproponowanie oryginalnego podejścia do 
ilościowej analizy danych wysokościowych na potrzeby analizy rzeźby regionalnej, wraz ze 
stworzeniem autorskich algorytmów postępowania, (b) pokazanie możliwości i ograniczeń 
interpretacyjnych różnych metod ilościowej analizy danych, (c) uszczegółowienie obrazu 
morfostrukturalnego obszaru badań przez wskazanie podobszarów mniej i bardziej aktywnych, 
różnic wewnątrzregionalnych i nieidentyfikowanych wcześniej stref podwyższonej aktywności 
tektonicznej. W ramach rozprawy autorka wykazała się umiejętnością postawienia problemu, 
krytycznej analizy literatury przedmiotu, krytycznej analizy danych, doboru odpowiednich metod 
postępowania, ostrożnego wnioskowania i wskazania problemów do rozwiązania w przyszłości. 
Nie ma zatem wątpliwości, że rozprawa doktorska Pani Mileny Różyckiej jest oryginalnym 
rozwiązaniem problemu naukowego, a jej autorka spełniła warunki stawiane przed kandydatami 
do stopnia doktora, określone w odpowiednich przepisach Ustawy – Prawo o Szkolnictwie 
Wyższym i Nauce. 

Rozprawa doktorska Pani Mileny Różyckiej spotkała się z uznaniem recenzentów powołanych  
w przewodzie doktorskim (prof. dr hab. Zbigniew Zwoliński – UAM, dr hab. Teresa Brzezińska-
Wójcik, prof. UMCS), których oceny były jednoznacznie pozytywne i kończyły się wnioskiem  
o wyróżnienie rozprawy. Publiczna obrona rozprawy odbyła się w dniu 31 stycznia 2020 r. 
Wniosek o wyróżnienie został jednogłośnie przyjęty przez komisję Rady Dyscypliny Naukowej, 
powołaną do przeprowadzenia przewodu, a następnie przez Radę Dyscypliny Naukowej, wraz  
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z zatwierdzeniem nadania stopnia doktora Nauk o Ziemi i Środowisku, co miało miejsce w dniu 
14 lutego 2020 r. 

Równocześnie należy zaznaczyć, że naukowa aktywność autorki rozprawy nie ograniczała się do 
działań bezpośrednio związanych z przygotowaniem rozprawy. Jej naukowe zainteresowania 
obejmowały również rzeźbę strukturalną, głównie w obszarach płytowych, ruchy masowe i 
geoturystykę, a wspólnym mianownikiem tych zainteresowań jest stosowanie, ilościowych metod 
analizy danych na gruncie geomorfometrii i geostatystyki. Zostały one udokumentowane 
autorstwem lub współautorstwem ponad 20 artykułów naukowych, w tym 12 w czasopismach 
indeksowanych przez Web of Science. Pani Milena Różycka uczestniczyła w kilku realizowanych 
w Zakładzie Geomorfologii projektach badawczych, realizuje też własny projekt Preludium.  
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Załącznik nr 6 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za wyróżniającą się rozprawę doktorską  

dla dr. Jakuba Suchodolskiego w dyscyplinie nauki biologiczne. 
 
Rozprawa doktorska pt.: „Wpływ ergosterolu na aktywność transportera Cdr1 i wybrane 
parametry błony plazmatycznej u Candida albicans” dr. Jakuba Suchodolskiego została 
wyróżniona przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego 
(uchwała nr 67/2020)  na wniosek dwóch recenzentów: prof. dr hab. Joanny Kruszewskiej, 
Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz prof. dr hab. inż. Sławomira Milewskiego, Politechnika 
Gdańska. Wyniki badań przedstawione w pracy doktorskiej niosą ze sobą przede wszystkim 
wartość poznawczą o nieopisanych wcześniej procesach komórkowych związanych  
z lekoopornością patogennych grzybów C. albicans. Dostarczają nowych informacji  
o funkcjonowaniu białka Cdr1 i roli jaką pełni ergosterol w utrzymywaniu prawidłowej struktury 
błony komórkowej. Przeprowadzone badania doprowadziły do zaproponowania  nowych  terapii, 
opracowania nowatorskich form leczenia grzybic przy pomocy nowych kombinacji leków.  

Wyniki badań przedstawione w rozprawie doktorskiej zostały zawarte w czterech pracach 
naukowych z pierwszym autorstwem dr. Jakuba Suchodolskiego  i opublikowane w prestiżowych 
czasopismach - łączny współczynniki wpływu IF=15,5; Punkty MNiSW: 250. Oprócz tego  
dr Suchodolski jest też współautorem dziesięciu innych publikacji naukowych (łączny IF=50,8;  
Cytowania: 122. Indeks Hirscha 6; Punkty MNiSW: 1110). Obecnie jest adiunktem naukowo-
dydaktycznym na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie  kieruje projektem 
Preludium. W przeszłości był kierownikiem i wykonawcą w licznych grantach Młodych 
Naukowców Wydziału Biotechnologii UWr., projektach KNOW, a także wykonawcą w projekcie 
Opus, Demonstrator i grancie POIG.  

Dr Jakub Suchodolski otrzymywał liczne stypendia Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego dla 
najlepszych doktorantów, stypendia projakościowe. Niewątpliwym sukcesem jest tytuł laureata 
w Studenckim Programie Stypendialnym imienia Ludwika Hirszfelda organizowanym przez Urząd 
Marszałkowski Wrocławia oraz  nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019  
w kategorii „Naukowiec przyszłości”. 

Docenienie ogromnego zaangażowania dr. Jakuba Suchodolskiego w badania naukowe oraz 
wysoki poziom rozprawy doktorskiej poprzez przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów byłoby 
dla niego dodatkowym bodźcem do dalszej pracy naukowej i rozwoju. 
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Załącznik nr 7 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr. hab. Wojciecha Burego w dyscyplinie nauki chemiczne. 
 
Zainteresowania naukowe dr. hab. Wojciecha Burego skupiają się wokół zagadnień dotyczących 
projektowania, syntezy, post-syntetycznej modyfikacji i charakteryzacji materiałów porowatych 
(na bazie jonów cynku i cyrkonu) o zdefiniowanej budowie do określonych zastosowań 
sorpcyjnych. Swoje doświadczenie naukowe po doktoracie (2008), dr hab. W. Bury rozwijał  
w jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Stanach Zjednoczonych (Northwestern 
University) w formie 3 letniego stażu naukowego (2011-2014). Od roku 2016 dr hab. W. Bury 
jest adiunktem na Wydziale Chemii UWr, gdzie rozwija tematykę badawczą związaną  
z materiałami porowatymi. 

W ramach przeprowadzonych badań dr hab. W. Bury uzyskał wiele wartościowych wyników, 
nowatorskich w zakresie badań podstawowych. Zaproponował oryginalne podejście do syntezy 
wielu materiałów szkieletowych typu MOF (Metal-Organic Frameworks), jak również badania 
właściwości fizykochemicznych wspomnianych materiałów. Badania te, co godne podkreślenia, 
mają dodatkowo ogromne znaczenie aplikacyjne, wskazując możliwość zastosowań tych 
materiałów m.in. do separacji związków chemicznych lub jako nośniki leków. 

Tematyka badawcza podjęta przez dr. hab. W. Burego jest niezwykle istotna i ważna w między-
narodowym środowisku naukowym o czym świadczy ponadprzeciętny poziom cytowalności prac 
wchodzących w skład cyklu habilitacyjnego (dla przykładu praca „Vapor-Phase Metalation by 
Atomic Layer Deposition in a Metal-Organic Framework” (DOI: 10.1021/ja4050828), uzyskała 
ponad 540 cytowań i osiągnęła status Highly  Cited Paper wg bazy Web of Science (WoS)). 
Należy podkreślić, iż efektywna synteza i modulacja właściwości oraz struktury funkcjonalnych 
materiałów porowatych, od lat stanowi niezwykle atrakcyjny temat wielu czołowych zespołów 
naukowych pracujących w najbardziej prestiżowych ośrodkach akademickich na świecie. Wynika 
to m.in. z zapotrzebowania szeroko rozumianego przemysłu na nowe funkcjonalne materiały 
możliwe do wykorzystania w katalizie, separacji czy przechowywaniu gazów lub jako nośniki 
substancji aktywnych. 

Należy również podkreślić, iż osiągnięcia naukowe przedstawione we wniosku o nadanie stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, zostały bardzo 
pozytywnie i wysoko ocenione przez trzech niezależnych recenzentów (dr hab. A.R. 
Stefankiewicza, prof. UAM, prof. dr hab. M. Mączkę (INTiBS PAN) oraz prof. dr W. J. Rotha (UJ)). 
W przedłożonych recenzjach (stanowiących załączniki do wniosku o nagrodę) wielokrotnie 
podkreślano, iż zaprezentowany cykl habilitacyjny jest pod względem naukowym jednym  
z mocniejszych, a prezentowane osiągnięcia są na najwyższym światowym poziomie.  

 
 
  



10 

Załącznik nr 8 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego  

dla dr hab. Małgorzaty Malkiewicz w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. 
 
Doktor Małgorzata Malkiewicz jest wysokiej klasy specjalistką w dziedzinie palinologii z dobrze 
wykształconym warsztatem badawczym w zakresie wykorzystywania analiz palinologicznych do 
prowadzenia rekonstrukcji paleogeograficznych. Podstawą postępowania habilitacyjnego Pani  
dr Małgorzaty Malkiewicz było osiągnięcie naukowe zatytułowane: "Neoplejstoceńska historia 
zmian klimatu i roślinności w zachodniej Polsce na podstawie analizy osadów jeziornych  
i torfowiskowych", przedstawione w cyklu 5 publikacji z listy JCR.  

Należy podkreślić, że Habilitantka jest jedyną autorką wszystkich prac składających się na 
osiągnięcie naukowe. Zaprezentowana przez Habilitantkę neoplejstoceńska historia zmian 
klimatu i roślinności w zachodniej Polsce, oparta na analizie pyłkowej osadów jeziornych  
i torfowiskowych pięciu zbiorników, stanowi istotny merytoryczny wkład w rozwój nauki, a w 
szczególności paleobotaniki.  

Na uwagę zasługuje również liczny i zróżnicowany dorobek Habilitantki związany z jej 
umiejętnościami współpracy w zespołach interdyscyplinarnych. Habilitantka zajmowała się 
między innymi analizą palinologiczną profili glebowych oraz prowadziła analizy palinologiczne na 
potrzeby archeologii, jak też badania aerobiologiczne. Efektem prac są 143 publikacje, w tym  
24 artykuły w czasopismach z listy JCR, co na poziomie habilitacji uważam za dorobek znaczący. 

Podsumowując, rozprawę habilitacyjną Pani dr Małgorzaty Malkiewicz należy uznać za istotne 
osiągnięcie naukowe, a jej działalność naukową za znakomity przykład interdyscyplinarnej 
współpracy akademickiej.  
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Załącznik nr 9 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla 

dr. hab. Wojciecha Małeckiego w dyscyplinie literaturoznawstwo. 
 
Przedstawione do nagrody osiągnięcie dr. hab. Wojciecha Małeckiego pt. Literackie narracje  
o zwierzętach i ich wpływ na postawy czytelników (na podstawie badań empirycznych) jest 
wynikiem realizacji grantu w Programie Opus (2012/07/B/HS2/02278; 482 170 PLN). Obejmuje 
ono cykl pięciu publikacji: dwóch artykułów w czasopiśmie „Poetics”, według bazy Scopus 
trzeciego najbardziej wpływowego czasopisma literaturoznawczego na świecie (200 pkt.), 
artykułu w czasopiśmie „PLOS One” (100 pkt.), opublikowanej w wydawnictwie Routledge (II 
poziom listy ministerialnej – 300 pkt.) monografii Human Minds and Animal Stories oraz rozdziału 
w pracy zbiorowej opublikowanej przez to samo wydawnictwo (75 pkt.). Przedstawione w tych 
publikacjach wyniki były również prezentowane podczas prestiżowych konferencji i wykładów na 
zaproszenie, w tym na Uniwersytecie Harvarda, Stony Brook University, Uniwersytecie 
Kalifornijskim (Davis), Universidad de Nova de Lisboa, Hebei Normal University (Chiny), 
Uniwersytecie Monachijskim i innych 

Publikacje te zostały bardzo wysoko ocenione przez uznanych badaczy wchodzących w skład 
Komisji Habilitacyjnej, są cytowane w wiodących czasopismach z różnych dziedzin, jedna z nich 
zaledwie po roku doczekała się przekładu (na język chiński), zaś monografia Human Minds and 
Animal Stories – również po roku – nowego wydania w wersji paperback oraz recenzji, w tym w 
najważniejszym czasopiśmie z dziedziny Human-Animal studies „Anthrozoos” (IF1.5). Publikacje 
te przyczyniły się również do powstania nowego pola badawczego nazywanego empiryczną 
ekokrytyką, któremu cykl artykułów poświęciło niedawno wydawane przez Oxford University 
Press wiodące czasopismo z dziedziny humanistyki ekologicznej ISLE: Interdisciplinary Studies 
in Literature and Environment (Volume 27, Issue 2, Spring 2020).  Przedstawione w ramach 
osiągnięcia wyniki znalazły także oddźwięk poza środowiskiem naukowym. Osobne materiały 
poświęciły im PAP, „Gazeta Wyborcza”, „Newsweek,” portale „Psychology Today,” „Booklips”  
i inne, a także rozgłośnie radiowe, w tym Tok FM.  

Ta szeroka recepcja jest wynikiem zarówno podejmowanej w osiągnięciu tematyki, jak i przyjętej 
w nim nowatorskiej perspektywy metodologicznej. Narracjom literackim od dawna przypisywano 
zdolność uwrażliwiania społeczeństwa na potrzeby i cierpienie zwierząt. Głosy takie można było 
spotkać wśród licznych badaczy, a także samych pisarzy, włączając w to klasyków takich jak 
Lew Tołstoj czy Thomas Hardy. W ostatnich latach zaczęły one jednak zyskiwać szczególnie 
szeroki oddźwięk ze względu na rosnące społeczne i naukowe zainteresowanie dobrostanem 
zwierząt oraz wyzwania ekologiczne związane z wymieraniem gatunków. Niestety brakowało 
przy tym solidnych empirycznych danych na temat wpływu narracji literackich na postawy wobec 
zwierząt oraz jego psychologicznych i kulturowych mechanizmów. Przedstawiane do nagrody 
osiągnięcie miało zaradzić temu właśnie brakowi. W tym celu Wojciech Małecki powołał zespół 
naukowy składający się z historyka literatury prof. dr. hab. Marcina Cieńskiego, antropologa 
biologicznego prof. dr. hab. Bogusława Pawłowskiego oraz psychologa społecznego  
dr. hab. Piotra Sorokowskiego, z których pomocą przeprowadził serię piętnastu badań 
eksperymentalnych, obejmujących ponad cztery tysiące badanych oraz narracje reprezentujące 
różne tradycje i gatunki literackie.  

Przyjęta w badaniach nowatorska procedura polegała na zasadzie metodologicznego koła: 
czerpaniu hipotez z nauk humanistycznych sprawdzaniu ich przy użyciu narzędzi 
eksperymentalnych właściwych dla nauk społecznych i przyrodniczych oraz interpretacji danych 
w świetle nauk humanistycznych. Badano nie tylko to, jak duży jest wpływ narracji literackich 
na postawy wobec zwierząt, ale czy wpływ ten przekłada się na zachowanie, czy różni się w 
przypadku fikcji literackiej i literatury faktu, a także czy jest zapośredniczony przez narracyjną 
empatię, osobowość czytelników oraz szereg innych czynników. Uzyskane dane nie tylko 
pokazały realny wymiar wpływu narracji literackich na postawy wobec zwierząt, ale i rzuciły nowe 
światło na zagadnienie moralnego i psychologicznego wpływu literatury w ogóle. Dzięki temu 
projekt wniósł istotny wkład tak do literaturoznawstwa, jak i innych dziedzin, w tym ekokrytyki, 
Human-Animal Studies, a także filozofii i psychologii literatury.  

Podjęte w osiągnięciu wątki są kontynuowane przez dr. hab. Wojciecha Małeckiego we 
współpracy międzynarodowej, obejmującej uznanych uczonych z całego świata (USA, Austria, 
Singapur, Holandia) oraz różnych dziedzin (literaturoznawstwo, socjologia, psychologia, nauki  
o komunikacji). Obecnie dr hab. Wojciech Małecki skupia się na badaniu perswazyjnych efektów 
narracyjnych przedstawień zmian klimatycznych oraz wymierania gatunków. 
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Załącznik nr 10 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów za wysoko 
ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego dla 

dr hab. Agnieszki Sorokowskiej w dyscyplinie psychologia. 
 
Tematem rozprawy habilitacyjnej dr hab. Agnieszki Sorokowskiej był wpływ deprywacji 
wzrokowej na zdolności węchowe oraz na przetwarzanie informacji zmysłowych w kontekście 
społecznym. Jej główne osiągnięcie habilitacyjne obejmowało 6 artykułów opublikowanych w 
międzynarodowych czasopismach naukowych indeksowanych na liście JCR, natomiast jej 
pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze obejmowały 67 dodatkowych prac naukowych, liczne 
nagrody, stypendia i granty. Recenzenci wniosku zgodnie podkreślali wysoką, międzynarodową 
aktywność badawczą autorki i znaczący wkład przedstawionego przez nią osiągnięcia w rozwój 
psychologii, a Rada Naukowa Instytutu Psychologii SWPS jednogłośnie podjęła decyzję o nadaniu 
dr Sorokowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. 

Prace badawcze wchodzące w zakres głównego osiągnięcia dr hab. Sorokowskiej zostały 
podzielone na dwie grupy: serię eksplorującą kompensację węchową oraz serię dotyczącą 
spostrzegania społecznego na podstawie bodźców sensorycznych. Wyniki czterech prac 
dotyczących obszarów zdolności węchowych i pamięci węchowej pokazują, że chociaż brak 
wzroku może być motorem napędowym wielu zmian poznawczych i percepcyjnych, to zdaje się 
nie prowadzić do wyostrzenia zmysłu węchu. Dwie prace stanowiące drugą część osiągnięcia 
uzupełniły dotychczasowy, wąski zakres wiedzy dotyczący percepcji społecznej i deprywacji 
wzrokowej. Osoby niewidome wydają się przywiązywać większą wagę do percepcji słuchowej niż 
osoby widzące, ale uwaga, którą poświęcają bodźcom głosowym, nie przekłada się na wzrost 
trafności w określaniu cech będących przedmiotem badań. Całość rozważań stanowiących trzon 
osiągnięcia habilitacyjnego została dodatkowo osadzona w  ramach szerokiego przeglądu  
i krytycznej analizy istniejącej literatury badawczej. 

Starannie zaplanowane, empiryczne badania dr hab. Sorokowskiej stanowią znaczny wkład  
w rozwój psychologii – wcześniejsza, ograniczona literatura badawcza była pełna kontrowersji, 
ograniczeń i niedopowiedzeń. Przedstawiona seria badań pozwoliła na uzyskanie danych, które 
będą mogły być zastosowane w analizach dotyczących wykorzystywania funkcjonujących 
zmysłów po utracie wzroku. Pozwolą one na lepsze zgłębienie mechanizmów kompensacji 
sensorycznej i ustalenie, jakie elementy przyczyniają się do podwyższenia jej zakresu. Prace dr 
hab. Sorokowskiej już teraz są międzynarodowo cytowane i stymulują dalsze, interdyscyplinarne 
badania naukowe. Przedstawione przez nią dane są też krytycznie istotne w ramach 
projektowania działań mających na celu ułatwienie mobilności i zwiększenie jakości życia osób 
niewidomych w Polsce (100 tysięcy) i na świecie (36 milionów).  

Wysoką  rangę  naukową  mają  również  inne badania naukowe prowadzone przez dr hab. 
Sorokowską. Warto podkreślić, że oprócz prac wchodzących w zakres głównego osiągnięcia, 
kandydatka zaprezentowała we wniosku swój znaczący i interdyscyplinarny dorobek naukowy, 
oceniony przez recenzentów postępowania jako wyróżniający i znacznie wykraczający ponad 
wymagania stawiane wnioskom habilitacyjnym. Jak wspomniano powyżej, jej osiągnięcia 
naukowo-badawcze obejmowały ponad 60 dodatkowych artykułów opublikowanych w 
międzynarodowych czasopismach naukowych znajdujących się w bazie Journal Citation Reports 
(JCR), a sumaryczny impact factor jej publikacji wynosił 204,6. Przed złożeniem wniosku 
habilitacyjnego, dr hab. Sorokowska osiągnęła indeks Hirscha 18, a jej prace były cytowane 
1108 razy (baza Publish and Perish). Na uwagę zasługują również jej wyróżnienia za działalność 
naukową i sukcesy w krajowych konkursach grantowych – przed złożeniem wniosku o wszczęcie 
postępowania habilitacyjnego, dr hab. Sorokowska była kierowniczką 4 grantów Narodowego 
Centrum Nauki i 2 grantów ministerialnych. Na tym etapie kariery naukowej parametry te są 
imponujące i podkreślają znaczące osiągnięcia naukowe dr hab. Sorokowskiej. 

Prace naukowe dr hab. Sorokowskiej cechuje duża kreatywność i nowatorskie podejście do 
klasycznych zagadnień psychologicznych. W swoich analizach umiejętnie łączy perspektywę 
psychologiczną z problematyką innych dziedzin. Wyniki jej badań są publikowane w 
czasopismach naukowych o wysokiej randze, a jakość jej działalności dokumentuje również wiele 
uzyskanych przez nią stypendiów i jej współpraca z naukowcami z wielu jednostek na całym 
świecie. Można podkreślić również ciągłą, wysoką aktywność naukową dr hab. Sorokowskiej – 
od czasu złożenia wniosku habilitacyjnego, w druku ukazało się prawie 30 artykułów naukowych, 
których była autorką i współautorką. W ostatnim konkursie NCN otrzymała też finansowanie w 
konkursie Sonata Bis na swój kolejny projekt. 
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Przedstawione podsumowanie działalności naukowej dr hab. Sorokowskiej zdecydowanie spełnia 
kryterium „wysoko ocenionego osiągnięcia będącego podstawą nadania stopnia doktora 
habilitowanego”, a ona sama jest niewątpliwie wyróżniającym się, młodym naukowcem. Dorobek 
dr hab. Sorokowskiej w pełni uzasadnia wniosek o przyznanie Nagrody za wysoko ocenione 
osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. 
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Załącznik nr 11 
 

Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów  
za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej  

lub działalności wdrożeniowej dla prof. dr. hab. Eugeniusza Zycha. 
 
Prof. dr hab. Eugeniusz Zych jest autorem 7 patentów i ponad 160 publikacji o łącznym 
współczynniku IF > 413; jego indeks Hirscha = 30. Ponadto, jest autorem 3 rozdziałów  
w książkach publikowanych przez American Scientific Publishers (2x) i Nova Science Publishers. 
Koordynował projekt MC-ITN (Marie Curie Initial Training Network) „European Network on 
Luminescent Materials – LUMINET”, 2012-2016. Swoje doniesienia naukowe prezentował na 
ponad 40 wykładach na konferencjach międzynarodowych i na ponad 40 wykładach w 
jednostkach naukowych. Odbył liczne staże i pobyty naukowe na Uniwersytetach w Aveiro 
(stypendium NAWA – Bekker, 8 miesięcy), Palermo (NAWA – Canaletto), Stuttgarcie, Bochum, 
Münster, w Minnesocie, Szanghaju, Utrechcie i Bostonie (3 lata). Wypromował 10 doktorów  
i ponad 30 magistrów. 

Współpracuje z wieloma naukowcami światowej sław, takimi jak: prof. Andries Meijerink  
z Untrecht University, prof. Ioannis Kandaraks z TEI Athens, Greece, prof. Marco Kirm z Tartu 
University, prof. Anja Verena Mudring z Ruhr-Universtiät Bochum a później Iowa State 
University, USA, prof. Shiwei Wang z Shanghai Institute of Ceramics, prof. Pieter Dorenbos z 
Delft University of Technology, prof. Yiquan Wu z Alfred University, USA, prof. Luis Seijo, prof. 
Miroslaw Dramiċanin, prof. Ulrich Kynast, prof. Jorma Höslä, prof. Giorgio Concas, prof. Walter 
Goetz. Współpraca z prof. Goetzem przyniosła opracowanie detektora promieniowania UV dla 
sondy NASA Martian PHOENIX Mission, który był użyty w jej eksperymentach na Marsie. 

Od 2020 pełni funkcję prorektora ds. badań naukowych. W latach 2015-2012 był prodziekanem 
Wydziału Chemii UWr, a od 2009 r. kieruje zespołem badawczym materiałów luminescencyjnych. 

Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień: 2017 – Nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego; 2012 – Srebrny Krzyż Zasługi; od 2017 – członek Komitetu Wykonawczego 
(Executive Committee) Luminescence & Display Materials Division Electrochemical Society.  
W 2020 roku został uhonorowany Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju. 

Tematyka badawcza, jaką zajmuje się prof. Zych, skupia się wokół luminoforów rentgenowskich, 
termometrii lumienscencyjnej, pamięci RTG i optycznej luminoforów do energooszczędnego 
oświetlenia, na luminescencji w diagnostyce medycznej, luminescencyjnych proszkach, spiekach 
ceramicznych, pułapkowaniu energii, foto-, radio- i termo- luminescencji oraz na modelowaniu 
właściwości luminoforów poprzez parametry technologiczne. 

Luminofory to materiały nieorganiczne, których szczególną cechą jest zdolność emitowania 
światła pod wpływem stymulacji zewnętrznej wprowadzającej do układu odpowiedni nadmiar 
energii. Luminofory spotykamy w bardzo wielu zastosowaniach, w nowych technologiach, takich 
jak telewizory, różnego rodzaju wyświetlacze, telefony komórkowe, latarki ledowe. Luminofory 
są niezwykle istotne w diagnostyce medycznej, w której sercem wielu urządzeń jest materiał 
luminescencyjny, czyli luminofor. Jednym z potencjalnych zastosowań przyszłości jest 
diagnostyka połączona z terapią nowotworów, w tym na poziomie pojedynczych komórek lub 
bardzo małych ich skupisk.  

Granaty, którymi również zajmuje się prof. Zych, to grupa związków chemicznych o dużej 
trwałości, odpornych na wysokie temperatury, chemicznie stabilnych, a przy tym w większości 
stosunkowo łatwych do otrzymania. Prof. Zych wprowadza do nich tzw. aktywatory - niewielkie 
ilości pierwiastków chemicznych, które nadają tak wytworzonym luminoforom oczekiwane, 
zaprojektowane właściwości. Pewne ich cechy powodują, że można dostarczać do nich energię 
w postaci promieniowania z zakresu nadfioletu, ale łatwo generowanego, o długości fali około 
270–300 nm. Proste, także miniaturowe, źródła takiego promieniowania są dostępne. Dzięki 
temu docelowo redukowane są koszty. Celem grupy prof. Zycha jest opracowanie luminoforów 
użytecznych do pomiaru temperatury, czyli termometrów luminescencyjnych, trwałych i o dużej 
uniwersalności co do możliwych zastosowań.  

Luminescencyjna technika pomiaru temperatury ma wszelkie szanse odegrać ważną rolę w 
termometrii bezkontaktowej, dziś zdominowanej przez techniki pirometryczne. Grupa  
prof. Zycha udowodniła, że uzupełnienie badań o wcześniej niewykorzystywane przy okazji 
charakteryzowania termometrów luminescencyjnych techniki pomiarowe, np. termo-
luminescencję, pozwala na dużo lepsze zrozumienie ich działania. 

 
 


