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Opinia o dorobku naukowym 

Pani dr Dominiki Lewickiej-Szczebak, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięcia naukowego pt. 

„Zastosowanie technik izotopowych w śledzeniu produkcji i konsumpcji glebowego N2O”, w 

związku z postępowaniem w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego 

  

Podstawa formalna opinii 

Opinia o dorobku naukowym dr Dominiki Lewickiej-Szczebak została sporządzona na podstawie 

pisma dr hab. Macieja Kryzy, prof. UWr, Przewodniczącego Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi 

i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu 

Wrocławskiego (#DWNZKŚ.432.2.2021.AK) z dnia 7 lipca, 2021 roku. 

 

Opiniowany materiał 

Ocena została opracowana w oparciu o nadesłane materiały w formie elektronicznej, wchodzące 

w skład wniosku o nadanie dr Dominice Lewickiej-Szczebak stopnia doktora habilitowanego w 

dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Obejmują one: 

1. Wniosek przewodni i pismo przewodnie; 

2. Kopię Uchwały nr 32/2021 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o Ziemi i Środowisku oraz 

Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu Wrocławskiego 

w sprawie powołania Komisji habilitacyjnej; 

3. Dane wnioskodawcy (zał. 1); 

4. Autoreferat (zał. 2); 

5. Wykaz osiągnięć naukowych albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w rozwój 

określonej dyscypliny (zał. 3); 

6. Kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora (zał. 4); 
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7. Co-authors declaration (zał. 5). 

Podstawowe dane do oceny osiągnięć naukowych dr Dominiki Lewickiej-Szczebak są zawarte w 

Autoreferacie i Wykazie osiągnięć naukowych. Obejmują one: artykuły z bazy Journal Citation 

Reports (JCR) i jedną monografię. Dodatkowo, w skład tych materiałów wchodzą informacje o udziale 

Habilitantki w konferencjach naukowych (w tym w ich komitetach organizacyjnych/naukowych), 

uczestnictwie w projektach badawczych krajowych i zagranicznych, odbytych stażach w instytucjach 

naukowych zagranicznych, recenzjach prac naukowych w czasopismach międzynarodowych i 

projektach naukowych oraz o współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Opiniowane 

materiały z podziałem na osiągnięcia naukowe przed i po uzyskaniu stopnia doktora w 2010 roku, 

zostały przygotowane przez Habilitantkę bardzo starannie i rzetelnie. Zdziwienie może jednak budzić 

niepotrzebne oparcie się na parametrach naukometrycznych z bazy Scopus i Google Scholar a nie z 

częściej stosowanej w naukometrii bazy Web of Science Core Collection. 

  

Wprowadzenie 

Dr Dominika Lewicka-Szczebak ukończyła studia I i II stopnia w Instytucie Nauk Geologicznych 

Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego odpowiednio w 

2004 i 2006 roku. Stopień doktora nauk o Ziemi w dyscyplinie Geologia, Habilitantka uzyskała w 2010 

roku na podstawie rozprawy doktorskiej, pt.: „Analiza izotopowa tlenu i wodoru jako ilościowy 

wskaźnik pochodzenia, ewaporacji, migracji i mieszania wód powierzchniowych i podziemnych rejonu 

złoża węgla brunatnego Konin” (Instytut Nauk Geologicznych UWr). Promotorem pracy był prof. dr 

hab. Mariusz O. Jędrysek, kierownik ówczesnej Pracowni Geologii Izotopowej i Geoekologii tego 

Instytutu. Od 2010 roku pracowała Ona kolejno na stanowiskach: asystenta w ING-UWr (2010–2011), 

głównego wykonawcy w projekcie Niemieckiej Fundacji Naukowej (DFG) w ramach stażu 

postdoktorskiego w Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Braunschweig (2011–2015), 

kierownika grantów DFG w Thünen Institute of Climate-Smart Agriculture, Braunschweig (2015–

2019) i w Centre for Stable Isotope Research and Analysis (KOSI), Georg-August University of 

Göttingen (2019–2020), a od 2020 roku po powrocie z zagranicy pracuje w ING-UWr na stanowisku 

adiunkta badawczego w Zakładzie Geologii Stosowanej, Geochemii i Gospodarki Środowiskiem. 

Obecnie pełni też funkcję kierownika grupy badawczej utworzonej w ramach programu NAWA 

(Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej): „Polskie Powroty”.  

Powyższe, krótkie podsumowanie kolejnych etapów pracy naukowej Pani dr Dominiki Lewickiej-

Szczebak wskazuje na stopniową ewolucję Jej zainteresowań badawczych od zagadnień stricte 

hydrogeochemicznych z wykorzystaniem trwałych izotopów wodoru i tlenu, zawartych w pracy 

doktorskiej, do zagadnień biogeochemicznych i środowiskowych z użyciem trwałych izotopów azotu i 

tlenu, które są przedstawione do oceny w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Podstawowym 



 
3 

problemem badawczym w dorobku naukowym Habilitantki, jest rozpoznanie ścieżek produkcji N2O i 

jego redukcji do N2. Zagadnienie to wymagało interdyscyplinarnego podejścia, wpisując się tym 

samym w aktualne trendy badawcze dotyczące emisji tych gazów z agrosystemów i ich wpływu na 

środowisko przyrodnicze. 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr Dominiki Lewickiej-Szczebak zostało udokumentowane w 

monotematycznym cyklu 7 artykułów, pt.: „Zastosowanie technik izotopowych w śledzeniu produkcji 

i konsumpcji glebowego N2O”, w których Habilitantka jest wiodącym autorem. Artykuły te zostały 

opublikowane w czasopismach z listy JCR (Rapid Communications in Mass Spectrometry, Geochimica 

et Cosmochimica Acta, Biogeosciences, Soil) o sumarycznym IF = 24,9 (900 pkt. według Wykazu 

Czasopism Naukowych MNiSW z 2019 roku). Monotematyczny cykl publikacji jest przykładem dobrze 

opracowanych danych eksperymentalnych o charakterze interdyscyplinarnym. Chociaż wszystkie 

publikacje są wieloautorskie, to wkład Habilitantki jest wyraźny a wiele aspektów Jej badań ma 

istotne znaczenie dla rozwoju metodyki analiz izotopowych i geochemii izotopów trwałych. 

Mimo wieloletnich badań prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych za granicą, obieg 

azotu w środowisku przyrodniczym nie jest do końca rozpoznany, a jego bilans nie jest w dalszym 

ciągu zamknięty, z uwagi na nieznany udział ścieżek biochemicznych w produkcji N2O w trakcie 

procesu denitryfikacji oraz jego redukcji do N2. Nieznajomość mechanizmu tych procesów rzutuje na 

brak możliwości ograniczenia emisji tlenku azotu(I), który jest około 300 razy bardziej efektywnym 

gazem cieplarnianym niż CO2. Obok wymienionych zagrożeń środowiskowych, znaczne zmniejszenie 

puli azotu w agrosystemach na skutek nadmiernej emisji N2O i dodatkowo N2, powoduje też duże 

straty finansowe w rolnictwie. Zminimalizowanie tego problemu wymaga jednak zrozumienia i 

monitorowania procesów biogeochemicznych prowadzących do przemian azotu w glebach. Nie są też 

dostępne techniki analityczne umożliwiające bezpośredni pomiar glebowego N2 i śledzenie przemian 

biogeochemicznych zachodzących w tym elemencie środowiska przyrodniczego. Jedynym 

rozwiązaniem tego problemu jest wykorzystanie analiz izotopów trwałych – azotu i tlenu. 

Różne źródła generowania azotu i procesy fizykochemiczne mają znaczny wpływ na mechanizm i 

współczynniki frakcjonowania izotopowego. Zagadnienia te znalazły swoje odbicie w badaniach 

Habilitantki, w których głównym celem było opracowanie właściwej metody analitycznej oznaczania 

trwałych izotopów azotu i tlenu w N2O, umożliwiającej określenie udziału czterech ścieżek 

mikrobiologicznych generowania tego gazu (bakteryjnej denitryfikacji, nitryfikacyjnej denitryfikacji, 

grzybowej denitryfikacji i denitryfikacji) oraz wyznaczenie stopnia redukcji N2O do N2. Eksperyment 

wykonano z zachowaniem jednoczesnej produkcji i redukcji N2O w różnych warunkach inkubacji: w 

atmosferze wolnej od N2, z dodatkiem azotanu znakowanego 15N i z użyciem acetylenu. Wartości 

15N i 18O związane z procesem redukcji okazały się zależne od warunków eksperymentu – 
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zmiennego wpływu efektów izotopowych na skutek dyfuzji N2O. Z kolei wartości wskaźnika 

izotopowego 15NSP (z ang. site preference) są niezależne od efektów dyfuzji, co stało się podstawą do 

określenia współczynnika frakcjonowania izotopowego η15NSP (ok. –5‰). Charakterystyka efektów 

izotopowych dla różnych warunków eksperymentu została przedstawiona w publikacji: Lewicka-

Szczebak D. et al. 2014. Experimental determinations of isotopic fractionation factors associated with 

N2O production and reduction during denitrification in soils. Geochimica et Cosmochimica Acta 134, 

55-73. Problematyka frakcjonowania izotopowego podczas denitryfikacji była kontynuowana w 

warunkach atmosfery tlenowej, zbliżonych do warunków terenowych (inkubacje gleb w mieszaninie 

He i O2). Metoda ta pozwoliła na bezpośredni pomiar emisji N2O i N2 i określenie współczynników 

frakcjonowania izotopowego dla zmiennego tempa denitryfikacji i zmiennego stosunku produktów 

tego procesu. Habilitantka wykazała też, że efekty izotopowe są wyraźnie niższe w przypadku 

intensywnej redukcji N2O oraz że współczynniki frakcjonowania izotopowego w warunkach 

aerobowych i anaerobowych są do siebie zbliżone (Lewicka-Szczebak D. et al. 2015. Isotope 

fractionation factors controlling isotopocule signatures of soil-emitted N2O produced by 

denitrification processes of various rates. Rapid Communications in Mass Spectrometry 29, 269-282). 

Zakres badań Habilitantki obejmował też zagadnienia frakcjonowania izotopowego tlenu w 

trakcie produkcji N2O (w stosunku do azotanu glebowego i wód glebowych) oraz wymiany izotopowej 

w układzie N2O – H2Ogleb. Wyniki eksperymentu z wykorzystaniem metody znacznika 17O wykazały, że 

bakteryjna denitryfikacja glebowa charakteryzuje się dość stałymi wartościami 18O. Dodatkowo 

Habilitantka stwierdziła też, że wartość 18O-N2O różni się zasadniczo od tej związanej z denitryfikacją 

grzybową. Wyniki tych badań zostały omówione w publikacji: Lewicka-Szczebak D. 2016. Oxygen 

isotope fractionation during N2O production by soil denitrification. Biogeosciences 13, 1129-1144.  

W oparciu o wartości 15NSP i 18O, Habilitantka opracowała nową metodę modelowania (z ang. 

mapping approach), która pozwoliła na jednoczesne określenie udziału N2O pochodzącego z 

denitryfikacji grzybowej oraz zakresu zawartości rezydualnego N2O. Pozwala to więc na określenie 

udziału poszczególnych ścieżek produkcji N2O i stopnia redukcji tego gazu do N2. Metoda ta może być 

także stosowana do gleb o bardziej złożonej dynamice przemian azotu (Lewicka-Szczebak D. et al. 

2017. Quantifying N2O reduction to N2 based on N2O isotopocules - validation with independent 

methods (helium incubation and 15N gas flux method), Biogeosciences 14, 711-732).  

Habilitantka zaproponowała nową metodę analityczną jednoczesnego pomiaru trzech 

izotopologów N2 (14N/14N, 15N/14N, 15N/15N) i 15N2O z wykorzystaniem systemu ciągłego przepływu (z 

ang. continuous-flow system), co pozwala na zmniejszenie czasu przygotowania i analizy próbki oraz 

zmniejszenie korekt obliczeniowych. Metoda ta została przedstawiona w publikacji: Lewicka-Szczebak 

D. et al. 2013. An enhanced technique for automated determination of 15N signatures of N2, (N2+N2O) 

and N2O in gas samples. Rapid Communications in Mass Spectrometry 27, 1548-1558. Habilitantka 

przetestowała metodę 15N gas flux w terenie, stosując różne warianty wprowadzania znacznika 
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izotopowego do inkubowanych gleb. Uzyskane wyniki badań nie wykazały istotnych różnic między 

glebą o nienaruszonej strukturze a glebą homogenizowaną. Wprawdzie nienaruszone profile glebowe 

wykazywały większe zróżnicowanie mierzonych wartości znacznika 15N w azotanie glebowym i w 

emitowanych gazach, ale mogło to być wywołane naturalną zmiennością składu mineralnego i 

chemizmu gleb (Lewicka-Szczebak D., Well R.  2020. The 15N gas-flux method to determine N2 flux: a 

comparison of different tracer addition approaches. Soil 6, 145-152). Z uwagi na wpływ wilgotności 

gleby na dystrybucję znacznika 15N, Habilitantka zastosowała zmodyfikowaną metodę jego mieszania 

przy małej wilgotności a następnie dodania wody na powierzchnię gleby. Poznanie mechanizmów 

frakcjonowania izotopowego w trakcie produkcji N2O, umożliwia określenie stopnia jego redukcji do 

N2 w oparciu o skład izotopowy rezydualnego N2O. Walidacja tej metody analitycznej została 

przeprowadzona z wykorzystaniem znacznika 15N, co umożliwiło pomiar ilości uwalnianego 15N2 (z 

ang. 15N gas flux method).  

Opracowana przez dr Dominikę Lewicką-Szczebak metoda z wykorzystaniem trzech wskaźników 

izotopowych 15N, 18O i 15NSP w N2O wraz z walidacją wyników obliczeń przy użyciu znacznika 15N2 w 

warunkach laboratoryjnych i terenowych ma znaczenie nie tylko teoretyczne, lecz również 

aplikacyjne i mimo pewnych ograniczeń może służyć do oceny wpływu działalności rolniczej na obieg 

azotu w glebach. Kompleksowy model obliczeniowy w oparciu o trzy wymienione wskaźniki 

izotopowe z wykorzystaniem statystyki bajezjańskiej został przedstawiony w artykule: Lewicka-

Szczebak D. et al. 2020. N2O isotope approaches for source partitioning of N2O production and 

estimation of N2O reduction – validation with 15N gas-flux method in laboratory and field studies. 

Biogeosciences 17, 5513-5537. Metoda ta pozwala na oszacowanie udziału czterech ścieżek produkcji 

N2O i stopnia redukcji tego gazu. 

Należy podkreślić współpracę naukową dr Dominiki Lewickiej-Szczebak w trakcie realizacji tych 

badań z wybitnymi specjalistami z zakresu metodyki analiz izotopowych i geochemii izotopów, w tym 

takich badaczy jak: prof. Naohiro Yoshida (Japonia), prof. Sakae Toyoda (Japonia), prof. Nathaniel 

Ostrom (USA), prof. Johan Six (Szwajcaria) i prof. Klaus Butterbach-Bahl (Niemcy).  

 

Ocena dorobku naukowego poza osiągnieciem habilitacyjnym 

Przed uzyskaniem stopnia doktora, Habilitantka opublikowała 5 artykułów w czasopismach z 

bazy JCR, przy czym w dwóch była wiodącym autorem. Artykuły te ukazały się w takich czasopismach, 

jak: Environmental Chemistry Letters, Atmospheric Environment, Applied Geochemistry, Isotopes in 

Environmental and Health Studies i Polish Journal of Environmental Studies. Jej rozwój naukowy po 

uzyskaniu stopnia doktora najlepiej ilustruje 31 publikacji w czasopismach z bazy JCR, w tym tak 

renomowanych (IF  3,92), jak np.: Analytical Chemistry, Environmental Pollution, Soil Biology and 

Biochemistry, Environmental Research, Soil, Geochimica et Cosmochimica Acta, Biogeosciences. Na 

podkreślenie zasługuje też fakt, że żadna z pozostałych publikacji Habilitantki nie ukazała się w 
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płatnych czasopismach lub wydawnictwach typu „predatory journals and publishers”. Łączny Impact 

Factor (IF) tych artykułów wynosi (w nawiasach podano punktację według Wykazu Czasopism 

Naukowych MNiSW z 2019 roku):  

1. Przed uzyskaniem stopnia doktora – 14,3 (380); 

2. Po uzyskaniu stopnia doktora – 100,4 (3130). 

Powyższy dorobek publikatorski dr Dominiki Lewickiej-Szczebak znalazł również swoje 

odzwierciedlenie w parametrach naukometrycznych (według stanu na dzień sporządzenia wniosku 

31.01.2021 r.): Indeks Hirscha 13 i liczba cytowań (bez autocytowań) 524 według bazy Scopus. 

Szczególnie istotny jest ten ostatni parametr, ponieważ świadczy on o uznaniu przez autorów 

krajowych i zagranicznych wartości merytorycznych artykułów naukowych Habilitantki. Na uwagę 

zasługuje też stosunek tych cytowań do ich całkowitej sumy wraz z autocytowaniami (658) wynoszący 

ok. 80%, co w omawianym przypadku obniża wartość Indeksu Hirscha z 15 do 13 według bazy 

Scopus. Jak już wspomniano wcześniej bardziej wiarygodne są parametry naukometryczne 

Habilitantki według bazy Web of Science Core Collection. Według dostępnych przez recenzenta 

danych z dnia 22.07.2021 roku wynoszą one: Liczba publikacji indeksowanych 38, IH = 17 a ilość 

cytowań (bez autocytowań) = 585, co wskazuje na dalszy wzrost parametrów naukometrycznych w 

ciągu ostatnich 6-ściu miesięcy od złożenia wniosku. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora dr Dominika Lewicka-Szczebak była kierownikiem projektu 

„Analiza izotopowa tlenu i wodoru jako ilościowy wskaźnik pochodzenia, ewaporacji, migracji i 

mieszania wód powierzchniowych i podziemnych rejonu złoża węgla brunatnego Konin”, 

współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Dolnośląskiego) oraz współwykonawcą dwóch grantów (bilateralnego z Flandrią i 

MNiSW). Z projektów badawczych realizowanych po 2010 roku, na uwagę zasługuje kierowanie 

grantem DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft Le/3367/1-1) pt.: „Połączone zastosowanie 

naturalnego składu izotopowego i metody znakowania 15N do ilościowej oceny denitryfikacji w 

glebach rolniczych w badaniach terenowych” (2015–2020).  

O systematycznym rozwoju naukowym po uzyskaniu stopnia doktora świadczą też inne formy Jej 

działalności. Była recenzentem 20 artykułów z czasopism z bazy JCR, dwukrotnie recenzentem 

zagranicznych projektów naukowych (external experts Empapostdocs Szwajcaria w 2017 roku i 

Estonian Research Council w 2019 roku), jak również prezentowała wyniki swoich badań na 20 

konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych, w tym 15 konferencjach po uzyskaniu stopnia 

doktora. Dwukrotnie prezentowała wyniki swoich badań na wykładach zaproszonych w Frankfurcie i 

Heidelbergu w 2017 roku. Była też organizatorem i przewodniczącą sesji naukowych EGU (General 

Assembly of European Geoscience Union) w latach 2013, 2014 i 2015. 

W latach 2010 i 2011 była laureatką programu START dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz 

Nauki Polskiej. Za osiągnięcia naukowe w zakresie analiz izotopowych i rozwoju nowych metod 
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badawczych, Habilitantka uzyskała prestiżową nagrodę Niemieckiego Towarzystwa Izotopowego 

(GASIR). Nagroda ta została przyznana na konferencji GASIR w Heidelbergu w 2015 roku, gdzie 

wygłosiła wykład zaproszony. 

 

Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę 

W latach 2006–2011 Habilitantka prowadziła ćwiczenia dla studentów z zakresu geochemii, 

geoekologii, zanieczyszczeń atmosfery i technik izotopowych, limnologii w ING UWr. Dodatkowo, 

prowadziła wykłady popularnonaukowe dla wrocławskich szkół z zakresu gospodarki odpadami. W 

czasie pobytu za granicą sprawowała opiekę nad doktorantami (obecnie doktorami) przy 

eksperymentach i analizach laboratoryjnych, co zostało udokumentowane wspólnymi publikacjami z 

dr Caroline Buchen, dr Leną Rohe i dr Quentinem Schorpp i dr Janem-Reent Köster. 

Dr Dominika Lewicka-Szczebak nie kierowała jednostką organizacyjną w Instytucie Nauk 

Geologicznych UWr z uwagi na 9-cioletnią pracę naukową za granicą. Tym niemniej wiele form 

działalności organizacyjnej Habilitantki przeplata się z Jej działalnością naukową. Do największych Jej 

osiągnięć w tym zakresie zaliczyłbym kierowanie trzema zespołowymi tematami badawczymi, w tym 

projektem zagranicznym Niemieckiej Fundacji Naukowej (DFG), które zostały zakończone wieloma 

publikacjami naukowymi w prestiżowych czasopismach z bazy JCR. Na uwagę zasługuje też 

organizacja/współorganizacja sesji naukowych w ramach konferencji EGU (2013–2015), ASI (2013) i 

ESIR (2009). Dodatkowo, od 2019 roku jest redaktorem tematycznym indeksowanego czasopisma 

Agriculture. 

Nieco gorzej przedstawia się współpraca z otoczeniem społecznym i gospodarczym w kraju po 

uzyskaniu stopnia doktora, co można wytłumaczyć wieloletnim pobytem Habilitantki na stażach 

zagranicznych w dwóch ośrodkach naukowo-badawczych w Niemczech – Thünen Institute for 

Climate-Smart Agriculture (Braunschweig) i Georg-August University of Göttingen oraz w Szwajcarii – 

Laboratory of Atmospheric Chemistry, Ecosystem Fluxes Research Group, Paul Scherrer Institut 

(Villigen). Tym niemniej przed 2010 rokiem Kandydatka wraz z zespołem wykonała dwie ekspertyzy 

dot. różnych aspektów ochrony środowiska dla firmy KWB Konin i Polifarb Cieszyn-Wrocław S.A. 

 

Podsumowanie 

Bardzo wysoko oceniam działalność naukową dr Dominiki Lewickiej-Szczebak, która wpływa na 

parametry naukometryczne w bazie Web of Science Core Collection. Dorobek naukowy Habilitantki 

po uzyskaniu stopnia doktora znacznie przekracza wymagania stawiane w przewodzie habilitacyjnym, 

na który składa się liczba recenzowanych artykułów z bazy JCR, parametry naukometryczne a 

szczególnie liczba cytowań (bez autocytowań), staże zagraniczne, współpraca z renomowanymi 

ośrodkami naukowo-badawczymi oraz kierowanie projektami krajowymi i zagranicznymi. Zdaniem 

recenzenta, uwzględniając specyfikę nauk o Ziemi i interdyscyplinarny charakter tych badań, 
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osiągnięcia te są wystarczające do bardzo pozytywnej oceny dorobku i kwalifikacji naukowych dr 

Dominiki Lewickiej-Szczebak. 

Habilitantka uczestniczy też w życiu naukowym jako świetny organizator i aktywny badacz 

skutecznie pozyskujący środki finansowe na realizację projektów naukowych. Z uwagi na stosunkowo 

młody wiek ma ona bardzo duży potencjał naukowy, który gwarantuje dalszy jego rozwój w 

uprawianej przez nią specjalności. 

Rekapitulując, stwierdzam, że zgodnie z przepisami dotyczącymi nadawania stopnia naukowego 

doktora habilitowanego, przedstawione do mojej oceny materiały stanowią wystarczającą, 

merytoryczną podstawę do ubiegania się przez dr Dominikę Lewicką-Szczebak o stopień naukowy 

doktora habilitowanego. W związku z powyższym wnoszę do Rady Dyscyplin Naukowych Nauki o 

Ziemi i Środowisku oraz Geografia Społeczno-Ekonomiczna i Gospodarka Przestrzenna Uniwersytetu 

Wrocławskiego o procedowanie dalszych etapów postępowania o nadanie Kandydatce stopnia 

naukowego doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i 

środowisku. 

 

 

 

 

 

 

 


