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OCENA DOROBKU NAUKOWEGO DR MONIKI KIJEWSKIEJ 

I JEJ OSIĄGNIĘĆ  W ZWIĄZKU Z POSTĘPOWANIEM

W SPRAWIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILITOWANEGO

Tytuł osiągnięcia naukowego:

„Synteza karbonylowych peptydów oraz glikokoniugatów

i ich selektywna detekcja za pomocą spektrometrii mas”

 

Pani  dr  Monika  Kijewska,  zatrudniona na  Wydziale  Chemii  Uniwersytetu
Wrocławskiego w Zespole Chemii i Stereochemii Peptydów i Białek, Zakład Chemii
Organicznej,   uzyskała  tytuł  zawodowy  magistra chemii  w  2007  roku  kończąc
pięcioletnie  studia  realizowane  w  trybie  indywidualnego  toku  specjalizując  się  w
zakresie  chemii  organicznej  oraz  informatyki  chemicznej  i  przedkładając  pracę
dyplomową  zatytułowaną  „Otrzymanie  nowej  pochodnej  lizyny  przeznaczonej  do
syntezy  na  nośniku  stałym  glikowanych  peptydów”.  W  tym  samym  roku  (2007)
rozpoczęła  studia  doktoranckie,  które  zakończyła  cztery  lata  później  składając
rozprawę  doktorska  zatytułowaną  „Synteza  i  analiza  wybranych  produktów
Amadoriego” i otrzymując tytuł doktora nauk chemicznych. Podkreślić tutaj można
fakt, iż praca doktorska pani doktor Moniki Kijewskiej została wyróżniona przez Radę
Wydziału Chemii, a promotorem pracy był pan prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk.
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Ocena dorobku naukowo-badawczego

Ogólny  dorobek  publikacyjny  Habilitantki jest  liczbowo  poprawny.  Liczba
wszystkich publikacji wynosi  29 (o ile w chwili pisania recenzji dr  M. Kijewska nie
opublikuje kolejnej pracy),  całkowita liczba ich cytowań to 259 (w dniu  10.03.2022
wg  bazy  SCOPUS)  oraz  221  bez  autocytowań,  co  w  efekcie  składa  się  na  indeks
Hirscha równy 9.  Wskaźniki bibliometryczne są wg mojej opinii przyzwoite i lokują
się  na  poziomie  średnim.  Praca  naukowa  Pani dr  M.  Kijewskiej w  zakresie
przedstawionego spójnego cyklu zatytułowanego „Synteza karbonylowych peptydów
oraz  glikokoniugatów  i  ich  selektywna  detekcja  za  pomocą  spektrometrii  mas”
zaprezentowana  w  jednotematycznym  cyklu  publikacji  jest  udokumentowana  w
postaci  8  publikacji  opublikowanych  w  ciągu  niespełna  7 lat,  co  daje  przeciętnie
publikację rocznie.  W  5 z  tych  publikacji  dr  M.  Kijewska jest  pierwszym
współautorem, a w 7 z nich autorem korespondencyjnym. Sumaryczny współczynnik
oddziaływania tych publikacji wynosi  IF = 34,7 (z roku publikowania pracy, co daje
średnią  wartość  IF  przypadającą  na  jedną publikację  około  4,3).  Uważam  to  za
dobre osiągnięcie. 

 

Cykl  prac będących podstawą opracowania  naukowego oceniam pozytywnie.
Cały  materiał  jest  przygotowany niezwykle  starannie,  rysunki  są  czytelne,  świetnie
graficznie wykończone, tabele przejrzyste –  to wszystko powoduje, iż przedstawiony
materiał  czyta  się  bardzo  dobrze. Z  dużym  zainteresowaniem  zapoznałam  się  z
zaprezentowanymi przez Autorkę wynikami doceniając  jej zarówno pozytywne, jak i
krytyczne  podejście  do  prezentowanych  zagadnień.  Dodatkowo  wysoko  oceniam
interdyscyplinarny charakter pracy badawczej popartej teoretycznymi rozważaniami.
Badania  zaprezentowane  w  pracach  stanowiących  podstawę  wniosku  o
przeprowadzenie  postępowania  habilitacyjnego   można umiejscowić  na pograniczu
chemii organicznej i chemii analitycznej (spektrometrii mas).  Aplikacyjny charakter
osiągnięć podnosi walor i znaczenie uzyskanych wyników.

Analiza przedstawionego cyklu 

Skuteczne  narzędziem  do  analizy  oraz  identyfikacji  nowych  biomarkerów
chorobowych  staje  się  otrzymanie  czystych  analitycznie  peptydów  zawierających
produkty utleniania białek, w połączeniu z metodą selektywnego wzbogacenia próbki
tylko  w  pożądane  związki.  Opracowanie metody  otrzymywania  niebiałkowego
aminokwasu  będącego  Fmoc  pochodną  utlenionej  treoniny  i  zastosowanie go  w
syntezie  karbonylowych  peptydów  na  nośniku  stałym,  przedstawione  i  opisane  w
materiale zaprezentowanym w publikacji H1, jest ewidentnym dowodem na włączenie
się pani dr M. Kijewskiej  w nurt tych badań, kontynuacją których jest opracowanie i
zoptymalizowanie procedury syntezy  peptydów  zawierających  pochodną
semialdehydu  aminoadypinowego  przedstawione  w  publikacji  H2.  Publikacja  ta
stanowi doniesienie o zastosowaniu pochodnej semialdehydu aminoadypinowego w
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syntezie peptydów na nośniku stałym. Na tym etapie swojej kariery naukowej pani M.
Kijewska wykazała się znajomością technik ESI-MS, ESI-MS/MS oraz LC-MS, a także
NMR i 2D NMR. Uzyskane wyniki wskazują, że peptydy zawierające aminoadypinową
pochodną semialdehydu są reaktywne w warunkach kwasowych i mają tendencję do
ulegania  reakcjom  ubocznym.  Otwiera  to  zupełnie  nowe  perspektywy  w  analizie
biomarkerów w hydrolizatach utlenionych (karbonylowych) białek, gdyż związki te nie
były wcześniej opisane w literaturze.

Z kolei opracowanie nowej funkcjonalizowanej żywicy zawierającej pochodną
hydroksyloaminy pozwoliło na zastosowanie do selektywnego wzbogacania próbki w
związki  zawierające  ugrupowanie  karbonylowe,  co  zostało  zaprezentowane w
publikacji  H3.  Tożsamość  oraz czystość otrzymanych peptydów potwierdzana była
przy  zastosowaniu  technik  ESI-MS,  ESI-MS/MS  oraz  HPLC  i NMR.  W  analizie
ilościowej  do  przygotowania  krzywej  kalibracyjnej  oraz  optymalizacji  warunków
detekcji MRM  stosowane  były  odpowiednie  czyste analitycznie  wzorce  i  wzorce
znakowane izotopowo.  Co  więcej  pokuszono  się  o  przeprowadzenie oznaczeń  w
certyfikowanym laboratorium analitycznym.  Dobra korelacja oznaczeń potwierdziła
użyteczność opracowanej metody. 

Kolejnym  opisanym  imponującym  materiałem  są  badania  pani  Kijewskiej
dotyczące  opracowania  metody  identyfikacji  glikowanych  peptydów  w  krystalinie
soczewki oka  in vivo.  Odpadowy materiał biologiczny został dostarczony w ramach
podjętej  współpracy  z  kliniką  Lexum we  Wrocławiu,  powadzone  badania  zostały
pozytywnie zweryfikowane przez Komisję Bioetyki przy Dolnośląskiej Izbie Lekarskiej
we Wrocławiu. Otrzymane wyniki porównane zostały ze zidentyfikowanymi miejscami
podatnymi  na  glikację  w  α-krystalinie  w  warunkach  in  vitro,  a  zebrany  materiał
opublikowano w postaci publikacji H4. Kluczowym etapem przeprowadzonych badań
było  zoptymalizowanie  procedury  przygotowania  próbki,  w  celu  uzyskania  jak
najlepszego  pokrycia  sekwencji  krystaliny  oraz  identyfikacji  jak  największej  liczby
glikowanych peptydów. W pracy wykazano przydatność techniki LC-MS w połączeniu
ze  znakowaniem  izotopowym i  wzorcami  syntetycznych  glikowanych  peptydów do
analizy modyfikacji potranslacyjnych w materiale biologicznym i regioselektywności
glikacji. Kolejnym osiągnięciem pani dr M. Kijewskiej jest opracowanie nowej żywicy
funkcjonalizowanej  kwasem  4-karboksyfenyloboronowym  i  zastosowanie  jej  do
selektywnego wychwytywania deoksyfruktozylowanych peptydów znajdujących się w
złożonej  mieszaninie  innych peptydów.  To osiągnięcie  omówione jest  w publikacji
H5.  Celem  podjętej  tematyki  badań  było  opracowanie  nowego  podłoża
funkcjonalizowanego  dwoma  ugrupowaniami  kwasu  4-karboksyfenyloboronowego,
które  zostało  zastosowane  do  selektywnego  wyłapywania  glikowanych  peptydów z
próbek biologicznych, a – co warto podkreślić - badania były prowadzone w ramach
międzynarodowej współpracy z naukowcami z Uniwersytetu we Florencji, gdzie pani
dr Monika Kijewska miała okazję odbycia stażu naukowego w 2019. 

W  dalszych  badaniach,  wykorzystując  silne  powinowactwo  kwasów
fenyloboronowych  do  ugrupowania  cis-diolowego  w  deoksyfruktozie  pani  dr  M.
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Kijewska zbadała wewnątrzcząsteczkowe oddziaływanie tych modyfikacji i ich wpływ
na tworzenie  struktur  drugorzędowych w peptydach.   W tym celu zaprojektowane
zostały  i  zsyntezowane  analogi  sekwencji  peptydowych  o  strukturze  amfipatycznej
posiadające  unikatowe  właściwości  tworzenia  struktury  helikalnej  w  środowisku
wodnym,  która  pozwala  na  zaobserwowanie  wzrostu  lub  spadku  przed  reakcją  z
funkcjonalizowaną żywicą.  Badania te  doczekały  się  finalizacji  w postaci  publikacji
H6. Z kolei opracowana alternatywna metoda do selektywnego zagęszczania próbki
glikokoniugatów  w  oparciu  o  bezpośrednią  selektywną  detekcję  związków
zawierających ugrupowania cis-diolowe umożliwiła badania cukrów, oligosacharydów
oraz  glikowanych  peptydów  z  wykorzystaniem  znaczników  zawierających
czwartorzędową  sól  amoniową  i  pochodną  kwasu  fenyloboronowego  za  użyciem
spektrometrii  mas.  To  osiągnięcie  zaprezentowane  zostało  w  publikacji  H7.
Wykorzystując  opracowaną   metodę  selektywnej  detekcji  i  analizy  modelowych
glikowanych peptydów opartą na tworzeniu kompleksów z boranami w połączeniu ze
spektrometrią  mas  wprowadzone  nowe  rozwiązania  umożliwiły  pani  Kijewskiej
analizę  śladowych  ilości  glikowanych  peptydów  oraz  cukrów  i  oligosacharydów,
których wcześniej za pomocą spektrometrii mas w trybie analizy jonów dodatnich nie
można było badać. 

Z kolei wpływ wprowadzonej do peptydu czwartorzędowej soli amoniowej na
czułość  detekcji  oraz  fragmentację  peptydu wykazała  pani  doktor  M.  Kijewskiej  w
pracy  H8.  Zaproponowana  metoda  selektywnej  detekcji,  z  zastosowaniem
opracowanych  znaczników,  niesie  ogromne  korzyści,  to  jest  pozwala  analizować
związki nie ulegające protonowamiu (dotychczas nie analizowane z użyciem techniki
MS w trybie jonów dodatnio naładowanych, np. cukry), pozwala analizować śladowe
ilości  słabo  podatnych  na  jonizację  glikowanych  peptydów  oraz  stabilizuje  resztę
heksozy, umożliwia sekwencjonowanie i zlokalizowanie miejsca modyfikacji. Ponadto
analiza porównawcza widm zarejestrowanych przed i po dodaniu znacznika w trakcie
pomiaru z użyciem techniki ESI-MS pozwala jednoznacznie zidentyfikować produkty
Amadoriego, bowiem sygnały im odpowiadające będą przesunięte na widmie MS o
określoną wartość m/z odpowiadającą wprowadzonej masie znacznika.

Reasumując,  Autorka  rozprawy habilitacyjnej przedstawiła opracowanie
metody syntezy dwóch funkcjonalizowanych żywic, które zawierają pochodną kwasu
fenyloboronowego  oraz  pochodną  hydroksyloaminy.  Zastosowane  do  selektywnego
wiązania  peptydów zawierających  nieenzymatyczne  modyfikacja  po-translacyjne,  w
tym  ugrupowanie  karbonylowe  lub  deoksyfruktozylolizynę  (produkty  Amadoriego)
pozwoliły  dzięki  unikatowym  właściwościom  kwasów  fenyloboronowych  do
utworzenia  odwracalnego  w  środowisku  kwaśnym  wiązania  kowalencyjnego  ze
związkami  zawierającymi  ugrupowanie  cis-diolowe.  Pani  dr  Monika  Kijewska
wykazała istotne różnice w trakcie analizy oddziaływań międzycząsteczkowych oraz
wewnątrzcząsteczkowych  między  pochodną  kwasu  fenyloboronowego  a  resztą
deoksyfruktozy.

4



Do najważniejszych osiągnięć, przedstawionych w cyklu spójnych tematycznie
ośmiu prac należy uznać:

• opracowanie metody syntezy niebiałkowego aminokwasu będącego utlenioną 
pochodną treoniny oraz zastosowanie tegoż aminokwasu w syntezie 
karbonylowych peptydów na nośniku stałym zgodnie ze strategią Fmoc 
(osiągnięcie zaprezentowane w publikacji H1)

• opracowanie metody syntezy peptydów zawierających pochodną semi-
aldehydu aminoadypinowego (osiągnięcie zaprezentowane w publikacji H2)

• opracowanie metody syntezy funkcjonalizowanej żywicy zawierającej pochodną
hydroksyloaminy i zastosowanie jej do chemo-selektywnego wiązania 
karbonylowych peptydów oraz pochodnych testosteronu w próbkach 
biologicznych (osiągnięcie zaprezentowane w publikacji H3)

• opracowanie metody analizy glikowanych in vivo peptydów w krystalinie 
soczewki oka z użyciem techniki LC-MS (osiągnięcie zaprezentowane w 
publikacji H4)

• opracowanie metody syntezy żywicy funkcjonalizowanej dwoma jednostkami 
kwasu fenyloboronowego oraz optymalizacja procedury selektywnego wiązania 
glikowanych peptydów w próbkach biologicznych (osiągnięcie zaprezentowane 
w publikacji H5)

• opracowanie metody syntezy peptydów zawierających w jednej cząsteczce 
deoksyfrutozylolizynę oraz pochodną kwasu fenyloboronowego (osiągnięcie 
zaprezentowane w publikacji H6)

• badanie wpływu oddziaływań wewnątrzcząsteczkowych w peptydowych 
produktach przegrupowania Amadoriego zawierających w różnych pozycjach 
łańcucha peptydowego pochodne kwasu fenyloboronowego na tworzenie 
struktury drugorzędowej α-helisy oraz jej stabilność z użyciem techniki CD 
oraz NMR (osiągnięcie zaprezentowane w publikacji H6)

• opracowanie metody syntezy znaczników jonizacyjnych zawierających 
czwartorzędową sól amoniową oraz pochodną kwasu fenyloboronowego do 
selektywnej detekcji cukrów oraz glikokoniugatów z użyciem techniki 
spektrometrii mas (osiągnięcie zaprezentowane w publikacji H7)

• badanie możliwości detekcji peptydów derywatyzowanych czwartorzędową solą
amoniową oraz jego niemodyfikowanych analogów, porównanie ścieżek 
fragmentacji peptydów derywatyzowanych na C- lub N-końcu oraz 
glikokoniugatów zawierających trwały ładunek dodatni zlokalizowany na 
reszcie cukrowej (osiągnięcia zaprezentowane w publikacjach H7 i H8)

Podsumowując mogę stwierdzić,  że  cel,  jaki  postawiła  sobie  Pani  dr  inż.
Monika Kijewska w postaci opracowania metody syntezy dwóch funkcjonalizowanych
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żywic  zawierających  pochodną  kwasu  fenyloboronowego  oraz  pochodną
hydroksyloaminy  i  zastosowanie  ich  do  selektywnego  wiązania  peptydów
zawierających  nieenzymatyczne  modyfikacje,  w tym ugrupowanie  karbonylowe  lub
deoksyfruktozylolizynę  (produkty  Amadoriego)  wraz  ze  zbadaniem  wpływu
oddziaływań  wewnątrzcząsteczkowych  w peptydowych  produktach  przegrupowania
Amadoriego  zawierających  w  różnych  pozycjach  łańcucha  peptydowego  pochodne
kwasu  fenyloboronowego,  na  tworzenie  struktury  drugorzędowej  peptydu  i  jej
stabilność  został  osiągnięty.  Hipotezy  postawione  przez  panią  Kijewską  zostały
potwierdzone  eksperymentalnie,  co  udowodniło  ich słuszność.  Przedstawione
osiągnięcia  dowodzą,  że  dr  M.  Kijewska znakomicie  opanowała  warsztat
współczesnych technik syntezy i analizy oraz potrafi twórczo aplikować te metody do
ważnych problemów chemicznych.  

Zwykle  w  pracach  habilitacyjnych  poszukuje  się  wkładu  Habilitanta  do
dziedziny.  Po  zapoznaniu  się  z  cyklem  publikacji  habilitacyjnych  dr  Kijewskiej z
satysfakcją  stwierdzam,  że  Jej prace  mają  ewidentne  elementy  nowatorskie  i
poszerzają  dotychczasową  wiedzę.  Pomysłowe  i  różnorakie  aplikacje  połączone  z
dogłębną  analizą  teoretyczną  problemów  są  moim  zdaniem  główną  wartością
przedstawionego  cyklu  publikacji.  Warunek  ważnego  i  zauważalnego  wkładu  do
chemii przez dr  Kijewską został moim skromnym zdaniem spełniony.

Chociaż  publikacje  są  wieloautorskie,  nie  mniej  jednak  udział  Pani dr  M.
Kijewskiej jest znaczący: jest pomysłodawcą badań i twórcą hipotezy badawczej, brała
udział w opracowaniu metod syntezy i ich przeprowadzeniu, odpowiadała za  analizę
technikami HPLC  i  MS,  zbierała  i opracowywała  dane  eksperymentalne,  a  także
przygotowywała manuskrypt i odpowiedzi na recenzje, co oznacza,  że brała czynny
udział właściwie na każdym etapie powstawania publikacji. W dokumentacji znajdują
się  stosowne  oświadczenia  współautorów  precyzujące  ich  rolę  w  powstawaniu
poszczególnych publikacji. Dane te nie wzbudziły moich wątpliwości co do wiodącego
wkładu Habilitantki w powstawanie publikacji. 

Ocena pozostałego dorobku naukowo-badawczego

Działalność naukowa Pani dr M. Kijewskiej przyczyniła się do wzrostu dorobku
naukowego  Wydziału  Chemii  Uniwersytetu  Wrocławskiego,  w  którym  jest
zatrudniona i jednocześnie udowodniła, że Habilitantka  potrafiła znaleźć swój obszar
tematyczny  w  zakresie  badań  naukowych.  Listę  publikacji  Habilitantki uzupełnia
szereg  innych publikacji  (konkretnie 12 po doktoracie, a nie wchodzących w skład
prezentowanego  cyklu),  kilka  wystąpień  (referatów,  komunikatów  oraz  posterów)
zaprezentowanych na konferencjach krajowych i międzynarodowych.
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Przedstawiony  plan  dalszych  prac  badawczych  dr  M.  Kijewskiej
ukierunkowanych na modyfikację łańcucha bocznego reszty  lizyny w peptydach za
pomocą  laktozy  i   wykorzystanie opracowanej metody  oczyszczania  na  żywicy
funkcjonalizowanej kwasem fenyloboronowym laktozylowanych peptydów,  po czym
wykorzystanie  otrzymanych związków  do  oznaczania  jakościowego  i  ilościowego
laktozylowanych  peptydów  w  żywności  uważam  za  jasny  i  klarowny.  W  moim
przekonaniu  ten  element  w  przedstawionych  materiałach  jest  istotny,  ponieważ
świadczy  wymownie  o  dobrym  przygotowaniu  Habilitantki do  samodzielnej  pracy
naukowej. 

Wystąpienia na krajowych lub międzynarodowych konferencjach naukowych

Z informacji  o  wystąpieniach  na  krajowych  lub  międzynarodowych
konferencjach naukowych pani M. Kijewskiej wynika, iż brała ona czynny udział w 4
prezentacjach ustnych w języku angielskim (Wojanów, Władysławo, Kudowa-Zdrój i
Sofia-Bułgaria),  6  razy  prezentowała  poster  na  konferencjach  przede  wszystkim
krajowych i raz w Irlandii. Nie dopatrzyłam się wykładu na zaproszenie czy wykładu
plenarnego,  ale  uważam,  iż  jest  to  usprawiedliwione  –  taka  aktywność  zwykle
przypisywana  jest  pracownikom  samodzielnym.  Już  teraz  rekomenduję,  aby  Pani
Monika pomyślała o tego rodzaju aktywności w przyszłości.

Współpraca krajowa i między narodowa

Oceniając  aktywność  pani  dr  M.  Kijewskiej  w  aspekcie  współpracy
międzynarodowej  z  zainteresowaniem  zapoznałam  się  z  efektami:  wyjazd  stażowy
(niestety  bardzo  krótki)  na  Uniwersytet  we  Florencji  zaowocował  publikacją,
realizacją  pracy  dyplomowej  magisterskiej  i  badaniami  prowadzonymi  w  ramach
projektu  badawczego.  Pani  Kijewska  zapoczątkowała  i  kontynuuje  współpracę
naukową  z  Uniwersytetem  Nauki  i  Techniki  Króla  Abdullaha  (Biological  and
Environmental Sciences and Engineering Division (BESE), King Abdullah University
of Science and Technology (KAUST), Saudi Arabia). Pani Kijewska także współpracuje
z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wspólne badania przyczyniają się do
opublikowania wspólnych publikacji. 

Aktywność  pani  dr  M.  Kijewskiej  na  polu  współpracy  krajowej  i
międzynarodowej  uważam  za  dobrą.  Przekonana  jestem,  że  w  przyszłości  pani
Kijewska  rozszerzy  ten  aspekt  swojej  działalności,  albowiem  jest  on  w  obecnych
czasach niezwykle istotnym.
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Działalność w pracach zespołów badawczych realizujących projekty

Dotychczas,  pani  Monika  Kijewska  była  kierownikiem  projektu  SONATA
przyznanego  przez  Narodowe  Centrum  Nauki,  głównym  wykonawcą  grantu
promotorskiego przyznanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz
dwóch  projektów  dla  młodych  naukowców  przyznawanych  przez  Uniwersytet
Wrocławski. Dodatkowo była wykonawcą w dwóch projektach OPUS finansowanych
ze środków Narodowego Centrum Nauki. 

Ten więc rodzaj działalności pani Kijewskiej uważam za dobry i liczę, że będzie
dalej kontynuowany.

Ocena działalności dydaktycznej

Dorobek  dydaktyczny  pani  dr  inż.  M.  Kijewskiej jest  bardzo  dobry.
Habilitantka - w ramach działalności dydaktycznej – prowadzi wiele różnorakich pod
względem tematycznym, jaki i rodzaju, zajęć. Pozwolę sobie wymienić w tym miejscu
nazwy  przedmiotów,  w  ramach  których  pani  Monika  prowadziła  zajęcia:  Chemia
organiczna,  Metody  fizykochemiczne  w  diagnostyce  medycznej  i  chemii  leków,
laboratorium  z  wysokosprawnej  chromatografii  cieczowej,  Physicochemical
Methods in Biology – laboratorium z wysokosprawnej  chromatografii  cieczowej,
Organic  chemistry  –  laboratorium  i  seminarium,  Modyfikacja  Chemiczna  w
analizie  związków  organicznych,  Wysokosprawna  chromatografia  cieczowa,
Biochromatografia,  Surowce  farmaceutyczne  pochodzenia  naturalnego,
Współczesne  metody  chromatograficzne,  Metody  chromatograficzne  w  analityce
chemicznej. Także pod kątem liczby godzin dydaktycznych pani Monika Kijewska jest
osobą godną podziwu: pomimo realizowania prac naukowych liczba prowadzonych
zajęć dydaktycznych systematycznie wzrasta. Także opieka nad dzieckiem (dziećmi?)
nie wpłynęła negatywnie (hamująco) na osiągnięcia pani Kijewskiej. Dobre łączenie
obowiązków  rodzicielskich  i  pracy  naukowej  oraz dydaktycznej  nie  jest  łatwym
zadaniem.

Dotychczas  pani  Monika  była  promotorem  pomocniczym  jednej  rozprawy
doktorskiej, która nota bene została wyróżniona. Była także promotorem sześciu prac
magisterskich  i  sześciu  prac  licencjackich,  z  których  jedna otrzymała  II  miejsce  w
Konkursie  Prac  Dyplomowych  na  Wydziale  Chemii  Uniwersytetu  Wrocławskiego.
Dodatkowo,  pani  Monika  Kijewska  była  opiekunem  naukowym  czterech  prac
magisterskich oraz opiekunem pracy magisterskiej studentki Erasmus z Uniwersytetu
we Florencji. 

Uważam  działalność dydaktyczną pani  dr  Moniki  Kijewskiej  za  godną
wyróżnienia.
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Ocena działalności organizacyjnej

Działalność organizacyjna pani dr M. Kijewskiej jest skupiona na popularyzacji
nauki  wśród  najmłodszych,  tj.  opracowaniu oraz  przeprowadzeniu autorskich
warsztatów  „Chemia  dla  krasnoludków”  dla  przedszkolaków  w  ramach
Dolnośląskiego  Festiwalu  Nauki,  udziale w  projekcie  „Uniwersytet  w  Szkole”;
przeprowadzeniu pokazów dla przedszkolaków w Bystrzycy Kłodzkiej, we Wrocławiu i
w Jankowie Przygodzkim. 

Działalność organizacyjną pani  dr  Moniki  Kijewskiej  na  forum  Wydziału
Chemii UWr uważam za skromną, choć akceptowalną. Liczę, że pani Kijewska będzie
miała wkrótce okazję do wykazania się swoimi umiejętnościami organizacyjnymi.

Za to na uwagę zasługuje fakt, iż pani dr M. Kijewska jestem członkiem trzech
towarzystw  naukowych:  Stowarzyszenia Inżynierów  i  Techników  Przemysłu
Chemicznego  (członek od 2014),  European Peptide Society  (członek od 2012) oraz
Polskiego Towarzystwa Spektrometrii Mas (członek od 2010).

Ponadto,  pani  dr  Kijewska  była  członkiem komitetu  organizacyjnego  dwóch
konferencji naukowych o zasięgu międzynarodowym: 5th Conference of Polish Mass
Spectrometry  Society  (Sobótka,  2016)  oraz  4th  Conference  of  Polish  Mass
Spectrometry Society (Trzebnica, 2014). 

Podsumowując  uważam,  że  działalność organizacyjna pani  dr  Moniki
Kijewskiej jest bardzo dobra.

Ocena pozostałej działalności 

Z uznaniem zapoznałam się z bogatą listą czasopism, dla których pani dr  M.
Kijewska  dokonywała  recenzji  manuskryptów  nadsyłanych  do  publikacji  (Amino
Acids,  Biomedicines,  Biomolecules,  Bioscience  Reports,  Current  Analytical
Chemistry, International Journal of Molecular Sciences, Journal of Food Science,
Journal  of  Molecular  Structure,  Molecules,  Pharmaceutical  Research,
Pharmaceuticals, SpringerPlus, Scientific Reports, Trends in Analytical Chemistry) -
łącznie wykonała już 20 recenzji dla renomowanych czasopism. Doceniam taki ogrom
pracy,  jaki  Habilitantka  musiała  wykonać  podejmując  się  recenzowania
manuskryptów publikacji.  
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Wniosek końcowy

Uważam,  że  dr  Monika  Kijewska wykazała  umiejętności  na  polu  stawiania
hipotez  naukowych,  ich  planowania,  realizacji,  eksperymentalnej  weryfikacji,
obliczania i raportowania. Badania podjęte i rozwijane przez Habilitantkę wzbogaciły
wiedzę  naukową  na  temat  syntezy  karbonylowych peptydów oraz  glikokoniugatów
wraz z ich selektywną detekcją z użyciem spektrometrii mas. Jej dojrzałość naukowa
stanowi dobrą podstawę do rozwijania dalszej,  samodzielnej działalności naukowej.
Wykazywane osiągnięcia spełniają  wg mojej opinii  ustawowe wymagania  (podstawą
prawną  oceny  osiągnięć  naukowych  Kandydatki  ubiegającej się  o  stopień  doktora
habilitowanego  jest  art.  221  ust.  8  Ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  r.  –  Prawo  o
szkolnictwie  wyższym i  nauce,  t.j.:  Dz.U.  z  2021  poz.  478,  a  w zakresie  kryteriów
branych  pod  uwagę  –  art.  219  ust.  1  pkt  2  wspomnianej  ustawy).  Przedstawione
osiągnięcia  naukowe pani  Kijewskiej  stanowią  znaczny  wkład w rozwój  dyscypliny
nauki  chemiczne.  Osiągnięcie  jest  cyklem  powiązanych  tematycznie  artykułów
naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych (po otrzymaniu doktoratu).
Pani Kijewska wykazuje się aktywnością naukową realizowaną także poza miceirzystą
jednostką,  dlatego  też  popieram  wniosek  o  nadanie  Pani doktor  Monice
Kijewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie  nauki chemiczne i  rekomenduję o
dopuszczenie  jej do  dalszych  etapów  postępowania  habilitacyjnego  związanego  z
nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Prof. dr hab. inż. Agata Kot-Wasik
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