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Uchwała Nr 1 

Komisji Habilitacyjnej 

z dnia 06 grudnia 2022 

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie 

nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne 

dr Annie Kędziorze 

 

§ 1. Na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.) oraz uchwały Nr 131/2019 

Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania 

w sprawach o nadanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie 

Wrocławskim,  

Komisja habilitacyjna powołana uchwałą Nr 154/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki 

Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2022 r. uchwala, co następuje: 

Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem Habilitantki i recenzjami, a także po 

wnikliwej dyskusji w czasie posiedzenia w dniu 06.12.2022 stwierdza na mocy 

przeprowadzonego jawnego głosowania (7 głosów „za”, 0 „przeciw”, 0 „wstrzymujących się”), 

że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe w tym cykl powiązanych tematycznie 

artykułów naukowych pod wspólnym tytułem: Antybakteryjna aktywność nanoformulacji 

srebra – sposób działania i wpływ na rozwój oporności bakterii, stanowią istotny wkład w 

rozwój dyscypliny naukowej nauki biologiczne. Biorąc także pod uwagę, że Habilitantka 

wykazała się istotną aktywnością naukową w więcej niż jednej uczelni, Komisja Habilitacyjna 

wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Annie 

Kędziorze w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne, 

uznając spełnienie przesłanek, o których mowa w art. 219 ust. 1, pkt. 1-3 wskazanej ustawy. 

§ 2. Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem 

podjęcia. 

§ 3. Integralną częścią uchwały jest Załącznik nr 1 zawierający uzasadnienie.  

1/ prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski – przewodniczący ……………………………………... 

2/ prof. dr hab. Hanna Dahm – recenzent,……………………………………………………… 

3/ prof. dr hab. Paweł Parniewski – recenzent,…………………………………………………. 

3/ dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – recenzent………………………………. 

4/ dr hab. Tomasz Jagielski – recenzent,……………………………………………………….. 

6/ dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak - członek komisji,……………………………………….. 

7/ dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr – sekretarz komisji………………………………………. 
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Załącznik nr 1  

do Uchwały Komisji Habilitacyjnej powołanej decyzją Rady Dyscypliny Naukowej Nauki 

Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 września 2022 r., w celu 

przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anny Kędziory w dziedzinie nauk ścisłych 

i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne. 

 
Uzasadnienie: 

 

Sylwetka naukowa habilitantki. Pani dr Anna Kędziora od początku działalności naukowej związana 

jest z Uniwersytetem Wrocławskim. W 2004 r na kierunku biologia (specjalność mikrobiologia) 

uzyskała tytuł licencjata, a następnie w 2006 r. tytuł magistra biologii. Stopień doktora nauk 

biologicznych uzyskała w 2010 r. na podstawie wyróżnionej przez recenzentów pracy: „Aktywność 

nanoform srebra w układach biologicznych”. Promotorem pracy był prof. dr hab. Włodzimierz 

Doroszkiewicz.  

W 2010 r. rozpoczęła pracę zawodową na Wydziale Nauk Biologicznych UWr w Zakładzie 

Mikrobiologii, gdzie została zatrudniona początkowo jako asystent, a od 2011 r. do chwili obecnej jako 

adiunkt. Dodatkowo w latach 2007-2011 pracowała jako nauczyciel biologii i chemii w gimnazjum oraz 

liceum, a od 2020 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Biologii Człowieka Wydziału Fizjoterapii 

Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu. 

W trakcie zatrudnienia przebywała trzykrotnie (łącznie ponad 400 dni) na urlopach macierzyńskich 

i rodzicielskich. 

Ocena formalna przedstawionych dokumentów. W ocenie Komisji przedstawione dokumenty 

spełniają wymogi formalne zawarte w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce" (Dz. U. z 2022 r. póz. 574, , z późn. zm.). 

Ocena osiągnięć naukowych. W skład przedstawionych do oceny osiągnięć naukowych wchodzi cykl 

6 prac naukowych, w tym pięć prac eksperymentalnych i jedna praca przeglądowa, opublikowanych 

w latach 2012-2021 i objętych wspólnym tytułem „Antybakteryjna aktywność nanoformulacji 

srebra – sposób działania i wpływ na rozwój oporności bakterii”. Wszystkie prace zostały 

opublikowane w wiodących czasopismach naukowych znajdujących się na tzw. liście filadelfijskiej 

(Journal of Sol-Gel Science Technology, Current Microbiology, International Journal of Nanomedicine, 

Frontiers in Microbiology, Pathogens, International Journal of Molecular Science), których łączny 

współczynnik wpływu IF z roku opublikowania wynosi 21,812 (IF5-letni: 25,727). Wszystkie prace są 

współautorskie i liczą od 5 (praca P1) do 8 (prace P4 i 5) autorów. We wszystkich pracach Habilitantka 

jest pierwszym i jednocześnie korespondencyjnym autorem, a znaczący wkład Habilitantki w ich 

powstanie nie budzi żadnych wątpliwości. Wszyscy Recenzenci przedstawili pozytywne opinie 

i wysoko ocenili wartość naukową przedstawionego osiągniecia. Podkreślono ścisłe powiązanie 

tematyczne prac, wysoki poziom merytoryczny prowadzonych badań, a także ich wartość nie tylko 

poznawczą, ale też i aplikacyjną.  
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W ocenie Komisji osiągnięcie naukowe Habilitantki w postaci monotematycznego cyklu publikacji 

w istotnym stopniu poszerza wiedzę w zakresie poznania aktywności antybakteryjnej nanoformulacji 

srebra. Za szczególnie istotne uznano badania dotyczące analizy aktywności różnych form 

nanoformulacji srebra, zarówno form syntetyzowanych de novo, jak i zakupionych komercyjnie, wobec 

bakterii gram-dodatnich i gram-ujemnych, a także analizę zmian w proteomie błony zewnętrznej 

bakterii gram-ujemnych oraz zmian genetycznych w komórkach bakterii po długotrwałej ekspozycji na 

nanoformulacje srebra. Zwrócono uwagę na zastosowanie zróżnicowanych, nowoczesnych metod 

badawczych. Podkreślono zdolność pozyskania funduszy na przeprowadzenie głównych badań oraz 

umiejętność współpracy w różnych zespołach badawczych. Wyróżniono dojrzałość Habilitantki w 

sposobie interpretacji uzyskanych wyników, a także w sposobie planowania dalszych badań. 

Podkreślono jednocześnie gotowość do podjęcia dalszej samodzielnej pracy naukowej.  

Ocena ogólna dorobku naukowego. Dr Anna Kędziora jest autorem i współautorem bogatego dorobku 

naukowego (łączy IF 111,394), obejmującego prace oryginalne, przeglądowe i popularnonaukowe, 

komunikaty pokonferencyjne, rozdziały w książkach i monografiach.  

Zainteresowania badawcze Habilitantki obejmują kilka obszarów, poza głównym nurtem badawczym 

obejmującym nanoformulacje srebra dr Anna Kędziora badała także antybakteryjną skuteczność innych 

nanomateriałów złożonych z hydroksyapatytów, domieszkowanych poza srebrem wybranymi 

antybiotykami, tlenku grafitu domieszkowanego ftalocyjaninami, tlenku cynku. Uczestniczyła ponadto 

w badaniach dotyczących alternatywnych metod zwalczania patogenów bakteryjnych, badaniach 

bakteryjnych endofitów storczyków, badaniach roli bakterii z rodzaju Fusobacteriumw rozwoju 

procesów zapalnych jelita grubego. 

Członkowie Komisji zwrócili uwagę na aktywne uczestnictwo Habilitantki w licznych krajowych 

i zagranicznych konferencjach naukowych. Wysoko oceniona została także aktywność naukowa 

realizowana w instytucjach naukowych innych niż macierzysty Zakład Mikrobiologii UWr. Zwrócono 

uwagę na umiejętność współpracy z różnymi zespołami badawczymi, a także udział Habilitantki w 

projektach badawczych realizowanych zarówno w macierzystej uczelni, jak i innych ośrodkach 

naukowych w tym zagranicznych. Bardzo dobrze oceniono zdolność do pozyskiwania środków 

finansowych na prowadzone badania oraz pozyskiwania środków umożliwiających udział 

w zagranicznych stażach. Zwrócono też uwagę na udział Habilitantki w wykonywaniu ekspertyz 

i wdrażaniu nowych technologii. 

O znaczącej już pozycji Habilitantki w świecie nauki świadczy powierzenie Jej recenzji ponad 30 

manuskryptów skierowanych do uznanych czasopism naukowych. 

Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzującej naukę. Poza działalnością 

naukową Habilitantka wykazała się wyróżniająca aktywnością dydaktyczną, organizacyjną i 

popularyzatorską. Komisja podkreśliła różnorodność prowadzonych przez Habilitantkę zajęć 

dydaktycznych, udział w opiece nad pracami licencjackimi i magisterskimi, pełnienie funkcji promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim. Podkreślono zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji 
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dydaktycznych poprzez udział w licznych kursach i szkoleniach. Zwrócono również uwagę na 

zaangażowanie w prace organizacyjne, w tym na uczestnictwo w pracach uniwersyteckich zespołów 

i komisji (m.in. Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości 

Kształcenia, Zespołu ds. kierunku mikrobiologia), udział w organizację konferencji zarówno o zasięgu 

krajowym, jak i międzynarodowym, pracę w Komisji Rekrutacyjnej. Pozytywnie oceniono działalność 

popularyzatorską, w tym udział wykładach i warsztatach kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu 

Nauki i Nocy Biologów oraz publikowanie artykułów popularnonaukowych. Docenieniem 

zaangażowania dydaktycznego i organizacyjnego Habilitantki są wielokrotnie przyznane nagrody 

Rektora UWr, a także uhonorowanie Medalem Komisji Narodowej. 

Podsumowanie. Komisja wysoko oceniła zarówno monotematyczny cykl publikacji jak i inne 

osiągnięcia naukowe, a także dorobek dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki stwierdzając 

jednocześnie, że pani dr Anna Kędziora spełnia wszystkie ustawowe kryteria stawiane kandydatom do 

stopnia doktora habilitowanego, zawarte w art. 219 ust. 1, pkt. 1-3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. "Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz. U. z 2022 r. póz. 574, z późn. zm.) i jednogłośnie poparła wniosek 

o nadanie pani dr Annie Kędziorze stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.  

 

 

1/ prof. dr hab. Tadeusz Kaczorowski – przewodniczący ……………………………………... 

2/ prof. dr hab. Hanna Dahm – recenzent,……………………………………………………… 

3/ prof. dr hab. Paweł Parniewski – recenzent,…………………………………………………. 

3/ dr hab. Paulina Niedźwiedzka-Rystwej, prof. US – recenzent………………………………. 

4/ dr hab. Tomasz Jagielski – recenzent,……………………………………………………….. 

6/ dr hab. Agnieszka Perec-Matysiak - członek komisji,……………………………………….. 

7/ dr hab. Dorota Kiewra, prof. UWr – sekretarz komisji………………………………………. 
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