
Uchwała Komisji Habilitacyjnej
z dnia 20 grudnia 2022 r.

powołanej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne,

wszczętym na wniosek dr Anny Szlachcic

§1

Komisja Habilitacyjna pawiana 20 października 2022 r. przez Radę Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie Uchwały Nr 118/2022 z dnia
19 maja 2022 r. w celu przeprowadzenia czynności w postępowaniu habilitacyjnym dr Anny
Szlachcic, działając na podstawie art. 221 ust. 10 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. póz. 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, po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku dr
Anny Szlachcic jednomyślnie stwierdza (7 ^osów "za", O głosów "nie", O ^osów
"wstrzymujących się"), że osiągnięcie naukowe zatytułowane: "Cząsteczki o potencjale
terapeutycznym wiążące FGF1/FGFR1" stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny
naukowej nauki biologiczne. Komisja pozytywnie opiniuje i popiera wniosek kierowany do
Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego o nadanie Pani
dr Annie Szlachcic stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i
przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

§2

Integralną częścią niniejszej Uchwały jest Załącznik nr l stanowiący Uzasadnienie Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodnicząca Komisji habilitacyjnej

^kA^-
Prof. dr hab. Barbara Bilińska

Wrocław, dnia 20 gmdnia 2022 r



Załącznik nr l do Uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 20 grudnia 2022

Uzasadnienie

Sylwetka HabUitantki
Dr Anna Szlachcic ukończyła studia licencjackie na Wydziale Nauk Przyrodniczych

Uniwersytetu Wrocławskiego, realizując pracą licencjacką pod kierunkiem prof. dr hab.
Dariusza Rahisa oraz prof. dr hab. Jacka Otlewskiego, a tytuł magistra biotechnologii uzyskała
w 2008 r. po odbyciu studiów na kiemnku Biotechnologia na Wydziale Biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego, realizując pracę magisterską na Wydziale Biotechnologii
Uniwersytetu Wrocławskiego (pod opieką prof. dr hab. Jacka Otlewskiego) oraz w Department
of Biochemistry and Molecular Biology, University of Chicago (USA) (pod opieką prof.
Roberta J. Keenan'a). W okresie od 2007 r. do 2010 r. odbyła staże naukowe w TheNorwegian
Structural Biology Center (Department of Chemistry, University of Tromso, Norwegia),
Department ofBiochemistry and Molecular Biology (University of Chicago, USA - realizacja
projektu magisterskiego), Department of Biochemistry (Łnstitute for Cancer Research, The
Norwegian Radium Hospital, Oslo, Norwegia). Stopień doktora nauk biologicznych w
dziedzinie biochemii uzyskała w 2012 r. na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Fibroblast
growth factor l (FGF1) conjugates forthe FGRR-targeted cancer therapy", przygotowanej pod
opieką naukową prof. dr hab. Jacka Otlewskiego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego. Staż podoktorski odbyła w latach 2012-2014 w gmpie prof. Bemda Bukau w
Zentmm fur Molekulare Biologie der Universitat Heidelberg (ZMBH) (Niemcy). Od 2015 r.
jest zatmdniona w Zaldadzie Inżynieńi Genetycznej na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu
Wrocławskiego na stanowisku adiunkta. Dr Anna Szlachcic była stypendystką Fundacji na
rzecz Nauki Polskiej, Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda
Polskiej Akademii Nauk, Fundacji im. Humboldta oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyższego.

Ocena osiągnięcia naukowego
Oceniając osiągnięcie naukowe dr Anny Szlachcic, stanowiące podstawę habilitacji,

recenzenci jednoznacznie pozytywnie ocenili zebrany cykl 6 oryginalnych prac,
opublikowanych w Cancers (Basel), Frontiers in Pharmacology, Molecular Pharmaceutics,
Intemational Joumal ofMolecular Sciences, FEBS Open Bio, Cells (IF=29,46; od 2,231 do
6,639; 730 pkt MEN) oraz stwierdzili, że spełnia ono wymagania określone w art. 219 ust. l
pkt. 2 oraz w art. 219 ust. 2 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce. Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG stwierdza, że "Habilitantka postawiła sobie za cel
opracowanie strategii terapeutycznych dla nowotworów zależnych od czynników wzrostu
fibroblastów (FGF) oraz ich receptorów (FGFR)". Celem badań dr Anny Szlachcic była
konstmkcja i analiza cząsteczek peptibodies, czyli połączenia peptydu z fragmentem
monoklonalnego przeciwciała, wykazujących działanie terapeutyczne, ukierunkowane na
FGF1 i FGFR1. Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. IChB PAN stwierdza, że "Taka unikalna
kombinacja pozwala uzyskać cząsteczkę aktywnego biologicznie peptydu przy zachowaniu
możliwie długiego czasu pćdtrwania w surowicy. " Dr hab. Beata Burzyńska, prof. IBB PAN
potwierdza, że "... przedstawione publikacje stanowią zwarty ciąg, niezmiernie ważnych badań,
dotyczących udoskonalenia terapii celowanych w chorobach nowotworowych". Także Prof. dr
hab. Krzysztof Liberek uważa, że "Przedstawione badania należy uznać za podstawowe
jednak mające potencjał aplikacyjny w leczeniu nowotworów. " Dr hab. Jacek Piosik, prof.
UG zwraca uwagę, że "bardzo wcześnie rozpoczęta droga naukowa Pani dr Anny Szlachcic
oraz wspćrfpraca z doświadczonymi badaczami w kraju i za granicą zaowocowały
prowadzeniem innowacyjnych badań na wysokim poziomie naukowym. " Dr hab. Magdalena



Łuczak, prof. IChB PAN potwierdza, że "... zaprezentowane osiągnięcia cechuje wysoce
pionierski i jednocześnie aplikacyjny charakter i w mojej ocenie stanowi bardzo oryginalny
wkład do nauki polskiej i światowej."

Wszyscy recenzenci podkreślają, że udział dr Anny Szlachcic w powstaniu prac
przedstawionych jako osiągnięcie naukowe jest kluczowy, o czym świadczą deklaracje
Habilitantki, oświadczenia współautorów, pozycja pierwszego (l praca) lub ostatniego autora
(3 prace), a także pozycja autora do korespondencji (3 prace). Chociaż recenzenci zauważają,
że prace były cytowane tylko 26 razy, to jednocześnie zaznaczają, że zostały one opublikowane
w ostatnich 4 latach. Do uzyskanych osiągnięć Habilitantki należy zaliczyć nie tylko wyniki
opublikowane w renomowanych czasopismach, ale także te objęte ochroną patentową (2
patenty przyznane przez Urząd Patentowy RP) i zgłoszeniami patentowymi (3 zgłoszenia
patentowe, w tym l międzynarodowe), świadczące o współpracy z otoczeniem społecznym i
gospodarczym.

Podsumowując, wszyscy członkowie Komisji uznają, że osiągnięcie naukowe dr Anny
Szlachcic wnosi istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki biologiczne.

Ocena pozostałego dorobku naukowego
W dokumentacji wymaganej do postępowania habilitacyjnego. Pani dr Anna Szlachcic

zadeklarowała, że według bazy Web ofScience sumaryczny IF wszystkich jej publikacji z roku
opublikowania prac wynosił 178,27, publikacje te cytowane były 814 razy (793 bez
autocytowań), indeks Hirscha wynosił 12, a punktacja wg MEN (zgodnie z listą z 2021 r.)
wynosiła 730 pkt (w tym prace stanowiące osiągnięcie naukowe: IF=:29,46 i 730 pkt MEN). Dr
hab. Jacek Piosik, prof. UG podkreśla, że "Pani dr Anna Szlachcic rozpoczną swoją ścieżkę
naukową bardzo wcześnie, będąc jeszcze studentką I rohi studiów licencjackich na kiemnku
biotechnologia na Uniwersytecie Wrocławskim. " Prace nad wariantami czynnika wzrostu
fibroblastów (białka FGF1) Habilitantka rozpoczęła w trakcie realizacji pracy magisterskiej i
kontynuowała podczas realizacji pracy doktorskiej . Efektem pracy Habilitantki w okresie przed
uzyskaniem stopnia doktora jest 7 opublikowanych prac. Badania prowadzone podczas stażu
podoktorskiego przez dr Annę Szlachcic obejmowały charakterystykę mechanizmu działania
białek opiekuńczych, ze szczególnym uwzględnieniem białek z domeną J (Hsp40), biorących
udział w rozfałdowywaniu i ponownym fałdowaniu białek występujących w agregatach.
Wyniki tych badań zostały opublikowane w renomowanych czasopismach (Naturę, Molecular
Celi, Elife, Aging Celi). Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. IChB PAN podkreśla, że prace te
"stanowią najlepiej cytowane publikacje dr Szlachcic co świadczy o dużym ich wpływie na
środowisko naukowe." Po powrocie ze stażu naukowego w laboratorium prof. Bemda Bukau
w Heidelbergu, praca badawcza dr Anny Szlachcic koncentrowała się na badaniach nad
czynnikami wzrostu fibroblastów oraz ich receptorów, także badań o potencjale aplikacyjnym.
Habilitantka brała także udział w pracach niezwiązanych bezpośrednio z główną tematyką
badawczą. Efektem pracy dr Anny Szlachcic w okresie po uzyskaniu stopnia doktora jest 8
opublikowanych prac. Efektem pracy Habilitantki są także udzielone patenty (2) i zgłoszenia
patentowe (3). Osiągnięcia naukowe Habilitantka prezentowała również jako referaty lub
prezentacje posterowe na konferencjach naukowych (5). Swoje doświadczenie naukowe
Habilitantka potwierdziła także opieką nad 2 doktorantami. Dr Anna Szlachcic brała także
aktywny udział w zakończonych projektach badawczych jako kierownik (grant "POWROTY"
Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) oraz wykonawca (2 granty Narodowego Centmm Nauki,
SYMFONIA, i MAESTRO), a obecnie jest wykonawcą w realizowanych projektach
badawczych (grant CEUS-UNISONO Narodowego Centmm Nauki oraz grant POLNOR
Narodowego Centmm Badań i Rozwoju). Warto także zauważyć, że na rozwój naukowy
Habilitantki miały wpływ 4 staże naukowe. Prof. dr hab. Krzysztof Liberek stwierdza, że
"Całość dotychczasowej działalności naukowej dr Anny Szlachcic była dotychczas niezwykle



pozytywnie oceniana. Świadczy o tym fakt uzyskania przez Habilitantkę szeregu prestiżowych
stypendiów. " Dr hab. Beata Burzyńska, prof. IBB PAN stwierdza, że "... dotychczasowa
działalność dr Szlachcic zaowocowała wieloma ważnymi osiągnięciami naukowymi, które
spełniają wymogi stawiane w postępowaniach habilitacyjnych.

Wszyscy recenzenci oraz pozostali członkowie Komisji stwierdzają, że całokształt
dorobhi Habilitantki jest bardzo dobry, a jej osiągnięcia potwierdzają dużą aktywność i
dojrzałość naukową oraz przygotowanie do samodzielnej pracy naukowej.

Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących
naukę

Wszyscy recenzenci pozytywnie oceniają pozostałą działalność dr Anny Szlachcic,
która prowadziła zajęcia dydaktyczne już jako doktorant od 2009 r., a następnie jako pracownik
naukowo-dydaktyczny. Prowadzone zajęcia to ćwiczenia dla studentów studiów licencjackich
i magisterskich prowadzone w języku polskim (Stmktura i funkcja białka Biotechnologia,
Bioinfomiatyka/ Inżynieria białka) oraz w języku angielskim (Enzymology, Preparative
biochemistry). W ramach działalności dydaktycznej dr Anna szlachcic była również
promotorem 2 prac magisterskich i 7 prac licencjackich. Habilitantka recenzowała także prace
dla renomowanych czasopism z listy JCR.

W ramach działalności popularyzującej naukę dr Anna Szlachcic aktywnie
uczestniczyła w ramach działalności Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz przygotowała i
wygłosiła wykłady dla licealistów.

Wszyscy członkowie Komisji zgodnie uznają, że Habilitantka spełnia kryterium
dotyczące wykazania się istotną aktywnością w zakresie pracy dydaktycznej, organizacyjnej i
popularyzującej naukę.

Podsumowanie

Komisja w poniższym sldadzie stwierdza, że osiągnięcie naukowe całokształt dorobku
naukowego, osiągnięcia dydaktyczne, organizacyjne i popularyzujące naukę dr Anny Szlachcic
sprfniaj ą wymogi ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Na podstawie autoreferatu
Kandydatki, przedstawionych opinii Recenzentów oraz wszechstronnej dyskusji angażującej
wszystkich członków Komisji habilitacyjnej, na posiedzeniu w dniu 20. 12^2022 r.
jednomyślnie podjęto uchwałę, w której Komisja wnioskuje do Rady Dyscypliny Naukowej
Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrodawskiego o nadanie Pani doktor Annie Szlachcic
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie
nauki biologiczne.

Komisj a Habilitacyj na:
Przewodniczący Komisji - Prof. dr hab. Barbara Bilińska
Recenzent Komisji - Dr hab. Magdalena Łuczak, prof. ICHB PAN
Recenzent Komisji - Dr hab. Beata Burzyńska, prof. IBB PAN
Recenzent Komisji - Dr hab. Jacek Piosik, prof. UG
Recenzent Komisji - Prof. drhab. Krzysztof Liberek
Członek Komisji - Prof. dr hab. Dagmara Jakimowicz
Sekretarz Komisji - Prof. dr hab. Teresa Olczak

Sekretarz Komisji habilitacyjnej
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Prof. dr hab. Teresa Olczak

Przewodnicząca Komisji habilitacyjnej
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Prof. dr hab. Barbara Bilińska


