
Uchwała Nr l

Komisji Habilitacyjnej

zdnia28.12.2022

w sprawie wyrażenia opinii w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

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. póz. 574, z późn. zm. ) oraz § 17 ust. 6 i 7 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 176/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Biologiczne

Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 października 2022 r. uchwala, co następuje:

§ l. Komisja Habilitacyjna po zapoznaniu się z dorobkiem Habilitantki, dr Magdaleny Zagalskiej-

Neubauer i recenzjami stwierdza, że osiągnięcie naukowe zatytułowane: Model interakcji endobiont

- gospodarz w ujęciu molekularnym, behawioralnym i ekologicznym, na przykładzie dzikich populacji

ptaków, stanowi znaczny wkład w rozwój dyscypliny naukowej nauki biologiczne. Komisja wyraża

pozytywną opinię w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Magdalenie Zagalskiej-

Neubauer w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

Uzasadnienie:

l. Sylwetka naukowa habilitantki. Pani dr. Pani dr Magdalena Zagalska-Neubauer ukończyła

dwa kierunki i dwie uczelnie. W 1999 r. ukończyła w Poznaniu zootechnikę na Wydziale Hodowli i

Biologii Zwierząt Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego oraz rok później biologię na Wydziale

Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Na tym samym wydziale UAM odbyła studia

doktoranckie, gdzie w 2004 r. obroniła rozprawę pt. : "Status taksonomiczny mew z kompleksu Larus

argentatus-cachinnans-michahellis, określony na podstawie analizy markerów RAPD i biometrii

ptaków" wykonaną pod opieką prof. dr hab. Marka Świtońskiego. Swoją karierę zawodową rozpoczęła

po ukończeniu studiów doktoranckich, najpierw w Zakładzie Ornitologii PAN w Gdańsku, potem na

Uniwersytecie Jagiellońskim, a od roku 2010 do w Stacji Ornitologicznej Muzeum i Instytutu Zoologii

PAN w Gdańsku. W roku 2020 została zatrudniona w Zakładzie Ekologii Behawioralnej na Wydziale

Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie pracuje do dziś.

2. Ocena osiągnięcia i dorobku naukowego. Na osiągnięcie naukowe przedstawione przez dr

Magdalenę Zagalską-Neubauer składa się cykl w sumie sześciu publikacji opatrzony tytułem: "Model

interakcji endobiont -gospodarz w ujęciu molekularnym, behawioralnym i ekologicznym, na
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przykładzie dzikich populacji ptaków". Prace te zostały opublikowane w pięciu uznanych

anglojęzycznych czasopismach, o zasięgu międzynarodowym: BMC Evolutionary Biology, Molecular

Ecology, Behavioral Ecology, Journal of Ornithology i Journal of Avian Biology. Czasopisma te

charakteryzują się stosunkowo wysokim wskaźniku cytowań (IF), wahającym się od 1,622 do 5,918

(łącznie 21,873). Prace te ukazały się w ciągu 12 lat (2010-2022). Wszystkie publikacje składające się

na osiągnięcie powstały we współautorstwie, w dwóch z nich dr Zagalska-Neubauer jest pierwszym

autorem.

W opinii trzech recenzentów: prof. dr hab. Jerzego Bańbury; prof. dr hab. Cezarego Mitrusa; dr

hab. Dariusza Wysockiego, prof. US; udział habilitantki w proces powstawania tych prac i ich tworzenia

był znaczący, także co podkreśla prof. Wysocki Habilitantka zdobyła środki w przypadku 5 publikacji na

częściowe lub całkowite pokrycie kosztów badań. Prof. Konarzewski w swojej recenzji oceniając

osiągnięcie naukowe stwierdza że: "Nie wychwycił On dającego się lapidarnie sprecyzować osiągnięcia,

polegającego na np., jednoznacznym rozstrzygnięciu problemu naukowego, przedstawieniu, a

następnie zweryfikowaniu nowej hipotezy, bądź odkryciu nieznanego uprzednio mechanizmu. Zatem

dorobek Opiniowanej nie daje się ująć w postaci łatwego do określenia "wkładu", a w szczególności

"odkrycia". Ma więc on bardziej cząstkowy i inkrementalny charakter, którego ocenę końcową można

przeprowadzić po identyfikacji i zagregowaniu szczegółowych składowych dorobku naukowego

Habilitantki". Ponadto ma On wątpliwości co do "jasnego sprecyzowaniu udziału Opiniowanej w

powstawaniu publikacji zgłoszonych jako osiągnięcie". Jego wątpliwości dotyczą także braku definicji

modelu "interakcji endobiont-gospodarz... ", a także że te zagadnienia są jednak wbrew temu co

twierdzi Habilitantka, intensywnie badane. Jednak po analizie stwierdza on w swojej konkluzji, że

"osiągnięcie naukowe dr inż. Magdaleny Zagalskiej-Neubauer spełnia wymogi stawiane w ustawie z

dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. póz. 574).

3. Ocena pozostałego dorobku naukowego. Wszyscy recenzenci jednoznacznie podkreślają

znaczący dorobek naukowy habilitantki. Cykl publikacji wchodzący w skład osiągnięcia habilitacyjnego

uzyskał 190 cytowań. W skład pozostałego Jej dorobku 11 prac opublikowanych w czasopismach z bazy

JCR, 7 rozdziału w monografiach naukowych, i 14 artykułów opublikowanych w czasopismach z poza

bazy JCR, były one cytowane 147 razy. Jej indeks Hirscha wynosi 9. Ilość punktów ministerialnych 1120,

a łączny IF=26, 711 (całość po doktoracie). Podkreślono także Jej udział w międzynarodowych i

krajowych konferencjach naukowych. W podsumowaniu recenzenci są zgodni, że oceniany dorobek

naukowy stanowi znaczący wkład do dyscypliny nauk biologicznych. Podkreślają także Jej umiejętność

pracy w zespołach badawczych (także międzynarodowych), odpowiedni warsztat badawczy i dojrzałość

naukową, a także opanowanie zagadnień związanych z ekologią, biologią ewolucyjną, w tym

zastosowaniem metod molekularnych i umiejętność badań terenowych.
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4. Ocena innej działalności w tym związanej z aktywnością naukową albo artystyczną

realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności

zagranicznej. Pozostałą część aktywności kandydatki ocenili trzej recenzenci za wyjątkiem prof. Marka

Konarzewskiego. Wszyscy podkreślają fakt, że odbyła ona długoterminowy staż podoktorski w

instytucie Nauk o Środowisku Uniwersytetu Jagiellońskiego (finansowany z grantu MNiSW POL-

POSTDOC 111), a także kilka krótkoterminowych wizyt naukowych w placówkach w Francji, Szwecji,
Finlandii, Hiszpanii, Czechach, Niemczech i Serbii. Maiły one charakter badawczy lub szkoleniowy.
Odbyła także szkolenia w polskich ośrodkach naukowych.

Uzyskała ona także znaczne doświadczenie w zakresie realizacji badań w ramach grantów

pozyskiwanych w procedurach konkursowych. W latach 2000-2022 brała udział w realizacji 16
projektów; w 11 projektach była wykonawczynią, zaś w pięciu kierownikiem.

Prof. Dariusz Wysocki opisując działalność dydaktyczną habilitantki podkreślił, że zajęcia zaczęła
prowadzić w trakcie studiów doktoranckich. W sumie prowadziła lub prowadzi zajęcia z następujących
przedmiotów: Genetyka ogólna, Genetyka zwierząt, Genetyka i hodowla zwierząt. Genetyka i

podstawy produkcji zwierzęcej i Pracownię genetyczną. W Uniwersytecie Wrocławskim prowadzi

wykłady i ćwiczenia z Genetyki populacyjnej. Ekologii, Antropopresji, Degradacji środowiska, Ochrony
środowiska, ćwiczenia terenowe z Różnorodności zwierząt i przedmiotu w języku angielskim

"Consen/ations genetics". Była promotorem 3 licencjatów i 5 prac magisterskich. Była także

promotorem pomocniczym na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu - doktorat mgr Marcina

Tobołki (Ekologia rozrodu bociana białego Ciconia ciconia w warunkach intensywnie użytkowanego
krajobrazu rolniczego, zakończony sukcesem w 2015 roku). Była także aktywna na polu popularyzacji
nauki.

Opisując działalność organizacyjną prof. Cezary Mitrus i prof. D. Wysocki piszą, że laboratorium

molekularne w Zakładzie Ornitologii PAN powstało dzięki Jej zaangażowaniu. Dr Zagalska-Neubauer

jest członkinią kilku towarzystw naukowych, m. in. : The European Reference Genom Atlas, The

European Ornithological Union, The European Society of Evolutionary Biology czy The International

Society for Behavioral Ecology. Była współorganizatorem dwóch krajowych konferencji naukowych w

2017 roku i współorganizatorką międzynarodowych warsztatów naukowych "Programing for

Evolutionary Biology w Białowieży. Była członkinią Rady Naukowej MilZ PAN w latach 2011-2018. W

latach 2016-2020 Komisji ds. Dobrostanu Zwierząt MilZ PAN. Jest opiekunką Studenckiego Koła

Naukowego TENEO (przy Zakładzie Ekologii Behawioralnej UWr. ).

W konkluzji wszyscy Recenzenci podkreślili, że dr inż. Magdalena Zagalska-Neubauer spełnia

przesłanki warunkujące nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego unormowane w

Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity: Dz. U. z 2022
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r. póz. 574, z późn. zm. ), wymienione w ari. 219 ust. l pkt 1-3, posiada stopień naukowy doktora,

przedstawiła cykl powiązanych tematycznie publikacji jako osiągnięcie habilitacyjne, a także posiada

osiągnięcia naukowe zrealizowane w więcej niż jednej instytucji naukowej. Publikacje habilitantki

stanowią znaczący wkład do rozwoju dyscypliny nauk biologicznych i złożyli do Rady Dyscypliny

Naukowej Nauki Biologiczne Uniwersytetu Wrocławskiego jednomyślny wniosek o nadanie dr inż.

Magdalenie Zagalskiej-Neubauer stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

ścisłych i przyrodniczych, w dyscyplinie nauki biologiczne.

Po dyskusji, w której głos zabierali wszyscy Członkowie komisji i po deklaracji poparcia dla tak

sformułowanego powyżej wniosku każdego z Członków Komisji Habilitacyjnej, Komisja w

głosowaniu jawnym osiągnięto wynik "wszyscy za". W podsumowaniu stwierdzamy, że Komisja

pozytywnie oceniła zarówno cykl publikacji jak i inne osiągnięcia naukowe, a także dorobek

dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki stwierdzając jednocześnie, że pani dr inż. Magdalena

Zagalska-Neubauer spełnia wszystkie ustawowe kryteria stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego, zawarte w art. 219 ust. l, 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 jednomyślnie poparła wniosek

o nadanie pani dr inż. Magdalenie Zagalskiej-Neubauer stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki biologiczne.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Komisja Habilitacyjna

l. prof. dr hab. Włodzimierz Meissner- przewodniczący

2. prof. dr hab. Jerzy Bańbura - recenzent

3. prof. dr hab. Marek Konarzewski - recenzent

4. dr hab. Dariusz Wysocki, prof. US - recenzent

5. dr hab. Krzysztof Stefaniak, prof. UWr - sekretarz

6. . dr hab. Jan Katusz, prof. UWr- członek

7. prof. dr hab. Cezary Mitrus - recenzent
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