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Ocena osiągnięć naukowych "Homeostaza białkowa i funkcjonowanie mitochondriów w warunkach
optymalnych i stresu na przykładzie Arabidopsis thaliana i Dictyostelium discoideum" oraz dorobku
naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Pani doktor lYIałgorzaty Heidorn-Czarnej

Podstawowe dane charakteryzujące przebieg pracy naukowo-zawodowej Habłlitantki
Pani doktor Małgorzata Heidom-Czama uzyskała w 2008 r. tytuł dr w zakresie biologii-biochemii na
Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Następnie wyjechała na dwuletni staż podoktorski, który
odbyła na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universitdt Berlin). Od 2011 r. została zatmdniona na
stanowisku adiunkta naukowo-dydaktycznego na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego

I. Informacja o ocenianych osiągnięciach naukowych oraz wskazanie znaczącego wkładu tych osiągnięć w
rozwój wskazanej dyscypliny naukowej
Uznaję, że podstawowe osiągniecie naukowe będące podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia doktora hab.
stanowi cykl prac (H1-H6, H8), które Habilitantka opatrzyła tytułem "Homeostaza białkowa i fiinkcjonowanie
mitochondriów w warunkach optymalnych i stresu na przykładzie Arabidopsis thaliana". Ponieważ Ustawa
oraz wytyczne Rady Doskonałości Naukowej wskazują, że podstawą do uzyskania stopnia dr hab. są
osiągnięcia (w liczbie mnogiej), w tym co najmniej jedno z nich stanowi cykl prac lub monografię uznaję, że
publikacja w której zawarte są badania wykonane z wykorzystaniem śluzowcajako materiału doświadczalnego
stanowi drugie osiągnięcie, wymagane w procedurze w myśl stosownej Ustawy.
Osiągnięcie pierwsze jest cyklem siedmiu powiązanych tematycznie prac opublikowanych w latach 2014-
2022. W autoreferacie zawarte są wyczerpujące dane bibliometryczne dotyczące tego osiągnięcia. Pięć z tych
prac opublikowane zostało w czasopismach wysokim IF (4, 534 - 8,005) natomiast jedna z prac została
opublikowana w czasopiśmie nieposiadającym wskaźnika IF. Wśród prac opublikowanych w czasopismach
posiadających IF są prace opublikowane w czasopiśmie Plant Physiology uznawanym jako creme de la creme
wśród czasopism publikujących wyniki powstałe podczas badań eksperymentalnych z zakresu biologii roślin.
Sumaryczna liczba cytacji bez autocytacji tych prac w momencie złożenia autoreferatu do oceny wynosiła 96
(wg bazy Scopus). Przy czym należy zauważyć, że prace wcześniej opublikowane mają znacznie wyższą
liczbę cytacji niż prace opublikowane niedawno, co pozwala sądzić, że liczba cytacji prac opublikowanych
niedawno będzie znacząca. W cyklu siedmiu prac, aż trzy stanowią prace o charakterze przeglądowym co
budzi pewne obawy o nowatorskość osiągnięcia jednak analiza tych prac pozwala na stwierdzenie, że
wprawdzie są to prace o charakterze wnikliwego przeglądu literaturowego ale na bazie podsumowania
wyników uzyskanych przez innych autorów zaproponowano rozwiązania nowatorskie, w tym istotne sugestie
co do optymalizacji procedur eksperymentalnych.
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Całościowo cykl prac dotyczy kontroli proteomu mitochondrialnego u roślin na przykładzie rzodkiewnikajako
rośliny modelowej. W szczegółach, badania te miały na celu wykazanie roli proteaz FTSH4 oraz OMA1 jako
czynników determinujących homeostazę białkową mitochondriów rzodkiewnika na wczesnych etapach
rozwoju (procesu kiełkowania) lub w wamnkach stresowych. Wyniki opublikowane w pracach będących
pierwszym osiągnięciem są niezwykle cenne naukowo i nowatorskie, a zastosowane nowoczesne metody
wykorzystane do eksperymentalnej weryfikacji hipotez w wielu przypadkach są wręcz imponujące. W cyklu
prac stanowiących osiągnięcie pierwsze podlegające ocenie: udowodniono, że FTSH4 ma kluczową rolę w
ukształtowaniu prawidłowej struktury mitochondrialnego łańcucha transportu elektronów (mtETC) podczas
procesu kiełkowania nasion (praca eksperymentalna H5); wnikliwie zanalizowano literaturę w obszarze badań
proteomicznych mitochondriów nasion oraz zaproponowano właściwą metodykę do badań z tego zakresu
(praca przeglądowa H3); wykazano, że aktywność FTSH4jest istotnym czynnikiem warunkującym kontrolę
poziomu białek oksydacyjnie zmodyfikowanych i białek zagregowanych oraz prawidłowy poziom
kompleksów mtETC w warunkach stresu cieplnego (prace eksperymentalne H2, H6); zidentyfikowano nowe
proteazy w mitochondriach rzodkiewnika, w tym proteazę OMA l i wskazano konkretne substraty dla jej
aktywności proteolitycznej (prace eksperymentalne H4, H6) oraz przedstawiono syntetycznie aktualną wiedzę
na temat roli mitochondrialnych proteaz w zapobieganiu akumulacji białek karbonylowanych i procesowania
białek mitochondrialnych oraz dokonano analizy wad i zalet najnowszych technik proteomicznych, które mają
zastosowanie w badaniach mitochondrialnych (odpowiednio publikacje przeglądowe H l i H8).
Wszystkie powyżej wymienione przeze mnie osiągnięcia można uznać za znaczący wkład w rozwój dziedziny.
Nie mam żadnych wątpliwości co do tego, że prace te poszerzają znacząco znajomość biologii mitochondriów
roślinnych. Pewne zastrzeżenia może jednak budzić wkład Habilitantki w powstanie tych prac. Zgodnie z
oświadczeniami Habilitantki praż dostępnymi oświadczeniami współautorów prac nie budzi moich zastrzeżeń
istotność udziału Habilitantki w powstanie prac przeglądowych Hl, H3, H8 oraz pracy eksperymentalnej H5.
Natomiast w doskonałej pracy eksperymentalnej z 2021 r. (publikacji H6) wprawdzie Habilitantka jest
pierwszym autorem równorzędnym z Panią A. Maziak (dla której Habilitantka była promotorem pomocniczym
rozprawy) ale oświadczenie prof. Jańskiej stwierdzające, że rola Pani prof. polegała na "koncepcji pracy i
finansowaniu badań, planowaniu doświadczeń, interpretacji uzyskanych wyników, pisaniu artykułu i korekcie
(... ) oraz roli autora do korespondencji" wprowadza konsternację co do roli Habilitantki, w powstanie tej
pracy. Uznaję jednak, że skoro badania zawarte w pracy byty zapewne częścią pracy doktorskiej Pani A.
Maziak, a Habilitantka, była promotorem pomocniczym tej rozprawy oraz biorąc pod uwagę wkład,
który Habilitantka sama określiła w Autoreferacie, rola Pani dr M. Heidom-Czamej w powstanie tej pracy
była bardzo znacząca. W pozostałych pracach Habilitantka jest jednym z szeregu autorów i pomimo tego, że
Jej rola jest niejako "zdublowana" licząc nie tylko bezpośredni wkład pracy Habilitantki ale również Jej wkład
jako promotora pomocniczego prac wykonywanych przez Panią R. Skibor-Błaszczyk trudno całościowo uznać
tę rolę jako wiodącą w powstanie prac H2 oraz H4, co stawia pytanie co do zasadności wskazania tych prac
jako składowej cyklu publikacji w ramach osiągnięcia naukowego Habilitantki. Jednocześnie stwierdzam, że
pozostałe prace (Hl, H3, H5, H6 oraz H8) mogą stanowić osiągnięcie naukowe w postaci cyklu prac
wymagane wg Ustawy w procedurze o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wkład merytoryczny
Habilitantki w powstanie tych dzieł cyklu uznaję za wystarczający do przedstawienia tego cyklu prac jako
osiągnięcia w procedurze o nadanie stopnia doktora habilitowanego.
Za drugie osiągnięcie wskazane do oceny uznaję pracę opublikowaną w czasopiśmie Int J Mol Sd dotyczącą
badań fosfoproteomu mitochondrialnego u śluzowca Dictyostelium discoideum (pracę H7). Badania nad
metabolizmem śluzowców są wciąż zagadnieniem niszowym, więc bardzo dobrze zaplanowana i wykonana
praca z tego obszaru ma znaczący wkład w rozwój dyscypliny. Wskazanie interakcji kinazy AMPK oraz szlaku
mTOR w kontroli rozwoju śluzowca ma niewątpliwie charakter nowości naukowej. Nie mam również żadnej
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wątpliwości co do kluczowej roli Habilitantki w powstaniu tej pracy. Habilitantka byłą odpowiedzialna nie
tylko za stworzenie koncepcji badań ale i za zdobycie finansowania na badania, których wyniki opisano w
pracy; wykonanie sporej części eksperymentów oraz pisanie manuskryptu. Dr M. Heidom-Czama
współuczestniczyła również w aktywności edycyjno-korespondencyjnej wymaganej do sfinalizowania
wydruku publikacji.

Podsumowując uznaję, że przedstawione do oceny osiągnięcia Pani dr Małgorzaty Heidom-Czamej poszerzają
znacząco dotychczasowy stan wiedzy, mogą być więc być podstawą awansu naukowego.

II. Informacja o spełnieniu przez, Kandydatkę kryterium dotyczącego wykazania się istotną aktywnością
naukową
Poza publikacjami ocenianymi w ramach osiągnięć naukowych Pani dr M. Heidom-Czamajest współautorem
dziewięciu prac opublikowanych przed uzyskaniem stopnia doktora oraz czterech prac opublikowanych już
po uzyskaniu stopnia doktora, łączna liczba cytacji (bez autocytacji) tych prac wynosi 156 (wg bazy Scopus).
Indeks Hirscha Habilitantki w momencie złożenia dokumentów wynosił 12. Powyższe wskaźniki
bibliometryczne wskazują, że badania naukowe, w których uczestniczyła Habilitantka spotykają się ze sporym
oddźwiękiem w środowisku naukowym. Poza upowszechnianiem wyników swoich badań w postaci publikacji
Habilitantka podczas swojej kariery naukowej prezentowała wyniki na konferencjach/seminariach o zasięgu
krajowym (na 4 konferencjach) i międzynarodowym (na 14 konferencjach). Co warte podkreślenia, spora
część tych prezentacji miała charakter wystąpień ustnych.
Na aktywność naukową Habilitantki składają się również:
a) mobilność naukowa. Życiorys naukowy Habilitantki nacechowany jest dużą mobilnością. Pierwszy etap

Jej kariery zawodowej realizowany były w Poznaniu, gdzie na Uniwersytecie Adama Mickiewicza
uzyskała stopień doktora. Już trakcie studiów doktoranckich Habilitantka spędziła 9 miesięcy na stażu w
Belgii na Uniwersytecie w Liege. Następnie, po uzyskaniu stopnia doktora 35 miesięcy dr Heidom-Czama
spędziła na stażach naukowych w doskonałych berlińskich jednostkach naukowych: Wolnym
Uniwersytecie Berlińskim (Freie Universitat Berlin) oraz Instytucie Max'a-Planck'a {Max-Planck-Institut
fur molekulare Genetik). Po powrocie do Polski uzyskała zatrudnienie na Uniwersytecie Wrocławskim

b) współpraca naukowa z innymi ośrodkami. Habilitantka może się pochwalić szeroką współpracą z innymi
gmpami badawczymi. W ramach współpracy międzynarodowej w okresie po uzyskaniu stopnia doktora
poza utrwaloną współpracą z prof. AG Mutzel z Wolnego Uniwersytetu Berlińskiego dr Heidom-Czamy
nawiązała współpracę również z gmpą prof. P. Fishera z La Trobe University. Badania wykonane w ramach
tej współpracy zaowocowały wspólną publikacją. Dr M. Heidom-Czama deklaruje również współpracę z
Prof. RM Kamp (Hochschule fur Technik) ale w załączonych dokumentach nie znalazłam naukowych
efektów tej współpracy poza opieką Habilitantki nad pracą licencjacką wykonywaną w laboratorium prof.
Kamp. Nie ma jeszcze wymiernych efektów współpracy z dr F. Impens i dr E. Timmerman (YIB-UGent
Centerfor Medical Biotechnology), ale biorąc pod uwagę, że dr M. Heidom-Czama współpracuje z Nimi
w ramach trwającego projektu międzynarodowego (Horizon 2020) zapewne wkrótce ukaże się wspólna
publikacja z Habilitantką. W ramach współpracy z jednostkami krajowymi dr Heidom-Czama posiada
wspólne publikacje z naukowcami z UAM, IBB PAN, Wydziału Nauk Biologicznych (UWr) oraz IHA.R-
PIB.

c) udział w realizacji projektów badawczych. Habilitantka po uzyskaniu stopnia doktora była kierownikiem
projektu Opus 4 oraz wykonawcą w dwóch projektach finansowanych przez NCN. Wskazany przez
Habilitantkę projekt dotyczący badań z wykorzystaniem śluzowca należy zaliczyć jako staż (i był oceniany
w pkt. IIa niniejszej recenzji). Co warte podkreślenia, dwa projekty autorstwa Habilitantki zostały wybrane
do realizacji w ramach konsorcjów utworzonych w ramach funduszy UE (w tym jeden jest obecnie w
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d) wyróżnienia przyznawanych za aktywność naukową. Również na tym polu dr M. Heidom-Czama ma spore
osiągnięcia. Poza wyróżnieniami przyznanymi przez Radę/Dziekana Wydz. Biologii UAM za pracę
związane z rozprawą doktorską Habilitantka dwukrotnie była stypendystką prestiżowego programu
START przyznawanego przez FNP.

Wg informacji zawartych w Autoreferacie Habilitantka bywa również recenzentem prac naukowych w wielu
czasopismach, w tym bardzo renomowanych. Świadczy o uznawaniu Jej za eksperta w określonej tematyce
przez edytorów czasopism. Wymienione aktywności Habilitantki świadczą o spełnieniu kryterium
dotyczącego wykazania się istotną aktywnością naukową, w tym w wyszczególnionej w stosownej ustawie
aktywnością naukową w więcej niż jednej jednostce naukowej. Chcę podkreślić, że wszystkie aspekty
aktywności naukowej omawiane pkt. II recenzji oceniam wysoce pozytywnie.

III. Informacja o osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzujących naukę
Dr Małgorzata Heidom-Czama prowadziła/prowadzi bardzo szeroką działalność dydaktyczną wliczając w to
prowadzenie zajęć w jeż. polskim i angielskim, opiekę nad pracami licencjackimi (24) i magisterskimi (12).
Część z tej aktywności dotyczy okresu gdy Habilitantka przebywała na stażu w Berlinie (szczegóły w
Autorefetacie). Dr Małgorzata Heidom-Czama była/jest również promotorem pomocniczym w dwóch
przewodach doktorskich. Habilitantka dba o podnoszenie swoich kompetencji dydaktycznych o czym
świadczy jej wyjazd do Danii w ramach programu Erasmus. Działalność organizacyjna i popularyzatorska
Habilitantki jest nieco skromniejsza. W ramach działalności organizacyjnej dr Małgorzata Heidom-Czama
może pochwalić się udziałem w radzie naukowej i współudziale w organizacji dwóch konferencji
mitochondrialnych, w tym jednej międzynarodowej i bardzo prestiżowej. Działalność popularyzatorska
Habilitantki ogranicza się do wykładu dla licealistów.

Podsumowanie recenzji - wniosek końcowy

Wniosek habilitacyjny złożony przez Panią dr Małgorzatę Heidom-Czamą zawiera wskazanie osiągnięć
naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki biologiczne (uzasadnienie w pkt. I
recenzji). Sumaryczny wkład Habilitantki w powstanie osiągnięć uznaję za wystarczający do starania się o
awans naukowy. Poza osiągnięciami, wskazanymi przez Habilitantkę w ramach ustawy dr M. Heidom-Czama
może poszczycić się wysoko ocenionymi przeze mnie aspektami tzw. innej aktywności naukowej realizowanej
w więcej niż jednej instytucji naukowej (w tym w instytucjach zagranicznych) (uzasadnienie w pkt. II
recenzji). Wyszczególniony w Autoreferacie dorobek dydaktyczny dr M. Heidom-Czamej jest imponujący.
Habilitantka w swoim dorobku ma też elementy pracy organizacyjnej i popularyzującej naukę.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzam, że całościowo dorobek naukowy dr M. Heidom-Czamej spełnia
kryteria określone Ustawą z dn. 20 lipca 2018 r. "Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" (Dz. U. z 2022 r.
póz. 574 z późn. zm.), dlatego przedkładam Komisji Habilitacyjnej wniosek o dopuszczenie Pani doktor
Małgorzaty Heidom-Czamej do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.
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