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Komisji Habilitacyjnej powolanej decyzja Centralnej Komisji do Spraw Stopni i

Tytulów z dnia 3 wrzesnia 2012 roku

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego

dr Katarzyny Potrykus z obszaru nauk przyrodniczych w dziedzinie nauk

biologicznych w zakresie biologii

Posiedzenie odbylo sie dnia 13 listopada 2012 roku w dziekanacie Wydzialu Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego, sala C/203 przy ul. Wita Stwosza 59 w Gdansku.

l. Przebieg postepowania habilitacyjnego

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytulów powolala w dniu 3 wrzesnia 2012 roku

komisje habilitacyjna w skladzie:

1. prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulinska - przewodniczaca komisji,

2. prof. UG, dr hab. Marek Zietara - sekretarz komisji,

3. prof. dr hab. Monika Hryniewicz - recenzent,

4. prof. dr hab. Jaroslaw Dziadek - recenzent,

5. prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska - recenzent,

6. prof. UMK, dr hab. Anna Goc - czlonek komisji,

7. prot: UG, dr hab. Marian Sektas -czlonek komisji,

w celu przeprowadzenia postepowania habilitacyjnego dr Katarzyny Potrykus w dziedzinie

nauk biologicznych w zakresie biologii, obszar nauk przyrodniczych.

Zgodnie z art.18a, ust.7 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. z pózno zm., opracowano

harmonogram postepowania habilitacyjnego. W dniu 22 wrzesnia 2012 roku recenzenci

oraz pozostali czlonkowie Komisji otrzymali poczta kurierska zestawy dokumentów

przekazanych przez Habilitantke. Jeden zestaw zostal wlaczony do akt postepowania. Na

stronie internetowej Wydzialu Biologii Uniwersytetu Gdanskiego

http://www.biology.ug.edu.pl/badinauklotwartepdh2.htm1zamieszczono wniosek

Habilitantki, autoreferat, informacje o skladzie komisji habilitacyjnej oraz harmonogram

postepowania.

Recenzenci kolejno przeslali swoje opinie:
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- prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska - 11 pazdziernika 2012 roku,

- prof. dr hab. Jaroslaw Dziadek - 12pazdziernika 2012 roku,

- prof.dr hab.MonikaHryniewicz- 22 pazdziernika2012roku.

W dniu 13 listopada 2012 zwolano zebranie Komisji Habilitacyjnej na Wydziale Biologii

Uniwersytetu Gdanskiego w Gdansku, ul. Wita Stwosza 59.

2. Posiedzenie Komisji

Przewodniczaca, Pani prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulinska, przywitala zebranych.

Nastepnie otwierajac posiedzenie zwrócila uwage, ze poniewaz w postepowaniu

habilitacyjnym Pani dr Katarzyny Potrykus recenzje zostaly w wersji elektronicznej

rozeslane do czlonków Komisji, to w takim razie prosi Recenzentów o przedstawienie

Komisji jedynie ich najwazniejszych tez. Recenzje kolejno przedstawili: Pan prof. dr hab.

Jaroslaw Dziadek, Pani prof. dr hab. Monika Hryniewicz i Pani prof. UG, dr hab. Ewa

Laskowska.

2.1. Ocena dorobku naukowego przez recenzentów

2.1.1. Osiagniecie naukowe

Osiagnieciem naukowym zgloszonym jako podstawa do rozpoczecia postepowania

habilitacyjnego bylo zbadanie wplywu (P)ppGpp i czynników transkrypcyjnych GreA,

GreB oraz DksA, na polimeraze RNA i globalna regulacje komórkowa u Escherichia

coli". Zostalo ono udokumentowane w formie jednotematycznego cyklu 5 artykulów (4

prac eksperymentalnych i 1 pracy przegladowej) opublikowanych w latach 2006--2012,

które ukazaly sie w angielskojezycznych czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej tj.:

Journal of Biological Chemistry, Annual Review of Microbiology, Nucleic Acids

Research, Environmental Microbiology i Journal of Bacteriology. Wszystkie artykuly to

prace wspólautorskie.

Pan prof. dr hab. Jaroslaw Dziadek w recenzji stwierdzil, ze w swoich badaniach

Habilitantka zastosowala szereg wyszukanych metod biologii molekularnej pozwalajacych

wyjasnic wiele mechanizmów regulacji ekspresji genów zarówno w warunkach in vivo jak

i in vitro. Przeprowadzone badania wykazaly, ze bialko GreA 'jest czynnikiem
2
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transkrypcyjnym wplywajacym na inicjacje oraz elongacje transkrypcji. Bialka GreA i

DksA dzialaja antagonistycznie przy regulacji transkrypcji z promotora rrnB. Gen greA

podlega autoregulacji, a jego transkrypcja przebiega z dwóch zachodzacych na siebie

promotorów regulowanych przez odmienne czynniki sigma. Habilitantka zaobserwowala

wzajemna regulacje pomiedzy GreA, GreB i DksA oraz wspólzawodnictwo o wiazanie do

polimerazy RNA. Habilitantka zidentyfikowala równiez w rejonie promotorowym greA

sRNA-GraL, którego nadprodukcja wplywa na poziom ekspresji ponad 100 genów oraz

wykazala ze (p)ppGpp jest jedynym czynnikiem regulujacym tempo przyrostu masy

komórkowej. Pan Profesor uwaza za duze osiagniecie Habilitantki opublikowanie pracy

przegladowej w czasopismie o wysokim IF=1O,9,którajak dotychczas cytowana byla 168

razy. Osiagniecie naukowe Habilitantki swiadczy o znacznym wkladzie w rozwój

dyscypliny naukowej. Nie budzi równiez watpliwosci dominujacy udzial Habilitantki w

publikacjach wchodzacych w sklad osiagniecia naukowego.

Pani prof. dr hab. Monika Hryniewicz stwierdza, ze osiagniecie naukowe Habilitantki

przedstawia doglebna analize regulacji transkrypcji prowadzonej przez bakteryjna

polimeraze RNA z udzialem niskoczasteczkowego regulacyjnego (p)ppGpp oraz

bialkowych czynników transkrypcyjnych GreA, Greb oraz DksA. Pani Profesor

podkreslila, ze wyniki badan Habilitantki lokuja sie w najintensywniej badanych

zagadnieniach biologii molekularnej, jakim jest róznorodnosc i wzajemna wspólzaleznosc

mechanizmów kontroli ekspresji informacji genetycznej na etapie transkrypcji. Pani

Profesor zauwaza, ze w czterech artykulach, które sa wynikiem pracy zespolowej

Habilitantka jest pierwszym autorem, w jednej drugim a w jednej równorzednym autorem

korespondencyjnym. Udzial Habilitantki w wykonaniu poszczególnych prac wynosi

miedzy 45 a75%, co pozwala na uznanie jej dominujacego wkladu w koncepcje

zagadnienia, wykonanie pracy, analize danych i przygotowanie publikacji. Zdaniem Pani

Profesor na szczególne wyróznienie zasluguje artykul przegladowy dotyczacy globalnego

czynnika regulacyjnego biologii bakterii, który stanowi znakomite kompendium wiedzy o

sieci regulacyjnej ekspresji genów bakteryjnych. Reasumujac Pani Profesor ocenia

osiagniecie naukowe (zestaw publikacji o lacznym IF=33,8 a ilosc cytowan = 208)

Habilitantki za spelniajace obowiazujace wymagania do nadania stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk biologicznych w zakresie biologii.

3



4

Pani prof. UG, dr hab. Ewa Laskowska zauwaza, ze osiagniecie naukowe Habilitantki

jest wynikiem badan przeprowadzonych w laboratorium dr Michael Cashela w National

Institutes of Health w USA. Prace te stanowia spójna calosc dostarczajaca informacji o

funkcji wybranych czynników transkrypcyjnych cztero- i pieciofosforanu guanozyny i

bialek DksA oraz GreAIB. Habilitantka udowodnila, ze bialko GreA moze dzialac jako

czynnik transkrypcyjny nie tylko podczas elongacji, jak do tej pory sadzono, lecz równiez

w trakcie inicjacji transkrypcji w sposób niezaleZllYod (p)ppGpp. Wykazala równiez, ze

GreA aktywuje, a DksA hamuje transkrypcje z modelowego promotora rrnB Pl. Wyniki

badan Habilitantki wskazaly tez, ze tylko w niektórych warunkach GreA i DksA sa

antagonistami, a w innych moga dzialac wymiennie oraz wskazala na istnienie

wspólzawodnictwa pomiedzy GreA, DksA i GreB o wiazanie z polimeraza RNA.

Habilitantka zidentyfikowala równiez dwa silne promotory Pl i P2 kontrolujace gen greA i

wykazala, ze ekspresja greA ulega autoregulacji. Zaskakujacym wynikiem bylo wykrycie

czasteczek sRNA, które powstaja w wyniku nietypowej terminacji transkrypcji greA.

Habilitantka wyjasnila równiez, ze ppGppjest czescia mechanizmu koordynujacego wzrost

komórek z synteza DNA, RNA i bialek. Pani Profesor uwaza, ze prace Habilitantki

dostarczaja wielu cennych informacji o mechanizmach regulujacych ekspresje genów,

umozliwiajacych przystosowanie sie bakterii do zmiennych warunków srodowiska. O

wartosci publikacji posrednio stanowi wysoka wartosc IF oraz liczba cytowan wg Bazy

Web of Science - 237. Pani Profesor stwierdza, ze osiagniecie naukowe jak i inne

dokonania Habilitantki wnosza znaczacy wklad w rozwój biologii, co uzasadnia nadanie

stopnia doktora habilitowanego.

2.1.2. Aktywnosc naukowa

Aktywnosc naukowa Habilitantki jest scisle skoncentrowana na badaniach podstawowych

w zakresie biologii molekularnej systemów prokariotycznych, w szczególnosci na

badaniach bakteryjnych procesów regulacji replikacji i transkrypcji materialu

genetycznego. Na czesc dorobku Habilitantki niewchodzacego w sklad osiagniecia

naukowego sklada sie 8 prac eksperymentalnych opublikowanych w prestizowych

czasopismach. Piec prac ukazalo sie przed doktoratem, a 3 po doktoracie. Ich laczny IF

wynosi okolo 38. Prace te cytowane byly okolo 70 razy. Sumaryczny indeks Hirscha

wszystkich prac Habilitantki, lacznie z osiagnieciem naukowym, wynosi 7. Uznanie
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Habilitantki w naukowej spolecznosci przejawia sie miedzy innymi zapraszaniem jej do

recenzowania prac naukowych w renomowanych czasopismach. Habilitantka byla

kierownikiem jednego i wykonawca czterech projektów naukowych finansowanych przez

KBN i NIH. Uzyskala tez stypendium START dla mlodych naukowców Fundacji na Rzecz

Nauki Polskiej.

2.1.3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i wspólpracy miedzynarodowej

Dzialalnosc dydaktyczna Habilitantki przedstawia sie skromniej niz Jej aktywnosc czysto

naukowa. Nalezy tu odnotowac opieke merytoryczna nad dwoma magistrantami. Nalezy

jednak zwrócic uwage na fakt, ze w ostatnich 8 latach Habilitantka pracowala w National

Institutes of Health (USA), dlatego nie miala okazji prowadzenia dydaktyki. Jednak w

trakcie pracy w USA stala sie jednym z najbardziej doswiadczonych czlonków zespolu

Profesora Michaela Cashela i sluzyla wiedza, doswiadczeniem badawczym i umiejetnoscia

organizacji pracy zespolowej mlodszym kolegom w laboratorium. Aktywnosc Habilitantki

uzupelniaja liczne prezentacje ustne i plakatowe na konferencjach i sympozjach

naukowych. Recenzowala równiez projekty badawcze w Narodowym Centrum Nauki czy

dla Hong Kong Research Grant Council. Habilitantka oprócz wspomnianego stazu odbyla

trzy dwumiesieczne staze w University of New York, USA. Zagraniczni partnerzy sa

wspólautorami 10 sposród 13prac stanowiacych dorobek naukowy Habilitantki.

Wszyscy recenzenci zgodnie i wysoko oceniaja osiagniecie naukowe, dorobek naukowy,

organizacyjny i dydaktyczny Kandydatki wnioskujac o nadanie Jej stopnia doktora

habilitowanego.

2.1.4. Dane bibliometryczne

W dokumentacji wymaganej do postepowania habilitacyjnego z czerwca 2012 roku, Pani

dr Katarzyna Potrykus zadeklarowala, ze wedlug bazy Web of Science sumaryczny IF

wszystkich jej publikacji wynosi 71,505, publikacje te cytowane byly 280 razy, a indeks H

wynosil 7. W tej samej bazie dane sprawdzone obecnie wykazuja wzrost cytowan do 327

razy (304 bez autocytowan) i indeksu H do 8 co w bardzo dobry sposób dokumentuje

wzrastajace zainteresowanie badaniami Habilitantki.
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2.1.5. Dyskusja

Przewodniczaca Komisji poprosila Recenzentów o opinie na temat osiagniecia naukowego,

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Kandydatki. Wszyscy Recenzenci

podtrzymali swoje wysokie opinie na temat odkryc naukowych Habilitantki, a takze

podkreslili Jej wiodaca role w prowadzonych badaniach. Uznali ponadto, ze skromny

dorobek dydaktyczny na tym etapie kariery zawodowej nie moze przeslonic jakosci odkryc

dokonanych przez Habilitantke. Pani Profesor UMK Anna Goc, czlonek Komisji równiez

podkreslila znaczenie badan prowadzonych przez Pania doktor K. Potrykus dla nauki.

Zwrócila jednak uwage, ze GraL nie znajduje sie w rejonie promotorowym, tylko

liderowym, jesli ulega on transkrypcji. Pan profesor M. Sektas, czlonek Komisji podkreslil,

ze zna Kandydatke od czasu studiów i zawsze bylo widac Jej silne ukierunkowanie na

badania naukowe.

2.1.6. Podsumowanie:

Przewodniczaca podsumowala dyskusje i stwierdzila, ze wszyscy czlonkowie Komisji

bardzo wysoko ocenili osiagniecie naukowe, organizacyjne i dydaktyczne Habilitantki.

Wszyscy czlonkowie Komisji zgodnie stwierdzili, ze dorobek Habilitantki jest znaczacym

wkladem w rozwój nauk biologicznych. Nastepnie Przewodniczaca zarzadzila jawne

glosowanie nad uchwala zawierajaca opinie w sprawie nadania stopnia doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii Pani dr Katarzynie Potrykus.

Wyniki glosowania: 7glosów - tak, Oglosów- nie i Oglosów wstrzymujacych sie.

2.1.7. Opinia:

Komisja habilitacyjna, biorac pod uwage ocene osiagniecia naukowego oraz pozostalego

dorobku Habilitantki (dzialajac na podstawie art. 18a ustawy o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003. z pózno

zm.), w glosowaniu jawnym w dniu 13 listopada 2012 r. wyrazila pozytywna opinie w

sprawie nadania Pani dr Katarzynie Potrykus stopnia doktora habilitowanego nauk

biologicznych w zakresie biologii.
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Gdansk, 2012-11-13

Czlonkowie Komisji:

prof.dr hab.ZofiaSzweykowska-KuIinska...~~ ~L~~~ .....

prof. UG, dr hab. Marek Zietara.. "/.". .:j ........................
/ 0 -z-.~---- ----" lJ ~prof. dr hab. Jaroslaw Dziadek ~.................................

prof.UG,dr hab.EwaLaskowska... ~. ~~. ... ... ............

prof. UMK, dr hab. Anna Goc ~...............................

/

prof. UG, dr bab. Mariao Sektas .;/.~./......................
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