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Ocena osiagniecia naukowego oraz calosciowego dorobku naukowego dr

Iwony Glazewskiej w postepowaniu habilitacyjnym

1. Przebieg pracy naukowej

Dr Iwona Glazewska urodzila sie . Studiowala na

Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, gdzie w roku

1980 uzyskala tytul magistra inzyniera zootechnika. Po ukonczeniu studiów przez

dwa lata pracowala jako asystent w Zakladzie Genetyki Zwierzat swojej macierzystej

uczelni, po czym w 1982 roku wrócila do Trójmiasta, gdzie w latach 1982-1990 byla

zatrudniona w kilku instytucjach nienaukowych zwiazanych ze szkolnictwem srednim,

medycyna, weterynaria oraz doradztwem rolniczym. Po dwumiesiecznym epizodzie

w charakterze specjalisty w Centrum Biologii Morza PAN w 1990 r., dr Glazewska w

tym samym roku podjela prace na Wydziale Biologii, Geografii i Oceanologii (obecnie

Wydzial Biologii) Uniwersytetu Gdanskiego, gdzie w 2002 r. pod kierunkiem prof. dr

hab. Tadeusza Jezierskiego obronila z wyróznieniem rozprawe doktorska pt.

"Zastosowanie analizy udzialu zalozycieli do oceny zróznicowania genetycznego

nielosowo kojarzacej sie populacji na przykladzie koni czystej krwi arabskiej",

uzyskujac stopien doktora nauk biologicznych w zakresie biologii. Z Uniwersytetem

Gdanskim byly zwiazane wszystkie pozostale etapy drogi zawodowej Kandydatki,

kolejno jako specjalisty w Katedrze Genetyki (1990-2003), adiunkta w tej samej

Katedrze (2003-2010) oraz adiunkta w Katedrze Taksonomii Roslin i Ochrony

Przyrody (od 2010 r. do chwili obecnej).

Na zyciorysie naukowym Habilitantki zawazyly zarówno ukonczone studia

zootechniczne, jak i praca w osrodkach diagnostyczno-laboratoryjnych oraz

instytucjach doradztwa rolniczego. Naturalna konsekwencja tych doswiadczen byly

pózniejsze aplikacje niektórych metod biologii molekularnej w praktyce hodowlanej,

które w istotny sposób naznaczyly zarówno osiagniecie naukowe dr Glazewskiej, jak

i jej pozostaly dorobek naukowy.
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2. Ocena osiagniecia naukowego
:"<

Na osiagniecie naukowe Habilitantki pod wspólnym tytulem "Wykorzystanie

mitochondrialnego DNA w badaniach wybranych populacji rodowodowych" sklada sie

piec publikacji umieszczonych w czasopismach z listy JCR, o umiarkowanych

wartosciach wspólczynnika wplywu (IF) - od 0,463 (Archiv Tierzucht) do 2,584

(AnimaI Genetics). Kandydatka jest pierwszym autorem kazdej z prac, a jej

decydujacy udzial w ich powstanie nie budzi watpliwosci w swietle zamieszczonych

oswiadczen (nielicznych) wspólautorów. Calkowite wartosci wskazników

bibliometrycznych, które charakteryzuja prace majace stanowic osiagniecie naukowe

wynosza odpowiednio 6,999 (lF) oraz 150 (liczba punktów MNiSW). Wartosci te

nalezy uznac za stosunkowo niskie, co w glównej mierze spowodowane jest bardzo

waska i specjalistyczna problematyka prac, jak równiez ich charakterem bardziej

praktycznym i aplikacyjnym, niz stricte poznawczym. Za okreslenie najogólniejsze,

ale jednoczesnie wlasciwie oddajace charakter publikacji nalezy uznac

"zastosowanie ograniczonych badan sekwencji mitochondrialnego DNA do

rozwiazywania szczególowych problemów rodowodu linii zenskich w trzech polskich

populacjach - koni arabskich oraz psów rasy ogar polski i hovawart". W tym

kontekscie nalezy sie zgodzic z Habilitantka, która w swoim autoreferacie (str. 3)

okreslajac swoje prace jako "odnoszace sie do zagadnien zwiazanych z

pochodzeniem populacji i weryfikacja rodowodów" podkresla jednoczesnie, ze

reprezentuja one "niszowy nurt badawczy". Z drugiej strony podkreslic nalezy, ze

czasopisma, w których umiescila Kandydatka wyniki swoich badan sytuowane sa

dosc wysoko w swoich kategoriach tematycznych. I tak wedlug bazy JCR,

czasopisma Genetics Selection Evolution oraz AnimaI Genetics plasuja sie w

pierwszym i drugim kwartylu czasopism z kategorii odpowiednio "Agriculture, Dairy &

Animai Science" oraz "Genetics & Heredity", Livestock Science i Czech Joumal ot

AnimaI Science znajduja sie w drugim kwartylu "Agriculture, Dairy & Animai Science",

natomiast Archiv Tierzucht sytuuje sie w trzecim kwartylu tej samej kategorii.

Przemawia to na korzysc Kandydatki, która mimo niszowego charakteru swoich

badan i ich niewielkiej zlozonosci metodycznej dolozyla staran, aby jej wyniki zostaly

opublikowane w mozliwie wysoko klasyfikowanych czasopismach. .
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Wychodzac jednak z zalozenia, ze publikacje nalezy oceniac kierujac sie

wartoscia naukowa i praktyczna, jaka rzeczywiscie reprezentuja, nie zas wedlug

wartosci IF czasopism, w jakich zostaly umieszczone, zasadnym wydaje sie bardziej

szczególowe scharakteryzowanie dokonan Habilitantki przedstawionych w pracach

skladajacych sie na jej osiagniecie naukowe. Na wstepie nalezy podkreslic, ze na

pozytywna ocene zasluguje praktyczna wartosc danych przedstawionych przez dr I.

Glazewska. Jak wynika z tresci przedstawionych prac, dane te, rozwiazujac

konkretne problemy rodowodowe moga dostarczac istotnych informacji dla polskich

hodowców. I tak np. publikacja nr 1 (wedlug wykazu zamieszczonego na str. 2

autoreferatu) weryfikuje konkretne hipotezy rodowodowe dotyczace polskich koni

arabskich, natomiast praca nr 3 sprawdza pochodzenie niektórych linii zenskich psów

o wygladzie ogara, rejestrowanych w tzw. Ksiedze Wstepnej.

Gorzej wypada jednak ocenic ogólna wartosc poznawcza publikacji. Po pierwsze

nalezy stwierdzic, ze prace te zawieraja bardzo niewielka ilosc danych. Publikacja nr

1 dotyczaca linii zenskich u polskich koni arabskich obejmowala analize 44 próbek

krwi koni, wsród których stwierdzono 14 róznych haplotypów mtDNA. W publikacji nr

3 umieszczono dane z analizy 11 próbek siersci ogarów polskich, wsród których

wskazano 3 haplotypy, natomiast w pracy nr 4 zawarto dane z badania 23 próbek

psów rasy hovawart, dla których opisano dwa haplotypy. W dwóch pozostalych

publikacjach skladajacych sie na osiagniecie naukowe (2 i 5) nie przedstawiono

zadnych danych wygenerowanych de novo dzieki badaniom laboratoryjnym - w

istocie praca nr 2 stanowi dodatkowe omówienie danych z pracy nr 1, natomiast

publikacja nr 5 stanowi rodzaj zbiorczego podsumowania i omówienia pod innym

katem wyników umieszczonych w pracach nr 1, 3 i 4. W efekcie calkowity zasób

danych przedstawionych przez Habilitantke jest bardzo ograniczony, co znalazlo

odzwierciedlenie w symbolicznym wzbogaceniu bazy GenBank o nowe haplotypy -

14 sekwencji mtDNA koni arabskich oraz 5 sekwencji psów. Mimo to, z

niezrozumialych wzgledów haplotypy stanowiace materie publikacji nr 1, 3 i 4

umieszczone w bazie GenBank maja wedlug Kandydatki stanowic "odrebna pozycje"

w jej dorobku (str. 16 autoreferatu). Po drugie nalezy stwierdzic, ze analiza

sekwencji mtDNA przeprowadzona przez Habiltantke charakteryzuje sie niska

rozdzielczoscia, dotyczy bowiem tylko fragmentów regionu kontro.nego. O ile taki
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zakres badan wystarczyl do rozwiazania szczególowych zagadnien zwiazanych z

weryfikacja rodowodów linii zenskich koni arabskich (publikacja nr 1) oraz ogarów

polskich (praca nr 3), o tyle podjecie rozwazan na temat pochodzenia koni arabskich

(praca nr 1), a takze próbe swoistej "predykcji" rasy psów hovawart na podstawie

krótkich sekwencji regionu kontrolnego mtONA o wysokim poziomie homoplazji

(praca nr 4), uwazam za wysoce dyskusyjne. W moim przekonaniu jedynie

czesciowym usprawiedliwieniem dla tak niskiej rozdzielczosci badan byla

stosunkowo niewielka ilosc danych dostepnych w pismiennictwie do analiz

porównawczych. Przykladowo, juz w 2009 roku opublikowano 169 prawie pelnych

sekwencji mtONA C. lupus familiaris, podejmujac przy tym próby uaktualnienia

klasyfikacji haplogrupowej (Pang i wsp. 2009, Mol. Biol. Evol. 26: 2849-2864).

Jeszcze piec lat wczesniej Pereira i wsp. przedstawili szczególowe wytyczne co do

klasyfikacji haplogrupowej mtONA psów na podstawie samych tylko sekwencji

regionu kontrolnego (Pereira i wsp. 2004, Forensic Sci. Int. 141: 99-108). Cytowane

publikacje powinny byc znane Habilitantce, a jednak w swoich pracach na temat

psów nr 3 i 4 z roku 2012 pominela zawarte w nich ustalenia i w rozwazaniach na

temat haplogrup opierala sie wylacznie na archaicznej klasyfikacji sprzed 10 lat

(Savolainen i wsp. 2002, Science 298, 1610-1613). Jako przyklad niedokladnego

przegladu danych dostepnych do porównan mozna równiez podac brak w publikacji

nr 4 z 2012 r. dotyczacej hovawartów (Tabela 2) niektórych rekordów z bazy danych

GenBank, reprezentujacych identyczne haplotypy wzgledem ustalonych przez

Kandydatke, które powinny byc jej znane w czasie skladania pracy do druku (np.

OQ480494, EU408285, AY656739, EU408256). Chociaz powyzsze uchybienia

zasadniczo nie wplywaja na poprawnosc glównych konkluzji przedstawionych

publikacji, w moim przekonaniu obnizaja jednak wartosc prac, która nawet przy tak

ograniczonych danych moglaby byc nieco wyzsza, pod warunkiem zachowania

wiekszej dokladnosci i dociekliwosci w analizach.

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzam, ze z uwagi na samodzielnosc

w sformulowaniu hipotez badawczych przedstawionych w publikacjach, dostateczna

lecz nie imponujaca wartosc ich oceny bibliometrycznej, zasadnicza poprawnosc

wnioskowania oraz niewatpliwa wartosc praktyczna wyników badan, lecz z drugiej

strony - bardzo niszowa problematyke prac, niewielka ilosc danych oraz ich
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ograniczona wartosc poznawcza - osiagniecie naukowe przedstawione przez dr

Iwone Glazewska zasluguje na slabo pozytywna ocene, a tym samym wypelnia

kryteria ustawowe przewidziane dla postepowania habilitacyjnego.

3. Ocena pozostalych osiagniec naukowo - badawczych oraz dzialalnosci

organizacyjnej i popularyzatorskiej

Na pozostale osiagniecia naukowe dr Iwony Glazewskiej sklada sie14 publikacji

naukowych o lacznej liczbie punktów MNiSW=184, w tym 8 prac w czasopismach z

listy JCR, o lacznej wartosci IF = 7,098. Sposród prac umieszczonych w

czasopismach posiadajacych wskaznik IF w momencie opublikowania, Habilitantka

jest pierwszym autorem w trzech artykulach, przy czym wszystkie powstaly juz po

uzyskaniu stopnia doktora, nawet jesli jeden zawiera czesc danych z doktoratu

(praca nr 5 z Zalacznika 4, opublikowana w 2004 roku). Ogólem caly dorobek

publikacyjny dr Glazewskiej, wlaczajac osiagniecie naukowe, obejmuje 19 prac o

lacznym IF = 14,097, liczbie punktów MNiSW = 334, liczbie cytowan wedlug bazy

Web ot Science = 44 (bez autocytowan) oraz indeksie Hirscha wedlug tej samej bazy

równym 5. Mozna stwierdzic, ze Kandydatka w znaczacy sposób powiekszyla swój

dorobek od momentu uzyskania stopnia naukowego doktora, bowiem z okresu po

doktoracie pochodzi 13 artykulów, których jest autorem lub wspólautorem. Mimo, ze

obiektywnie wskazniki bibliometryczne charakteryzujace dokonania naukowe dr

Glazewskiej nie sa szczególnie imponujace, nalezy zwrócic uwage, ze jej prace

naukowe nie byly sygnowane przez wielu autorów, a jej wklad w ich powstanie byl na

ogól znaczacy.

W pracach Kandydatki nie zaliczonych do osiagniecia naukowego zostal ponownie

uwypuklony glówny nurt jej zainteresowan badawczych, który okreslilbym ogólnie

jako genetyczno - hodowlany. Trzy wazne prace dr Glazewskiej dotyczyly badan nad

wsobnoscia u koni arabskich, kolejna istotna publikacja zostala poswiecona analizie

rodowodowej u ogarów polskich. Ogólnie publikacje Habilitantki reprezentujace ten

nurt badawczy zostaly zauwazone w kraju i poza jego granicami, na co wskazuja

stosunkowo liczne cytowania jej prac nawet mimo waskiej i specjalistycznej

problematyki. Wklad dr Glazewskiej zostaje tu dodatkowo uwypuklony w swietle taktu
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powierzenia jej 12 recenzji artykulów nadsylanych do czasopism z listy JCR (m.in.

Livestock Science, AnnaIs ot AnimaI Science, Archiv Tierzucht, Journal ot Applied

Genetics). Drugim, w moim przekonaniu wartosciowym i ciekawym watkiem

dzialalnosci naukowej dr Glazewskiej byl udzial w badaniach molekularno-

ekologicznych realizowanych z afiliacja Katedry Genetyki Uniwersytetu Gdanskiego.

Efektem tych badan byly cztery interesujace publikacje dotyczace odpowiednio

lokalnych populacji skorupiaków z rodzaju Calanus ze Spitsbergenu, malzoraczków

Cyprideis torosa ze slodkowodnych akwenów Anglii, Holandii i Polski, widlonogów

Ca/anoides carinatus z wód morskich Ghany oraz identyfikacji gatunkowej pasozytów

flader z Baltyku. W mojej ocenie udzial w tych badaniach znaczaco poszerzyl

horyzonty naukowe Kandydatki, nawet jesli trzy sposród wspomnianych publikacji

zostaly zrealizowane jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora.

Dr Iwona Glazewska wykazywala sie ograniczona aktywnoscia w prezentacji

wyników swoich badan na krajowych i miedzynarodowych konferencjach naukowych.

Ma w swoim dorobku trzy referaty wygloszone na konferencjach ogólnopolskich oraz

10 doniesien plakatowych, w tym piec prezentowanych na konferencjach

miedzynarodowych. Kandydatka nie ma równiez na swoim kacie znaczacych

osiagniec w pozyskiwaniu srodków na badania naukowe ze zródel zewnetrznych -

byla kierownikiem dwóch uczelnianych projektów badawczych (w latach 2005-2206

oraz w roku 2009).

Na uwage zasluguje natomiast dzialalnosc popularyzatorska Kandydatki do

stopnia naukowego. Zainteresowania dr Glazewskiej rodowodami zwierzat znalazly

wyraz w sporzadzeniu przez nia az siedmiu baz rodowodowych psów rasy hovawart i

ogar polski, umieszczonych w Internecie. Habilitantka jest równiez autorem az 16

artykulów popularno-naukowych, a jej teksty umieszczone na stronie "Projekt Sicz

Orlowska" sa swiadectwem autentycznej pasji. Warto równiez podkreslic inne formy

popularyzacji nauki przez dr Glazewska, takich jak prowadzenie wykladów dla

uczniów liceów czy udzial w kolejnych edycjach Baltyckiego Festiwalu Nauki.

Podsumowujac powyzsze rozwazania stwierdzam, ze pozostale osiagniecia

naukowe Kandydatki zasluguja na pozytywna ocene. Dr Iwona Glazewska istotnie

powiekszyla swój dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Choc caloksztalt jej dokonan nie jest wybitny, co wykazuje obiektywnie analiza
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"'" bibliometryczna publikacji, to w moim przekonaniu spelnia on kryteria

ustawowe przewidziane dla postepowania habilitacyjnego. Na podkreslenie

zasluguje szczególnie rozpoznawalnosc publikacji dr Glazewskiej w

miedzynarodowym srodowisku naukowym oraz jej dzialalnosc recenzencka. Na

szczególne uwypuklenie zasluguja jej wysilki popularyzatorskie, choc oczywiscie ten

rodzaj aktywnosci nie przesadza o pozytywnej ocenie w postepowaniu

habilitacyjnym.

4. Wniosek koncowy

Po zapoznaniu sie z osiagnieciem naukowym dr Iwony Glazewskiej, jak

równiez z caloksztaltem jej dzialalnosci naukowej stwierdzam, ze dorobek

naukowy Kandydatki uzasadnia nadanie stopnia naukowego doktora

habilitowanego nauk biologicznych w zakresie biologii.

pruf. dr
. 'f~ki
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