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Ocena osi^gni^cia naukowego oraz dorobku naukowego dr Patrycji Wojcik-Tabol
w zwiqzku z postf powaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego
Ocena osiijgniecia naukowego
Jako osi^gni^cie naukowe przedstawiony zostal cykl 6. publikacji w jezyku
angielskim zatytulowany ,,Pochodzenie materialu detrytycznego, srodowisko depozycji i
warunki diagenezy drobnookruchowych ska! zawierajqcych materiq organicznq okreslane na
podstawie wskaznikow mineralogicznych i geochemicznych". Wszystkie prace wchodz^ce w
sktad cyklu opublikowane zostaly w czasopismach znajduj^cych si$ w bazie Journal Citation
Reports (JRC; impact factor w przedziale 0,815-3,02), w latach 2009-2015. W kategoriach
parametrycznych la_czny impact factor (IF) wszystkich prac wynosi 7,013, a l^czna punktacja
MNiSzW 135. Jedna z prac jest wyl^cznie autorstwa Habilitantki, w pieciu byla ona ich
pierwszym autorem. Oswiadczenia wspoiautorow, polegaj^ce na deklaracjach ich udzialu
merytorycznego w prowadzonych wspolne badaniach i przygotowaniu publikacji, pozwalaj^
uznac rol^ Habilitantki za wioda_ca^ (dzial w przedziale 50-100%, srednia 75,8 %), a zarazem
na jej wysoka^ samodzielnosc naukowq.
Jak wynika z autoreferatu (miejscami niezbyt udanego), osi^gniecie przedstawione
jako rozprawa habilitacyjna pokrywa si^ z zasadniczymi zainteresowaniami geologicznymi
Habilitantki, tj. z zagadnieniami petrologii, mineralogii i geochemii ska! osadowych.
Osi^gni^cie dostarcza nowych danych mineralogicznych i geochemicznych o skatach
drobnoziarnistych fliszu polskich Karpat Zewnetrznych i na ich podstawie, w sposob
odpowiadajqcy nowoczesnej metodyce badan petrologicznych, wskazuje na pochodzenie
materialu osadowego fliszu oraz rezim tlenowy wod w basenach jego sedymentacji.
Za najbardziej wartosciowe aspekty osi^gni^cia uwazam:
- pokazanie, ze skaly drobnoziarniste dolnej kredy plaszczowiny sl^skiej, oligocenu jednostki
grybowskiej oraz zaliczane w osi^gni^ciu do dolnej kredy w jednostce Grajcarka
zasilane byly materialem pochodzqcym z erozji felzycznych-posrednich skal
magmowych, z mozliwym pewnym wplywem materialu ze skal maficznych. Jako
potencjalne zrodlo materiam maficznego wskazane zostaly skaly wulkanizmu
zwi^zanego z ewolucj^ grzbietu czorsztynskiego i/lub wulkanizmu cieszynitowego w
basenie sl^skim,
- wskazanie na pochodzenie tak ze skal krystalicznych jak i osadowych materialu
okruchowego osadow formacji wierzowskiej, podgrybowskiej oraz osadow zaliczanych w osi^gnieciu do formacji szlachtowskiej,
- wykazanie wysokiego stopnia zwietrzenia skal macierzystych dla osadow drobnoziarnistych
dolnej kredy plaszczowiny sla.skiej, oligocenu jednostki grybowskiej oraz zaliczanych
w osia.gnieciu do dolnej kredy jednostki Grajcarka,

- uscislenie dotychczasowych opinii o sposobie zapisu przemian diagenetycznych w osadach
drobnoziarnistych dolnej kredy-turonu ptaszczowiny slcjskiej, oligocenu jednostki
grybowskiej oraz w zaliczanych w osiagnieciu do dolnej kredy osadach z jednostki
Grajcarka,
- wykazanie, ze diageneza utworow formacji lupkow radiolariowych z Barnasiowki
zachodzila w temperaturach powyzej 60°,
- uscislenie danymi geochemicznymi dotychczasowych opinii o rezimie tlenowym wod w
zachodniej cz^sci basenu protoslaskiego w okresie barrem-alb oraz o uwarunkowaniach rozwoju tego rezimu na obszarze sedymentacji skal karpackich,
- uscislenie dotychczasowych opinii o naturze deficytu tlenowego w wodach basenow sedymentacyjnych osadow dolnej kredy-turonu ptaszczowiny sl^skiej i oligocenu jednostki grybowskiej.
W zwi^zku z kontrowersjami co do wieku utworow jednostki Grajcarka, zaliczanych
w osiagnieciu do kredowych, przy wyst^powaniu w nich (?dominacji) materialu jurajskiego
(v. Gedl, 2012), wartosc zamieszczonych w osiagnieciu interpretacji rezimu tlenowego
towarzyszacego sedymentacji tych utworow nie moze bye oceniona dopoty, dopoki sprawa
wieku utworow nie zostanie wyjasniona. Jezeli s^ to przynajmniej w czesci przerobione w
kredzie utwory jurajskie, to przy interpretacji rezimu tlenowego wod w basenie ich
sedymentacji nalezy wyjasnic jaki jest wplyw jurajskiego materialu organicznego na
parametry geochemiczne utworow, b^dqce podstawa interpretacji owego rezimu.
Wartosc osiagniecia jest oslabiana przez zastosowanie w pewnych przypadkach
uproszczonych poj^c, nieuzasadnionych kategoryzacji skat (np. na jakiej podstawie zaliczano
skate do turbidytu, albo do hemipelagitu), czy tez przez niespojne nazewnictwo skal (jedne
nazywane wylacznie petrograficznie inne wylacznie genetycznie). Watpliwosci budzi
sugestia, jakoby niektore czesci serii grybowskiej mogly osadzac sie w wodach slodkich.
Podsumowanie
Cykl publikacji przedstawiony jako rozprawa habilitacyjna dr Patrycji Wojcik-Tabol,
pomimo wykazanych wyzej uwag krytycznych, uwazam za wysokie osiajmiecie naukowe.
Osi^gni^cie znacz^co wzbogaca dotychczasowe dane mineralogiczne i geochemiczne o
skalach drobnoziarnistych fliszu polskich Karpat Zewnetrznych danymi nowymi, uzyskanymi
nowoczesnymi metodami badan petrologicznych, a zarazem uscisla podstawy interpretacyjne
pochodzenia materialu osadowego skal fliszu polskich Karpat Zewnetrznych, bazujace glownie na danych uzyskanych klasycznymi badaniami petrologicznymi i sedymentologicznymi,
jak rowniez poszerza sama^ wiedz^ o pochodzeniu tego materialu oraz o rezimie tlenowym w
basenach sedymentacyjnych fliszu. Osi^gniecie swiadczy o dojrzalosci naukowej
Habilitantki.
Ocena dorobku naukowego poza rozprawq hahilitacyjna
Doktor Patrycja Wojcik-Tabol, poza publikacjami wchodz^cymi w sklad rozprawy
habilitacyjnej, jest autarky lub wspolautorka 13. opublikowanych prac naukowych. Sklada si^
na to 7 prac w czasopismach indeksowanych w bazie JRC, 4 prace w czasopismach krajowych spoza bazy JRC (w tym 2. w jezyku angielskim), 1 praca w materialach pokonferencyjnych oraz jednego krajowego opracowania zbiorowego. Wszystkie prace zostaly
opublikowane po uzyskaniu doktoratu, tj. po roku 2004. Jedna z publikacji jest polemiczn^ w
zwia^ku z jedna^ z publikacji wchodz^cych w sklad rozprawy habilitacyjnej. Ponadto dr

Patrycja Wqjcik-Tabol jest autarky 21 abstraktow konferencyjnych konferencji krajowych
i zagranicznych.
Cztery sposrod 13. prac byly autorstwa jedynie Habilitantki, w pozostalych jej udzial
w przygotowaniu miescil sie w przedziale 5-85 %, srednio 20,5 %. Caly dorobek naukowy
Habilitantki jest spqjny tematycznie i nakresla jej konsekwentny rozwoj. We wszystkich
pracach Habilitantka zajmowala si? zagadnieniami petrologiczno-mineralogiczno-geochemicznymi skal osadowych, w tym rowniez wspoiczesnych gleb. Celem jej badan bylo
okreslenie skladu petrograficznego, mineralnego i geochemicznego skal i na tej podstawie
interpretacja ich genezy, szczegolnie interpretacja natury obszarow zrodlowych materialu
okruchowego, rezimu tlenowego wod podczas sedymentacji oraz warunkow diagenezy.
Badania prowadzone byly w zasadniczej czesci za pomocq. nowoczesnej aparatury
laboratory]nej. Poza dwiema pracami opublikowanymi jako artykuly naukowe - jednej
dotycz^cej skal z Alp, drugiej z Balkanu - wszystkie pozostale dotycza^ skal z obszaru Karpat
polskich. Na konferencjach naukowych i w materialach konferencyjnych Habilitantka
prezentowala dodatkowo wyniki badan prowadzonych w Karpatach slowackich oraz na Nizu
Polskim.
Oceniane tu badania rozszerzaja^ zakres przedstawionych w cyklu publikacji stanowi^cych rozprawe habilitacyjn^. Dostarczyly one wielu wartosciowych informacji o skladzie
mineralnym i chemicznym badanych skal, w tym o wyst^puj^cej w nich materii organicznej
oraz o wskazywanej przez ten sklad genezie skal, tym samym o historii geologicznej Karpat.
Podsumowanie
Dorobek naukowy dr Patrycji Tabol-Wqjcik jest spqjny tematycznie i wartosciowy
pod wzgl^dem naukowym.
Notowania publikacji ogolnie
Sumaryczny IF publikacji naukowy ch autorstwa i wpolautorstwa dr Patrycji WqjcikTabol wedlug listy JCR, zgodnie z rokiem opublikowania, wynosi 15,156. Liczba cytowan
wedlug bazy Web of Science wynosi 26 (bez autocytowan 18). Indeks Hirscha wedlug bazy
Web of Science wynosi 3, miesci sie w przedziale niskich dla polskich habilitantow w zakresie
geologii. Wyniki bylyby zapewne wyzsze, gdyby wiecej prac opublikowanych zostalo w
czasopismach o szerszym odbiorze.
Ocena aktywnosci w zyciu naukowym, wspolpracy mi^dzynarodowej oraz dorobku
dydaktycznego i popularyzatorskiego
Aktywnosc w zyciu naukowym, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitantki
przedstawiaj^ sie^ wysoko. Wyrazem wysokiej aktywnosci w zyciu naukowym jest jej udzial
w 21 konferencjach, w wiejcszosci mi^dzynarodowych (15), oraz udzial w organizacji
czterech konferencji, - wszystkie miedzynarodowe. Habilitantka odbyla jeden krotki staz
zagraniczny (7 dni, Uniwersytet w Salzburgu) oraz siedem krotkoterminowych stazy w
krajowych placowkach badawczych. Brala udzial w redakcji jednej monografii naukowej oraz
recenzowala artykuly w czasopismach naukowych. Od czasu studiow doktoranckich, tj. od
roku 2001, Habilitantka jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Geologicznego. Otrzymala
jedna^ nagrod^ za prace w ramach organizacji Festiwalu Nauki oraz dwie nagrody za
ositjgniecia w pracy naukowo-dydaktycznej. W latach 2002-2005 brala udzial w redagowaniu
czasopisma GLOBEnergy, poswieconemu odnawialnym zrodlom energii.

Dzialalnosc naukowa dr Patrycji Wqjcik-Tabol jest ceniona wysoko tak w jej
macierzystej placowce badawczej, tj. w Instytucie Nauk Geologicznych Uniwersytetu
Jagiellonskiego, jak i poza ni^. Wyrazem wysokiej, zewnetrznej oceny dzialalnosci naukowej
dr Patrycji Wojcik-Tabol jest przyznanie jej przez KBN oraz MNiSW funduszy na realizacj? 4
projektow badawczych, a takze wlaczenie jako wykonawcy do dwoch projektow krajowych i
jednego miedzynarodowego (International Geological Correlation Program, projekt 609).
W zakresie dorobku dydaktycznego Habilitantka moze si? poszczycic prowadzeniem,
juz od czasu studiow doktoranckich, bogatego zestawu kursow, (cwiczenia w 9 kursach,
wyklady w 2 kursach), wypromowaniem dziewieciu licencjatow i osmiu magistrow,
prowadzeniem osmiu wykladow z geologii na uniwersytecie trzeciego wieku w Ketach,
Andrychowie i Nowym Saczu, a takze wysok^ ocen^ prowadzonych przez ni^ zajec
wystawiana jej przez studentow.
W zakresie popularyzacji geologii Habilitantka wyglosila trzy wyklady w szkolach
srednich w Krakowie, udzielaia sie w organizacji corocznego Ogolnopolskiego Konkursu
Geologiczno-Srodowiskowego w latach 2014-2016, wyglaszala wyklady i prowadzila zajecia
warsztatowe w Krakowskim Mlodziezowym Towarzystwie Przyjaciol Nauk i Sztuk w
Centrum Mlodziezy im. dr H. Jordana, w ramach Malopolskiej Nocy Naukowcow, w
Uniwersytecie Otwartym w Bukownie oraz Uniwersytecie Juniora w Olkuszu.
Wyrazem aktywnosci organizacyjnej Habilitantki, a zarazem wysokiej oceny jej
kompetencji organizacyjnych i zawodowych przez otoczenie, jest jej praca w Wydzialowej
Komisji Rekrutacyjnej w latach 2007-2009, praca w Komisji egzaminacyjnej na egzaminach
licencjackich w ING UJ, praca w Radzie Programowej ING UJ, praca w komisji ds. budowy
nowej siedziby ING UJ, udzial w Komisji egzaminacyjnej na studia 2 stopnia w ING UJ w
latach 2014-2016 oraz czlonkostwo w Radzie Wydzialu Biologii i Nauk o Ziemi UJ w latach
2012-2016.
Wnioski
Zarowno dorobek naukowy, osiagniecie naukowe przedstawione jako rozprawa
habilitacyjna, jak i aktywnosc organizacyjna dr Patrycji Wojcik-Tabol spelniaj^ warunki
umozliwiajace ubieganie sie o stopien doktora habilitowanego okreslone w Ustawie z dnia 14
marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule \v zakresie sztuki
(Dz. U. z 2016 r. poz. 882 ze zm.) oraz Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wyzszego z dnia 1 M'rzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow oceny osiqgniec osoby ubiegajqcej
si$ o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), a takze w
Rozporzqdzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 26 wrzesnia 2016 r. w sprawie
szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnosci w przewodach doktorskich, w
postepowaniu habilitacyjnym oraz postepowaniu o nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2016,
poz. 1586).

