
Zalqcznrk nr 1 do uchwaty
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Na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.1. Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zn.) oraz rozporzqdzenra
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wylszego z dnia I wrzeSni a 20Il r. w sprawie kryteri6w oceny
osi4gniEd osoby ubiegaj4cej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz.
1165), Komisja Habilitacyjna, zwana dalej Komisjq powolanaprzez Centraln4KomisjE do Spraw
Stopni i Tytul6w w dniu 14 wrzefinia2}l1 r., z p6Zniejszqzmiarrqjej Przewodniczqcego dokonan4
postanowieniem z drna 16 listopada2015 r.,pozfr1ywnie zaopiniowala wniosek dr n. med. Renaty
Walczak-Jqdrzejowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie
biologia medyczna. 

j

Komisja zapoznala siQ z recerujami nadeslanymi przez Prof. Barbarg Bilifisk4,
Prof. Barbarg Wiszniewsk4 oraz Prof. Juliana Swiercryrfiskiego, oceniajecymi zar6wno
osi4gniqcie naukowe, kt6re stanowi cykl publikacji objEtych wsp6lnym tytulem: ,, Wply* steroid6w
plciowych oraz ksenoestrogendw na zopoczqtkowanie dojrzewania kanalikdw plemnikotw1rczych
szczura" jak i pozostaNq dziatalnoSi naukowq dydaktycznq i organizacyjnq dr n. med. Renaty
W alczak- J qdrzej owski ej .

Wszystkie recenzje byly jednoznacznie pozytryne i zakonczone wnioskiem koricow5rm
stwierdzajqcym,2e zar6wno osi4gniEcie naukowe pt.: ,,Wplyw steroid6w plciowych oraz
ksenoestrogendw no zapoczqtlcowanie dojrzewania kanalik6w plemnikotwdrczych szczure",
jak i dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki spelniaj4ustawowe i zwyczajowe



wyrnagania stawiane osobom ubiegaj4cym siQ o nadanie stopnia naukowego doktora
habilitowanego.

Podczas posiedzenia, kt6re odbylo siq w dniu 1l stycznia 2016 roku., Recenzenci i obecni
Czlonkowie Komisji szczeg6lowo przedyskutowali osi4gniqcie naukowe, dorobek naukowy orv
osi4gniqcia dydaktyczne i organizacyjne dr n. med. Renaty Walczak-Jqdrzejowskiej. Przedlo2one

w przebiegu postqpowania habilitacyjnego oceny oraz argumentaga Czlonk6w Komisji,
przedstawione w dyskusji podczas posiedzenia, pozwolily pozytywnie zaopiniowad wniosek

Habilitantki o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Dorobek naukowy habilitantki obejmuje wsp6lautorstwo 26 pubhkacji oryginalnych, w tym
18 w czasopismach naukowych posiadaj4cych Impact Factor (IF), znajdulqcych siq wbazie Journal

Citation Reports (JCR) oraz 16 publikacji pogl4dowych, 7 rozdzial6w w krajowych podrqcznikach

oraz 2 prac popularno-naukowych. Ponadto Habilitatntka jest autork4 lub wsp6lautork4

80 streszczen ze zjazd6w miqdzynarodowych (55) oraz krajowych (25). Sumaryczny IF wedlug

roku publikacji wynosi 32,46 (w tym 9,228 przypada na pierwszoautorskie prace oryginalne),

a suma punkt6w MNiSW wynosi 477 (w tym 1 20 przypada na pierwszoautorskie prace oryginalne).
Indeks Hirscha wynosi 5 (WoS Core Collection).N-qcznieliczba cytowari prac wynosi 108, 80 bez
autocytowari (WoS Core Collection z dnra 19.05.2015). Sze56 prac naukowych (5 oryginalnych
i jeden rozdzial w ksi4Tce) stanowi4 cykl prac zgloszonych przez Habtlitantkq jako osi4gniqcie
naukowe. Ich sumaryczny IF wynosi 8,586 (zroku publikacji), a w punktach MNiSW- 113. Jedna
zprzedstawionych publikacji oryginalnych zostala opublikowana w recenzowanym suplemencie do
czasopisma Folia Histochemica et Cytobiologia, 2009. Punktacja po wyNqczeriu pracy z suplementu
wynosi: IF:7,505 z roku publikacji, a w punktach MNiSW:100. Calkowitaliczba cytowari prac

wchodz4cych w sklad cyklu wynosi 25,bez autocytowaf 17 (Zr5dlo JCR, maj 2015 r.).
Dodatkowo habilitantka brata aktywny udzial, jako wykonawca, w badaniach

wielooSrodkowych o akronimie EMAS w ramach programu badawczego Komisji Europejskiej
(5. Program Ramowy). Wynikiem reahzaqi tego projektu sq32 publikacj e z vdzialem Habilitantki
jako czlonka grupy badawczej EMAS Study Group o Nqcznym IF:205,385 i sumie punkt6w

MNiSW :1071.

W swojej recer.z;ji Prof. Barbara Biliriska w ocenie osi4gniqcia naukowego Habilitantki
pisze: ,,,Badania prowadzone przez Habilitantkg wpisujq sig w ahualnq tematyk7 iwiatowych

badari, jakim jest hormonalna kontrola bardzo wczesnych proces6w dojrzewania kom6rek
plemnikotwdrczych orqz badanie skutk6w dzialania nuiqzkfw irodowiskowych zaburzajqcych

czynnoS? gonady mgskiej". Dodatkowo wskazuje,2e w cyklu konsekwentnie prowadzonych przez

Habilitantkq oryginalnych badari: ,Jr{a szczeg6lnq uwagg zasluguje dobdr modelu dofwiadczalnego

i wysoce przemyilane trahowanie hormonami w celu uzyskania rzetelnych wynikdw fizjologicznego
wptywu steroiddw plciowych na ronv6j knnalika plemnikotw6rczego szczt,tro" i dalej: "Na
szczegflne podlcreflenie zasluguje .fq.h, ze Habilitantka dokonala istotnych modyfikacji w analizie
morfometrycznej wzrostu jqdra, wprowadzila morfologicznq oceng dojrzaloici czynnoiciowej
kom6rek Sertoliego i metody stereometryczne do iloiciowej analizy komhrek nablonka
plemnikotwhrczego. Wprowadzone rdwnie2 przez Habilitantkg techniki immunohistochemiczne
posluzyty do analizy proliferacji kom6rek i oceny ich apoptozy". Prof. Barbara Biliriska
podsumowujqc ocenQ osi4gniqcia naukowego pisze ,,osiqgnigcie naukowe dr Walczak-
Jgdrzejowskiej oceniam wysoko. Wyniki wnoszq nowe, wartoiciowe dane do wiedzy dotyczqcej
hormonalnej regulacji zapoczqtkowania ronuoju jqdra u szczura, stanowiqc tym somym



poszerzenie wiedzy z zalvesu andrologii doiwiadczalnej" . Prof. Barbara Biliriska podkreSl a, 2e w
dorobku naukowym Habilitantki widoczna jest ,,umiejgtnoi6 i efehywnoflt wsp6lpracy naukowej".
W dalszej czE6ci swojej recenfi zauwa2a, 2e ,dzialalnoi| dydaktyczna, szkoleniowa i
popularyzatorska Habilitantki jest imponujqca i Swiadczy o powaznym przygotowaniu

merytorycznym i uznaniu irodowiska, ponvalajqcym na prowadzenie tak licznych zajg6,-kursfw i
specjalistycznych szkoleri". Dodaje jeszcze, 2e ,,Dr Renata Walczak-Jgdrzejowska ahywnie pracuje

w licznych zespolach eksperckich i konkursowych" i dalej ,,Recenzowala wiele prac naukowych
nadsylanych do lcrajowych i zagranicznych Redakcji" orv ,,.Jest ahywnym czlonkiem Komisji
Andrologii przy Komitecie Biologii Rozrodu Zwierzqt, Wydzialu II Nauk Biologicznych i Rolniczych
PAN, Polskiego Towarzystwa Andrologiczn€4o", kt6rego ,,byla jednym z czlonk6w zalozycieli".Na
koniec Prof. Barbara Biliriska dodaje: ,,Szczeg6lowa analizo aktywnoflci naukowej wraz z ocenq
osiqgnigcia naukowego orqz zaanga2owanie w procesy dydaktyczne pozwalajq jednoznacznie

stwierdzit, ze dr n. med. Renata Walczak-Jgdrzejowsko jest dojrzalym pracownikiem naukowym
i nauczycielem akademickim w pelni zaslugujqcym no stopieri dohora habilitowanego. Jej wHqd
w poznanie hormonalnej kontroli zapoczqtkowania dojrzewania jqdra jest znaczqcy".

Prof. Barbara Wiszniewska w swojej recenfi pisze: ,,Dorobek naukowy Pani dr Renaty
Walczak-Jgdrzejowskiej jest imponujqcy i spfjny tematycznie (...) Na podlcreilenie zasluguje fah,
2e do dorobku naukowego Pani dr Renaty Walczak-Jgdrzejowskiej nie zostaly wlqczone
32 publikacje w opublikowane w czasopismach posiadajqcych IF z udzialem autora, powstale
w badaniach wielooirodkowych, q ich sumaryczny IF : 205,385 i 1071 ph. MN\SW'. W ocenie
osi4gniqcia naukowego, bqd4cego przedmiotem habilitacji Prof. Barbara Wiszniewska pisze ,,W
cyklu oryginalnych monotematycznych prac, stanowiqcych osiqgnigcie naukowe Habilitantka jasno

sprecyzowala cele badari, ktdrych gtdwnym zamierzeniem byto olveilenie dotychczas nieznanych,
bqdi nie w pelni wyjasnionych aspektdw regulocji hormonalnej zapoczqtkowania dojrzewania
kanalik6w plemnikotw6rczych. (...) W trzech z pigciu prac, Pani dr Renata Walczak-Jgdrzejowska
jest pierwszym autorem, co iwiadczy o Jej decydujqcym wWadzie w ich powstanie. W dw6ch
pozostalych jest drugim autorem. Przy kazdej pracy zostal olveilony procentowy wHad Habilitantki
w jej powstanie, o takze zostaly zalqczone do wnioslu stosowne ofwiadczenia wspfilautordw". W
podsumowaniu oceny osi4gnigcia Prof. Barbara Wiszniewska konkluduje: ,,Wyniki i wnioski
zawarte w publikacjach, htdre dr Renata Walczak-Jgdrzejowska zaliczyla do cyklu proc,
stanowiqcych osiqgnigcie naukowe (...) w mojej opinii sq oryginalne, nowatorskie i praktyczne.

Wnoszq znaczqcy wHad w ronvdj badari obszaru zainteresowari Habilitantki, a przede wszystkim
poszerzajq wiedzg nq temat regulacji hormonalnej zapoczqtkowania spermatogenezy. We
wszystkich pracach zostaty jasnb sprecyzowone cele, badania dobrze zaplanowono, wykonane
zostaly z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych, stanowiq spfjnq caloS6". Prof. Barbara
Wiszniewska bardzo wysoko ocenia takhe aktywnoSi dydaktycznq i organizacyjnq Habilitantki.
Nastqpnie w podsumowaniu stwierdza,2e,,Pani dr Renata Walczak-Jgdrzejowska ma imponujqcy
oryginalny dorobek noukowy i jest dojrzalym procownikiem nauki, predysponowonym do
s amo dzi elne go wykonyw ania pr ac b adaw c zy clf ' .

W swojej recerujiProf. Julian Swierczyriski w ocenie przebiegu pracy zawodowej, grant6w,
wspolpracy l<rqowej i zagranicznq oraz wyr62nieri i nagr6d podkre6la widocznq od pocz4tku
dzialalno6ci naukowej aktywn4 wsp6lpracq Habilitantki z polskimr orv zagranicznpl. oSrodkami
naukowyrni; pisze: ,,Dr Renata Walczak-Jgdrzejowska jest znanym w iwiecie naukowym badaczem
o czym iwiadczy wspdlpraca z (...) lvajowymi i zagranicznymi oirodkami naukowymi oraz



zapraszanie Jej przez redakcje czasopism o zasiggu migdzynarodowym (np. International Journal of
Fertility and Sterility; Human Fertility, Reproductive Biolog,t i inne) do recenzowania artylulfw
naukowych. (...).Bierze ahywny udzial w zespolach eksperckich i konla,trsowych (...).

Za dzialalnoi1 naukowq byta kilkalvotnie nagradzana przez Rehora Uniwersytetu Medycznego
w tr-odzi (...), za dzialalnoit naukowq zostala rdwnie? nagrodzona przez a) Polskie Towarzystwo
Endolcrynolog6w Dziecigcych; b) Polskie Towarzystwo Andrologiczne; c) Institut Biochimique S.A.
International nagrodq The Best Poster Prize; d) Komitet Naukowy Kongresu Andrologii

w SalzburgLf'. Oceniaj4c osi4gniqcie naukowe Habilitantki Prof. Julian Swierczyriski zatwaLa,
2e: ,, W 4 artylallach dr Walczak-Jgdrzejowska jest pier-wszym, a w 2 drugim autorem. Wskazuje to
na wiodqcy wWad Habilitantki w ich powstanie. Swiadczq o tym r6wnie2 zalqczone do przeslanych

dolrument6w oiwiadczenia wspillautordw tych proc. Nie mom wqtpliwof ci, ze sq to prace

o znaczqcej wartoici naukowej, chocia| tylko dwie z nich zostaly opublikowane w czosopismach
z IF powyiej 2, a jedna w suplemencie". W podsumowaniu oceny osi4gniqcia Prof. Julian
Swierczyriski podkreSla, 2e Habilitantka vzyskala ,,kilko oryginolnych, ciekawych i waznych
wynikfw dotyczqcych hormonalnej regulacji spermatogenezy oraz wptywu no ten proces

irodowiskowych zwiqzkdw zanieczyszczajqcych r6wniez zywnofA, o aktywnofici estrogen6w. Zatem
przedstawione przez Habilitantkg do oceny osiqgniecie naukowe jest wa1ne pod wzglgdem
poznawczym i ms potencjalne znaczenie praktyczne. Zwazywszy, 2e Habilitantka jest

z wyksztalcenia biologiem molekularnym, pewien niedosyt budzi brak wynikdw dotyczqcych
molelailarnego mechanizmu dzialania estrogenfw i androgen6w na proces spermatogenezy
w przestowionym modelu doiwiadczalnym". Zdaniem Prof. Juliana Swierczyriskiego, dorobek
naukowy Habilitantki spelnia ,,podstawowe lvyteria wymagane od kandydatdw ubiegajqcych
sig o stopieri dohora habilitowonego". Podsumowuj4c opiniq o dorobku naukowym Prof. Julian
Swierczyriski pisze: ,,stwierdzam, 2e dr Renata Walczak-Jgdrzejowska uzyskala wiele waznych
wynik6w, zardwno o charaherze poznawczym, jak i przydatnych w praktyce lekarskiej (...).

Opublikowane prace wskazujq na szerokie zainteresowania naukowe habilitantki. Sq rfwniez
dowodem na umiejgtnoSt wspdlpracy z zespolami naukowymi krajowymi i zagranicznymi.
Swiadczq, ze Habilitantka jest wnikliwym badaczem majqcym du1q wiedzg z zalcresu dzialania
biologicznego plciowych hormonfw steroidowych oroz duze doiwiadczenie w pracy

loboratoryjnej". W ocenie osi4gniqd dydaktycznychHabilitantki Prof. Swierczyfski jednoznacznie

stwierdza, 2e Habilitantka jest ,,bardzo aktywnym i tw6rczym nauczycielem akademickim" czego
dowodem majqby6 pelnione przez ni4 funkcje (adiunkt dydaktyczny, koordynator informatycznego

systemu Uczelnta XP), autorstwo i wsp6lautorstwo wielu program6w nauczania, prowadzenie

wyklad6w t zajq6 praktycznych na kursach podyplomowych i specjalizacyjnych oraz spotkaniach
szkoleniowych Polskiego Towalzystwa Androlo g;tcznego. opieka lub promotorstwo prac

magisterskich i licencjackich czy udzial w zespolach egzaminacyjnych. Prof. Swierczyriski dalej
konkluduj e ,,1{o tej podstawie mogg sqdzi6, ze dr Walczak-Jgdrzejowska jest bardzo dobrym i
mocno zaanga2owanyrn w dzialalnof 6 dydaktycznq nouczycielem akademickim".

We wnioskach koricowych, wszyscy Recenzenci wnioskujq do Rady Wydziatu Lekarskiego
Uniwersytetu Medycznego w tr-odzi o dopuszczente Habilitantki do dalszych etap6w postqpowania

habilitacyjnego.

Na podstawie przedstawionych recer:z;jt, autoreferatv oraz wykazu osi4gniqd naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych czlonkowie Komisji obecni na posiedzeniu w dniu 11 stycznia
2016 roku, w wyniku dyskusji i glosowanra jednomy6lnie stwierdzili, 2e osi4gniqcia dr n. med.
Renaty Walczak-JEdrzejowskiej spelniaj4 wymogi okreSlone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003



r .ostopniachi tytulenaukowporzostopniachi tytulewzakresiesztuki( t j .Dz.U.z2014r.poz.
1852 ze zm.) oraz kryteria oceny osi4gniqi, o kt6rych mowa w rozporuqdzeniu Ministra Nauki i
Szkolnictwa Wlzszego z dnia l wrzeSnia 20ll r. w sprawie kryteri6w oceny osi4gniq6 osoby
ubiegajqcej siq o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. Nr 196, poz. I 165)

Wobec powyzszego czlonkowie Komisji zwracajq sie do Wysokiej Rady Wydzialu
Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w tr-odzi o nadanie dr n. med. Renacie Walczak-
Jqdrzejowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia
medyczna.

Podpisy:

Przewodnicz4cy Komisji:

Sekretarz Komisji:

Recenzent:

Recenzent:

Recenzent:

Czlonek Komisji:

Czlonek Komisji:

Prof. Marek Mqdra6

,
Prof. Julian Swierczvriski


