
 

 

 

OCENA ŚRÓDOKRESOWA DOKTORANTA SZKOŁY DOKTORSKIEJ  

W UNIWERSYTECIE WROCŁAWSKIM 

Przeprowadzona dnia 27.07.2022 r. 

Przez Komisję ds. oceny śródokresowej w dyscyplinie Nauki o Ziemi i środowisku 

W składzie: 

Przewodniczący: dr hab. Marek Kasprzak 

Członkowie: 

1. prof. dr hab. Leszek Kolendowicz 

2. dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr 

 

Imię i nazwisko doktoranta: Daria Babś 

Promotorzy: dr hab. Marek Błaś 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Znaczenie kolumnowej zawartości pary wodnej w 

kształtowaniu genezy oraz intensywności opadów 

nawalnych i rozlewnych w Polsce 

Wynik oceny: Pozytywny 

Uzasadnienie oceny: 
Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktorantki z realizacji Indywidualnego Planu 

Badawczego (IPB) oraz na opinii promotora na temat postępów w realizacji IPB, sporządzili 
indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy oceny członków Komisji są jednoznacznie 
pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną notę w każdym z pięciu weryfikowanych 
elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac w stosunku do harmonogramu, sposób 
upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania związane z pracą naukową, 
współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja).  

Rozbieżności między planowanymi a zrealizowanymi zadaniami IPB były wywołane 
czynnikiem obiektywnym, tj. czasowym brakiem dostępu do bazy danych dotyczących kolumnowej 
zawartości pary wodnej w atmosferze, a ich skala nie wymagała zgłoszenia w formie korekt do IPB. 
Wyzwaniem, jakie stoi przed doktorantką jest publikacja wyników badań w pierwszym z cyklu 
planowanych artykułów naukowych, prace nad nim są zaawansowane. 

Komisja jest przekonana, że kwalifikacje i dotychczasowa działalność naukowa doktorantki 
pozwolą jej na realizację rozprawy doktorskiej. Doceniono także jej aktywność w roli 
popularyzatora nauki, m.in. zarządza ona Stowarzyszeniem Sieci Obserwatorów Burz od strony 
zarówno prognostycznej, jak i edukacyjnej. 

W dniu 27 lipca 2022 r. miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorantka 
przedstawiła prezentację, która trwała 20 minut i wyczerpywała zakres treści, jaki przewidziano w 
wymaganiach sformułowanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 25/2021 z 
3 marca 2021 r. (z późniejszymi zmianami). 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz 
poprosił o wskazanie czynników odpowiedzialnych za pojawianie się gwałtownych burz i innych 
ekstremalnych zjawisk atmosferycznych z uwzględnieniem intensywnych opadów. Dr hab. Jacek 
Szczepański, prof. UWr pytał o metodykę analizy komórek burzowych na podstawie danych 



 

radarowych oraz prosił o doprecyzowanie, do jakich czasopism kierowane będą planowane 
manuskrypty z wynikami prowadzonych badań. Dr hab. Marek Kasprzak poruszył temat 
uwarunkowań rozwoju tornad oraz różnice w skali tornad w Polsce i Stanach Zjednoczonych. 
Wszystkie osoby zadające pytania przyjęły odpowiedzi i nie wnioskowały o dalsze zabranie głosu. 

Komisja pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pani Darii Babś. Na podstawie 
analizy otrzymanych sprawozdań i opinii promotora oraz prezentacji doktorantki i jej odpowiedzi 
na zadane pytania, Komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła dotychczasową realizację IPB. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: Bartosz Jasiński 

Promotorzy: dr hab. Marek Błaś 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Wpływ zróżnicowania topoklimatycznego oraz 

współczesnych zmian klimatu na funkcjonowanie 

ekosystemów leśnych Sudetów Zachodnich 

Wynik oceny: Pozytywny 

Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu 
Badawczego (IPB) oraz na opinii promotora na temat postępów w realizacji IPB, sporządzili 
indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy oceny członków Komisji są jednoznacznie 
pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną notę w każdym z pięciu weryfikowanych 
elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac w stosunku do harmonogramu, sposób 
upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania związane z pracą naukową, 
współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja).  

Rozbieżności między planowanymi a zrealizowanymi zadaniami IPB wskazane zostały przez 
doktoranta. Polegają one na opóźnieniu w poborze i analizie mikrordzeni z pni drzew, które mają 
służyć do oceny kondycji drzew w odniesieniu do warunków klimatycznych. Fakt ten wynika raczej 
z błędnego założenia możliwości wykonania planowanych zadań niż zaniedbań doktoranta. Jego 
aktywność zawodowa jest duża, choć nie koncentruje się tylko na realizacji rozprawy, ale i pracy w 
charakterze eksperta na rzecz Ministerstwa Klimatu i Środowiska.  

Doktorant jest wykonawcą w grancie kierowanym przez swojego promotora i nie aplikował 
jak dotąd o własne projekty. Nie ma także na koncie opublikowanych artykułów naukowych i jest 
to wyzwanie, z którym musi się zmierzyć. Prace nad planowaną publikacją są zaawansowane i 
według przedstawionych założeń manuskrypt gotowy będzie jesienią 2022 r. 

Komisja jest przekonana, że kwalifikacje i dotychczasowa działalność naukowa doktoranta 
pozwolą mu na realizację rozprawy doktorskiej. Tym niemniej, w odniesieniu do opinii promotora, 
wydaje się, że potrzebna jest częstsza, bezpośrednia współpraca nad podjętym tematem, 
zwłaszcza w obliczu rozpoczętego projektu badawczego finansowanego przez NCN. 

W dniu 27 lipca 2022 r. miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorant 
przedstawił prezentację, która trwała 20 minut i wyczerpywała zakres treści, jaki przewidziano w 
wymaganiach sformułowanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 25/2021 z 
3 marca 2021 r. (z późniejszymi zmianami). 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz 
poprosił o wyjaśnienie, w jaki sposób zostały wyróżnione topoklimaty na obszarze badawczym, 
prezentowane na mapie przez doktoranta, a także w jaki sposób skonstruowano omawianą mapę 
opadów na obszarze badań. Dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr pytał o faktyczny obszar badań i 
obszar tła badawczego, co doktorant rozumie pod pojęciem zmian długookresowych, jaki będzie 
potencjalny wpływ tzw. klęski ekologicznej na obszarze Sudetów Zachodnich na prowadzone 
badania oraz jak od strony organizacyjnej (badania samodzielne, zlecone) wykonywane będą 
analizy mikrordzeni z pni drzew. Dr hab. Marek Kasprzak podjął dyskusję na temat ekosystemów 
leśnych. Zadał pytanie o aktualnie obserwowane zmiany takich ekosystemów w Europie 



 

Środkowej. Wszystkie osoby zadające pytania przyjęły odpowiedzi i nie wnioskowały o dalsze 
zabranie głosu. 

Komisja pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pana Bartosza Jasińskiego. Na 
podstawie analizy otrzymanych sprawozdań i opinii promotora oraz prezentacji doktoranta i jego 
odpowiedzi na zadane pytania, Komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła dotychczasową 
realizację IPB. 

 

Imię i nazwisko doktoranta: Iwo Wieczorek 

Promotorzy: 
dr hab. Mateusz Strzelecki, prof. UWr 

dr Łukasz Stachnik (prom. pomocniczy) 

Temat rozprawy doktorskiej: 

Rozwój jezior glacjalnych na Svalbardzie od czasu Małej 

Epoki Lodowej 

Wynik oceny: Pozytywny 

Uzasadnienie oceny: 
Członkowie Komisji, bazując na sprawozdaniu Doktoranta z realizacji Indywidualnego Planu 

Badawczego (IPB) oraz na opinii promotora na temat postępów w realizacji IPB, sporządzili 
indywidualne oceny realizacji planu badawczego. Trzy oceny członków Komisji są jednoznacznie 
pozytywne. Każdy z oceniających wystawił pozytywną notę w każdym z pięciu weryfikowanych 
elementów (terminowość, uzasadnienie rozbieżności prac w stosunku do harmonogramu, sposób 
upowszechniania cząstkowych wyników badań, inne działania związane z pracą naukową, 
współpraca doktoranta z promotorem, w tym komunikacja).  

Komisja nie stwierdziła rozbieżności między planowanymi a zrealizowanymi zadaniami IPB. 
Na uwagę zasługuje wyjątkowa aktywność doktoranta w zakresie pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych na prowadzone badania (złożył on 5 wniosków grantowych). Doktorant ma na 
koncie kilka wystąpień konferencyjnych, których śladem są opublikowane abstrakty. Przesłał także 
do renomowanych, wysoko indeksowanych czasopism manuskrypty z wynikami swoich prac 
badawczych. Zostały one przekazane do recenzji. 

Komisja jest przekonana, że kwalifikacje i dotychczasowa działalność naukowa doktoranta 
pozwolą mu na realizację rozprawy doktorskiej. Opinia ta poparta jest dotychczasowymi 
osiągnięciami doktoranta, w tym konsekwentną pracą nad zbieraniem, przetwarzaniem i 
analizowaniem danych przestrzennych oraz wymiernymi wynikami tych działań. 

W dniu 27 lipca 2022 r. miała miejsce prezentacja założeń IPB i jego realizacji. Doktorant 
przedstawił prezentację, która trwała 25 minut i wyczerpywała zakres treści, jaki przewidziano w 
wymaganiach sformułowanych w Zarządzeniu Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Nr 25/2021 z 
3 marca 2021 r. (z późniejszymi zmianami). 

W dyskusji udział wzięli wszyscy członkowie Komisji. Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz 
poprosił o omówienie, jaka jest rozdzielczość baz danych wykorzystywanych do prowadzonych 
badań nad rozmieszczeniem jezior glacjalnych Svalbardu oraz czy możliwe jest opracowanie 
modelu rozwoju jezior na Svalbardzie uwzględniający zróżnicowanie i zmienność klimatu? Dr hab. 
Jacek Szczepański, prof. UWr, zwrócił uwagę na dublujące się w prezentacji wydzielenia litologiczne 
oraz zapytał o sensory montowane na UAV, które można używać w projektowanych badaniach. Dr 
hab. Marek Kasprzak zadał pytanie, na czym polega automatyczne wydzielanie i klasyfikacja wód 
powierzchniowych na scenach satelitarnych i jakie są ograniczenia tego typu procedur. Wszystkie 
osoby zadające pytania przyjęły odpowiedzi i nie wnioskowały o dalsze zabranie głosu. 

Komisja pozytywnie oceniła przebieg oceny śródokresowej Pana Iwo Wieczorka. Na 
podstawie analizy otrzymanych sprawozdań i opinii promotora oraz prezentacji doktoranta i jego 



 

odpowiedzi na zadane pytania, Komisja jednoznacznie pozytywnie oceniła dotychczasową 
realizację IPB. 

 


