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Recenzja osiągnięć dr. Tadeusza Paszko ubiegającego się o nadanie stopnia doktora

habilitowanego nauk rolniczych z zakresu inżynierii rolniczej

Wykonana na zlecenie Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,

pana prof. dr hab. Krzysztofa Kowalczyka, z dnia 2015-10-14.

1. Najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego Kandydata.

Dr Tadeusz Paszko w 1987 roku ukończył studia chemiczne na UMCS w Lublinie.

Promotorem Jego pracy magisterskiej nt. "Właściwości sorpcyjne LaNi5 względem

wodoru" był prof. dr hab. Janusz Barcicki. Po ukończeniu studiów Habilitant przez 2 lata

pracował na stanowisku technologa w Zakładzie Odczynników Chemicznych w Lublinie, a

następnie przez ok. 3,5 roku w Pracowni Technologii Światłowodów UMCS w Lublinie,

po czym 15.02.1993 podjął pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Chemii Ogólnej

Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). Wielce

pozytywnym dowodem konsekwencji w działaniach, rozwoju, zainteresowaniach i

dociekaniach Habilitanta jest fakt, iż problematyka zjawisk powierzchniowych powraca w

pracy doktorskiej Tadeusza Paszko, obronionej w 1999 roku, a zatytułowanej "Badanie

zmian równowag jonowych metali ciężkich w glebach mineralnych metodą sorpcji

dynamicznej" wykonanej pod promotorstwem prof. dr hab. Ryszarda Gąszczyka. W ten

sposób Habilitant uzyskał stopień naukowy doktora nauk rolniczych z zakresu agronomii-

chemii gleb. Od 1999 roku do chwili obecnej zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w

Katedrze Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie i nadal kontynuuje badania

zjawisk powierzchniowych, czego dowodem jest aktualnie recenzowana dokumentacja

habilitacyjna dr Paszko, włączając wskazane przez Niego osiągnięcia naukowe.
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Dr Tadeusz Paszko deklaruje biegłą znajomość języka angielskiego oraz

następujących programów komputerowych: MS Office, Focus Pelmo, Statgraphics,

Tanagra oraz DataFit. W 2002 roku ukończył kurs z zakresu nowoczesnej chromatografii

planamej.

2. Ocena osiagnięcia naukowego wymienionego w Art. 16 Ustawy (znowelizowanej

w 2011 r.) oraz pozostałego opublikowanego dorobku naukowego.

Dr Tadeusz Paszko przedstawił jako wskazane osiągnięcie naukowe cykl 6 publikacji z lat

2009-2015 pod wspólnym tytułem ,,Adsorpcja, degradacja i mobilność wybranych

jonowych środków ochrony roślin w glebach mineralnych", które zgodnie z art. 16 ust. 2

Ustawy z dnia 14 marca 2003 mogą być podstawą do ubiegania się o stopień doktora

habilitowanego. Prace te opublikowano w:

Polish Journal oj Environmental Studies

Journal oj Environmental Science and Health (tutaj u Autora błąd w nazwie!)

Science oj the Total Environment (2prace)

Geoderma

Environmental Toxicology and Chemistry

Wszystkie te czasopisma znajdują się na liście JCR. Ich sumaryczny IF zgodnie z rokiem

opublikowania wynosi 15,187, natomiast sumaryczny 5-letni IF = 17,704. Suma punktów

za te publikacje zgodnie z rokiem ich opublikowania wynosi 180, natomiast liczona wg

komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 grudnia 2014 wynosi 186.

W Iw parametry, wskazanego przez dr Tadeusza Paszko, osiągnięcia naukowego dowodzą

zarówno trafności wyboru, jak i bardzo wysokiego poziomu tego cyklu publikacji. Aż w

pięciu z cyklu 6 powyższych publikacji jedynym autorem jest Habilitant (stąd wkład

100%), a Jego udział w 6-tej określa On skromnie jako 75%. Skromnie, albowiem

niemożliwe jest to do obliczenia z jednostkowych procentowych wkładów, których średnia

wynosi ponad 90%!

Ze względu na brak danych w literaturze światowej Dr Tadeusz Paszko podjął

pionierskie badania adsorpcji, degradacji oraz przemieszczania się MCP A i karbendazymu

w polskich glebach i do wód gruntowych. W taki sposób można lakonicznie określić

osiągnięcie naukowe Habilitanta.

W Swoich badaniach modelowych zaproponował równanie matematyczne

precyzyjrue opisujące wpływ pH na sorpcję MCP A i karbendazymu. Wyznaczył wartości
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liczbowe podstawowych parametrów technologiczno-teoretycznych tego procesu. Tak

można skrótowo zdefiniować walory utylitarno-fundamentalne osiągnięć naukowych dr

Tadeusza Paszko. Habilitant wyznaczył również zakres degradacji i sorpcji w materii

organicznej gleby MCP A oraz karbendazymu. Opracował unikatowy, nieliniowy model

matematyczny adsorpcji tych związków w glebach mineralnych (z uwzględnieniem

wpływu pH). Zaproponował możliwy zakres przemieszczania się MPCA i karbendazymu

w profilach glebowych typowych dla gleb mineralnych Polski. W skazał też zakres

przenikania tych związków do wód gruntowych. Dr Tadeusz Paszko przeprowadził

skuteczna analizę porównawczą procesów adsorpcji i degradacji dużej grupy

fenoksykwasów w glebach, m.m.: 2,4-D; MCPA; mekopropu; mekopropu-P;

dichloropropu-P; 2,4-DP oraz MCPB. Określił również potencjał przenikania tych

związków do wód gruntowych, uwzględniając gleby o niskiej zawartości materii

organicznej. Osiągnięciem Habilitanta jest wyznaczenie szybkości degradacji oraz czasu

połowicznego zaniku MCP A i karbendazymu w poszczególnych poziomach profili

glebowych, przy zastosowaniu odpowiednich modeli kinetycznych. Dr Paszko oznaczył

także wskaźniki aktywności mikrobiologicznej gleb i wskazał dominujące mechanizmy

mikrobiologicznej degradacji MCPA i karbendazymu. Udowodnił, że zaadsorbowany w

poziomie Ap karbendazym jest dostępny dla roślin i mikroorganizmów glebowych i

dlatego powinien w tym poziomie ulegać degradacji mikrobiologicznej. Habilitant zbadał

kinetykę i wyznaczył szybkość adsorpcji i desorpcji MCP A i karbendazymu w glebie i w

oparciu o te wyniki badań podał wartości KF i n, a więc podstawowe parametry izotermy

Frendlicha, ważne z technologiczno-teoretycznego punktu widzenia. Wyznaczył wartość

dystrybucji dla adsorpcji i desorpcji karbendazymu i MCP A w glebie. W wyniku badań

wspartych analiz statystyczną Habilitant określił udział najważniejszych składników gleby

w procesie adsorpcji karbendazymu i MCP A. W Swoich pracach wykazał, ze bazy

wykorzystywane w Unii Europejskich zawierają zawyżone wartości indeksu GUS dla

MCPA.

Stwierdzam, że pionierskie badania adsorpcji, degradacji oraz przemieszczania się

MCP A i karbendazymu w polskich glebach i do wód gruntowych, przeprowadzone przez

dr. Tadeusz Paszko stanowią istotny wkład fundamentalny i utylitarny w naukę światową.

Osiągnięcie naukowe wskazane przez Habilitanta, stanowiące głęboko przemyślaną i

precyzyjną syntezę treści zawartych w 6 załączonych publikacjach, spełnia wszelkie

wymogi stawiane tego typu opracowaniom habilitacyjnym.
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Całkowity dorobek naukowy dr Tadeusza Paszko obejmuje 62 pozycje, z których

34 stanowią oryginalne prace twórcze (21 po uzyskaniu stopnia doktora), z czego 14 to

prace samodzielne. Po odjęciu 6 prac wykorzystanych przez Habilitanta do wskazania

Swojego osiągnięcia naukowego, w Jego dorobku pozostaje 56 pozycji, w tym 1

monografia naukowa, 4 rozdziały w monografiach, 4 komunikaty naukowe na

międzynarodowe konferencje naukowe oraz 19 komunikatów na konferencje krajowe.

Jego dorobek punktowy zgodnie z rokiem publikowania wynosi 320 pkt z czego 289 po

doktoracie. Suma tych punktów według komunikatu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z 31.12.2014 wynosi 396 z czego 328 po doktoracie i jest to liczba właściwa na

tym etapie rozwoju Habilitanta. Wysoki sumaryczny impact Jactor IF publikacji Jego

autorstwa i współautorstwa wynosi 16,367 według listy JCR z roku ich opublikowania. Z

kolei sumaryczny 5-letni IF tych publikacji według listy JCR z roku 2014 jest wyższy i

wynosi 20,368. Uwagę zwraca fakt, iż cały ten duży IF dr Paszko wypracował po

uzyskaniu stopnia doktora. Ogółem w dorobku Habilitanta wyodrębnić można 10 prac z

IF, stanowiących ok. 67% ogólnej liczby punktów wg punktacji z roku opublikowania.

Indeks Hirscha dr Tadeusza Paszko wg bazy Web of Science wynosi 4, zaś wg

dostępniejszej bazy Scopus 5. Wg. Bazy Web of Science Habilitanta cytowano 32 razy (23

razy licząc bez autocytowań), a wg bazy Scopus 39-krotnie (25=krotnie bez autocytowań).

Tak więc pozostały, opublikowany dorobek naukowy dr. Tadeusza Paszko

pokazuje wysoki poziom publikacji Habilitanta i tym samym spełnia wszelkie wymagania

procesu habilitacyjnego.

3. Ocena istotnej aktywności badawczej, współpracy międzynarodowej, dorobku

dydaktycznego i popularyzatorskiego habilitanta zgodnie z rozporządzeniem

Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011.

Na wielkie uznarne zasługuje publikowanie przez dr Tadeusza Paszko prac w tak

renomowanych czasopismach jak:

1. Geoderma

2. Science oj the Total Environment

3. Environmental Toxicology and Chemistry

4. Journal oj Environmental Science and Health, Part B

5. Polish Journal oj Environmental Studies

6. Journal oj Elementology.
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W latach 1997-1998 Habilitant kierował projektem badawczym Komitetu Badań

Naukowych nr 5 P06B 054 12, co należy zaliczyć do Jego, być może, najważniejszych

osiągnięć naukowych.

Analiza treści publikacji zestawionych w wykazie osiągnięć i częściowo opisanych

w informacji o przebiegu pracy naukowej pozwala chronologicznie wyodrębnić

następujące główne kierunki badawcze dr Paszko:

1. Procesy sorpcyjno-desorpcyjne kationów metali ciężkich w glebie

2. Procesy sorpcji konkurencyjnej oraz desorpcji kationów metali ciężkich w glebie

3. Sorpcja i degradacja środków ochrony roślin w glebie

4. Adsorpcja oraz przenikanie jonowych środków ochrony roślin do wód

gruntowych.

W publikacjach dr. Paszko pojawia się problematyka ekstrakcji związków fenolowych do

żeli krzemionkowych, a także degradacji gleb wpływającej na środowisko naturalne.

Aktywność Habilitanta na areme międzynarodowej sprowadza SIę do

czterokrotnego udziału w konferencjach międzynarodowych. Jednakże zrecenzował On

kilkanaście prac publikowanych w czasopismach o wysokim IF, m.in. w: Chemosphere

(IF=3,137), Ecotoxicology and Environmental SaJety (IF=2,203), Polish Journal oj

Environmental Studies (lF=0,462), Journal oj the Chemical Society oj Pakistan (0,345),

Environmental Toxicology and Chemistry (IF=3,225), a także w innych o zasięgu

międzynarodowym, takich jak .International Journal oj Physical Sciences, czy Episteme.

Dr Tadeusz Paszko czterokrotnie został nagrodzony przez JM Rektora za

działalność naukowo-badawczą.

Dr Paszko Tadeusz aktywnie uczestniczy w procesie dydaktycznym. Prowadził i

prowadzi wykłady z chemii oraz chemii organicznej z elementami chemii ogólnej na

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia 4 Wydziałów Swojej Uczelni: Agro-

bioinżynierii, Technologii Żywności i Biotechnologii, Inżynierii Produkcji, Biologii

Hodowli Zwierząt. Jednocześnie Habilitant realizował ćwiczenia laboratoryjne

audytoryjne z chemii ogólnej i organicznej, chemii organicznej z elementami chemii

ogólnej, chemii organicznej, chemii analitycznej, chemii i technologii chemicznej na 5

wydziałach i 18 kierunkach. Opracował wiele programów i treści przedmiotów,

zrecenzował 5 prac dyplomowych, inżynierskich i magisterskich, pełnił funkcję opiekuna

roku, a także był członkiem Komisji Egzaminacyjnej praktyk studenckich.

W zakresie nauki i popularyzacji nauki dr Paszko współpracował z: Instytutem

Agrofizyki PAN w Lublinie (metody laserowe oznaczania składu granulometrycznego

gleby), Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie (symulacje z
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zastosowaniem programu Focus Pelmo), a także z Okręgową Stacją Chemiczno-Rolniczą

w Lublinie oraz Katedrą Mineralogii, Petrografii i Geochemii AGH w Krakowie. Od 1996

roku Habilitant jest członkiem polskiego Towarzystwa Magnezologicznego. W Swojej

Uczelni był członkiem: Rady Wydziału Technologii Żywności i Biotechnologii, Senackiej

Komisji ds. BHP, Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla doktorantów oraz Wydziałowej

Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. Otrzymał dotąd wiele nagród i wyróżnień

m.in. srebrny medal za długotrwała służbę oraz kilkukrotnie nagrody indywidualne

.zespołowe JM Rektora za osiągnięcia w zakresie działalności naukowo-badawczej.

W oparciu o wyżej przedstawioną, udokumentowaną informację, stwierdzam, że

istotna aktywność badawcza, współpraca międzynarodowa, dorobek dydaktyczny

popularyzatorski Habilitanta spełnia wymagania stawiane ubiegającym się o nadanie

stopnia naukowego doktora habilitowanego.

4. Wniosek końcowy

Na podstawie przeprowadzonej oceny dorobku naukowego, dydaktycznego

organizacyjnego, a także wskazanego osiągnięcia naukowego, będącego podstawą

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, stwierdzam, że osiągnięcia naukowe Pana

dr Tadeusza Paszko spełniają kryteria określone w art. 16 Ustawy o stopniach naukowych

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule z zakresu sztuki z dnia 14 marca 2003 roku

(dz.U. z 2014 r. poz. 1852) oraz Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z

dnia 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o

nadanie stopnia doktora habilitowanego i wnoszę o dopuszczenie Go do dalszych etapów

postępowania habilitacyjnego.
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