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dr hab. Aleksandra Platt-Samoraj, prof. U W M 
Katedra Epizootiologii 
Wydziai Medycyny Weterynaryjnej 
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie 

R E C E N Z J A 

osi^gni^c, dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego 

dr n. wet. Anety Malgorzaty Nowakiewicz 

w zwiqzku z post^powaniem w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego 

oraz powolaniem na recenzenta przez Centraln^ Komisj? do Spraw Stopni i Tytulow pismem 

z dnia 6 marca 2017 r. (W. Dz. 532-1/2016-2017) 

1. Informacje ogolne o Kandydatce 

Dr n wet. Aneta Malgorzata Nowakiewicz ukonczyla studia i uzyskala tytulu lekarza 

weterynarii na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Akademii Rolniczej w Lublinie w 

2001 r. SwoJ4 dzialalnosc zawodow^ rozpocz^t^ juz w 2000 r. zwiqzala z Zakladem 

Mikrobiologii Weterynaryjnej Instytutu Chorob Zakaznych i Inwazyjnych macierzystego 

Wydziahi. 

Stopien naukowy doktora nauk weterynaryjnych, specjalnosc - mikrobiologia 

weterynaryjna uzyskala w dniu 20 wrzesnia 2005 r. na podstawie rozprawy doktorskiej 

pt. „Wsp61czesne metody roznicowania diagnostycznego szczepow Malassezia 

izolowanych z przypadkow klinicznych" wykonanej pod kierunkiem prof, dr hab. 

Grazyny Ziolkowskiej. W latach 2005 - 2006 dr Aneta Nowakiewicz zatrudniona byla w 

Zakladzie Mikrobiologii Weterynaryjnej, Instytutu Biologicznych Podstaw Chor6b 

Zwierzat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej, A R w Lublinie jako asystent a od roku 

2006 do chwili obecnej jako adiunkt (od 2008 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym w 

Lublinie). 
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2. Ocena osi^gni^c naukowo-badawczych 

2.1. Formalna ocena dorobku naukowego 

Dorobek naukowy dr A. Nowakiewicz, zgodnie z przedstawion^ dokumentacj^, ktora 

zostala starannie przygotowana, obejmuje l^cznie 51 pozycji, w tym 5 prac oryginalnych 

wchodz^cych w sklad cyklu jednotematycznego, wskazanego przez Kandydatk? jako 

osiagniecie naukowe stanowiace podstaw? postepowania habilitacyjnego, 33 irme prace 

oryginalne obejmuj^ce 14 prac z bazy Journal Citation Reports (JCR), jedn^ publikacj? 

znajduj^c^ si? w recenzowanych materiatach z konferencji mi^dzynarodowej opublikowan^ w 

czasopismie z listy J C R i 18 prac spoza listy JCR oraz 13 doniesien na krajowe konferencje 

naukowe. 

W grupie prac z listy J C R prawie wszystkie prace (12 z 14) zostaly opublikowane w 

jezyku angielskim w czasopismach o zasi^gu mi^dzynarodowym i wspolczyrmiku wplywu 

(IF) od 0,285 do 2,332 - takich jak Canadian Journal of Microbiology, Research in Veterinary 

Science, Poultry Science, Journal of Wildlife Diseases, Mycoses, Letters in Applied 

Microbiology, Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, PLoSOne, 

oraz w polskich indeksowanych czasopismach, takich jak Polish Journal of Veterinary 

Sciences, Acta Poloniae Pharmaceutica, Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy oraz 

Medycyna Weterynaryjna. 

Pozostale prace, spoza listy JCR, zostaly opublikowane glownie w j^zyku polskim w 

Magazynie Weterynaryjnym, Medycynie Weterynaryjnej, Mikologii Lekarskiej ale tez w 

Central European Journal of Immunology, Annales UMCS, co oczywiscie nie umniejsza ich 

' wartosci, poniewaz prace takie stanowi^ bardzo wazne popularyzatorskie zrodio informacji 

dla lekarzy praktykow zarowno weterynarii jak i medycyny. 

Wiekszosc opublikowanych prac, tj. 30 z 33 (90,9%), w tym 12 z listy JCR, 17 spoza 

tej listy oraz 12 z 13 doniesien (92,3%) opublikowano po uzyskaniu stopnia doktora n. wet., 

CO dowodzi znacznego powiekszenia dorobku naukowego po ostatnim awansie zawodowym. 

W 8 z 33 (24,2%) prac w tym 5 (35%) z listy JCR i 3 (16%) spoza tej listy Kandydatka jest 

pierwszym autorem oraz w 3 (21,4%) pracach z listy i 5 (27,8%) spoza listy jest drugim 

autorem. W przypadku doniesien naukowych w 6 z 13 (46,2%) kandydatka jest pierwszym, a 

w 4 (30,8%) drugim autorem. Dane te oraz opisy proccntowego wkladu autorskiego 

kandydatki swiadcz^ o Jej zaangazowaniu w powstawaniu tych publikacji. 
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Sumaryczny IF wedlug listy JCR publikacji dr n. wet. Anety Nowakiewicz wraz z 

publikacJ4 materialow zjazdowych znajdujqc^ si? w recenzowanym czasopismie wynosi 

33,393. Ogolna liczba punktow wynosi 547,4 za publikacje + 15 za publikacj? materialow 

zjazdowych znajduj^c^ si? w recenzowanym czasopismie - l^cznie 562,4, w tym za 

publikacje z pierwszym autorstwem odpowiednio IF 8,328 i 165 pkt. Liczba cytowan podana 

w autoreferacie wynosi 47 (styczen 2017), (liczba cytowan bez autocytowan 42) a indeks 

Hirscha 4. 

Analizuj^c liczb? publikacji oryginalnych (33 prace), ktorej Habilitanta jest glownym 

autorem (8 prac) lub wspolautorem nasuwa si? refleksja, ze nie jest to liczba bardzo wysoka, 

jednakze sumaryczny impact factor oraz sum? uzyskanych punktow MNiSW (IF 29,997 i 

547,4 pkt) mozna uznac za w pelni wystarczajqce. 

2.2. Ocena osi^gni^cia naukowego b^dqcego przedmiotem postepowania 

habilitacyjnego. 

Podstaw? wszcz^cia postepowania habilitacyjnego dr n. wet. Anety Nowakiewicz 

stanowi cykl pieciu powiqzanych tematycznie publikacji pod wspolnym tytulem „Fenotypowa 

i genotypowa analiza opomosci szczepow Enterococcus spp. w aspekcie gatunku 

drobnoustroju i zrodla pochodzenia", przedstawiony przez habilitantke jako osiagniecie 

naukowe wynikajace z art. 16 ust. 2 z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . z 2003 r., Nr 65, poz. 595 ze 

zm.). W sklad cyklu wchodz^ nastepuj^ce prace oryginalne opublikowane w latach 2014 -

2017: 
» 

1. Nowakiewicz A. , Ziolkowska G., Zieba P., Kostruba A.: Undomesticated animals as a 

reservoir of multidrug resistant Enterococcus in Eastern Europe. JOURNAL OF 

W I L D L I F E D I S E A S E S . 2014; 50(3): 645-650. 

2. Nowakiewicz A ; Zi61kowska, G; Zieba, P; Troscianczyk, A ; Banach, T; Kowalski, C : 

Modified 16S-23S rRNA intergenic region restriction endonuclease analysis for 

species identification of Enterococcus strains isolated from pigs, compared with 

identification using classical methods and matrix-assisted laser desorption/ ionization 

time of flight mass spectrometry. JOURNAL OF M E D I C A L MICROBIOLOGY. 

2015; 64:217-223. 



3. Nowakiewicz A. , Ziolkowska G., Troscianczyk A. , Zi?ba P., Gnat S.: Determination 

of resistance and virulence genes in Enterococcus faecalis and E. faecium strains 

isolated from poultry and their genotypic characterization by ADSRRS-fingerprinting. 

P O U L T R Y SCIENCE (po raz pierwszy opublikowany online 4 pazdziemika 2016) 

doi.:10.3382/ps/pew365. 

4. Nowakiewicz A. , Ziolkowska G., Troscianczyk A., Zi^ba P, Gnat S.: Determination 

of antimicrobial resistance of Enterococcus strains isolated from pigs and their 

genotypic characterization by method of amplification of DNA fragments surrounding 

rare restriction sites (the ADSRRS-fingerprinting). JOURNAL OF M E D I C A L 

MICROBIOLOGY (po raz pierwszy opublikowany online 28 listopada 2016) doi.: 

10.1099/jmm.0.000400. 

5. Nowakiewicz A. , Ziolkowska G., Zi?ba P., Gnat S. Troscianczyk A., Adaszek L . : 

Characterization of multidrug resistant E. faecalis strains from pigs of local origin by 

ADSRRS-fingerprinting and M A L D I -TOF MS; evaluation of the compatibility of 

methods employed for multidrug resistance analysis. PLoSOne 12(1): e0171160. 

doi:10.1371/joumal.pone.0171160. 

Wszystkie prace przedstawionego cyklu zostaly opublikowane w j?zyki angielskim w 

wysoko punktowanych czasopismach z listy JCR. Sumaryczny IF tych prac v^nosi 10,635, a 

l^czna liczba punktow wedhig listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego - 145 pkt. 

We wszystkich publikacjach stanowi^cych osiagniecie naukowe Kandydatka jest pierwszym 

autorem, a jej wklad w powstanie prac oceniony jest na 85% w czterech i na 80% w jednej 

'pracy. Stanowi to dowod zdecydowanie pierwszoplanowej roll Habilitantki w opracowaniu 

koncepcji i planu badah, okresleniu celow i wyborze metodyki badawczej, wykonaniu 

oznaczen i przeprowadzeniu analiz, interpretacji wynikow badah, wyci^gnieciu wnioskow 

oraz napisaniu manuskryptu i przygotowaniu go do druku, co zostalo potwierdzone przez 

pozostalych wspolautorow w stosownych oswiadczeniach. 

Tematyka przedstawionych publikacji stanowiqcych osiagniecie naukowe jest 

merytorycznie spqjna. Wspolnym mianownikiem prac s^ identyfikacja, roznicowanie i ocena 

lekoopomosci szczepow Enterococcus u zwierzat wolnozyj^cych, egzotycznych i 

hodowlanych. 

Celem prowadzonych w ramach osi^gniecia naukowego badah bylo: 

- opracowanie prostej, powtarzalnej i wiarygodnej metody identyfikacji 



gatunkow Enterococcus najcz?sciej izolowanych od zwierzat z uwzglednieniem 

gatunkow najbardziej istotnych epidemiologicznie 

- okreslenie zroznicowania gatunkowego i opomosci fenotypowej szczepow 

Enterococcus 

- analiza geno-profili opomosci i wimlencji u szczepow izolowanych od drobiu i 

trzody chlewnej 

- dobor i standaryzacja wamnkow molekulamej metody typowania 

lekoopomych szczepow Enterococcus; analiza i ocena korelacji fenotypowych 

profili opomosci z genotypami uzyskanymi metody ADSRRS-fingerprinting i 

profilami proteomicznymi uzyskanymi metody MALDI-TOF MS 

Problem, ktorego podj?la si? Habilitantka jako podstawy osi^gni^c naukowych jest wazny i 

aktualny. Bakterie z rodzaju Enterococcus z jednej strony stanowi^ istotny element naturalnej 

flory jelitowej u ludzi i zwierzat, z dmgiej strony s^ trzeci^ co do cz?stosci wyst?powama 

przyczyn^ zakazen szpitalnych na calym swiecie. Dodatkowo sytuacj? komplikuje fakt, ze 

drobnoustroje te latwo nabywaj^ opomosci na wiele srodkow przeciwbakteryjnych. 

Badania opisywane w cyklu artykulow S4 bardzo szerokie, kompleksowe, dobrze 

zaplanowane a ich wyniki odpowiednio zinterpretowane. 

Przeprowadzaj^c analiz? gatunkow^ stosunkowo duzej puli szczepow Enterococcus 

Habilitantka opracowala i wystandaryzowala wlasn^ metodyk? identyfikacji gatunkowej 

opart4 o analiz? restrykcyjn^ regionu 16S-23S rRNA cechuj^cq si? wysoka dokladnosci^, 

powtarzalnosci^ wynikow i stosunkowo krotkim czasem wykonania. Istotny zaletq 

opracowanego rozwiqzania jest rowniez mozliwosc identyfikacji dziewi?ciu gatunkow 

Enterococcus najcz?sciej izolowanych od zwierzat {E. faecium, E. faecalis, E. durans, E. 

hirae, E. avium, E. columbae, E. casseliflavus, E. gallinarum, E. thailandicus) w tym 

rowniez tych, ktore stanowiq potencjalne zagrozenie dla zdrowia publicznego. W 

przeprowadzonych badaniach wykazano, ze u roznych gatunkow zwierzat dominuj^ rozne 

gatunki Enterococcus, u swih by! to E. faecium, u bydla E. casseliflavus, E. mundtii i E. 

hirae oraz izolowane z mleka E. faecalis, u drobiu E. faecium a u zwierzat wolno zyj^cych 

E. faecalis. Analiza fenotypowa profili opomosci szczepow Enterococcus, ze szczegolnym 

uwzgl?dnieniem E. faecalis i E. faecium wykazala, ze w przypadku drobiu, swih i bydla, 

najcz?sciej notowano opomosc na erytromycyn? i tetracyklin? oraz wysokie st?zenie 

kanamycyny i streptomycyny. U zwierzat wolno zyj^cych i egzotycznych dominowaiy 

natomiast szczepy opome na fluorochinolony i rifampicyn?. Wykazano rowniez, ze 

pochodz^ce od swin izolaty opome na tylozyn? cechowaly si? w kazdym przypadku 



krzyzow^ opomosci^ na erytromycyn?, a opomosci na enrofloksacyn? towarzyszyla 

niewrazliwosc na ciprofloksacyn?. Poza tym wykazano znacz^co wysoki odsetek szczepow 

klasyfikowanych jako wielolekoopome, rowniez w puli szczepow izolowanych od zwierzqt 

wolno zyj^cych. Wykazano tez, ze jedno zwierz? moze bye nosicielem kilku odr?bnych 

klonow nalez^cych do tego samego gatunku Enterococcus zroznicowanych pod wzgl?dem 

opomosci, w tym rowniez dwoch- lub trzech roznych klonow szczepow wielolekoopomych. 

Wykazany w badaniach typ i zakres opomosci fenotypowej szczepow Enterococcus 

zostal potwierdzony w badaniach molekulamych obecnosci^ przynajmniej jednego 

specyficznego genu determinuj^cego okreslony typ opomosci. Wsrod najcz?sciej 

wykrywanych genow, wi?kszosc stanowiiy molekulame determinanty obecne rowniez u 

wysoce opomych szczepow izolowanych z przypadkow infekcji szpitalnych, zarowno w 

Polsce jak i na swiecie. Wykazano rowniez wysoki stopien korelacji fenotypowych profili 

opomosci badanych szczepow z ich genotypowymi profilami uzyskanymi metody 

ADSRRS-fingerprinting potwierdzajac tym samym przydatnosc wyzej wymienionej metody 

w epidemiologicznych analizach porownawczych wielolekoopomych szczepow 

Enterococcus, oraz ze technika MALDI-TOF MS stanowi znakomite i wiarygodne 

narz?dzie identyfikacji gatunkowej szczepow Enterococcus. 

Podsumowuj^c jednotematyczny cykl publikacji, ktorego pierwszym i dominuj^cym 

autorem jest dr n. wet. Aneta Nowakiewicz, b^d^cy podstaw^ wszcz?cia post?powania o 

nadanie stopnia doktora habilitowanego, nalezy stwierdzic, ze stanowi on w pelni 

oryginalne, wielow^tkowe, kompleksowe opracowanie, dotycz^ce identyfikacji, 

roznicowania oraz fenotypowej i genotypowej analizy opomosci szczepow Enterococcus 

spp. u roznych gatunkow zwierzat z zastosowaniem nowoczesnych technik badawczych. 

Przeprowadzone badania majq duze znaczenie poznawcze poszerzajqce aktualny stan 

wiedzy w tym zakresie, jak rowniez znaczenie aplikacyjne w badaniach diagnostycznych i 

analitycznych dotyczqcych oceny opomosci antybiotykowej drobnoustrojow, wnoszq zatem 

istotny wklad w rozwoj nauk weterynaryjnych. 

2.2. Ocena pozostalych osi^gni?c naukowo-badawczych 

Dotychczasowa dzialalnosc naukowo-badawcza dr Anety Nowakiewicz byla scisle 

zwi^zana z miejscem pracy w Zakladzie Mikrobiologii Weterynaryjnej macierzystego 

Wydzialu i obejmowala rozne zagadnienia zwiqzane z identyfikacji drobnoustrojow 

bakteryjnych i grzybiczych, procesami dotycz^cymi zakazen oportunistycznych oraz 

zjawiskami lekoopomosci patogenow odzwierz?cych. W okresie studiow doktoranckich 
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tematyka badan dotyczyla zakazen oportunistycznych wywoiywanych przez grzyby z rodzaju 

Malassezja. Badania obejmowaly analiz? problemow diagnostycznych, opracowanie metod 

identyfikacji gatunkowej oraz analiz? potencjalnych markerow patogennosci Malassezia 

pachydermatis. Rezultatem badah byla rozprawa doktorska obroniona w 2005 r. oraz 7 prac 

oryginalnych i 4 doniesienia konferencyjne. 

Kolejny obszar badawczy Habilitantki dotyczyl altematywnych metod 

terapeutycznych w stosunku do wybranych gatunkow grzybow drozdzopodobnych i bakterii, 

w tym analizy aktywnosci przeciwdrobnoustrojowej antywitamin, antymetabolitow i 

ekstraktow roslinnych. Efektem badah byly 2 prace oryginalne. 

Poza wyzej wymienionq tematyk^ badawczy Habilitantka uczestniczyla w badaniach 

nad zjawiskami opomosci drobnoustrojow, w tym w badaniach nad problemami zwi^anymi 

z okreslaniem wrazliwosci grzybow plesniowych na preparaty przeciwgrzybiczne, oraz 

opomosci fenotypowej i genotypowej bakterii z rodzaju Staphylococcus spp., Enterococcus 

spp., E. coli, Aeromonas spp. izolowanych od zwierzat wolno zyjqcych. Wyniki tych badan 

zostaly zawarte w 5 pracach oryginalnych oraz w formie publikacji konferencyjnych. 

Osobny obszar aktywnosci naukowej dotyczyl badah nad rol^ zwierzat wolno 

zyj^cych i egzotycznych jako potencjalnego rezerwuam drobnoustrojow stanowi^cych 

zagrozenie zdrowia publicznego. Przeprowadzono badania lisow, kun, szopow, jeleni i zolwi 

w kierunku nosicielstwa bakterii z rodzaju Salmonella spp. Yersinia spp. Listeria spp, 

enteropatogennych E. coli i koagulazo dodatnich gatunkow Staphylococcus. Efektem tych 

badah s^ 4 publikacje oryginalne, 3 doniesienia konferencyjne oraz 1 praca magisterska 

realizowana pod kierunkiem Habilitantki. 

Jako ostatni obszar aktywnosci naukowej wymienione zostaly zagadnienia dotycz^ce 

dermatofitow, w tym diagnostyka i identyfikacja gatunkowa w oparciu o fenotyp i genom 

heterogennej grapy grzybow Trichophyton mentagrophytes. Badania byly prowadzone w 

oparciu o tradycyjne metody oraz molekulame, takie jak ITS-RFLP . Wyniki badah zostaly 

zamieszczone w 1 artykule oryginalnym i 1 doniesieniu konferencyjnym oraz w pracy 

magisterskiej realizowanej pod kierunkiem dr Anety Nowakiewicz. 

Podsumowuj^c, aktywnosc naukowa Kandydatki jest znaczna, jednakze realizowana 

glownie zespolowo, jako wspolautor. Tylko w kilku pracach jest pierwszym autorem, co 

moze wskazywac na sredni wklad koncepcyjny. Jednakze, dobre przygotowanie metodyczne 

daje nadziej?, ze po habilitacji sytuacja ulegnie zmianie. 
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3. Ocena dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego, organizacyjnego i 

wspolpracy mi^dzynarodowej 

Od 2002 r. dr Aneta Nowakiewicz prowadzi zaj^cia ze studentami I I i I I I roku Wydzialu 

Medycyny Weterynaryjnej z przedmiotu Mikrobiologia weterynaryjna. W latach 2006 - 2010 

prowadzila rowniez przedmiot Mikologia a w latach 2007 - 2008 Zatrucia i zakazenia 

pokarmowe pochodzenia bakteryjnego dla sluchaczy podyplomowego studium Analityki 

laboratoryjnej w ochronie srodowiska. W latach 2006-2008 prowadzila rowniez zaj?cia z 

przedmiotu Mikrobiologia dla studentow Wydzialu Biologii i Hodowli Zwierzat, kierunek 

Biologia. Wielokrotnie byla wspolautorem lub kierownikiem projektow prezentowanych w 

trakcie Lubelskiego Festiwalu Nauki. 

Dr A. Nowakiewicz jest promotorem 4 prac dyplomowych, w tym trzech magisterskich i 

jednej inzynierskiej studentow wydzialu Nauk o Zywnosci i Biotechnologii i Wydzialu 

Biologii i Hodowli Zwierzat UP w Lublinie. Pelni tez funkcj? promotora pomocniczego 

dw6ch doktorantow realizujacych prace badawcze w Instytucie Biologicznych Podstaw 

Chorob Zwierzat na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej UP w Lublinie: lek. wet. 

Aleksandry Trosciahczyk pt. „Enterococcus spp. izolowane od zwierzat towarzysz^cych jako 

potencjalne zrodio zagrozenia zdrowia publicznego" i lek. wet. Krzysztofa Puka pt. 

„Wyst?powanie oraz opomosc na chemioterapeutyki pr^tkow izolowanych od ryb 

ozdobnych". 

Kandydatka w latach 2009 - 2013 odbyla pi?c kilkudniowych stazy krajowych: 3 razy na 

Politechnice Gdanskiej oraz na Uniwersytecie w Lodzi i PAN w Warszawie. Brala tez udzial 

w czterodniowych warsztatach szkoleniowych dotycz^cych wdrazania nowych srodkow 

dydaktycznych - e-leaming „Novice Summerschool 2011" na wydziale Medycyny 

Weterynaryjnej Szent Istvan University w Budapeszcie oraz odbyla dwutygodniowy staz w 

2014 r. w National University Institute w Uppsali. 

Kandydatka od 2004 r. jest czionkiem Polskiego Towarzystwa Nauk 

Weterynaryj nych. 

W latach 2004 - 2016 Kandydatka brala udzial w osmiu konferencjach krajowych, 

czego efektem jest 13 doniesien. Niestety, ani razu Habilitantka nie glosila referahi, co 

uwazam za slabsz^ stron? w przypadku kandydatury na samodzielnego pracownika 

naukowego. 

Podsumowuj^c, aktywnosc organizatorska i dydaktyczna odpowiada charakterowi 

zatmdnienia Habilitantki. Ma ona mocne strony, czego dowodem jest otrzymana w 2010 r 
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nagroda I Rektora UP w Lublinie za osi^gniecia w pracy naukowej i dydaktycznej, slabszq 

strong jest brak kierowania grantami i brak udzialu w konferencjach zagranicznych. 

4. Podsumowanie i wniosek koncowy 

Na podstawie szczegolnie wysokiej oceny jednotematycznego cyklu publikacji, 

stanowi^cego istotny wklad w rozwoj nauk weterynaryjnych, oraz oceny caloksztaltu dorobku 

naukowego, dydaktycznego i popularyzatorskiego uwazam, ze dr Aneta Nowakiewicz spelnia 

kryteria stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego zawarte w 

art. 16 pkt 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

stopniach i tytule w zakresie sztuki (dz. U . z 2003 r. Nr 65 poz. 595, Dz. U . z 2005 r. Nr 164, 

poz.1365, Dz. U . z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz.1228, Dz. U . z 2011 r. Nr 84, poz. 

455, Dz. U . z 2014 r. poz. 1198), a takze w Rozporz^dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriow oceny osiqgniec osoby ubiegaj^cej 

si? o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Wnioskuje o podj^cie dalszych czynnosci w post^powaniu o nadanie dr n. wet. Anecie 

Matgorzacie Nowakiewicz stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Aleksandra Platt-Samoraj 
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