Uchwała nr 42/2018
Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 13 września 2018r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych
dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz
Na podstawie art. 27 ust.2 pkt 3 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003 nr 65, poz. 595
z późn. zm.) Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
po zapoznaniu się z pozytywnymi opiniami pięciu recenzentów powołanych w postępowaniu
o nadanie tytułu profesora, dokumentacją przedstawioną przez dr hab. M. Kupryjanowicz,
opinią Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadry oraz na podstawie przeprowadzonej
dyskusji popiera wniosek o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych
Pani dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz
Uzasadnienie:
Dr hab. Mirosława Kupryjanowicz spełnia wszystkie wymagania ustawowe stawiane
kandydatom do tytułu profesora. Dorobek naukowy, działalność dydaktyczna
i organizacyjna dr hab. M. Kupryjanowicz zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich
recenzentów.
Dr hab. M. Kupryjanowicz posiada ukształtowany profil naukowy - specjalizuje się
w paleobotanice czwartorzędu. Dorobek naukowy dr hab. Mirosławy Kupryjanowicz jest
wielowątkowy, ale wyraźnie skoncentrowany wokół kilku podstawowych zagadnień
badawczych, takich jak: dynamika roślinności i klimatu podczas ostatniego interglacjału
(eemskiego), ostatniego okresu glacjalnego (vistulianu) i holocenu, gwałtownych
krótkotrwałych zmian w roślinności wiążących się z wahnieniami klimatycznymi, jakie miały
miejsce w tym okresie oraz przekształceniem szaty roślinnej zachodzącej pod wpływem
działalności człowieka w prehistorii i czasach historycznych. Wyróżnikiem prac naukowych
Kandydatki, szczególnie w okresie po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, jest ich
wyraźna interdyscyplinarność. Dr hab. M. Kupryjanowicz opublikowała łącznie ponad 200
prac,
w tym 21 artykułów naukowych w renomowanych międzynarodowych czasopismach,
20 artykułów w wysokiej rangi czasopismach polskich, 40 rozdziałów w recenzowanych
monografiach naukowych opublikowanych w języku angielskim i 29 rozdziałów
w recenzowanych monografiach polskojęzycznych. Również osiągnięcia dr hab. M.
Kupryjanowicz w zakresie dydaktyki, kształceniu młodej kadry, współpracy naukowej,
popularyzacji nauki i działalności organizacyjnej predestynują Ją do tytułu profesora.
W związku z powyższym Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB w
głosowaniu tajnym postanawia poprzeć wniosek o nadanie dr hab. Mirosławie Kupryjanowicz
tytułu profesora nauk biologicznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Wydziału Biologiczno – Chemicznego

Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

