Uchwała nr 28/2019
Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 14 marca 2019 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych
dr hab. Iwonie Ciereszko
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. Iwonę Ciereszko
i opinią Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadry oraz na podstawie przeprowadzonej
dyskusji popiera wniosek o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych
Pani dr hab. Iwonie Ciereszko
Uzasadnienie:
Dr hab. Iwona Ciereszko spełnia wszystkie wymagania ustawowe stawiane kandydatom do
tytułu profesora. Dorobek naukowy, działalność dydaktyczna i organizacyjna dr hab. I.
Ciereszko zostały pozytywnie ocenione przez wszystkich recenzentów.
Dr hab. I. Ciereszko posiada ukształtowany profil naukowy, duży i wartościowy dorobek
publikacyjny i znaczącą pozycję w uprawianej przez nią dyscyplinie nauki, wykraczającą poza
wymiar krajowy. Dorobek naukowy dr hab. I. Ciereszko wnosi wiele do rozwoju nauk
biologicznych w specjalności fizjologii roślin. Badania dr hab. I. Ciereszko dostarczyły
istotnych informacji odnośnie funkcjonowania roślin w warunkach deficytu mineralnego oraz
regulacji metabolizmu węglowodanów. Rozwinięcie tych badań oraz rozpoczęcie nowych
kierunków badań już po habilitacji, nie tylko dostarczyło nowych danych eksperymentalnych
ale też świadczy o dużym potencjale badawczym kandydatki do tytułu profesora. Wyróżnikiem
prac naukowych dr hab. I. Ciereszko, zwłaszcza po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego,
jest wielowątkowość a nawet interdyscyplinarność. Dr hab. I. Ciereszko prowadzi badania z
użyciem zarówno roślin modelowych (i ich mutantów), jak i wielu odmian roślin użytkowych,
uzyskując interesujące wyniki o potencjalnym zastosowaniu praktycznym. Dr hab. I. Ciereszko
opublikowała łącznie ponad 160 pozycji, w tym 30 artykułów naukowych w renomowanych
międzynarodowych czasopismach (lista A MNiSW), 18 artykułów w czasopismach polskich
(listy B MNiSW), 15 rozdziałów w recenzowanych monografiach naukowych opublikowanych
w języku angielskim i w monografiach polskojęzycznych. Po uzyskaniu stopnia doktora
habilitowanego opublikowała 43 prace, jedna praca została przyjęta do druku, a 3 kolejne
artykuły są aktualnie w recenzjach. Również osiągnięcia w zakresie dydaktyki, kształceniu
młodej kadry, współpracy naukowej, popularyzacji nauki i działalności organizacyjnej
predestynują dr hab. I. Ciereszko do tytułu profesora.
W związku z powyższym Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB w głosowaniu
tajnym postanawia poprzeć wniosek o nadanie dr hab. Iwonie Ciereszko tytułu profesora nauk
biologicznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca
Rady Wydziału Biologiczno – Chemicznego
Prof. dr hab. Beata Godlewska-Żyłkiewicz

