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Instytut Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska (fot. ADG)

Szanowni Państwo Pracownicy Instytutu Biologii,
Biotechnologii i Ochrony Środowiska,
W pierwszym numerze Biuletynu IBBiOŚ, Dyrekcja Instytutu pragnie
bardzo serdecznie podziękować Pani Prof. dr hab. Zofii PiotrowskiejSeget oraz Panu dr. hab. Damianowi Gruszce, prof. UŚ za ich
dotychczasową pełną zaangażowania pracę na rzecz Instytutu,
szczególnie w trakcie wdrażania nowej ustawy, statutu i regulaminu
organizacyjnego oraz wszystkich zmian jakie przechodziliśmy jako
Wydział, a następnie jako Instytut. Życzymy Państwu pomyślności i wielu
sukcesów w dalszej pracy naukowo-dydaktycznej.
Chcielibyśmy również podziękować za lata wspaniałej pracy Panu
dr. hab. Piotrowi Łaszczycy oraz Panu dr. Marianowi Biczyckiemu oraz
życzyć wielu miłych chwil podczas zasłużonego odpoczynku
na emeryturze.
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Postanowienia i informacje Rady Naukowej
oraz Dyrekcji IBBiOŚ
W dniu 29.10.2020, odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu
pod przewodnictwem Pani Dyrektor Instytutu dr hab. Danuty
Wojcieszyńskiej, prof. UŚ:
1. Nadano stopień doktora habilitowanego Panu dr. Tomaszowi
Skalskiemu.
2. Nadano stopień doktora habilitowanego Panu dr. Alexandrowi
Betekhtinowi.
3. Nadano stopień doktora Pani mgr Annie Dzionek, Pani mgr
Małgorzacie Grzyb, Pani mgr Sandry Natonik-Białoń oraz Panu
mgr. Michałowi Krzyżowskiemu.
Wszystkim życzymy wielu sukcesów i wytrwałości w dalszej karierze.
4. Rada Naukowa powołała Pana dr. hab. Zbigniewa Wilczka, prof.
UŚ na promotora w postępowaniu w sprawie nadania stopnia
doktora Pani mgr Justynie Czaji, oraz Panią Prof. dr hab.
Magdalenę Rost-Roszkowską na promotora w postępowaniu
w sprawie nadania stopnia doktora Pani mgr Anny Ostróżki.
5. Na wniosek Pana Prodziekana Szkoły Doktorskiej, RN IBBiOŚ
wyraziła pozytywne opinie o kandydatach na promotorów
dziewięciu doktorantów przyjętych do Szkoły Doktorskiej.
6. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zostały przyznane nagrody JM
Rektora UŚ:
o Nagroda Indywidualna Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia
naukowe, w szczególności za uzyskanie tytułu profesora dla Pani
Prof. dr hab. Magdaleny Rost-Roszkowskiej oraz Pana Prof. dr
hab. Jerzego Nakielskiego.
o Nagroda Indywidualna Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia
naukowo-badawcze dla Pana Prof. dr hab. Roberta Hasteroka,
Pana dr. Marka Marca, prof. UŚ.
o Nagroda Indywidualna Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia
naukowo-badawcze dla Pani Prof. dr hab. Ewy Kurczyńskiej,
Pana Prof. dr hab. Piotra Świątka, Pani dr hab. Urszuli Guzik,
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prof. UŚ, dr hab. Dominika Chłonda, prof. UŚ, Pani dr Barbara
Franielczyk-Pietyra oraz Pani dr Anna Milewska-Hendel.
Nagroda Zespołowa Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia
naukowo-badawcze dla zespół w składzie: Pani Prof. dr hab.
Maria Augustyniak, Pani dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ
oraz Pani dr Monika Tarnawska.
Nagroda Zespołowa Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia
wdrożeniowe uzyskane dla Pana dr. hab. Andrzeja Woźnicy,
prof. UŚ oraz Pana dr. Bartosza Łozowskiego.
Nagroda Indywidualna Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia
dydaktyczne i organizacyjne dla Pani dr Teresy Nowak
Nagroda Indywidualnej Rektora I stopnia za wybitne osiągnięcia
organizacyjne dla Pani dr hab. Edyty Sierki, prof. UŚ
Nagrody Indywidualnej Rektora II stopnia za wybitne osiągnięcia
organizacyjne dla Pani Prof. dr hab. Iwony Szarejko oraz Pani
Prof. dr hab. Zofii Piotrowskiej-Seget
Wszystkim Państwu składamy serdeczne gratulacje!

7. Pani Dyrektor Instytutu zaproponowała następujące składy
Komisji Instytutowych:
Komisja ds. Nauki
Prof. dr hab. Piotr Świątek – przewodniczący
Prof. dr hab. Małgorzata Gaj
Prof. dr hab. Robert Hasterok
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Prof. dr hab. Dorota Kwiatkowska
Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska
Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
Prof. dr hab. Karina Wieczorek
Komisja ds. Strategii i Rozwoju
Prof. dr hab. Maria Augustyniak – przewodnicząca
dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ
dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ
Prof. dr hab. Robert Hasterok
dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ
dr hab. Eugeniusz Małkowski, prof. UŚ
dr Marek Marzec, prof. UŚ
dr hab. Anna Orczewska, prof. UŚ
Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska
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dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
dr Sławomir Sułowicz
Komisja ds. Nagród
Prof. dr hab. Piotr Świątek – przewodniczący
dr hab. Damian Gruszka, prof. UŚ
dr hab. Aleksandra Nadgórska-Socha, prof. UŚ
dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ
dr hab. Agnieszka Babczyńska, prof. UŚ
Prof. dr hab. Piotr Węgierek
dr hab. Adam Rostański
dr Izabela Greń
Komisja dyscyplinowa (ewaluacja i ocena działalności naukowej
zespołów naukowych i badaczy indywidualnych)
Dyrektor Instytutu – dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ
Zastępca Dyrektora Instytutu – dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ
Prodziekan ds. Badań Naukowych – Prof. dr hab. Piotr Świątek
Prof. dr hab. Maria Augustyniak
Prof. dr hab. Ewa Kurczyńska
Prof. dr hab. Piotr Skubała
Prof. dr hab. Iwona Szarejko
Prof. dr hab. Barbara Tokarska-Guzik
Prof. dr hab. Karina Wieczorek
Zespół ds. Koordynowania prac nad CBB
dr hab. Danuta Wojcieszyńska, prof. UŚ
dr Mariusz Kanturski, prof. UŚ
dr Agata Daszkowska- Golec, prof. UŚ
Prof. dr hab. Piotr Świątek
dr Agnieszka Janiak
dr hab. Edyta Sierka, prof. UŚ
mgr Zbigniew Kuc
dr Natalia Borowska-Żuchowska
dr Monika Gajecka
dr hab. Urszula Guzik, prof. UŚ
dr Tomasz Płociniczak
dr hab. Łukasz Depa, prof. UŚ
dr Jacek Francikowski
dr Krzysztof Sitko
dr hab. Andrzej Woźnica, prof. UŚ
dr hab. Agata Burian, prof. UŚ
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dr hab. Izabela Poprawa, prof. UŚ
dr Gabriela Barczyk
dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ
mgr Anna Staroń
8. Terminy posiedzeń Rady Naukowej IBBiOŚ w 2020-21 roku:
03 grudnia
21 stycznia
25 lutego
25 marca
22 kwietnia
27 maja
24 czerwca
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Kwestia nowego budynku dla Biologów
Jak Państwo pamiętają w lipcu 2020 roku Instytut zgłosił wraz
z Instytutem Chemii wspólny projekt powstania Śląskiego Centrum Nauk
Biologiczno-Chemicznych. Instytut Chemii ostatecznie uzyskał
finansowanie ze względu na zamiar skorzystania z istniejącego już
projektu Politechniki Poznańskiej. Aby uniknąć w przyszłości takich
sytuacji IBBiOŚ wystąpił do JM do Rektora o zabezpieczenie środków
w roku 2021 w wysokości 157,5 tyś złotych na opracowanie koncepcji
programowo-przestrzennej budowy nowej siedziby. W ramach prac
wstępnych Pani Dyrektor Instytutu powołała zespół złożony
z reprezentantów wszystkich zespołów badawczych, który będzie
pracował nad projektem w jego poszczególnych fazach. Obecnie
przedstawiliśmy do wglądu Kierownikowi Działu Inwestycji
i Infrastruktury Budowlanej UŚ projekt zarysu koncepcji. Ze strony
zastępcy Kanclerza ds. Inwestycji i Zarządzania Logistycznego Pani
Agnieszki Maj otrzymaliśmy zapewnienie, że będą podjęte działania
w kierunku wpisania CBB do kontraktu regionalnego w przyszłym roku.

Dane w portalu pracownika, PBN, ORCID
Chcielibyśmy uczulić wszystkich Państwa, aby każdy z pracowników
(zwłaszcza badawczych i badawczo-dydaktycznych) na bieżąco
wprowadzał wszystkie publikacje, w szczególności za lata 2017-2020 do
portalu pracownika. Narzędzie to służy Władzom Rektorskim,
Dziekańskim, a także Dyrektorom Instytutów do ewaluacji działalności
naukowej pracowników. Jest to na chwilę obecną jedyne źródło
informacji dla osób odpowiedzialnych za politykę naukową Instytutów
i Wydziałów, dlatego też od poziomu jego uzupełnienia zależy jak
postrzegają nas nasi przełożeni. Co więcej dane z portalu są również
podstawą ocen i postępowań awansowych. Bardzo Państwa prosimy, aby
sprawdzić czy w „pp” widzicie Państwo wszystkie swoje publikacje
za dane lata (zwłaszcza te, które podlegać będą ewaluacji). Drugą sprawą
jest widzialność uczelni na arenie międzynarodowej, do której władze
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Rektorskie przywiązują dużą uwagę. W związku z tym przypominamy
Państwu, aby każdy z Państwa uzupełnił w portalu pracownika (zakładka
„o mnie”, a następnie „ja w sieci”) linki do swoich profili na platformach
„ResearchGate” oraz „Google Scholar”. W dalszym ciągu w portalu są
profile z częściowo uzupełnionymi linkami (z jedną lub drugą platformą)
lub niestety nie ma tych danych w ogóle.
Bardzo ważną na chwile obecną kwestią jest Państwa aktywność na
swoich profilach ORCID oraz PBN. Prosimy Państwa o sprawdzenie
rekordów Państwa Publikacji w ORCID oraz PBN, a następnie w PBN
powiązać je z ORCID. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ w procesie
ewaluacji jednostek tylko te publikacje będą zaliczone przez ekspertów,
które będą powiązane pomiędzy PBN oraz ORCID (innymi słowy, nawet
najlepsze publikacje niepowiązane, nie będą dorobkiem ewaluacyjnym).
Co więcej są to portale, gdzie dostęp posiadacie Państwo na podstawie
własnych danych logowania i haseł, zatem pracownicy Biura Ewaluacji nie
są w stanie wykonać tych czynności. Na chwilę obecną pomocą w tym
służy Państwu Biuro Ewaluacji IBBiOŚ oraz Zastępca Dyrektora dr Mariusz
Kanturski, prof. UŚ. W najbliższym czasie prześlemy państwu również
przystępne tutoriale jak powiązać publikacje pomiędzy portalami.
Zachęcamy
również
do
odwiedzania
zakładki:
https://us.edu.pl/instytut/ibbios/ewaluacja-2021/, gdzie znajdziecie
Państwo wiele wyśmienitych informacji na temat ewaluacji nauki,
widzialności oraz jak znaleźć odpowiednie czasopismo dla naszych
wyników.

Wysoko punktowane publikacje naszych
pracowników
W tym numerze prezentujemy wszystkie nasze publikacje za 200 i 140
punktów wykazu MNiSW, jakie ukazały się od początku 2020 roku.
Następne publikacje będą prezentowane w trakcie ukazywania się
pomiędzy kolejnymi numerami Biuletynu. Zachęcamy do zapoznania się
z załącznikiem, w którym znajdują się nasze prace.
Gratulujemy wszystkim autorom
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Sukcesy Biologów
•

Pani dr Anna Milewska otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wyróżniającą się pracę
doktorską. Serdecznie gratulujemy!

•

Narodowe Centrum Nauki przyznało finansowanie sześciu projektów Opus oraz jednego projektu
Preludium na łączną kwotę 9 277 631 zł:
• Prof. dr hab. Maria Augustyniak
• dr hab. Aleksander Betekhtin
• mgr Kamil Janelt
• dr Marek Marzec, prof. UŚ
• Prof. dr hab. Zofia Piotrowska-Seget
• dr hab. Grażyna Wilczek, prof. UŚ
• Prof. dr hab. Piotr Świątek

•

NAWA rozstrzygnęła konkurs na Program ULAMA w ramach, którego Instytucja naukowa może gościć
naukowca z zagranicy na stypendium postdoktorskim. Do naszego Instytutu w 2021 roku przyjedzie
trzech naukowców, których gościć będą:
•

Prof. dr hab. Robert Hasterok

•

Prof. dr hab. Piotr Węgierek

•

dr Agata Daszkowska-Golec, prof. UŚ
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Inicjatywy Uniwersytetu Śląskiego – zaproszenie
do działań i informacje o podejmowanych przez
Instytut/Wydział inicjatywach
Dodatki projakościowe
Władze rektorskie rozpoczęły akcję wypłacania dodatków
projakościowych za rok 2019 zgodnie z zarządzeniem Rektora nr 186
z dnia 26.10.2020. Jeszcze raz uczulamy Państwa na pilnowanie
aktualności Państwa dorobku (publikacje i granty) w Portalu Pracownika.

Wnioski awansowe nauczycieli akademickich
Rektorska Komisja Nauki opiniuje w tej chwili wnioski awansowe
nauczycieli akademickich. W naszym Instytucie wystąpiło z takimi
wnioskami 5 osób. Kolejny nabór wniosków będzie w marcu 2021.

Projekt ‘Transform 4 Europe’
Zachęcamy Państwa do zapoznania się z krótką prezentacją dotycząca
sojuszu 7 uniwersytetów europejskich (w tym Uniwersytet Śląski).
Inicjatywna znana jest pod nazwą Transform4Europe. Sojusz ten
nastawiony jest głównie na współpracę dydaktyczną i dużą mobilność
studentów i kadry akademickiej. Niezależnie od tego, każdy z nas może
nawiązać współpracę naukową z partnerami z tych uniwersytetów. Taka
współpraca naukowa będzie traktowana priorytetowo przez władze
rektorskie i w celu jej rozwijania i kontynuacji dany badacz będzie mógł
liczyć na wsparcie finansowe. Jeśli ktoś z Państwa już współpracuje
z partnerami z tych uniwersytetów lub zamierza to robić prosimy
o kontakt. Profil badawczy i ewentualne pokrewieństwo podejmowanych
badań mogą prześledzić Państwo w materiałach zamieszczonych w pliku
PDF stanowiącym załącznik do biuletynu.

Konkurs na projekty z puli środków Wydziału Nauk
Przyrodniczych na umiędzynarodowienie
‘Fast Track Grants’
W październiku został ogłoszony konkurs na granty w tzw. szybkiej
ścieżce, których głównym celem jest wzmocnienie już istniejącej
współpracy naukowej z partnerem zagranicznym bądź nawiązanie nowej
współpracy. Łącznie do konkursu zgłoszono 23 wnioski. Komisja do
finansowania rekomendowała 12 wniosków na łączną kwotę 161 000
PLN, z czego aż 10 projektów nagrodzonych to projekty Biologów!
Gratulujemy!
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Wydział Nauk Przyrodniczych laureatem konkursu na
popularyzację nauki w programie „Społeczna
Odpowiedzialność Nauki” (MNiSW)
Od lutego 2021 roku Wydział Nauk Przyrodniczych realizować będzie
projekt Akcja Popularyzacja mający na celu podniesienie świadomości
społeczeństwa na temat prowadzonych przez przyrodników UŚ badań,
a także przybliżenie zawodu naukowca. Całość ma przebiegać w
konwencji wykładów TED. Projekt składany był przez Zespół ds. Promocji
i Rozwoju WNP pod kierunkiem dr Agaty Daszkowskiej-Golec.

Wydział Nauk Przyrodniczych startuje w konkursie
‘Welcome to Poland’ ogłoszonym przez NAWA w celu
pozyskania środków na promocję w kontekście
międzynarodowym.
https://nawa.gov.pl/en/institutions/welcome-to-poland

Noc Biologów 2021 ON-LINE
Najbliższa edycja Nocy Biologów 2021 w związku z obecną
sytuacją epidemiologiczną przebiegać będzie wyłącznie w
formule On-line. Noc Biologów 2021 odbędzie się 8 stycznia,
a hasło przewodnie brzmi "Człowiek i mikroorganizmy".
Proponujemy zgłoszenia w czterech panelach tematycznych:
o Walczymy z mikroorganizmami
o Potrzebujemy mikroorganizmów
o Mikroorganizmy w biotechnologii i ochronie
środowiska
o Mikroorganizmy napędzają rozwój biologii
Koordynatorem najbliższej edycji Nocy Biologów jest
Prof. dr hab. Magdalena Rost-Roszkowska
O szczegółach będziemy informować już wkrótce!
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Zachęcamy do kontaktu z Zespołem ds. promocji i
rozwoju Wydziału Nauk Przyrodniczych w celu
zwiększenia widzialności swoich badań:
promocja.wnp@us.edu.pl

Instytut i Wydział w sieci:
Serwis www IBBiOŚ: https://us.edu.pl/instytut/ibbios/
Fanpage facebook
Kanał YouTube
Niebawem również LinkedIN i tweeter! ☺

Newsletter IBBiOŚ nr 1/2020 – redakcja materiałów
Danuta Wojcieszyńska
Mariusz Kanturski
Agata Daszkowska-Golec
Piotr Świątek
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