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dyscyplina naukowa: nauki biologiczne (zajmuje się mikrobiologią i biotechnologią 

środowiska) 

Działalność  Opis działania, funkcja lata 

Osiągnięcia - prodziekan ds. studentów  

 

- kierownik Katedry Mikrobiologii 

 

- dziekan  Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska 

  

- dyrektor Instytutu Biologii, Biotechnologii i Ochrony 

Środowiska UŚ 

 

 - lider Zespołu Mikrobiologii i Biotechnologii Środowiskowej 

 

 - członkini Komitetu Biotechnologii PAN 

 

- zagraniczne wyjazdy naukowe (Research Center Borstel, 

University of Turku, University of Wolverhampton)  

 

- edytor „special issue” w czasopiśmie Frontiers in 
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Microbiology 

 

 - edytor „special issue” w czasopiśmie Waters 

- autorka 144 oryginalnych prac naukowych, z których 120 

zostało opublikowanych w czasopismach z listy JCR, między 

innymi w takich czasopismach jak Science of the Total 

Environment, Chemosphere, International Journal of 

Molecular Sciences,  Biology and Fertility of Soils czy 

Frontiers in Microbiology 

- współpracuje z badaczami z kilku ośrodków naukowych: 

University of Wolverhampton (Anglia), University of Hasselt 

(Belgia), Research Center Borstel (Niemcy)  

- współautorka prac cytowanych 3330 razy (bez autocytowań) 

- wartość indeksu Hirscha wynosi 32 (wg bazy SCOPUS) 

- uczestniczka badań realizowanych w ramach 19 projektów, 

finansowanych przez KBN, MNiSW, NCN oraz fundusze 

europejskie 

- kierownik projektu w 6 grantach 

- promotorka 9 doktorów nauk biologicznych, 2 kolejne 

doktoraty w trakcie 

- recenzentka: 22 prac doktorskich, 16 opinii o dorobku i 

osiągnięciach naukowych kandydatów do stopnia naukowego 

doktora habilitowanego oraz 9 opinii o dorobku kandydatów do 

tytułu profesora 

 

- ekspert i recenzentka NCN-u, autorka ponad 40 recenzji 

projektów złożonych w  różnych konkursach NCN 

 

- recenzentka projektów złożonych do Fundacji Nauki Polskiej, 

do programu DoktoRIS oraz kilkudziesięciu recenzji 

manuskryptów złożonych do redakcji różnych czasopism z listy 

JCR 

  

- laureatka: 2 nagród JM Rektora UŚ za działalność 

organizacyjną, 14 indywidualnych nagród JM Rektora (I lub II 

stopnia) za działalność naukową, nagrody zespołowej I stopnia 

przyznanej przez JM Rektora Śląskiego Uniwersytetu 

Medycznego za badania nad biodegradacją pestycydów 
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