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– rok uzyskania stopnia naukowego: 2001 
– temat: Procesy brzegowe i osady denne wybranych zbiorników wodnych w warun-

kach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży) 
– promotor: prof. dr hab. Tadeusz Szczypek 
– recenzenci: prof. dr hab. Kazimierz Klimek, prof. dr hab. Bolesław Nowaczyk 

b) tytuł zawodowy 
– nazwa: magister geografii (specjalność: kształtowanie i ochrona środowiska) 
– nazwa i miejsce uzyskania: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Sosnowiec 
– rok uzyskania stopnia naukowego: 1996 
– temat: Procesy brzegowe w obrębie zbiornika Dzierżno Duże 
– promotor: prof. dr hab. Tadeusz Szczypek 

 
III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych  

a) od 2001 r. – adiunkt, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Sosnowiec; 
b) 1996-2001 – asystent, Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. 

 

IV. Wskazanie osiągnięcia∗∗∗∗ wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): 

 
a) tytuł osiągnięcia naukowego 1 

 

Geoekologiczne znaczenie występowania wybranych metali i metaloidów w osadach 
dennych zbiorników wodnych w warunkach zróżnicowanej antropopresji 

b) autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wyda nia, nazwa wydawnictwa 2, 3 

                                                 
∗ w przypadku, gdy osiągnięciem tym jest praca / prace wspólne, należy przedstawić oświadczenia wszystkich 

jej współautorów, określające indywidualny wkład każdego z nich w jej powstanie. 
 
1  Indywidualny, precyzyjnie określony, w tym także procentowo (30-60%), mój wkład w opracowanie arty-

kułów w tzw. współautorstwie (7 prac spośród 14 zgłoszonych jako osiągnięcie naukowe) jest szczegóło-
wo przedstawiony w załączniku 3 i udokumentowany oświadczeniami wszystkich współautorów. 
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2 W zestawieniach bibliograficznych dane wnioskodawczyni uczytelniono przez podkreślenie, a wszystkie 

cytowania prac wnioskodawczyni zostały uzupełnione o inicjały imion (np. Rzętała M.A. i in., 2014) dla 
jednoznacznego odróżnienia od cytowania innych opracowań, autorstwa przypisanego do takiego same-
go nazwiska. Podobne rozróżnienia dotyczą danych z baz publikacji np. Web of Science, w której do-
datkowo stosowano unikatowe oznaczenie autorskie przydzielone wnioskodawczyni (Researcher ID: A-
8677-2012), Scopus (Author ID: 50162197400). 

3 Liczbę punktów dla artykułów stanowiących osiągnięcie naukowe, opublikowanych w czasopismach nauko-
wych oraz w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w uznanej bazie 
publikacji o zasięgu międzynarodowym, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia z dn. 27 paździer-
nika 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 2015) obowiązującego od 1.01.2017 roku na potrzeby kategoryzacji za lata 
2013-2016, ustalono na podstawie rozporządzenia MNiSW z dn. 13 lipca 2012 r. (Dz.U. 2012, poz. 887) 
z późn. zm. (Dz. U. 2013 poz. 191). Wartość współczynnika wpływu, czyli tzw. Impact Factor (IF), ustalono 
na podstawie bazy Journal Citation Reports według roku opublikowania artykułu lub ostatniej opublikowanej 
wartości IF w przypadku prac najnowszych. 
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rodniczym i gospodarczym. Wyrazem postępowania klasyfikacyjnego jest odnoszenie wy-
ników badań zawartości analizowanych metali, niemetali i metaloidów do wartości progo-
wych zawartych w obowiązujących przepisach prawnych lub specjalistycznych wytycz-
nych i podejmowanie na tej podstawie decyzji o gospodarczym wykorzystaniu osadów 
dennych, bądź realizacji programów ochrony środowiska. Przykłady takiego postępowania 
zostały opisane w dwóch pracach, których byłam autorką np. „Rtęć w osadach dennych 
zbiorników wodnych regionu górnośląskiego (Polska południowa)” [IVb 13] oraz “Ar-
senic and antimony in bottom sediments of anthropogenic water bodies in the Silesian 
Upland (southern Poland)” [IVb 6].  

Pracą o charakterze aplikacyjnym w zakresie ochrony środowiska i kreowania prze-
strzeni geograficznej, w której wykorzystano wyniki badań osadów zbiornikowych pod 
względem zanieczyszczenia wybranymi metalami, niemetalami i metaloidami jest moim 
zdaniem artykuł pt. „The development of freshwater deltas and their environmental and 
economic significance” [IVb 7]. Moim zdaniem, spełnia ona kryterium nowatorskiego po-
strzegania problemu akumulacji deltowej, której efektom w warunkach antropopresji na-
dano rangę „złoża antropogenicznego”, a koncepcje w zakresie gospodarczego wykorzy-
stania osadów i zagospodarowania powierzchni delt, należy uznać za nowatorskie w zakre-
sie pozyskiwania surowców. Ze względu na duży stopień antropogenizacji środowiska 
Wyżyny Śląskiej i jej obrzeży, wyrażający się między innymi obciążeniem cieków różno-
rodnymi zanieczyszczeniami, formowanie delt charakteryzuje duża dynamika przyrostu 
powierzchni i kubatury. Materiał budujący delty w wielu przypadkach ma charakter złoża 
antropogenicznego, tylko częściowo odpowiadającego rodzajowi podłoża skalnego zlewni. 
W zależności od wpływów antropogenicznych osady deltowe są zasobne w produkty ubocz-
ne przeróbki kopalin (np. miał węglowy), substancje nawozowe, metale ciężkie i inne mi-
krozanieczyszczenia. Samo okresowe usuwanie materiału zakumulowanego w delcie Kłod-
nicy uchodzącej do zbiornika Dzierżno Duże, prowadzone w ramach oczyszczania zbiornika 
ma wymiar eksploatacji złoża antropogenicznego, ukierunkowanego na pozyskiwanie su-
rowca o przeznaczeniu głównie energetycznym. 

 
 
Podsumowanie i wnioski 

 
Na podstawie wykonanych analiz terenowych i laboratoryjnych oraz studiów literatu-

rowych, pozytywnie zweryfikowano hipotezę badawczą. Moim zdaniem, wyniki badań speł-
niają kryterium nowatorskich doniesień naukowych, odpowiadają celom naukowym określo-
nym przed rozpoczęciem prac badawczych i wykazują rozwiązanie kilku istotnych 
problemów naukowych. Wypełniono tym samym istotną lukę badawczą w literaturze pro-
blemu (geograficznej, geoekologicznej, z zakresu ochrony środowiska), odnośnie geoekolo-
gicznego znaczenia występowania metali i metalaoidów w osadach dennych, a osiągnięcia 
badawcze mają wymiar poznawczy, metodyczny i aplikacyjny. W skali regionalnego rozpo-
znania stanu jakościowego osadów dennych zbiorników wodnych, należy podkreślić próbę 
kompleksowej oceny ich zanieczyszczenia na podstawie wieloaspektowej analizy występo-
wania kilkudziesięciu pierwiastków, w stosunku do dotychczas realizowanych studiów przy-
padku na bazie zestawu zaledwie kilku metali ciężkich (np. Zn, Pb, Cu, Ni). 

Jednym z ważniejszych przejawów oryginalności naukowej poruszanych zagadnień 
geoekologicznych jest określenie ilościowego i rozpoznanie przestrzennego zróżnicowania 
występowania kilkudziesięciu metali i metaloidów w osadach dennych zbiorników wod-
nych w warunkach zróżnicowanej antropopresji. Biorąc pod uwagę tylko osady denne 
zbiorników wodnych na Wyżynie Śląskiej stwierdzono bardzo różne, w tym rekordowo 
wysokie koncentracje niektórych metali i metaloidów: Zn – 181,7–38200,0 mg/kg, Pb – 
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ukowych prowadzących badania w obrębie największych zbiorników wodnych na świecie. 
Zbiorniki tzw. górnośląskiego pojezierza antropogenicznego, stanowią w porównaniu z naj-
większymi na świecie akwenami specyficzne „laboratorium terenowe”, co niejednokrotnie 
podkreślano w charakterystykach geomorfologicznych. 

W mojej ocenie jednym z ważniejszych aspektów współpracy międzynarodowej 
w której uczestniczyłam, była możliwość prowadzenia badań w obrębie dużych zbiorni-
ków syberyjskich. Stało się to możliwe na podstawie „Porozumienia o współpracy nauko-
wo-badawczej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Instytutem Skorupy 
Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału Rosyjskiej Akademii Nauk” zawartego w latach 90. XX 
w. i kontynuowanego na podstawie dwóch kolejnych załączników w formie aneksu, za-
wartych odpowiednio w 2010 roku i w 2012 roku. Szczególnie dla mnie istotne było usta-
nowienie programu badań na lata 2010-2016 pod wspólnym tytułem: „Ocena przyrodni-
czych i społeczno-gospodarczych skutków budowy zbiorników wodnych”, który obejmo-
wał w szczególności jezioro Bajkał, Angarę wraz z kolejnymi zbiornikami kaskady tej rze-
ki: Irkuckim, Brackim, Ust’Ilimskim, a na etapie wdrażania wyników badań także inne po-
ligony badawcze w Polsce i Rosji. W ramach tego programu uczestniczyłam w badaniach 
nad konsekwencjami piętrzenia wody rzek, jezior i zbiorników wodnych w podziale na na-
stępujące segmenty utożsamiane z tematami badawczymi: 1) Szczegółowe rozpoznanie 
uwarunkowań i czynników zmian środowiskowych wywołanych piętrzeniem wody w do-
linie Angary; 2) Identyfikacja przyrodniczych i społeczno-gospodarczych skutków podpię-
trzenia wód Bajkału i spiętrzenia wód w dolinie Angary; 3) Prognoza rozwoju procesów 
będących konsekwencją piętrzenia wód w dolinie rzecznej; 4) Opracowanie sposobów 
przeciwdziałania przyrodniczym i gospodarczym konsekwencjom piętrzenia wody w doli-
nie Angary; 5) Określenie specyfiki naturalnych i antropogenicznych zbiorników wodnych 
w dolinie Angary na tle pozostałych akwenów na świecie.  

Nieco inny aspekt współpracy międzynarodowej wynikał z ustanowionego na pod-
stawie wspomnianego porozumienia programu badań naukowych realizowanych w latach 
2012-2013 pod tytułem: „Stworzenie podstaw naukowo-technicznych do opracowania 
technologii monitoringu i prognozy niebezpiecznych procesów geologicznych (na przykła-
dzie regionu Bajkalskiego)”, w którym moje zaangażowanie odnosiło się głównie do mo-
dułów tematycznych pt. „Laboratoryjne określenie składu mechanicznego i właściwości fi-
zyko-chemicznych osadów dennych zbiorników wodnych jako cennych indykatorów stanu 
ekologicznego geosystemów”. 

Główny nurt mojej działalności dotyczył prac naukowo-badawczych, których jednym 
z ważniejszych przejawów był udział lub kierownictwo w projektach badawczych. W okre-
sie od uzyskania stopnia naukowego doktora uczestniczyłam w realizacji kilku wydziało-
wych projektów badań statutowych kierowanych przez prof. dr hab. Andrzeja T. Jankow-
skiego, prof. dr hab. Tadeusza Szczypka i prof. dr hab. Stanisława Czaję oraz 10 indywi-
dualnych bądź zespołowych projektach badawczych finansowanych przez Jego Magnifi-
cencję Rektora Uniwersytetu Śląskiego lub w ramach konkursów organizowanych przez 
Wydział Nauk o Ziemi UŚ. W latach 2006-2016 uczestniczyłam również w pracach zespo-
łu głównych wykonawców w pięciu grantach Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
oraz Narodowego Centrum Nauki. Za najważniejsze z nich uznaję kierowane przeze mnie 
projekty badawcze pt. „Sedymentacja w strefie kontaktu wód rzecznych i jeziornych – za-
pis w rzeźbie i osadach oraz znaczenie społeczno-gospodarcze (na przykładzie regionu 
górnośląskiego)” oraz pt. „Geomorfologiczna ewolucja mis zbiorników wodnych w wa-
runkach zróżnicowanej antropopresji (na przykładzie regionu górnośląskiego)”. Efektem 
pierwszego z wymienionych projektów były innowacyjne rozwiązania w zakresie przyrod-
niczego i społeczno-gospodarczego wykorzystania osadów zbiornikowych, w szczególno-
ści osadów akumulacji deltowej, a drugi projekt zaowocował wypracowaniem schematu 
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oceny przemian geomorfologicznych mis sztucznych zbiorników wodnych. Z kolei udział 
w realizowanym w latach 2010-2015 międzynarodowym projekcie naukowym Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z finansowaniem przez Narodowe Centrum Nauki pt. 
„Konsekwencje piętrzenia wody rzek, jezior i zbiorników wodnych (na przykładzie Bajka-
łu i doliny Angary)”, traktuję jako jeden z ważniejszych przejawów prowadzonej między-
narodowej działalności naukowej. W ramach tego projektu sfinansowany został między 
innymi mój staż krótkoterminowy w Instytucie Skorupy Ziemskiej Syberyjskiego Oddziału 
Rosyjskiej Akademii Nauk w 2012 roku oraz kilka innych wyjazdów zagranicznych, a tak-
że niektóre moduły bilateralnej współpracy naukowej z kilkoma innymi instytucjami np. 
Uniwersytetem Ostrawskim, Uniwersytetem w Debreczynie, Pienińskim Parkiem Naro-
dowym, Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej.  

Wieloletnie indywidualne i zespołowe zaangażowanie w realizację krajowych i mię-
dzynarodowych programów badawczych, przyniosło konkretne efekty w postaci dorobku 
publikacyjnego oraz efektywnego wykorzystania innych form upowszechniania osiągnięć 
naukowych. Zaangażowanie badawcze skutkowało autorskim lub współautorskim opubli-
kowaniem: 
− 12 artykułów w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (su-

maryczny Impact Factor – 13,356) i Web of Science; 
− 14 artykułów w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych uwzględ-

nionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu międzynarodowym (w tym w bazie Web 
of Science i bazie Scopus); 

− 45 artykułów naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych innych niż 
znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (w tym 9 w okresie przed uzyskaniem 
stopnia naukowego doktora); 

− 6 monografii i 10 rozdziałów monografii; 
− 25 abstraktów, notatek i komunikatów naukowych (w tym 6 w okresie przed uzyska-

niem stopnia naukowego doktora). 
Zakres merytoryczny publikacji dotyczy geografii fizycznej, geomorfologii (w szcze-

gólności geomorfologii fluwialnej), hydrologii oraz kształtowania i ochrony środowiska, a tak-
że geoekologii (byłam również redaktorem naukowym 9 opublikowanych opracowań zwar-
tych i czasopism). W mojej ocenie są to prace znajdujące oddźwięk w środowisku nauko-
wym, a ekwiwalentem ich naukowej użyteczności są cytowania odnotowane przez bazy 
typowo naukowe (np. Web of Science, Scopus, Agro, BazTech) lub popularyzujące naukę 
(np. Google Scholar). 

O aktualności problematyki przemian geomorfologicznych i geoekologicznych oraz 
lansowanych rozwiązań naukowych w zakresie sposobów ich oceny oraz możliwości prak-
tycznego wykorzystania, świadczą liczne cytowania prac zarówno opublikowanych w wy-
dawnictwach lokalnych jak i czasopismach wyróżnionych na tzw. liście filadelfijskiej, czy 
ujętych w bazie Web of Science i Journal Citation Raports. Pragnę zwrócić uwagę na róż-
norodność dziedzin i dyscyplin naukowych, których przedstawiciele korzystają z mojego 
dorobku naukowego, traktującego o przemianach geomorfologicznych i geoekologicznych 
mis zbiornikowych, czego odzwierciedleniem są cytowania nie tylko w pracach geogra-
ficznych ale także z zakresu: budownictwa, architektury krajobrazu, inżynierii środowiska, 
ochrony środowiska, gospodarki wodnej, genetyki, itd. Przekłada się to na artykuły cytują-
ce z czasopism krajowych i zagranicznych, z których warto wspomnieć chociażby ujmo-
wane w Journal Citation Reports: Environmental Earth Sciences, Chemosphere, Quaterna-
ry International, Review of Palaeobotany and Palynology, Journal of Elementology, Ar-
chives of Environmental Protection, Research Journal of Chemistry and Environment, 
Environmental Monitoring and Assessment, Community Ecology, Polish Journal of Eco-
logy, Limnologica, Landscape and Urban Planning, Forest Ecology and Management, Po-
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lish Journal of Ecology, Zeitschrift für Geomorphologie, Russian Journal of Genetics, 
Rocznik Ochrona Środowiska, Polish Journal of Environmental Studies, Botanica Steciana, 
Annales Botanici Fennici, Acta Societatis Botanicorum Poloniae, Vegetation History and 
Archaeobotany, a także nie posiadające współczynnika wpływu (IF) czasopisma spoza listy 
JCR: Dokumentacja Geograficzna, Landform Analysis, Limnological Review, Drogownic-
two, Inżynieria Morska i Geotechnika, Architektura Krajobrazu i inne. Moim zdaniem jest to 
wyraz interdyscyplinarnego znaczenia rozpatrywanych problemów badawczych, a jednocze-
śnie dużej specyfiki stosowanych  w tych badaniach: narzędzi, technik i metod badawczych. 
Satysfakcjonującą dla mnie jest również liczba cytujących krajowych i zagranicznych pu-
blikacji zwartych (w tym kilku monografii i podręczników akademickich). Dość osobli-
wym odzwierciedleniem zainteresowania realizowaną problematyką badań geomorfolo-
gicznych i geoekologicznych było omówienie publikacji monograficznej o Zbiorniku Ir-
kuckim w rosyjskiej prasie specjalistycznej tj. dwóch numerach gazety „Istok” – nr 2 (43) 
2003 i nr 3 (44) 2003 – poświęconej ekologii i gospodarce wodnej regionu bajkalskiego. 

Wyrazem interdyscyplinarnego zainteresowania realizowaną problematyką przemian 
geomorfologicznych zbiorników wodnych i cechami geochemicznymi ich osadów jest 
zróżnicowany profil czasopism akceptujących do druku na swoich łamach, artykuły pro-
ponowane do publikacji przez mnie osobiście lub w imieniu zespołów, w pracach których 
uczestniczyłam. Przykładem w tym względzie są:  
– International Journal of Environment and Health – czasopismo z tzw. listy filadelfijskiej; 
– Teka Kom. Ochr. Kszt. Środ. Przyr. – OL PAN – czasopismo z tzw. listy filadelfijskiej; 
– Research Journal of Chemistry and Environment (IF za 2011 r. – 0,379); 
– Journal of Paleolimnology (IF za 2012 rok – 2,209); 
– Annual Set The Environment Protection – Rocznik Ochrona Środowiska (IF za 2013 r. – 

0,806); 
– Polish Journal of Environmental Studies (IF za 2013 r. – 0,600); 
– Desalination and Water Treatment (IF za 2014 r. – ostatni opublikowany – 1,173); 
– Environmental Earth Sciences (IF za 2014 r. – ostatni opublikowany – 1,765); 
– Soil and Sediment Contamination: An International Journal (IF za 2014 r. – ostatni 

opublikowany – 1,039); 
– Zeitschrift für Geomorphologie (IF za 2014 rok – 0,734); 
– Chemistry and Engineering S – Chemia i Inżynieria Ekologiczna S (IF za 2014 r. – 

ostatni opublikowany – 0,553); 
– Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences (IF za 2014 r. – ostatni opub-

likowany – 0,630); 
– Land Degradation and Development (IF za 2014 rok – ostatni opublikowany – 3,089). 

Uważam opublikowanie artykułów w wymienionych wcześniej czasopismach za 
sukces, w którego uwarunkowaniach wymieniam przede wszystkim wyniki autorskich 
badań terenowych i laboratoryjnych (zwykle bardziej oryginalnych niż dane z rapor-
tów i roczników), a także interesujące obiekty badawcze w terenie o złożonych wa-
runkach środowiskowych i dużej specyfice gospodarczej. To między innymi z tych 
powodów możliwe okazało się uzyskanie 549 punktów za publikacje od czasu uzyska-
nia stopnia naukowego doktora (w tym 180 punktów od 2015 roku) oraz sumaryczne-
go współczynnika wpływu (IF) 13,356 (w 2014 roku sumaryczny IF dla prac mojego 
autorstwa wynosił 7,759). 

Specyfika badawcza osadów dennych, z którą związana jest konieczność dużego zaan-
gażowania sprzętowo-logistycznego oraz współpraca w ramach interdyscyplinarnego zespołu 
niejednokrotnie organizowanego przez wnioskodawczynię, znalazła odzwierciedlenie w indy-
widualnym lub zespołowym upowszechnianiu wyników badań. Mowa o popartej publikacjami 
posterowej lub referatowej prezentacji problematyki badawczej w trakcie 24 konferencji o cha-
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rakterze międzynarodowym i 20 konferencji krajowych oraz krajowych z udziałem gości za-
granicznych.  

Znaczące jest także zaproszenie do recenzowania prac naukowych przewidzianych 
do publikacji w czasopismach rejestrowanych w bazie Web of Science oraz czasopismach 
krajowych nie posiadających współczynnika IF, chociaż trzeba przyznać, że to jak dotych-
czas raczej poboczny aspekt działalności naukowej. 

 
Tabela 1. Syntetyczne zestawienie osiągnięć naukowo-badawczych. 
 

Wyszczególnienie Okres 
do uzyskania 

stopnia 
naukowego 

doktora 

Okres 
po uzyskaniu 

stopnia 
naukowego 

doktora 
Publikacje naukowe w czasopismach znajdujących się w bazie 
Journal Citation Reports (JRC) 

− 121) 

Artykuły w recenzowanych materiałach z konferencji międzyna-
rodowych uwzględnionych w uznanej bazie publikacji o zasięgu 
międzynarodowym (w tym: Web of Science, Scopus) 

− 141) 

Artykuły naukowe w czasopismach międzynarodowych lub kra-
jowych innych niż znajdujące się w bazie JCR 

9 361) 

Monografie − 6 
Rozdziały monografii − 10 
Abstrakty, notatki i komunikaty naukowe  6 18 
Redakcja naukowa prac zbiorowych i czasopism  − 9 
Rozprawy naukowe na prawach maszynopisu − 2 
Realizacja projektów badawczych MNiSW i NCN − 5 
Projekty uczelniane − badania własne − 10 
Projekty uczelniane − badania statutowe 3 1 
Udział w konferencjach międzynarodowych 2 22 
Udział w konferencjach krajowych 6 14 
Współpraca międzynarodowa i staże zagraniczne 2 4 
Liczba cytowań wszystkich prac wg bazy Web of Science − 85 
Liczba cytowań prac zarejestrowanych w WoS (wg WoS) − 65 
Liczba cytowań prac z JCR wg bazy Web of Science (WoS) − 25 
Liczba cytowań wg bazy Scopus − 45 
Liczba cytowań wg Google Scholar − 137 
Liczba monografii i podręczników cytujących 2) 3) 2 10 
Liczba pozostałych publikacji cytujących 2) 3) − 42 
Indeks Hirscha wg bazy WoS (Researcher ID: A-8677-2012) − 4 
Indeks Hirscha wg bazy Scopus (Author ID: 50162197400) − 4 
Indeks Hirscha wg Google Scholar − 6 
Liczba punktów za publikacje (wg kryteriów MNiSW) − 549 
Sumaryczny współczynnik wpływu publikacji tzw. Impact Factor  − 13,356 

 

1) włącznie z pracami wyszczególnionymi jako osiągnięcie naukowe, 
2) z wyjątkiem własnych cytowań autorskich, 
3) dostrzeżone cytowania w pracach krajowych i zagranicznych (nie ujętych w bazie Web of Science). 

 
Aktywność zawodowa na polu nauki i dydaktyki została doceniona przez Władze 

macierzystej jednostki naukowej. W dniu 1 X 2006 r. zostałam wyróżniona za działalność 
naukową nagrodą zespołową II stopnia. Corocznie w latach 2013-2015 otrzymywałam tzw. 
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ocenne części podwyżki dla pracowników wyróżniających się pod względem działalności 
naukowej w grupie adiunktów WNoZ UŚ. Warto również wspomnieć o odznaczeniu „Zło-
tą Odznaką Polskiego Towarzystwa Geograficznego” (2014 r.) za osiągnięcia w działalno-
ści naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej w PTG.  
 
 

b)  działalność dydaktyczna i popularyzująca naukę 
 

W ramach prac dydaktycznych w macierzystej uczelni prowadziłam zajęcia dla stu-
dentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku „Geografia”, a ostatnio także 
na kierunku „Inżynieria zagrożeń środowiskowych”. W całym dotychczasowym okresie 
aktywności zawodowej były to zajęcia specjalistyczne z zakresu geografii fizycznej, geo-
morfologii, a także kształtowania i ochrony środowiska. Prowadziłam również prosemina-
rium, seminarium licencjackie, pracownię licencjacką i magisterską, a także ćwiczenia te-
renowe z geomorfologii i ćwiczenia terenowe specjalizacyjne na studiach magisterskich 
uzupełniających (II stopnia). Od momentu wprowadzenia studiów zawodowych I stopnia 
(tzw. licencjackich) byłam promotorem ponad stu prac licencjackich na kierunku Geogra-
fia, a także na Międzywydziałowych Studiach Matematyczno-Przyrodniczych. Byłam 
również recenzentem kilkudziesięciu prac magisterskich i licencjackich.  

Efektem zdobytych doświadczeń naukowo-badawczych i dydaktycznych, a także za-
angażowania turystycznego i doświadczenia podróżniczego był mój udział w opracowaniu 
we współautorstwie dwóch skryptów − pierwszego w 2011 r. pt. „Przewodnik do ćwiczeń 
z geografii fizycznej województwa śląskiego” i drugiego w 2014 roku pt. „Globalne pro-
blemy środowiska przyrodniczego. Przewodnik do ćwiczeń dla studentów geografii 
i ochrony środowiska”. Książką poniekąd o podobnym charakterze, przeznaczoną − zgod-
nie z moją intencją jako jednego ze współautorów − do użytku studentów i specjalistów 
zajmujących się problemami geologii inżynierskiej, geoekologii, geografii, geodynamiki 
jest praca opublikowana w języku rosyjskim z obszernymi komentarzami w języku pol-
skim i angielskim pod tytułem w polskim brzmieniu „Abrazyjno-akumulacyjne procesy 
w strefie brzegowej sztucznych zbiorników wodnych (na przykładzie południowej części 
Doliny Angary i Wyżyny Śląskiej). Typowo dydaktyczny i popularyzatorski charakter 
miało pięć kolejnych publikacji poświęconych w porządku chronologicznym: antropogeni-
zacji rzeźby i stosunków wodnych Wyżyny Katowickiej (1998 r.), osobliwościom przy-
rodniczym i kulturowym Skandynawii (1999 r.), komponentom środowiska regionu Wy-
żyny Śląskiej (2001 r.), Egiptowi i Tunezji jako najczęściej odwiedzanym turystycznie 
przez Polaków krajom afrykańskim (2012 r.), atrakcjom turystycznym Chin Wschodnich 
(2012 r.). Znaczącym dla mnie był udział w latach 2013-2014 pod auspicjami Instytutu 
Badań Regionalnych Biblioteki Śląskiej Katowicach w opracowaniu Encyklopedii Woje-
wództwa Śląskiego, w której odpowiadałam autorsko za rozdział pt. „Antropogeniczne 
zmiany środowiska przyrodniczego”.   

Za sukces uważam uczestnictwo w przedsięwzięciach edukacyjnych realizowanych 
w ramach projektów współfinansowanych przez Unię Europejską i wsparciu Europejskie-
go Funduszu Społecznego, zwieńczone opublikowaniem (po zakończeniu metodycznego 
i merytorycznego audytu zewnętrznego) na platformie Centrum Kształcenia na Odległość 
UŚ, dwóch 30 godzinnych wykładów e-learningowych pt. „Globalne problemy środowiska 
przyrodniczego – zdarzenia o charakterze globalnym” oraz „Globalne problemy środowi-
ska przyrodniczego – aspekty regionalne”. Były to działania w ramach projektu UPGOW 
(Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy) w Programie Operacyjnym Kapi-
tał Ludzki, poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uczelni, które re-
alizowałam w ramach celowo powołanego konsorcjum.  
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Od początku pracy zawodowej prowadziłam aktywną działalność popularyzatorską. 
Jej przejawem była chociażby organizacja prelekcji popularno-naukowych dla członków 
Studenckiego Koła Naukowego UŚ, a ostatnio uczestnictwo w charakterze wykładowcy 
w przedsięwzięciu edukacyjnym pt. „Noc Geografów” zorganizowanym dla uczniów klas 
maturalnych szkół średnich, a także prowadzącego zajęcia w warsztatach geograficznych 
odbywających się w ramach Międzynarodowego Dnia Ziemi.  

Posiadane doświadczenie naukowo-dydaktyczne, pozwoliło mi na prowadzenie 
współpracy dydaktycznej z organizacjami, towarzystwami i instytucjami. Kilka lat uczestni-
czyłam w pracach jury Olimpiady Geograficznej. Od czasów studenckich współpracuję 
z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym i Polskim Towarzystwem Geogra-
ficznym. W ramach uzgodnień cywilno-prawnych od 1999 roku prowadzę stałą współpracę 
dydaktyczną ze Szkołą Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Hokeja na Lodzie 
w Sosnowcu – za tę działalność zostałam odznaczona Odznaką Honorową Polskiego 
Związku Hokeja na Lodzie w stopniu brązowym (Sosnowiec, 7 X 2014 r.). Innym przejawem 
mojej pracy dydaktycznej jest zaangażowanie w rozwój studenckiego ruchu naukowego − 
w szczególności Studenckiego Koła Naukowego Geografów Uniwersytetu Śląskiego. Mo-
ja aktywność na tym polu przejawiała się w naukowej koordynacji prac SKNG UŚ, które-
go zwieńczeniem była redakcja i opublikowanie ośmiu kolejnych tomów jedynego w Pol-
sce cyklicznego studenckiego czasopisma geograficznego pt. „Z badań nad wpływem antro-
popresji na środowisko” (ISSN 1895-6785), indeksowanego przez Polską Bibliografię Na-
ukową oraz bazę Index Copernicus International (ICV 2014 r. – 34,44; wartość standaryzo-
wana – 3,79).  

 
 

c) działalność organizacyjna i prowadzona w zakresie upowszechniania nauki  
 

Komentując swoje ważniejsze osiągnięcia organizacyjno-administracyjne pragnę 
podkreślić moje zaangażowanie w organizację dalej opisanych konferencji i innych form 
upowszechniania nauki.  

Duży wydźwięk w środowisku geografów miały dwukrotnie zorganizowane przez 
sosnowiecki ośrodek geograficzny konferencje limnologiczne tj. VIII Ogólnopolska Kon-
ferencja Limnologiczna w Sosnowcu pt. „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – funkcjono-
wanie, rewitalizacja i ochrona” (15-17 września 2004 r.) oraz IX Ogólnopolska Konferen-
cja Limnologiczna nt. „Jeziora i sztuczne zbiorniki wodne – procesy przyrodnicze oraz 
znaczenie społeczno-gospodarcze” w Cieszynie (13-16.09.2005 r.). Te dwie konferencje 
jako przedsięwzięcia upowszechniające naukę zrealizowane zostały w ramach projektów 
celowych Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu i zwróciły uwagę środowiska geogra-
fów polskich na Wyżynę Śląską i jej obrzeża jako krainę kilku tysięcy antropogenicznych 
zbiorników wodnych od dawna nazywaną pojezierzem antropogenicznym. Korzystając 
z wcześniej nabytych umiejętności w organizacji zjazdów i sympozjów (w 1995 r. Ogól-
nopolskiego Zjazdu Studenckich Kół Naukowych Geografów oraz Zjazdu Geomorfologów 
Polskich, w 1996 r. Konferencji Hydrograficznej „Wpływ antropopresji na warunki hydro-
logiczne” oraz posiedzenia Sekcji Hydrologii Komitetu Gospodarki Wodnej Polskiej Aka-
demii Nauk, w 1998 r. 47 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Geograficznego „Geografia 
w kształtowaniu i ochronie środowiska oraz transformacji gospodarczej regionu górnoślą-
skiego”, w 1999 r. Sympozjum Polsko-Czeskiego, w 2000 r. krajowego spotkania Kierow-
ników jednostek geograficznych, w 2002 r.), uczestniczyłam w organizacji Sympozjów 
Polsko-Węgierskich nt. „Anthropogenic aspects of landscape transformations” (w 2002 
i 2006 roku). 




