
Opinia Komisja ds. Nauki Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej na temat 

wniosku dr inż. Edyty Łukowskiej-Chojnackiej o przedłużenie zatrudnienia na stanowisku 

adiunkta w okresie od dnia 1.09.2019 na okres 33 miesięcy 

 

Wniosek dr inż. Edyty Łukowskiej-Chojnackiej, adiunkt w Katedrze Chemii Nieorganicznej zawiera 

opis dorobku naukowego wraz z zaznaczeniem udziału w nim Wnioskodawcy oraz spis publikacji 

mających stanowić najważniejsze osiągnięcie wraz z krótkim jego opisem. Dołączona została 

opinia kierownika katedry, prof. dr hab. Marii Bretner, która poparła złożony wniosek.  

Zgodnie z wciąż obowiązującymi przepisami, Komisja ds. nauki ocenia możliwość uzyskania 

stopnia doktora habilitowanego w deklarowanym okresie przedłużonego zatrudnienia.  

Głównym osiągnięciem zgłoszonym do postępowania habilitacyjnego jest cykl 11 publikacji 

wydanych w latach 2012-2019, o roboczym tytule „Synteza aktywnych biologicznie pochodnych 

azotowych związków heterocyklicznych”. Są to publikacje wieloautorskie, w których deklarowany 

udział dr inż. E. Łukowskiej-Chojnackiej waha się w granicach 30-90 %.  W dziewięciu z nich jest 

autorem korespondencyjnym.  

Pozostały dorobek obejmuje współautorstwo 9 artykułów o IF > 0, z czego 4 zostały opublikowane 

przed uzyskaniem stopnia doktora.  

Dr inż. Edyta Łukowska-Chojnacka rozpoczęła już działania prowadzące do uzyskania stopnia 

doktora habilitowanego. 15 marca 2019 wygłosiła seminarium wydziałowe zatytułowane 

„Synteza aktywnych biologicznie pochodnych azotowych związków heterocyklicznych”. Jej 

dorobek poddany został analizie przez komisję dziekańską powołaną do oceny 

przygotowywanego wniosku habilitacyjnego. Ocena ta została już sformułowana i jest 

jednoznaczne pozytywna - w opinii komisji dorobek naukowy dr inż. Edyty Łukowskiej-Chojnackiej 

jest wystarczający do złożenia wniosku habilitacyjnego. Zgodnie z zapowiedziami, zostanie on 

złożony do końca kwietnia b.r. Gdyby jednak nie zostało to spełnione, dorobek musiałby być 

uzupełniony o współpracę międzynarodową.       



Komisja ds. nauki pozytywnie opiniuje wniosek dr inż. Edyty Łukowskiej-Chojnackiej 

o przedłużenie zatrudnienia, natomiast nie wypowiada się na temat postulowanego przedziału 

czasowego. Tak długi okres (33 miesięcy) nie jest konieczny, jeśli uwzględnia się jedynie 

konieczność uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Natomiast zdajemy sobie sprawę, że przy 

podejmowaniu decyzji w grę wchodzi również zamieszanie prawne związane z wdrażaniem nowej 

ustawy o nauce i szkolnictwie wyższym.  
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