Uchwała nr 46/2018
Rady Wydziału Biologiczno-Chemicznego
Uniwersytetu w Białymstoku
z dnia 18 października 2018 r.
w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych
dr hab. Agnieszce Barbarze Gniazdowskiej-Piekarskiej

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. A. B. GniazdowskąPiekarską oraz opinią Wydziałowej Komisji do spraw Rozwoju Kadry popiera wniosek
Pani dr hab. Agnieszki Barbary Gniazdowskiej-Piekarskiej
o nadanie tytułu profesora nauk biologicznych.
Uzasadnienie:
Dr hab. Agnieszka Barbara Gniazdowska-Piekarska spełnia wszystkie wymagania ustawowe
stawiane kandydatom do tytułu profesora. Dorobek naukowy, działalność dydaktyczna
i organizacyjna dr hab. A. B. Gniazdowskiej-Piekarskiej zostały bardzo pozytywnie ocenione
przez wszystkich recenzentów. Kandydatka konsekwentnie rozwija nowe kierunki badań,
a Jej dorobek naukowy jest znany i często cytowany. Badania prowadzone przez dr hab.
Gniazdowską-Piekarską reprezentują wysoki poziom i przyczyniają się w znaczącym stopniu
do rozwoju wiedzy dotyczącej oddziaływania tlenku azotu w roślinach oraz mechanizmów
działania związków allelopatycznych/fitotoksycznych. Cechuje je oryginalność,
interdyscyplinarność, kompleksowość i nowoczesne ujęcie. Ponadto Kandydatka stworzyła
zespół naukowy, którego potencjał intelektualny i posiadane zaplecze umożliwiły
zaadoptowanie nowych metod badawczych. Oprócz tego dr hab. A. Gniazdowska - Piekarska
wykazuje dużą skuteczność w zakresie pozyskiwania funduszy grantowych. Również
osiągnięcia dr hab. A. B. Gniazdowskiej-Piekarskiej w zakresie dydaktyki, kształcenia
młodej kadry, popularyzacji i działalność organizacyjna predestynują Ją do tytułu
profesora. W związku z powyższym Rada Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB w
wyniku głosowania tajnego postanawia poprzeć wniosek o nadanie dr hab. A. B.
Gniazdowskiej-Piekarskiej tytułu profesora nauk biologicznych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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