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dorobek dydaktyczny i popularyzatorski,
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Wprowadzenie
Agnieszka Wypych jest absolwentĘ Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi
Uniwersyietu Jagiellońskiego. Dyplom magistra geografii uzyskała t6 czerwca 2ooo r.
Jednocześnie w 2012 roku uzyskał Ęrfuł magistra (master of science) na kierunku

Dr

Geographical Information Science & Systems w Z,entrumfur Geoinformatik UniwersYtetu
wSalzburgu. od s§cznia 2oa7 roku jest zatrudniona wZaHadzie Klimatologii InsĘrtufu
Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Początkowo bYlo to

stanowisko asystenta (or.or.zoo7-3o.o9.2oo9), a następnie adiunkta (od o1.1o.2oo9). Od
1ipca zorr roku Habilitantka jest jednocześnie zatrudniona w wyniatze pół etatu na
stanowisku starszego specjalis§ w krakowskim oddziale Ins§rtutu Meteorologii i GosPodarki
Wodnej _ panstlvowym InsĘrtucie Badawcz5.,rn. Stopień do}tora nauk o Ziemi w zakresie

geografii uzyskała 14 grudnia zoo4 roku na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UniwersYtetu
Jagiellońskiego w Krakowie, na podstawie ro4pralĄ/ pt. ZmiennoŚĆ wilgotnoŚci pouietrza
1,

u Krakouie (lgol-zooo). Jej promotorem była pani prof. dr hab. Janina Trepińska,
a

recenzentami Prof dr hab. Maria Hrakałło - Morawska i dr hab. Zbigniew Ustrnul, wówczas

prof. Uniwersytetu Śląskiego.

1.

Osiągnięcie naukowo-badawcze

Habilitantka przedłozyłado oceny monografię za§tułowaną:
ta troposferze

nad Europq, wydaną przez InsĘńut Geografii

i

Parą

wodna

Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2o].8 roku. Monografia ma objętośćt93 stron,

rozdziałów oraz spisy rycin, tabel i literatury. Za głóvlny cel opracowania
przedstawionego jako osiągnięcie naukowe przyjęto ocenę zawartości pary wodnej

zawiera

6

i północno-wschodnią częściąOceanu Atlantyckiego, obejmującą
zróżnicowanie czasowe oyaz przestrzenne zaróvłno w ujęciu horyzontalnylrn, jak

wtroposferze na Europą
i

werĘkalr5rm oraz ocenę

roli cyrkulacji

atmosferycznej

w

kształtowaniu warunków

wiigotnościouych w Europie. W opracowaniu uwzględniono trąr nnienne charakteryzujące
zawartośćwilgoci w powietrzu: wilgotność właściwą,względną i kolumnową zawartośćpary
wodnej w atmosferze.

W rozdziale pierwsąrm

scharakteryzo\Mano rolę pary wodnej

znaczenie w cyklu hydrologicznym, bilansie radiaryjn},m

i

w

atmosferze, jej

energe§cznyrn oraz wpływ na

zmiennośćk]imatu. Przedstawiono również rwiązk<l qlrkulacji atmosferyczne z zawartością
pary wodnej zarówno w aspekcie wpłpvu cy,rkulacji atmosferycznej na zawartość pary wodnej
popyzez transport pary, jak

i wpły* zawartości pary na dynamikę cyrkulacji mas powietrza
dzięki przemianom fazowyrn i ciepłu utajonemu. W rozdziale tym przedyskutowano również
kwestie terminologiczne ustalaj ąc znaczenie terminów stosowanych w pracy. Szczególnie
interesująca jest dyskusja doŁycząca polskiego tłumaczenia stosowanego w literaturze
światowej terminu precipitable wlteT, który w literaturze polskiej definiowany jest bardzo

różnorodnie. Autorka zdecydowała się na określeniekolumnotaa zauartośćpary uodnej,

chociź w praktyce jest to chyba kolumnowa zawartośćwody we wszystkich

stanach

skupienia. Niezależnie od tego, czy zaproponowany termin przyjmie się ostatecznie w polskiej

literaturze klimatologicznej, takie uporządkowanie, polegające na wyrażryrn zdefiniowaniu

co oznaczają poszczególne terminy, oceniam bardzo pozyty,.łrrrie. Rozdział wstępny zawiera
takze krótki przegląd źródeł danych o zawartościpary wodnej w atmosferze: pomiarów
bezpośrednich, metod teledetekcji pasy.vnej

i

aktywnej oraz różnego rodzaju reanaliz.
Przedstawiono również ptzegląd, zagadnień, jakimi zajmowano się analizując zawartośćpary
wodnej w atmosferze. Jest on jednak bardzo pobieżny, nie zawiera głórłnych wniosków
z analiz, a jedlłrie wpnienia tematykę wtaz z listą pozycji ze, zdaniem Autorki, najbardziej

istotnymi rłł,nikami.Przegląd ten daje pojęcie o zakresie badań dotyczących zawartości pary

wodnej w atmosferze, lecz nie podsumowuje w zaden sposób stanu wiedzy na ten temat
aktualnego w momencie podejmowania badań przez Habilitantkę. Rozdział wstępny kotrczy
sformułowanie celów pracy.

w

Rozdzia} drugi zawiera chara}terystykę danych zródłowych i opis metod stosowanych

opracowaniu. Dane Źródłowe dotyczyły zaróvłno warunków wilgotnosciorłych, jak
i clT kulacji atmosferycznej oraz topografii. Autorka zdecydowała się na wykorzystanie

reanalią, ERA-Interim, ponieważ |iczne prace poróvmawcze wskazują, ze spośród reanaliz
najlepiej wypadają w porównaniu z dary,rmi obserwacyjnyrni, zarórł,no pomiarami
naziemn)rmi, jak i radiosondażami i pomiarami z zastosowaniem metod teledetekryjnych.
Rozdzieiczoścpozioma zbioru ERA-Interim jest stosunkowo wysoka (o,75), dane zostały
zinterpolowane do 37 poziomow izobarycznych, z których zo (od 1ooo do 3oo hPa) uybrano
do anaiizy. RozdzieIczość czasowa zbioru wlmosi 6 godzin. Ze zbioru pobrano wartości

wilgotnościwłaściwejoraz wilgotnosci względnej i temperatury w punktach gridowych nad
wybranlłn obszarem z zo pońomów izobarycznych z rozdńelczościa czasową 6 godzin. Na
ich podstawie policzono kolumnową zawartośćpary wodnej, a następnie obliczono wańości

średniedobowe, które były wykorąlstane do dalszych analiz. Tu pojawia sie pierwszy
Problem. Autorka przestawia na stronie 3o równanie opisujące zlołiązek kolumnowej
zawartoŚci pary wodnej z wilgotnością właściwąpowietrza (równanie z), jednak jest to
równanie ogólne, w któr5rm kolumnowa zawańość pary wodnej jest przestawiona w postaci

całkowej, tymczasem Autorka dysponowała wartościami z konkretnych poziomów
izobarycznych i dlatego musiała interpolować wartośćwilgotności właściwejmiędzy §rmi

poziomami. Opis nie zawiera żadnych informacji, jak to zrobiono. Nie ma też opisu metody
liczenia średniej wilgotności względnej w warstwie międry 95o a 7oo hPa, uykorzysĘwanej
w wielu miejscach opracowania.
Do opisu warunków cyrkulacyjnych wybrano zbazy ERA-Interim wartościciśnienia
na poziomie morza oraz wysokosci geopotencjału i składowe predkości wiatru z poziomów
izobarycznych od 95o do 3oo hPa. Następnie Autorka stwierdza, że na podstawie składowych

prędkościwiatru policzono prędkośćhor}zontalną

i jej kierunek,

ale zamieszczone po
dwukropku równania są definicjami sk}adowych prędkości i geopotencjału, a nie opisują jak

policzono prędkośćhoryzontalną i jej kierunek (równania 3-5 ze stron 30 i 31),

W dalszej częŚci rozdziału drugiego przedstawiono tok pracy i zastosowaną metodykę,
Trzeba przyzna{ że jest ona bardzo różnorodna. Pracę rozpoczyrra przestawienie sta§sĘk
opisowych badanych charakterysĘk wilgotności w ujęciu przestrzennym z zastosowaniem

Średniej arytme§cznej jako miary centralnej

i

odchylenia standardowego jako miary

?

dyspersji. Ekstrema wilgotnościowe wydzielono pr4rjmując podejście probabilistyczne
wartoŚcią progową na poziomie 90 percen§la dystrybuanty rozkładu wartości dobowych
wyznaczonych osobno dla kazdego miesiąca i każdego punktu gridowego.

z

\{zorce zróżricowania przestrzennego zawartości pary wodnej vłyznaczono metodą
analizy składowych głównych z rotacją §pu Varimax makq,łnalizującą wariancję. Liczbę
wzorców oceniano na podstawie rłykresów osypiska. Pionowe profile wilgotnościwłaściwej
powietrza

i jej

pionowego gradientu zastosowano do analizy zróżnicowania wilgotności

powietrza w pionie. Typologie profili poprzedziła analiza eksploraryjna danych, w wyrriku

której zdecydowano się na przeprowadzenie odrębnych §pologii nad lądem i oceanem.
Typologię przeprowadzono metodą grupowania k-średnich. Zastosowano kilka metod
rłyboru liczby k. Do walidacji §pologii zastosowano wskaźnik błędu kwadratowego RDR.
Inwersje wilgotności w troposferze oceniano na podstawie ich intensyumosci

i

miązszości

oraz wysokoŚci występowania. Szczegółowo opisano metodykę wpóżriania regionów
higrycznych.

Do oceny relacji między cyrkulacją atmosferyczną a zawariościąpary

wodnej

wykorzystano trzy podejścia badawcze. Metodę korelaryjną, w której korelowano zmienne
opisujące zawartośćpary wodnej w powietrzt ze zmienn}rmi charakteryzując5,,rni panującą

sltuację syrrop§czną z zastosowanie współczynnika korelacji Pearsona. Metodę sk}adowych
głównych połączoną z metoda korelaryjną. \,V tym podejściu zmienne opisuiące zawaftość

pary wodnej \,v powietrzu korelowano z wzorcami ciśnienia ulrróżnionymi metodą
sHadowych głównych. \,V ostatnim podejściu przeprowadzono Ępologie cy,rkulacji
w zalezności od kierunku adwekcji i rodzaju układu barycznego i analizowano różnice
zmiennych opisujących zawartośćparywodnejwpowietrzu pr4łróżnych typach cyrkulacji.

Intensprność transportu pary wodnej analizowano w ujęciu klimatologiczn),,ITl.
Transport pary wodnej charakteryzowano na podstawie strumienia pary wodnej, który
obliczano na podstawie równania przedstawionego na stronie 38 (róvr.rrianie ro). Znów nie
jest to wzór operacyjny, §lko całkowy, zatem nie wiadomo, jak interpolowano wartości we

wzotze między poziomami izobarycznymi. Informacja, że \^/ opracowaniu wykorzystano
oprogramowanie CDO i środowisko R nie rozwiązuje problemu.

w

rozdzja]e trzecim przedstawiono zriżńcowanie czasowe i przestrzenne zawartości

pary wodnej w atmosferze na podstawie trzech zmiennych: wilgotności właściwejpowietrza,

wilgotnościwzględnej i koiumnowej zawartości pary wodnej, Przedstawiono także pionowe
profile dwóch pierwszych parametrów. Wydzielono typy pionowej struktury wilgotności
wlasciwej. Wskazano na występowanie inwersji zawartości wilgoci w atmosferze. Tu pojawia
się perłmien błąd. Habilitantka stwierdza, że ,,aby zapevr.rrić łydzielenie §pów vnyłąeznie ze

względu na kształt profilu dane znormalizowano, wykorzystując wartośćq (wilgotności
własciwej) na poziomie 95o hPa". T),lrnczasem, jak widać na rysunku 3.z6, dane nie zostaĘ

jedpie podzielone przez wartośćwilgotności na poziomie 95o hPa, co
jednocześnie oznacza, że są to juź wielkości benuymiarowe, a nie wyrazone w g.kg-r
znormalizowane, a

jaĘodanow opisie rysunku. Błąd ten nie deprecjonuje jednak całej analizy, która poza tym
jest poprawna.

W

tozdziale czwaĄłn przeprowadzono regionalizację Europy pod względem
warunków higrycznych. Wyróżniono 6 regionów i poróv,rtano wańosci 13 charakterys§k
wilgotności na ich obszatze. Przeprowadzono walidację spójności wewnętrzrej wydzielonych
regionów za pomocą indeksów RDR i RR (wskańrik błędu kwadratowego i wskźnik rozstępu
wartoŚci), Nie bardzo jest jednak jasny cel tej częściopracowania, ponieważ jej wyrriki nie

zostały wykorzystane

w innych

częściachopracowania,

ani nie

zasugero\Mano takiej

możliwościw innych, dalszych analizach rozkładu wilgotności w atmosferze.
Rozdział piąty do§czy łpływu cyrkulacji atrnosferycznej na kształtowanie warunków
wilgotnościowych i jest najobszerniejsąrm rozdziałem opracowania, bowiem licąl 6o stron
(3o% całośct).Zańerabardzo boga§ materiał dokumentac\lny 44 rozbudowane rysunki i 5
tabel, co ozr.acze jednocześnie,że na analizę wyników zostało }uż bardzo mało miejsca.

Analizę wp\łru cyrkulacji przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym, z zastosowaniem

óżniono po kilka (od g do +) głórłmych wzorców pola
barycznego w sumie wyjaśniającychponad 6o%, zmienności pola ciśnieniana badanyrn
analizy składowych głównych,

w5,T

obszarze. Wzorce te wyznaczono oddzielnie dla środkowychmiesięcy czterech pór roku:
sĘrcznia, kwietnia, lipca i pździernika. Przedstawiono mapy anomalii ciśnienia dla każdego
zwzorców.

W drugim etapie policzono i omówiono strumienie horyzontalne pary wodnej na
czterech głównych poziomach izobarycznych w tych samych czterech miesiącach. Następnie

dla każdej pory roku omówiono korelacje między zawartością pary wodnej w troposferze
a wybranlłni zmiennymi cyrkulacyjnlłni: ciśnieniem atmosferyczn},rn na poziomie morza
i miązszoŚcią

\^/arst\Ąy

troposfery miedzy 1ooo, a 8oo hPa (co zdaniem recenzenta należaloby

zaliczyĆ do zmiennych termicznych, bo jest funkcją

jeĄnie temperatury powietrza w

tej

warstwie), korelacje między wilgotnościąwłaściwąna wybranych poziomach a zmienn)rrni

cyrkulacyjnl.rni: wysokością geopotencjału

i

składow).,rni prędkościwiatru

na tej

samej

powiewrzchni izobarycznej. Badano też korelacje między wartościami współcąmników
wiodących ustalonych wpoprzednim kroku składowych głównych, a zawańością parywodnej
Średnią i ekstremalną. Omówiono anomalie wilgotności 1vłasciwej i strumienia pary wodnej

przy ńżnych kierunkach adwekcji na wybranych poziomach izobarycznych i w rłybranych

punktach węzłowych oraz anomalie zawańości kolumnowej pary wodnej w wy,róznionych rB

§pach adwekcji. Pokazano też pionową strukturę strumieni pary wodnej w lłybranych
punktach węzłowych. Wykonano katorżniczą pracę, łtórej wyniki w trzecim etapie
podsumowano na dwóch stronach opracowania. Wydaje się, że Habilitantka nie miała
ZadnYCh szans nlrkorzystania w pełni tego materiału, ale ponieważ zamieściław pracy
znaczną liczbę dobrze opisanych map

i

rqrkresów, może on słuzyć jako źród}o danych do

dalszych analiz czytelnikom tego opracowania.
Pracę kończy podsumowanie.

Jestem pod wrażeniem ogromu zgtomadzonego materiału i inwencji badawczei Habilitantki.

Jej studia w zakresie geograficznych systemów informaryjnych ponłoliłyna pokazanie
analizowanych treściw sposób bardzo przejrzys§ graficznie. Jednocześnie czuję pewien
interpretacyj ny niedosyt.
Do najważniejszych osiągnięć przedstawionego opraco\^rania za|iczam:

.

anaiizę sezonorv5rch zmian kolumnowej zawartości pary wodnej w atmosferze,

.

wskazanie różnych §pów pionowej struktury zawartosci pary wodnej w atmosferze

.

wskazanie regionów

i pór

roku,

w

których częs§rn zjawiskiem jest inwersja

wilgotności

.

pokazanie wpły,łnr cyrkulacji atmosferycznej na pionową strukturę zawartosści pary
wodnej w atmosferze

2.

Inneosiągnięcianaukowo-badawcze

Habilitantka, po doktoracie opublikowała 47 prac naukowych. Jedną z nich jest
monografia pt. Para wodna w troposferze nad Europq, wskazana przez altorkę jako
osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2oo3 r, o stopniach

naukowych

i

§rtule naukorłyrn. wśród pozostałych,

t7

ukazało się

w

czasopismach

indeksowanych w WoS. Jej prace były cytowane w WoS 6g ruzy, a indeks Hirscha w5mosi 5. rr
artykułów ukazało się czasopismach z lis§ B MNiSW. Ponadto pani dr Ęieszka Wypych jest
współautorką jednej monografii ,7 rozdńałów w monografiach wydanych w języku angielskim
i ll rozdziałów w monografiach wydanych w języku polskim. Jej arrykuły ukaąlwaĘ się
w dobrych międąrnarodowych czasopismach naukowych, między

innymi International

Journal of Climatologg (t), Internationąl Journal of Biometeorology (t), Theoretical and
Applied Climatologa G), Phasics ąnd Chemistry of the Earth (t), Climate of the Past (r),
Atmosphere (z), Meteorologische Zeitschrift (z), Aerosol and

Air Quaktg Research

(z),

Journal of Mountain Sciences (t), Idojaras (z), Polish Polar Journal (t), Natural Haząrds
(r) and Regional Enuironmental Change {L). W dziesięciu pracach Habilitantka jest
jedynynr, w kolejnych 15 pierwsą.m autorem. Jej udział w trzech pracach mieścisię
wgranicach od

z do

$o/o

, w trąrnastu w przedziale

to-goo/o,

w następnych piętnastu

w przedziale gt-5o%o, a w pozostałych7 w granicach 6o-7o"/o.

Po doktoracie Habilitantka byia współautorką ąz wystąpień konferenryjnych, w §rm
posterów i 33 referatów. W większościprzypadków była pierwsąłn autorem Ęch

r4
wystąpień. 3z-krotnie prezentowała rłyniki swoich badań

na

konferencjach

międą.narodowych, r5-krotnie na krajowych,
Zainteresowania naukowe Habilitantki koncentrują się wokół kilku zagadnień. wśród

nich można vr3różnić ekstremalne zjawiska meteorologiczne, klima§czne i ich cy,rkularyjne
uwarunkowania. W §rm nurcie ukazało się ro prac, w t}Tn 5 w czasopismach indeksowanych
w WoS. Podejmują one temat ekstremów termicznych (zarówno dodatnich, jak i ujemnych)
i opadowych, zmiennosci ich ,występowania i przyc4m cyrkularyjnych. W
nurcie

szczególnie interesujące są trzy prace. Jedna

z nich

§,m

dotycąy kompozytowego indeksu

cyrkularyjnego ekstremów pogodowych (composite circulątion index of laeather extremes).

Określa on prawdopodobieństwo pojawiania się ekstremów pogodowych w zaieżnościod
panującego §pu cyTkulacji, abstrahując od typu tego ekstremum. Druga przedstawia
koncepcję operaryjnego systemu ostrzegania przed pogodowymi zdarzeniami ekstremalnymi.

Trzecia dotyczy okresu wegetacyjnego i pojawiających się w czasie jego trwania pr4,rnrozków.
Autorka pokazuje w nim, że mimo iż okres prąrnrozkowy ulega skróceniu, to ponieważ
obserwrrjemy wcześniejsze rozpocz5manie

się sezonu wegetaryjnego, przłmrozki mogą

pojawiać się w pózniejszej fazie rozr,lroju roślin,co jest bardzo niebezpieczne szczególnie dla
sadownictwa w polsce.

Kolejnlłn nurtem badań Autorki są zmiany
ukazało się co najmniej B prac,

z

i

zmiennośćklimatu. W

czego cńery opublikowano w czasopismach

DoĘczą one zmienności warunków termicznych

i

ńlgotnościowych,

§rn nurcie

ztzw. tisty A.

ze

szczególnlrm

uwzględnieniem ich wpływu na biosferę. Obejmują badania sezonów bezprrymrozkowych,

okresów wegetacyjnych, zawartości wilgoci, fal upałów oraz ich

łpłlłlłr
na

rolnictwo

i leśnictwo,

Studia

w

zakresie

GIS

zna|az}y odzwierciedlenie

metodycznych, do§czących wykorzystania GIS

w

podję§ch badaniach

w badaniach klimaĘcznych dotyczacych

klimatycznego bilansu wodnego. Do tego nurtu można zaliczyć co najmniej 5 prac, w §rm z
w czasopismach indeksowanych w WoS.

l^

Najwięcej

prac Habilitantki możra zaliczyć do nuńu szeroko

pojętej

hydroklimatologii. Łącznie obejmuje on tB pozycji, w §rrn 3 opublikowane w czasopismach
z lis§ A. Częśćz nich do§czy warunków lokalnych, np pojawiania się mgieł, czy zmienności

w

Krakowie. Inne mają już charakter analiz
przestrzennych, jak badania roli cyrkulacji atmosferycznej w ksńaltowaniu warunków
wilgotnościptzy powierzchni ziemi

higrycznych w dorzeczu górnej Wisły, przestrzennego zróżnicowania występowania susz na

Górnyrn Śląsku ezy analiza cyrkulacyjnego uwarunkowania rozkładu wilgotnośćpowietrza
i parowania na obszarze Polski.

Prace pani Agnieszki Wypych cechuje staranne podejście do analiąz jakości danych,
a takźe stosowanie

3.

różnorodnej i dobrze dopasowanej do badanych zagadnień metodyki.

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski
Habilitantka

w latach

Lggg-2ouo była zatrudniona jako nauczyciel

w

szkole

podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.W zoo6 roku uzyskała uprawnienia egzaminatora

podczasegzaminu maturalnego

z

geografii,

dyplomowanego. Od eooo roku współpracuje

a w

2o1o uzyskałastopień nauczyciela

z Małopolskim Niepublicznyrn

Osrodkiem

Krakowie, gdzie prowadzi szkoienia z zakresu metodyki
nauczania nauk prąłodnicrych. Od zoo7 roku jest zatrudniona nastanowisku naukowoDoskonalenia Naucązcieli

w

dydaktycznym na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie prowadzi zajęciaze studentami. Pod Jej

kierunkiem powstało zB prac licencjackich. Jest promotorem pomocnicązrn

w

dwóch

przewodach dolitorskich.

Pani dr Ęnieszka Wlpych była recenzentem 13 prac licencjackich i 19 prac
magisterskich, wykonała też jedenaścierecenzji dla czasopism naukorłych w §łn dziesięciu w
międzlłrarodowych cxzasopismach i jednej w czasopiśmie lcajowlrn. W zor4 roku pełniła
rolę oponenta podczas obrony dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie w Turku w Finlandii.

Jest autorĘ lub współautorĘ 4 pozycji popularnonaukowych. Jej dorobek dydakryczny
i popularyzatorski można uznać zaznaczący.

4.

Współpraca

z inn5rmi

ośrodkarni krajowyrni i międąmarodowymi

Pani dr Agnieszka Wypych brała udział w pracach rz konsorcjów badawczych, w §rm
dziewięciu międąłrarodowych i trzech krajowych, reprezentując IGiGP UJ. Jest członkiem 6

Towarzystw Naukowych, krajowych i mieĘmarodowych. W Commission of Ckmatologg
Internątional Geographical (Jnionbyław latach zolo-27ou4sekretarzem, a od roku zor7 jest
członkiem Komitetu Sterującego, w Międzynarodowym Towarzystwie Naukowl,rn ESPERE

y

pełni funkcję selcetarza Komisji Rewizyjnej. Od zot7 roku jest członkiej Zarzadl,s" Głównego
Polskiego Towarzystwa Geofi zycanego.

Habilitantka odbyła dwa staże naukowe na Michigan State UniversiĘ w USA, jeden

§godniowy, a drugi dwumiesięcany. Do współpracy międzyrrarodowej należy też zaliczyć
wspomniane wczeŚniej receĘe dla międzynarodowych czasopism i pełnienie funkcji
oponenta podczas obrony dysertacji doktorskiej na Uniwersytecie w Tlrrku w Finlandii oraz
cąmne uczestnictwo w wielu międąmarodowych konferencjach.

Ponadto Pani dr Ęnieszka Wypych wykonała dziesięć eksperĘz naukowych dla
róznych insĘrtucji.

5.

Podsumowanie
Polłfzsza bardzo

opinia dotycząca zarówno osiągnięcia naukowego, jak
i pozosta}ego dorobku naukowego, działalnościdydaktyczrrej i popularyzatoskiej oraz
wspólprary międzynarodowej dr Ęnieszki Wypych sprawia, że uwźam, iż spełnia ona w
poz}tyt/lrna

pełni wymagania stawiane kandydatom do nadania stopnia doktora habilitowanego.

fury
Łńdź,t.czerwca zor8 r.

