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1. Charakterystyka ogólna 
 
Pani Dr inż. Magdalena Ziąbka ukończyła studia w roku 2005 na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Praca magisterska 
dotyczyła zastosowania kompozytów polimerowo-ceramicznych w chirurgii twarzowo-
szczękowej i w chirurgii kręgosłupa. Kandydatka opracowała i scharakteryzowała materiały 
kompozytowe o osnowie z polimerów PLA i PSU z dodatkami z ceramiki fosforanowo-
wapniowej na implanty do osteosyntezy oraz implant krążka międzykręgowego kręgosłupa. 
W latach 2006-2012 była uczestnikiem studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii 
Materiałowej i Ceramiki, w Katedrze Biomateriałów. Pracę doktorską realizowała pod opieką 
prof. Jana Chłopka. Głównym celem pracy było opracowanie biomateriału kompozytowego o 
właściwościach bakteriobójczych na implanty w laryngologii. W ramach pracy doktorskiej 
prowadziła badania materiałów kompozytowych o osnowie z polimerów nieresorbowalnych 
tj. PSU, PA lub HDPE zawierających nanocząstki srebra. W szczególności zbadała wpływ 
dodatku srebra na odpowiedź komórkową oraz działanie bakteriobójcze wobec wybranych 
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szczepów bakterii Gram-dodatnich oraz Gram-ujemnych. Dodatkowo, współpracując z 
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego przebadała biofunkcjonalność 
opracowanych biomateriałów w warunkach in vivo. W trakcie studiów doktoranckich odbyła 
4-miesięczny staż w University of Hohhaido w Sapporo, którego efektem była między innymi 
publikacja naukowa w Macromolecules (2010, IF=5,914). Brała także udział w realizacji grantu 
promotorskiego w tematyce ściśle powiązanej z pracą doktorską. Wyniki badań opublikowała 
w 5 publikacjach oraz zaprezentowała w formie referatów i plakatów na 17 konferencjach. 
Jako wykonawca realizowała także badania w 6 innych projektach z zakresu biomateriałów 
implantacyjnych, które zakończyły się 8 publikacjami wchodzącymi w skład dorobku 
naukowego Kandydatki. Pracę doktorską pt. Badania nad opracowaniem wielofunkcyjnych 
kompozytów polimerowych o działaniu antybakteryjnym przeznaczonych do rekonstrukcji 
laryngologicznych, obroniła z wyróżnieniem uzyskując stopień Doktora Nauk Technicznych w 
dyscyplinie Inżynieria Materiałowa w roku 2012 na Wydziale Inżynierii Materiałowej i 
Ceramiki, Akademii Górniczo-Hutniczej.   
Pani Dr inż. Magdalena Ziąbka, jeszcze w trakcie studiów doktoranckich, w 2011 r., rozpoczęła 
i kontynuuje do dnia dzisiejszego pracę w Katedrze (Technologii) Ceramiki i Materiałów 
Ogniotrwałych, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, AGH. Jest kierownikiem 
Wydziałowego Laboratorium Skaningowej Mikroskopii Elektronowej i Mikroanalizy. Swoje 
zainteresowania naukowe koncentruje przede wszystkim w dwóch obszarach: skaningowej 
mikroskopii elektronowej oraz biomateriałów na implanty. Prowadzi badania mikroskopowe, 
mikrostrukturalne oraz mikroanalizę EDS materiałów metalicznych, ceramicznych, 
polimerowych oraz kompozytowych.    
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk technicznych dr inż. Magdalena Ziąbka kontynuuje badania 
naukowe w tematyce materiałów kompozytowych o właściwościach bakteriobójczych dla 
laryngologii. Koncentruje działania głównie nad zastosowaniem wyników badań w praktyce 
medycznej. Po pierwsze, opatentowała w kraju i za granicą wynalazek pt. Sposób wytwarzania 
protezy ucha środkowego, finansując koszty patentowania z projektu Patent Plus.  Po drugie, 
w ramach projektu LIDER (NCBR), Habilitantka prowadziła prace prowadzące do wdrożenia 
opracowanej przy jej znaczącym udziale kompozytowej protezy ucha środkowego o 
właściwościach bakteriobójczych, o nazwie Otoimplant. Wstępne pozytywne wyniki badań na 
zwierzętach umożliwiły za zgodą odpowiedniej komisji etycznej rozpoczęcie badań klinicznych 
i wszczepienie Otoimplantów 3 pacjentom z niedosłuchem. Obecnie bierze udział w ocenie 
wyników klinicznych na podstawie obserwacji i badań pacjentów.  Wyniki prac badawczych 
Habilitantka zamieściła w 13 artykułach i 2 patentach. 8 artykułów opublikowała w 
czasopismach z bazy JCR. Wyniki projektu zostały docenione przez NCBR, które uznało go za 
najlepszy projekt młodego naukowca. Habilitantka prezentowała najciekawsze wyniki w radiu 
i telewizji, zaś przygotowany przez nią film „Otoimplant will I hear again” zdobył pierwszą 
nagrodę na wystawie „Nauka to wolność” w Tokio.    
Współpracując z licznymi ośrodkami krajowymi, Pani Doktor prowadziła działalność naukowo-
badawczą także w tematyce materiałów stosowanych na elektrody rozruszników serca lub nici 
jedwabnych z ornatów kościelnych. Współpracowała również z Panią dr hab. inż. Izabelą 
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Rajzer w ramach projektów Juventus Plus II i Sonata Bis 5, gdzie brała udział w opracowaniu 
rusztowań tkankowych metodami elektroprzędzenia i druku 3D.  Efekty współpracy 
opublikowano w 6 artykułach. Na uwagę zasługują również prace naukowe, które powstały 
jako wynik prac badawczych prowadzonych przez Habilitantkę we współpracy z zespołem Pani 
dr hab. inż. Aleksandry Królickiej z Uniwersytetu Gdańskiego w tematyce nanocząstek 
metalicznych o właściwościach antybakteryjnych.   
Pani Doktor wykonywała również liczne ekspertyzy na rzecz firm i jednostek naukowo-
badawczych w zakresie badań mikroskopowych i mikroanalizy. Poszerzała wiedzę i 
doświadczenie na licznych stażach krajowych i zagranicznych (Japonia, Grecja, Holandia). Za 
działalność naukowo-badawczą uzyskała I, II i III-go stopnia nagrodę Rektora AGH. Otrzymała 
także 3 letnie stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców.        
Podsumowując, Pani Dr inż. Magdalena Ziąbka przed jak i po doktoracie prowadziła aktywną 
działalność naukowo-badawczą. Zainteresowania naukowe koncentrowała na badaniach 
interdyscyplinarnych w obszarze biomateriałów oraz inżynierii biomedycznej, których celem 
było opracowanie nowych materiałów kompozytowych oraz konstrukcji implantów 
laryngologicznych. Oryginalne wyniki badań z ostatnich 7 lat stały się podstawą do ubiegania 
się o stopień doktora habilitowanego. 
 
 
2. Ocena osiągnięcia naukowego - jednotematycznego cyklu publikacji  
 
Zgodnie z art.16 ust.2 pkt 1 obowiązującej Ustawy o Stopniach i Tytule Naukowym oraz 
Stopniach i Tytule w Zakresie Sztuki Pani Dr inż. Magdalena przedstawiła, jako podstawę do 
ubiegania się o stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Inżynieria 
materiałowa, osiągnięcie naukowe w postaci cyklu jednotematycznego 13 publikacji, które 
zatytułowała „Polimerowy implant otolaryngologiczny modyfikowany nanocząstkami srebra 
w aspekcie wybranych właściwości fizykochemicznych i biologicznych”. Publikacje zostały 
opublikowane po uzyskaniu przez Habilitantkę stopnia naukowego doktora tj. w latach 2012-
2019. Wśród publikacji można wyróżnić 8 artykułów zamieszczonych w czasopismach z listy 
Journal Citation Report, tj. Molecules (2017, IF=3,098), Polymers (2018, 2019, IF=2,935), 
Nanomaterials (2018, 2019, IF=3,504), Fibers & Textile in Easter Europe (2018, IF=0,577), 
Expert Review of Medical Devices (2019, 2019, IF=2,094). Sumaryczny IF wynosi 20,741. 
Ponadto do recenzowanego osiągnięcia naukowego zaliczane są 3 artykuły z poza listy JCR 
(Composites Theory and Practice (2014), Ceramic Materials (2017), Acta Bio-Optica et 
Informatica Medica (2017). Kandydatka do cyklu publikacji dołączyła również dwa patenty 
polski PL230288 (2018) oraz europejski EP13733470 (2019). Sumaryczna liczba punktów 
MNiSW wynosi 368. Wszystkie publikacje mieszczą się tematycznie w dyscyplinie Inżynieria 
materiałowa. Na podkreślenie zasługuje fakt, że Dr inż. Ziąbka jest pierwszym autorem we 
wszystkich publikacjach. W jednej jest jedynym autorem, w pozostałych jej udział jest znaczący 
– od 75 do 90%. Udział Habilitantki polegał głównie na opracowaniu materiałów, wykonaniu 
większości badań i analiz wyników oraz przygotowaniu manuskryptów. 
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Jednotematyczny cykl publikacji dotyczy tematyki implantów otolaryngologicznych – 
implantów ucha środkowego. Szacuje się, że ponad 1 miliard ludzi na świecie i 6 milionów ludzi 
w Polsce ma upośledzenie słuchu, który obok wzroku jest najważniejszym zmysłem człowieka. 
Jednym ze sposobów leczenia jest wszczepienie implantu do ucha środkowego w celu 
zastąpienia lub rekonstrukcji chorych kosteczek słuchowych. Chore kosteczki można zastąpić 
materiałem auto-, allo-, lub xenograficznym. Jednak każda z tych metod ma swoje wady. 
Dlatego coraz częściej przeszczepy wykonuje się z materiałów inżynierskich. Są to głównie 
implanty metalowe (tytan i jego stopy, platyna, złoto), polimerowe (HDPE, PTFE, PMMA), 
ceramiczne (HAp, TCP) lub kompozytowe (PTFE/C). Ponieważ uszkodzeniom kosteczek lub 
implantacjom mogą towarzyszyć stany zapalne, prowadzone są badania nad implantami o 
właściwościach bakteriobójczych, np. uwalniającymi leki, lub zawierającymi nanocząstki 
miedzi, cynku, lub złota.      
Osiągnięcie Habilitantki bardzo dobrze wpisuje się w obecne trendy badawcze. Autorka w 
swoich pracach opisuje nowy częściowy implant ucha środkowego typu PORP (Partial 
Ossicular Replacement Prosthesis) o właściwościach bakteriobójczych wykonany z materiału 
kompozytowego - terpolimeru akrylonitrylo-butadieno-styrenowego z dodatkiem 
nanocząstek srebra. Opracowała metodę wytwarzania implantów PORP z zastosowaniem 
technologii wytłaczania i wtrysku. Wytworzone implanty poddała licznym badaniom w 
warunkach laboratoryjnych oraz w warunkach in vivo na zwierzętach, celem wyznaczenia: i) 
podstawowych właściwości fizycznych oraz chemicznych, ii) odpowiedzi bakterii i komórek, 
oraz iii) reakcji organizmu żywego – szczura na obecność implantu. Zadawalające wyniki badań 
pozwoliły zastosować nowatorski implant w badaniach klinicznych u 6 pacjentów. 
Badane materiały, użyte metody badawcze i otrzymane wyniki zostały zamieszczone w cyklu 
13 publikacji przedstawionym jako osiągnięcie Habilitantki. W pierwszym etapie badań 
Autorka wytworzyła cienkie folie z materiału kompozytowego o osnowie z PLGA oraz dodatku 
w postaci nanocząstek srebra (H1). Wykazała, że jony srebra uwalniają się folii w czasie 
inkubacji in vitro w ilościach zależnych od zawartości srebra w kompozycie oraz wykazują 
działanie bakteriobójcze w stosunku do bakterii Gram + i Gram -.  Wraz z degradacją osnowy 
polimerowej do medium dostają się nanocząstki metalu. Migrujące nanometryczne cząstki 
mogą być toksyczne dla organizmu. O czym pisze Habilitantka w autoreferacie. Skłoniło to do 
prowadzenia dalszych badań nad kompozytami o osnowach z polimerów biostabilnych. 
Autorka zbadała właściwości biologiczne kompozytów z polietylenu o wysokiej gęstości 
(HDPE) i nanocząstek Ag (H2). Kompozyty wytworzone metodą przetwórstwa tworzyw 
polimerowych, po sterylizacji plazmą niskotemperaturową, zostały poddane badaniu 
cytotoksyczności, żywotności/proliferacji komórek oraz ocenie działania przeciwbakteryjnego. 
Wytworzone materiały niezależnie od zawartości nanoAg (0,5wt% lub 1,0wt%) nie wykazały 
braku działania toksycznego względem linii fibroblastów oraz komórek ludzkiego mięsaka 
kościopochodnego, SaOS-2. Niestety próbki nie wykazały działania antybakteryjnego. Autorzy 
tłumaczą brak działania kształtem i rozmiarem nanocząstek, chociaż w pracy H2 ich nie 
charakteryzowali. Nie scharakteryzowali topografii powierzchni ani jej zwilżalności. Nie badali 
także uwalania jonów z polimerowej osnowy. Ponadto do słabych stron publikacji należy 
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zaliczyć brak informacji o wybranym PE (np. gęstość, masa cząsteczkowa, etc.). W kolejnej 
pracy (H3) Habilitantka opisuje w sposób syntetyczny metodę wytwarzania próbek w kształcie 
dysków oraz implantu ucha środkowego typu PORP z kompozytu o osnowie z ABS i dodatku 
nanocząstek srebra o rozmiarach poniżej 50nm, wytworzonych na Uniwersytecie Gdańskim.  
Próbki z czystego ABS stanowiły kontrolę. Próbki kompozytowe podane zostały badaniom z 
zastosowaniem takich technik jak SEM/EDX, AFM, oraz pomiar kąta zwilżania. Dodatek 
nanoAg w dwóch dawkach (0,1 oraz 0,4%) wpłynął na chropowatość powierzchni, nie wpłynął 
jednak na zwilżalność powierzchni (kąt zwilżania ok. 80o). Wraz ze wzrostem zawartości 
nanocząstek ilość uwalnianych jonów srebra z ABS wzrastała. Podobną zależność 
zaobserwowano w teście cytotoksyczności. Większa zawartość srebra skutkowała większą 
liczbą komórek na powierzchni próbek. Wszystkie próbki wykazały brak toksyczności w 
stosunku do fibroblastów. Na uwagę zasługują wyniki badań bakteryjnych. Uwalniane jony 
srebra hamowały rozrost bakterii Gram+ i Gram-, co wskazuje na antybakteryjne właściwości 
opracowanych przez Habilitantkę materiałów. W publikacji brakuje dokładnych badań 
mikrostruktury kompozytów. Autorka pisze, że faza napełniacza jest równomiernie 
rozmieszczona w osnowie polimerowej, ale nie podaje do tego pełnego dowodu. Obrazy SEM 
powierzchni próbek nie dają informacji o sposobie rozmieszczenia nanoAg w całej objętości 
kompozytu.  
W kolejnej pracy (H4) zbadano wpływ napełniacza w postaci nanocząstek srebra na 
właściwości mechaniczne i powierzchniowe kompozytów polimerowych. W tym przypadku 
osnowę stanowiły dwa rodzaje polipropylenu (PP), oraz dwa rodzaje ABSu. Udział wagowy 
napełniacza wynosił 0,5% lub 1%. Właściwości mechaniczne wyznaczano dla próbek 
wyjściowych oraz po inkubacji w wodzie w temp. 37oC, zgodnie z właściwą normą ISO. 
Wykazano, że zarówno dodatek nanoAg jak i inkubacja nie wpłynęły na sztywność i 
wytrzymałość mechaniczną kompozytów. Różnice w wartościach kąta zwilżania również były 
nieznaczące. Brak było też statystycznie istotnej różnicy w parametrach opisujących 
chropowatość powierzchni, chociaż widoczny był wpływ obecności nanocząstek na topografię 
powierzchni. Wyniki te w dużej mierze zależą od rozmieszczenia dodatków w osnowie. Duże 
odchylenia standardowe wyników mogą świadczyć o trudnościach z powtarzalnością metody 
wytwarzania materiałów kompozytowych. 
Kontynuując prace nad kompozytami o osnowie ABS i napełniaczu z nanoAg Habilitantka 
zbadała jeszcze raz ich właściwości mechaniczne oraz powierzchniowe stosując tym razem na 
osnowę dwa rodzaje polimerów pochodzących od dwóch różnych firm (H5). Niestety brakuje 
informacji czym różniły się te materiały – jakie były ich charakterystyki materiałowe.  Badania 
potwierdziły brak cytotoksyczności (żywotność komórek >= 80%) proponowanych materiałów, 
niezależnie od rodzaju osnowy i ilości napełniacza.   
W innej publikacji (H9) Autorka bada kolejne warianty materiałów kompozytowych o osnowie 
z ABS. Stosuje 3 różne komercyjne ABSy różniące się sztywnością i dodaje do 0,5 i 1% wag. 
nanoAg. Próbki wyjściowe oraz po inkubacji w wodzie przez 6 miesięcy zbadano w celu 
wyznaczenia kąta zwilżania, chropowatości powierzchni oraz interakcji z komórkami z linii 
osteosarkomy SaoS-2. Badania potwierdziły wcześniejsze spostrzeżenia o braku wpływu 
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dodatku nanocząstek na zwilżalność powierzchni kompozytów oraz małej chropowatości (ok. 
0,09um). Na powierzchni próbek występowały jednak niekorzystne zgrubienia, spowodowane 
obecnością aglomeratów nanocząstek. Autorka pisze także o podobnej proliferacji komórek 
osadzonych na badanych próbkach, chociaż jest to tylko wynik jakościowy z obserwacji SEM, 
niepotwierdzony testami ilościowymi.   
W poszukiwaniu najlepszej osnowy kompozytu na projektowany implant Autorka porównuje 
wybrane właściwości kompozytów na bazie ABS i kompozytów na bazie PMMA (H11). Oba 
materiały okazały się dość stabilne w czasie inkubacji w wodzie, chociaż widoczne są niewielkie 
zmiany w wytrzymałości mechanicznej. Jednak co najmniej dyskusyjne jest stwierdzenie 
Autorki, że wzrost wytrzymałości kompozytów po 6 i 12 miesiącach przebywania w wodzie, 
jest związany z tworzeniem się długich łańcuchów polimerowych. Bardziej prawdopodobne, 
że jest to efekt zmiany krystaliczności materiału, co należałoby potwierdzić badaniami. Jednak 
takich badań brakuje w pracy. Ponadto Autorka w opisywanych badaniach uzyskuje wyniki 
nieznacznie odmienne od wyników prezentowanych w innej swojej publikacji (H9) dotyczącej 
podobnych materiałów. Może być to związane z brakiem powtarzalności opracowanej metody 
wytwarzania materiałów kompozytowych, na co należałoby zwrócić uwagę w przyszłych 
badaniach - szczególnie, że implanty z tych materiałów są już w badaniach klinicznych. 
Kolejne badania kompozytu o osnowie z ABS tym razem tylko z 0,1% wag. udziałem 
nanocząstek srebra (H12) wykazały, że tak niewielki udział nanocząstek wpływa na 
chropowatość powierzchni, cytotoksyczność, różnicowanie komórek (ALP) oraz właściwości 
bakteriobójcze. Nie wpływa natomiast znacząco na właściwości mechaniczne.  
Intersujące wyniki badań są prezentowane przez Habilitantkę w publikacji (H6) dotyczącej 
oceny reakcji tkanki mięśniowej na obecność implantu z czystego ABS i kompozytu 
ABS/nanoAg. Przeprowadzone badania histologiczne i mikroCT wszczepionych wcześniej w 
mięsień szczura implantów, wskazują, że w pierwszym okresie (do 90 dni) implant otoczony 
jest ziarniną, co świadczy o stanie zapalnym wokół wszczepu. Natomiast w późniejszym (180-
360 dni) tkanka ziarninowa zmniejsza się oraz następuje regeneracja tkanki mięśniowej – 
szybsza w przypadku implantu z nanoAg. Jest to jeden z najcenniejszych wyników badań Pani 
Habilitantki. W tej samej pracy zbadana została także kinetyka uwalniania jonów srebra z 
osnowy polimerowej w okresie do 360 dni w wodzie. Okazało się, że największy „wyrzut” 
jonów srebra następuje w okresie do 180 dni. Obserwacje mikroskopowe powierzchni oraz 
przekrojów wykazały obecność nielicznych aglomeratów nanocząstek oraz porów. Długa 12-
miesieczna inkubacja próbek w wodzie nie wpłynęła na osłabienie materiału. Zarówno moduł 
Younga jak i wytrzymałość na rozciąganie dla próbek po długotrwałym kontakcie z wodą nie 
zmieniły się znacząco w stosunku do właściwości próbek przed inkubacją. Cenne byłoby 
sprawdzenie czy nie następuje czasami zmiana innych właściwości osnowy polimerowej np. 
masy cząsteczkowej.  
Cykl publikacji zawiera także dwa patenty, krajowy i europejski (H7 i H8), które przedstawiają 
szczegółowy opis technologii otrzymywania implantów typu PORP o osnowie polimerowej i 
napełniaczu z nanoAg. Prace te są istotne z punktu widzenia poszerzania wiedzy w zakresie 
przetwórstwa tworzyw sztucznych i wytwarzania wyrobów medycznych.   
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Należy szczególnie docenić starania oraz wiedzę Habilitantki, które doprowadziły do 
przeprowadzania opracowanego implantu – wyrobu medycznego, od pomysłu aż do badań 
klinicznych.  Rzadko się zdarza, że pomysły naukowców są doprowadzone aż do tego etapu. 
Natomiast jeszcze rzadziej występuje sytuacja, że jest to praca jednej osoby, w tym przypadku 
Pani dr Ziąbki. Cały proces opisano w publikacji H10, która może stanowi „przewodnik” dla 
naukowców, którzy mierzą się z problemem badań klinicznych swoim wynalazków. 
Habilitantka doprowadziła do wszczepienia 3 pacjentom z niedosłuchem opracowanego przez 
siebie implantu (Otoimplant), wykonanego z komercyjnego ABSu z 0,1% dodatkiem nanoAg o 
średnicy ok. 50nm, wytworzonych na Uniwersytecie Gdańskim. Wszyscy operowani pacjenci 
odnotowali poprawę słuchu, co potwierdziły także pomiary audiologiczne. Nie 
zaobserwowano bakterii lub grzybów w okolicy implantu, co może świadczyć o jego 
właściwościach bakteriobójczych i grzybobójczych. Autorka pisze również, że implant „nie 
powoduje artefaktów i nie zaburza interpretacji wyników tomograficznych i MRI”. Jednakże, 
nie wykazuje tego w żadnych prezentowanych badaniach.  
Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że wyniki prezentowane w 
osiągnieciu naukowym Habilitantki wnoszą istotny wkład do dyscypliny Inżynieria 
materiałowa, w szczególności do obszaru materiałów kompozytowych. Większość osiągnięcia 
dotyczy dość wąskiego i pokrywającego się wątku naukowego – wpływ dodatku nanAg na 
wybrane właściwości kompozytów o osnowie ABS. Habilitantka opracowała kilka nowych 
rozwiązań materiałowych na implanty dla ortolaryngologii, o unikatowym właściwościach. 
Badania wytworzonych kompozytów wykonane były poprawnie, zgodnie z obowiązującymi 
normami. Rezultaty badań poszerzają wiedzę o nanokompozytach polimerowych. W swoich 
pracach Autorka wyjaśnia m.in. wpływ nanocząstek na wybrane właściwości kompozytów, tj. 
chropowatość powierzchni, zwilżalność, moduł Younga, wytrzymałość na rozciąganie, 
cytotoksyczność, bakteriobójczość. Na wyróżnienie zasługuje opracowanie implantu ucha 
środkowego PORP oraz doprowadzenie do badań klinicznych z jego użyciem. Wstępne wyniki 
z tych badań są zadawalające – pacjenci lepiej słyszą.       
 
Do słabych stron osiągnięcia należy zaliczyć dość ogólnikowo napisane niektóre fragmenty 
autoreferatu oraz niektóre stwierdzenia w nim zawarte nie do końca pokrywające się z 
wynikami w publikacjach. Na przykład Autorka pisze, że dodatek fazy metalicznej w ilości 0,5 
wag. w kompozycie powoduje wzrost chropowatości i odsyła do publikacji H5, w której to 
wyniki nie potwierdzają tego stwierdzenia.  Trudno też określić stabilność biologiczną testując 
materiały w wodzie, czego dotyczy praca H11. Słabą stroną recenzowanego osiągnięcia jest 
także brak dokładnej charakterystyki właściwości fizycznych i termicznych badanych 
materiałów polimerowych. Dodatkowe badania tj. DSC, TGA, GPC etc., podniosłyby wartość 
naukową badań. Wartość naukową podniosłaby również bardziej pogłębiona i uwzględniająca 
dane literaturowe dyskusja wyników. Autorka nie ustrzegła się także niefortunnych 
sformułowań w autoreferacie: np. używa często przy opisie kompozytu matryca zamiast 
poprawnego stwierdzenia osnowa.  Pisze również często „biozdogność i biokompatybilność” 
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mimo, że słowa te mają podobne znaczenie. Jest też stwierdzenie „propagacja rozchodzenia 
się fali”, gdzie same słowo propagacja oznacza rozprzestrzenianie, rozchodzenie. 
 
Mimo drobnych uwag krytycznych stwierdzam, że uzyskane osiągnięcia dr inż. Magdaleny 
Ziąbki przedstawione w jednotematycznym cyklu 13 publikacji stanowią znaczny wkład w 
rozwój dyscypliny naukowej – Inżynieria materiałowa, w obszarze biomateriały kompozytowe. 
Spełniony został wymóg ustalony kryteriami Ustawy o stopniach naukowych i tytule 
naukowym określonych w art. 16 pkt.1. 
 
 
3. Ocena dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego Habilitantki 
 
Pani dr inż. Magdalena Ziąbka przedstawiła dorobek naukowy, wystarczający dla dokonania 
pozytywnej oceny. Dorobek publikacyjny Habilitantki obejmuje 168 prac. 86 z nich stanowią 
artykuły naukowe, wśród których jest 40 publikacji zamieszczonych w czasopismach z listy 
„Journal Citation Reports”. Udział Kandydatki w tych publikacjach jest szacowany od 10 do 
100%. W 17 z nich jest pierwszym autorem. Pozostałe prace opublikowane są jako 5 
rozdziałów w książkach, 71 referatów, 2 patenty i 4 zgłoszenia patentowe. Przedstawiony 
dorobek dotyczy głównie kompozytów polimerowych oraz badań mikroskopowych. Liczba 
cytowań wg bazy WoS wynosi 153, zaś indeks H równy jest 9. Sumaryczny IF wynosi 96,306, 
zaś łączna liczba punktów MNiSW wynosi 1425. Pani Doktor prezentowała wyniki badań na 
licznych konferencjach międzynarodowych i krajowych - 71 referatów na 60 konferencjach. 
Brała czynny udział w realizacji 22 projektów naukowo-badawczych krajowych i 1 
europejskim. W 2 z nich pełniła funkcję kierownika projektu. Pani dr inż. Magdalena Ziąbka w 
ramach działalności naukowej zarówno podczas studiów doktoranckich jak i po doktoracie 
odbyła liczne staże i szkolenia w kraju i za granicą tj. w Grecja (2008r.), Japonii (2008-2009r.), 
Holandii (2012, 2014r.), oraz Korei (2017r.).  
Na podkreślenie zasługuje fakt, że za wyróżniającą działalność naukową otrzymała nagrody 
zespołowe Rektora AGH (I, II, i III stopnia) w latach 2010-2017 oraz nagrodę indywidualną w 
2018r. Pani Dr Ziąbek uzyskała w 2013r. 3 letnie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz w 2012r. dyplom za wkład w rozwój 
technologiczny innowacyjnych, wielofunkcyjnych implantów laryngologicznych.  
Podsumowując, pozytywnie oceniam dorobek naukowy i publikacyjny Pani dr Magdaleny 
Ziąbki, który został znacząco powiększony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora nauk 
technicznych. 
 
Pani dr inż. Magdalena Ziąbka prowadzi aktywną działalność dydaktyczną w Katedrze 
Biomateriałów i Kompozytów od momentu przyjęcia jej na studia doktoranckie.  Prowadziła 
zajęcia z przedmiotów tj. „Materiałoznawstwo” (laboratorium), „Biomateriały – Materiały dla 
medycyny” (laboratorium), „Sztuczne narządy” (laboratorium). Przygotowała i prowadziła 
zajęcia laboratoryjne z „Metod badawczych z użyciem Mikroskopii Skaningowej i 
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Mikroanalizy” (laboratorium). Prowadziła także podobne zajęcia dla Technikum Chemicznego 
w Krakowie. Habilitantka była promotorem 4 prac inżynierskich i 1 magisterskiej, oraz 
recenzentem 3 prac inżynierskich. Pełniła rolę promotora pomocniczego dwóch prac 
doktorskich z obszaru materiałów dla medycyny. 
Reasumując, pozytywnie oceniam działalność dydaktyczną Pani dr inż. Magdaleny Ziąbki.  
 
Oceniając dorobek organizacyjny Dr inż. Magdaleny Ziąbki należy podkreślić jej szeroką 
współpracę z instytucjami naukowymi i ośrodkami medycznymi. Brała udział w pracach 
Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej (2010r.). Była członkiem Rady Wydziału oraz komisji 
egzaminacyjnej na studia doktoranckie. Jest ekspertem Polskiej Komisji Akredytacji w 
dyscyplinie biocybernetyka i inżynieria biomedyczna. Brała udział w komitetach 
organizacyjnych konferencji międzynarodowych i krajowych, tj. EUROBIOTECH 2008, CESEP 
2007, CESEP 2007, a także Biomateriały w Medycynie i Weterynarii (2006, 2007, 2008, 2009, 
2010, i 2012r.), lub Zjazdu Polskiego Towarzystwa Ceramicznego (2017r.) Jest członkiem 
polskich towarzystw naukowych tj. Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, Polskie 
Stowarzyszenie Ceramiczne, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, Polska 
Komisja Akredytacji (PKA). Recenzowała 7 artykułów w czasopismach międzynarodowych i 
krajowych (nie podano tytułów). Recenzowała także wnioski zgłoszone do NCBR. Brała udział 
w pracach zespołów eksperckich PKA, oraz „Biopolimery” w projekt Foresight.  
Reasumując, pozytywnie oceniam działalność organizacyjną Pani dr inż. Magdaleny Ziąbki.  
 
Dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Kandydatki uwzględniający kryteria wymagań 
stawianych kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego, zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w 
sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o stopień doktora habilitowanego, 
został zestawiony w Tabeli 1. 
 
 
Tabela 1. Osiągnięcia Habilitantki dotyczące pozostałych wymagań stawianych kandydatom 
do stopnia naukowego doktora habilitowanego 
 

 
Kryterium według § 3 p.4, §4 i §5 Rozporządzenia  

Wypełnienie kryterium 
(tak/nie i liczba/po 
doktoracie) 

Dorobek naukowo-badawczy 
Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w 
czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports  

Tak/40/35 
 

Autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiągnięcia 
projektowego, konstrukcyjnego lub technologicznego 

Tak/1/1 

Udzielone patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe Tak/2 pat. + 2 zgł. pat. 
/2+2 
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Wynalazki oraz wzory użytkowe i przemysłowe, które uzyskały 
ochronę i zostały wystawione na międzynarodowych lub 
krajowych wystawach lub targach 

Tak/1/1 

Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji 
naukowych w czasopismach międzynarodowych lub krajowych 
innych niż znajdujące się w bazach lub na liście JCR 

Tak/86/61 
 

Autorstwo lub współautorstwo opracowań zbiorowych, 
katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz 

Tak/1/1 

Sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy 
Journal Citation Reports (JCR) 

96,306/86,678 

Liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS) 174  
(153 bez autocytowań) 

Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of 
Science (WoS) 

9 

Kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami 
badawczymi lub udział w takich projektach; 

Tak/2-kierowanie i 20 -
udział 

Międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność naukową Tak/8/6 
Wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych 
konferencjach tematycznych 

Tak/71 

Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpraca międzynarodowej 
Uczestnictwo w programach europejskich i innych programach 
międzynarodowych lub krajowych 

Tak/3/1 

Udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach 
naukowych 

Tak/64 

Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych lub 
krajowych konferencji 

Tak/4/1 

Otrzymane nagrody i wyróżnienia inne niż wymienione wyżej Tak/2/1 
Udział w konsorcjach i sieciach badawczych Nie 
Kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z 
naukowcami z innych ośrodków polskich i zagranicznych, a w 
przypadku badań stosowanych we współpracy z 
przedsiębiorcami 

Nie 

Udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych 
czasopism  

Nie 

Członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach 
i towarzystwach naukowych 

Tak/4 

Osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki  Tak/2 
Opieka naukowa nad studentami  Tak/3 
Opieka naukowa nad doktorantami w charakterze opiekuna 
naukowego lub promotora pomocniczego, z podaniem tytułów 
rozpraw doktorskich 

Tak/2 

Staże w zagranicznych lub krajowych ośrodkach naukowych lub 
akademickich 

Tak/13/7 
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Wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie 
organów władzy publicznej, samorządu terytorialnego, 
podmiotów realizujących zadania publiczne lub przedsiębiorców 

Tak/ 

Udział w zespołach eksperckich i konkursowych Tak/2/1 
Recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych  Tak/5 

Recenzowanie publikacji w czasopismach międzynarodowych i 
krajowych 

Tak/7 

 
Przedstawiony powyżej dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny Pani dr inż. Magdaleny 
Ziąbki spełnia wymagania zawarte w odpowiednim rozporządzeniu MNiSzW z dnia 1 września 
2011 roku. 
 
 
4. Wniosek końcowy 

Dr inż. Magdalena Ziąbka znacząco powiększyła dorobek naukowy, dydaktyczny i 
organizacyjny po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, prowadziła aktywną działalność 
naukowo-badawczą głównie w obszarze biomateriałów implantacyjnych. Wniosła istotny 
wkład do dyscypliny Inżynieria materiałowa w obszarze biomateriałów, a w szczególności 
materiałów kompozytowych o właściwościach bakteriobójczych na implanty laryngologiczne. 
Do najważniejszych osiągnięć Habilitantki można zaliczyć:  

• opracowanie szeregu materiałów kompozytowych o osnowie polimerowej i 
napełniaczu w postaci nanocząstek srebra, charakteryzujących się biostabilnością, 
biozgodnością oraz właściwościami bakteriobójczymi,  

• opracowanie konstrukcji i metody wytwarzania implantu ucha środkowego z 
opracowanych kompozytów, który w pierwszych badaniach klinicznych spełnia swoją 
funkcje – poprawia słyszenie u pacjentów. 

Habilitantka posiada dorobek naukowy, dydaktyczny i organizacyjny, który spełnia wymagania 
określone w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Ustawa o Stopniach Naukowych i Tytule Naukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki z dnia 14.03. 2003 r.- Dz. U. RP z 16 04. 2003 roku) dla uzyskania stopnia 
doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria materiałowa, w związku z 
czym wnioskuję do Rady Dyscypliny Inżynieria Materiałowa, Akademii Górniczo-Hutniczej, o 
nadanie dr inż. Magdalenie Ziąbce stopnia doktora habilitowanego. 
 
 

         
        Wojciech Święszkowski 


