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  Warszawa, 24.09.2020 

 

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktyczno-

organizatorskiego oraz współpracy międzynarodowej  

dr inż. Emilii Klimaszewskiej, Kandydatki ubiegającej się o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 

(obecnie nauk społecznych) w zakresie dyscypliny towaroznawstwo 

(obecnie nauki o zarządzaniu i jakości). 

 

Dr inż. Emilia Klimaszewska ukończyła studia na Wydziale Materiałoznawstwa i 

Technologii Obuwia Politechniki Radomskiej im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu, 

uzyskując w roku 2006 tytuł zawodowy magistra inżyniera technologii chemicznej w 

zakresie technologii kosmetyków i produktów chemii gospodarczej na podstawie 

pracy pt.: ”Wykorzystywanie trimetyloglicyny  (Betaine) pochodzenia naturalnego jako 

składnika żeli pod prysznic”. W tym samym roku ukończyła Fakultatywne Studium 

Pedagogiczne na Politechnice Radomskiej (Wydział Nauczycielski). Rok później 

zaliczyła seminarium pedagogiczne na Politechnice Warszawskiej przygotowujące do 

prowadzenia zajęć dydaktycznych na szczeblu akademickim. 

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa uzyskała 

w roku 2012 na Wydziale Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Poznaniu na podstawie rozprawy pt.: „Kształtowanie i ocena jakości preparatów do 

czyszczenia z udziałem surowców wtórnych”. Kandydatka posiada liczne certyfikaty 

potwierdzające Jej udział w szkoleniach, także w zakresie kosmetologii.  

W latach 2006-2014 pracowała w Katedrze Chemii Wydziału Materiałoznawstwa, 

Technologii i Wzornictwa Politechniki Radomskiej, głównie w ramach umów o dzieło 

przy realizacji różnych programów badawczych. Od roku 2014 do dziś jest adiunktem 

w  Katedrze Chemii Wydziału Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa 

Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w 

Radomiu (obecnie w Zakładzie Chemii Stosowanej i Towaroznawstwa 

Przemysłowego Katedry Chemii). 
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Ocena dorobku naukowo-badawczego. 

Według zestawienia na dzień 29.04.2019 r. dorobek naukowo-badawczy dr inż. Emilii 

Klimaszewskiej obejmuje: 

 

- 16 artykułów w czasopismach indeksowanych w bazie JCR (Impact Factor = 15.62,   

   pkt. MNiSW = 370), 

- 15 artykułów w czasopismach nie indeksowanych w bazie JCR (pkt. MNiSW = 124), 

- 15 rozdziałów w monografiach, 

- 2 artykuły popularno-naukowe. 

 

Uzupełnieniem dorobku są: 

- 6 recenzji artykułów, 

- 1 recenzja projektu badawczego, 

- 11 zgłoszeń patentowych, 

- 16 doniesień zjazdowych, 

- 5 patentów (150 pkt. wg. MNiSW), 

- 2 ekspertyzy/raporty z badań naukowych. 

Łącznie dorobek naukowy wynosi: IF = 15,62, pkt. MNiSW = 726. Według Web of 

Science liczba cytowani wynosi 23 (17 bez autocytowań), a indeks H = 2. W dniu 

21.01.2020 r. Kandydatka zwróciła się do Przewodniczącej Rady Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z prośbą o wyrażenie zgody 

na uzupełnienie dokumentacji habilitacyjnej o 5 dalszych przyznanych patentów na 

wynalazki oraz 3 publikacje naukowe (Łączny IF = 3.344, pkt. MNiSW = 80). 

Podsumowując dorobek naukowo-badawczy „w liczbach” uważam, że jest on 

znaczący i upoważnia Kandydatkę do starania się o uzyskanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego. Od strony merytorycznej zwraca uwagę fakt, że prowadzone 

przez Habilitantkę badania są spójne, konsekwentnie realizowane i często mają 

charakter interdyscyplinarny. 
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Ocena osiągnięcia naukowego zgłoszonego przez dr inż. Emilię Klimaszewską jako 

podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Jako osiągnięcie naukowe Kandydatka zgłosiła cykl 16 publikacji, w tym 5 prac 

posiadających IF (łącznie 3.974) oraz jeden współautorski patent. W 13 publikacjach 

jest Ona pierwszym autorem, co świadczy o Jej wiodącej roli w zaplanowaniu, 

wykonaniu oraz ocenie wyników badań. Publikacje te pochodzą głównie z lat 2016-

2019, a jedna z roku 2015. Mimo tak dużej liczby prac zgłoszonych jako osiągnięcie 

naukowe, stanowią one logiczny cykl wskazujący na wyraźne ukierunkowanie i 

konsekwencję Kandydatki w prowadzeniu badań naukowych. Bardzo pomocne i 

przejrzyste jest w tym względzie zgrupowanie publikacji w kilku komplementarnych 

obszarach, które Kandydatka określiła następująco: 

1. Łagodne surfaktanty w kosmetykach myjących przeznaczonych dla skóry 

wrażliwej. 

2. Hydrolizaty protein w kosmetykach myjących dla skóry wrażliwej. 

3. Polimery w płynach do kąpieli dla dzieci. 

4.  Substancje hydrofobowe w kosmetykach przeznaczonych do mycia i 

pielęgnacji skóry wrażliwej. 

Wymienione obszary badań są niezwykle ważne dla współczesnej medycyny, przede 

wszystkim dla dermatologii, alergologii i kosmetologii. Od wielu lat obserwuje się na 

świecie narastający problem występowania przypadków skóry wrażliwej na 

różnorodne czynniki zewnętrzne: fizyczne, chemiczne i biologiczne. Dotyczy to nie 

tylko pacjentów z takimi schorzeniami jak np. atopowe zapalenie skóry skórny 

wyprysk kontaktowy, tzw. dermatozami autozapalnymi (np. łuszczyca), ale także 

osób w populacji ogólnej. Problem skóry wrażliwej staje się zjawiskiem niemal 

powszechnym, co skutkuje istotnymi kosztami natury społecznej i ekonomicznej. 

Często prowadzi do utraty możliwości lub dużego ograniczenia aktywności 

zawodowej  (tzw. choroby zawodowe). Dlatego też uważam, że badania dr inż. Emilii 

Klimaszewskiej są ważne nie tylko ze względów poznawczych ale przede wszystkim 

praktycznych. 

W wyniku przeprowadzonych, dobrze zaplanowanych i kompleksowych, badań 

Kandydatka wykazała, że istnieje możliwość opracowania innowacyjnych 

kosmetyków do pielęgnacji „skóry wrażliwej” , zachowując przy tym odpowiednie 
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cechy jakościowe. Zaproponowała autorskie, konkretne i innowacyjne receptury 

kosmetyków myjących i pielęgnujących skórę wrażliwą, wykazując zasadność w 

doborze ich składu i technologii wytwarzania w oparciu o badania doświadczalne, 

aplikacyjne i towaroznawcze. Ponadto wytworzyła prototypy tego typu kosmetyków. 

Kosmetyki te charakteryzują się dużym bezpieczeństwem przy zachowaniu 

skuteczności i odpowiedniego poziomu użyteczności. Zaproponowane przez dr inż. 

Emilię Klimaszewską rozwiązania recepturowe mają wiele innych korzyści 

technologicznych i ekonomicznych, takich jak np.: 

- możliwość wykorzystania biodegradowalnych składników pochodzących z odpadów 

z przetwórstwa rybnego oraz różnych surowców naturalnych pochodzenia roślinnego 

(ekstrakty z nasion i inne odpady z przetwórstwa owocowo-warzywnego), 

- możliwość zastosowania innowacyjnych amfoterycznych związków powierzchniowo 

czynnych, 

- ograniczenie kosztów procesu produkcji i transportu preparatów kosmetycznych, 

zmniejszenie ceny produktów kosmetycznych używanych do pielęgnacji tzw. skóry 

wrażliwej. 

Ocena działalności dydaktyczno-organizacyjnej oraz współpracy międzynarodowej.   

Dr inż. Emilia Klimaszewska jest bardzo zaangażowana w różnorodne formy 

aktywności dydaktycznej. Prowadziła wykłady, ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne dla 

studentów na kierunkach Technologia Chemiczna, Towaroznawstwo oraz 

Kosmetologia w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym w Radomiu oraz na 

kierunku Kosmetologia na Wydziale Nauki o Zdrowiu w Wyższej Szkole Nauk 

Społecznych i Technicznych w Radomiu. 

Habilitantka była promotorem naukowym 47 prac dyplomowych (w tym 10 prac 

magisterskich) oraz recenzentem 36 prac dyplomowych z zakresu kosmetologii, 

technologii chemicznej oraz zdrowia publicznego. Główna tematyka tych prac 

dotyczyła zagadnień opracowania nowych receptur kosmetyków, produktów 

farmaceutycznych i chemii gospodarcze, jak również oceny i kształtowania ich 

jakości. Była opiekunem pomocniczym w jednym przewodzie doktorskim. Wygłosiła 

kilkanaście wykładów w ramach programu Socrates-Erasmus. Brała czynny udział w 

opracowaniu licznych instrukcji laboratoryjnych.  
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Zwraca uwagę także duża aktywność organizacyjna Kandydatki i udział w projektach 

badawczych. Brała czynny udział w 20 projektach, w tym finansowanych ze środków 

uczelnianych, zewnętrznych krajowych (MNiSW, NCBiR) i zagranicznych. Była 

wykonawcą w międzynarodowym projekcie realizowanym we współpracy z Chińskim 

Badawczym Instytutem Przemysłu Gospodarstwa Domowego w Taiyuan, w projekcie 

w ramach Programu Badań Stosowanych oraz w dwóch innych projektach w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i w projekcie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (projekty współfinansowane z 

Europejskiego Funduszu Społecznego).  

Na podkreślenie zasługuje także zaangażowanie dr inż. Emilii Klimaszewskiej w 

działalność popularyzującą naukę, np. prezentacje naukowo-edukacyjne 

organizowane w ramach Akademii Młodego Towaroznawcy, Radomskiego Pikniku 

Naukowego, programu „Innowator Mazowsza”, „Otwartych Laboratoriów” dla uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych; promocja osiągnięć naukowych Katedry Chemii i inne. 

Habilitantka jest członkiem Polskiego Towarzystwa Towaroznawczego i Polskiego 

Towarzystwa Tribologicznego. Była członkiem Komitetów Organizacyjnych trzech 

konferencji/sympozjów towarzystw naukowych. Jest także członkiem Komitetu  

Redakcyjnego Kwartalnika Polish Journal of Commodity Science (Towaroznawcze 

Problemy Jakości).  

Dr inż. Emilia Klimaszewska otrzymała kilkanaście międzynarodowych i krajowych 

(zarówno indywidulanych jak i zespołowych) wyróżnień i medali za działalność 

naukową, m.in. złoty medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich oraz na 

wystawie INEA w Norymberdze. Ponadto została laureatką Złotej Dziesiątki Kobiet 

Sukcesu Mazowsza oraz konkursu Innowatora Mazowsza w kategorii „Innowacyjny 

Młody Naukowiec”. Wskazuję to, że Kandydatka jest rozpoznawana i wysoko 

ceniona w środowisku naukowym. 

Podsumowanie recenzji. 

Dorobek naukowy  dr inż. Emilii Klimaszewskiej należy uznać za znaczący. 

Konsekwentnie realizowane na przestrzeni lat badania doprowadziły do uzyskania 

oryginalnych wyników o znaczeniu poznawczym oraz do opracowania innowacyjnych 

rozwiązań o dużym znaczeniu praktycznym. Wyniki tych badań stanowią istotny 

wkład w rozwój dyscypliny towaroznawstwo (obecnie nauki o zarzadzaniu i jakości). 
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Wkład ten, wynikający ze zgłoszonego osiągnięcia naukowego,  polega zwłaszcza na 

wykazaniu przez Habilitantkę możliwości wykorzystania w kosmetykach stosowanych 

do pielęgnacji tzw. skóry wrażliwej różnych innowacyjnych składników przy 

zachowaniu odpowiedniego poziomu użyteczności produktów oraz na opracowaniu 

kryteriów oceny jakości i bezpieczeństwa kosmetyków przeznaczonych dla dzieci. 

Zgłoszone przez dr inż. Emilię Klimaszewską publikacje stanowiące osiągniecie 

naukowe  mogą być podstawą do ubiegania się o nadanie stopnia naukowego 

doktora habilitowanego, zgodnie z art. 16, ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 

roku o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. Kryteria 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego spełnia także pozostały 

dorobek naukowy i dydaktyczno-organizacyjny Habilitantki, w szczególności 

osiągnięty po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. Popieram wniosek dr inż. Emilii 

Klimaszewskiej o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych 

(obecnie nauk społecznych) w zakresie dyscypliny towaroznawstwo (obecnie nauki o 

zarządzaniu i jakości). 

 

 

Prof. dr hab. n. med. Sławomir Majewski 




