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Załącznik 1 

Uzasadnienie uchwały 

Komisji Habilitacyjnej powołanej Uchwałą Nr 8 – 2020/2021 Rady Dyscypliny nauki leśne 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 2 grudnia 2020 roku  

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Srdana Kerena w dziedzinie 

nauki rolnicze, w dyscyplinie nauki leśne.  

Przedmiotem oceny, stanowiącej podstawę do sformułowania uchwały, było osiągnięcie 

naukowe, ogólny dorobek naukowy oraz dydaktyczny i organizacyjny Kandydata   

pod kątem zgodności z warunkami określonymi w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). 

Ocena wkładu dr inż. Srdana Kerena w rozwój dyscypliny naukowej 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Osiągnięcie naukowe dr inż. Srdana Kerena, zgodnie z art. 219 ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.) 

stanowi cykl powiązanych tematycznie publikacji zatytułowany „Cechy strukturalne 

drzewostanów o charakterze pierwotnym budowanych przez buka, jodłę i świerk  

w środkowej części Gór Dynarskich”. Cykl publikacji, o których mowa obejmuje pięć 

współautorskich artykułów [1-5] 1 , w czterech z nich Habilitant jest głównym autorem,  

a w jednym jedynym autorem. Artykuły zostały opublikowane w latach 2017-2020. 

Wszystkie publikacje ukazały się w czasopismach anglojęzycznych, cztery w Forests jedna  

w Forest Ecology and Management. Sumaryczny Impact Factor prac wynosi 11,843  

(wg bazy JRC, zgodnie z rokiem publikacji). Łączna liczba punktów według listy MNiSW 

oraz roku opublikowania to 305.  

 
1 1. Keren S., Diaci J., Motta R., Govedar Z., 2017. Stand structural complexity of mixed old-growth and 

adjacent selection forests in the Dinaric Mountains of Bosnia and Herzegovina. Forest Ecology and Management 

400:  541-531 .  

2. Keren S., Diaci J., 2018. Comparing the Quantity and Structure of Deadwood in Selection Managed and  

Old-Growth Forests in South-East Europe. Forests  9  (2): 16-1 .  

3. Keren S., Medarevic M., Obradovic S., Zlokapa B., 2018. Five Decades of Structural and Compositional 

Changes in Managed and Unmanaged Montane Stands: A Case Study from South-East Europe. Forests 9 (8): 

1-19. 

4. Keren S., Svoboda M., Janda P., Nagel T.A., 2020. Relationships between Structural Indices  

and Conventional Stand Attributes in an Old-Growth Forest in Southeast Europe. Forests 11 (1): 1-13. 

5. Keren S., 2020. Modeling Tree Species Count Data in the Understory and Canopy Layer of Two Mixed  

Old-Growth Forests in the Dinaric Region. Forests 11 (5): 1-11. 
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Prof.  dr hab. Stanisław Miścicki formułuje w recenzji, iż na podstawie deklaracji 

opisujących zakres prac włożonych przez współautorów w pozostałych artykułach, może 

oszacować, że ogólny wkład pracy dr inż. Srdana Kerena do powstania tych artykułów 

wynosił 75−80%. Dr hab. Janusz Szmyt stwierdza, że w artykułach wieloautorskich wkład 

Habilitanta był znaczny, jednakże w oświadczeniach współautorów brak jest jednoznacznego 

wskazania udziałów procentowych poszczególnych autorów (poza jedną publikacją).  

Dr hab. Rafał Paluch wskazuje, iż zgodnie z deklaracjami współautorów we wszystkich 

publikacjach Habilitant był autorem pierwszym (wiodącym) lub/i o znacznym udziale prac 

włożonych w ich tworzenie. Podkreśla, że cztery publikacje są wieloautorskie  

(do 3 współautorów), jedna jest publikacją samodzielną, co obecnie rzadko się zdarza i jego 

zdaniem, zasługuje na pochwałę i zaznaczenie. Świadczy to zarówno o umiejętności pracy 

zespołowej jak i samodzielnej. Dr hab. Kazimierz Sporek podsumowuje w recenzji, iż jedna 

praca jest samodzielnym dziełem Habilitanta, natomiast cztery pozostałe opracowane 

zespołowo z tym, że autorem wiodącym jest Habilitant. 

Tytuł osiągnięcia „Cechy strukturalne drzewostanów o charakterze pierwotnym 

budowanych przez buka, jodłę i świerk w środkowej części Gór Dynarskich” – w opinii  

prof.  dr hab. Stanisława Miścickiego dobrze oddaje przedmiot i zakres przeprowadzonych 

badań. Ich konstrukcja w niektórych aspektach przypomina tradycyjne, leśne badania 

dotyczące studiów nad wybranym obiektem. Różnicą w stosunku do starszych rozwiązań jest 

to, że badania dr inż. Srdana Kerena miały – w niektórych częściach – charakter 

porównawczy. Ponadto wykorzystane zostały analizy statystyczne i zaawansowane 

rozwiązania metodyczne. Wydaje się, że główną koncepcją pracy (osiągnięcia) było 

wykonanie porównania lasów naturalnych, mało przekształconych w przeszłości (lub nawet 

bez śladu przekształcenia i informacji o takich zdarzeniach) – nazywanych pierwotnymi –  

z lasami zagospodarowanymi przerębowo. W jednym przypadku (praca nr 3) ta koncepcja 

została poszerzona przez dodanie trzeciego rodzaju obiektu – lasu, w którym stosowano tylko 

cięcia sanitarne, a i to nie w pełnym zakresie (pozostawiano niewielką część martwych 

drzew).  

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki stwierdza, iż w artykułach przedstawionych przez 

dr inż. Srdana Kerena jako osiągnięcie niewiele jest usterek. Wskazuje, iż problematyczne 

było wykorzystanie metody liczenia osobników na poletkach próbnych i wykorzystanie 

wyników do analizy typów rozkładu, a dalej określenia schematów rozmieszczenia 

przestrzennego drzew (art. nr 5), jednak zauważa, że dr inż. Srdan Keren wyraźnie podkreślił, 
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iż wie o tym fakcie, więc nie można traktować zastosowanego rozwiązania jako błędne,  

a uzyskane wyniki mogą być traktowane jako rozpoznanie zjawiska. Wskazana przez  

prof. dr hab. Stanisława Miścickiego w dalszej kolejności druga usterka dotyczy obliczeń 

związanych z leżącym martwymi drzewami (art. 2), jednak wedle jego intuicyjnej oceny nie 

miała dużego wpływu na relacje ilościowe dotyczące badanych cech, stąd zapewne nie 

wpłynęła na interpretację wyników. 

W zakresie znaczenia pracy prof. dr hab. Stanisław Miścicki formułuje, że 

osiągnięcie dr inż. Srdana Kerena ma charakter badań leśnych interdyscyplinarnych, 

obejmujących zagadnienia sozologii, ekologii lasu, hodowli lasu, urządzania lasu. Dotyczyły 

one studiów nad drzewostanami naturalnymi i zagospodarowanymi (przerębowymi) 

złożonym z jodły, świerka i buka. Takie drzewostany występują w środkowej Europie  

w terenach górskich, niekiedy też wyżynnych. W Polsce są także obecne, a po spełnieniu 

pewnych warunków (np. ograniczeniu uszkodzeń przez ssaki kopytne) mogłyby być częstsze. 

Jednak lasów takich samych, jak wykorzystane w badaniach dr inż. Srdana Kerena, w Polsce 

nie ma. Te występujące w Górach Dynarskich odznaczają się większą zasobnością, większym 

zagęszczeniem drzew, większymi osiąganymi wymiarami drzew. W następstwie tego 

możliwe jest w tamtym terenie uzyskanie większej miąższości martwych drzew i liczby 

takich drzew o dużej grubości. Różnice w stosunku do drzewostanów rosnących w Polsce 

wynikają z warunków geologicznych i klimatycznych (m.in. wyraźnie większa suma 

opadów). Przedstawione wyżej fakty nie oznaczają jednak, że osiągnięcie dr inż. Srdana 

Kerena nie ma znaczenia dla poznawania, ochrony i gospodarowania w lasach w Polsce. 

Znaczenie osiągnięcia w skali międzynarodowej zdaniem prof. dr hab. Stanisława 

Miścickiego dotyczy metod badania lasów naturalnych. W tym aspekcie może być to 

traktowane jako rozwinięcie prac Leibundguta i Zukrigla. Poszerzeniem dokonanym przez  

dr inż. Srdana Kerena było włączenie trudnego zagadnienia porównania lasów naturalnych  

z zagospodarowanymi. 

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki wskazuje także, że wyniki badań dr inż. Srdana 

Kerena, mogą być wykorzystane jako odniesienie we współczesnych koncepcjach 

przekształcania lasów w Europie. Te koncepcje dotyczą m.in. docelowego udziału lasów 

wyłączonych z użytkowania, miąższości i struktury martwych drzew. Proponowane są (może 

tylko roboczo) pewne normy, które miałyby być spełnione. Studia, takie jak przeprowadził  

dr inż. Srdan Keren wskazują, gdzie i w jakich warunkach las może spełniać nakreślane 

wymagania. W przypadku Gór Dynarskich byłyby to drzewostany bardzo zasobne,  

z „ciągłym pokryciem” (złożone z gatunków cieniowytrzymałych), z dużą ilością martwych 
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drzew, bogate strukturalnie. Jednak przeniesienie takich „norm” do wielu innych lasów  

w Europie byłoby zabiegiem niewłaściwym. Stąd wyniki badań dr inż. Srdana Kerena mogą 

być wykorzystane do korygowania oczekiwań i przewidywania realności niektórych 

koncepcji prowadzenia lasów w Europie.  

W podsumowaniu prof. dr hab. Stanisław Miścicki stwierdza, że Habilitant wykonał 

osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki leśne, określany 

nie tylko w skali Polski, ale i w skali międzynarodowej. 

Dr hab. Kazimierz Sporek podkreśla, iż zebrany obszerny a zarazem różnorodny 

materiał empiryczny stanowił bazę danych do opracowań statystycznych, które nie budzą 

zastrzeżeń, a ich zastosowanie świadczy o dobrej znajomości procedur obliczeniowych 

Habilitanta. Głównym celem przedstawionych prac jest porównanie wybranych cech 

strukturalnych lasów o charakterze pierwotnym niepodlegających planowej gospodarce leśnej 

z lasami gospodarczymi o przerębowym sposobie zagospodarowania. Wspólnym 

mianownikiem obu ekosystemów jest skład gatunkowy drzewostanów. Badane drzewostany 

scharakteryzowano przede wszystkim pod względem rozkładu pierśnic żywych drzew, 

drewna martwego, faz rozwoju i przestrzennego rozmieszczenia gatunków drzew.  

W badaniach przyjęto szereg wskaźników, między innymi cechy klimatyczne, ukształtowanie 

terenu ze szczególnym uwzględnieniem sposobu powstania drzewostanów − sukcesja 

naturalna. 

Osiągnięcie naukowe Kandydata zdaniem dr hab. Kazimierza Sporka w ujęciu 

syntetycznym dotyczy analizy danych taksacyjnych drzewostanów związanych z urządzaniem 

lasu w następujących obszarach badawczych: 

▪ porównanie struktury drzewostanów pierwotnych rozwijających się bez ingerencji 

człowieka ze strukturą drzewostanów objętych gospodarką leśną; 

▪ wpływ zabiegów pielęgnacyjnych na stadia rozwojowe Piceo-Abietis-Fagetum; 

▪ struktura miąższości drzew żywych a struktura miąższości wydzielającego się 

posuszu; 

▪ struktura drzewostanów bukowo-jodłowo-świerkowych z uwzględnieniem formy 

ochrony ścisłej, częściowej czy w pełni użytkowanej; 

▪ wpływ pozyskania drzew dominujących na strukturę drzewostanów  

z uwzględnieniem zagęszczenia, składu gatunkowego, formy zmieszania; 

▪ zależności między wskaźnikami strukturalnymi drzewostanu (drzewostanów) oraz 

wskaźnikami różnorodności gatunkowej. 
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Poznanie ekosystemów leśnych o charakterze pierwotnym, a zwłaszcza procesów 

samoregulacji i ich wykorzystanie w lasach zagospodarowanych jest podstawą doskonalenia 

naturalnego kierunku hodowli lasu. Badania te opierają się na poznaniu budowy, dynamiki, 

struktury drzewostanów oraz stadiów i faz rozwojowych. Habilitant swoim dorobkiem 

wpisuje się w tę problematykę dostarczając empirycznych danych dla lasów położonych  

w centralnej części Gór Dynarskich w Bośni i Hercegowinie oraz Serbii, które nie były 

dotychczas przedmiotem tak rozległych badań. Podsumowując osiągnięcie naukowe - cykl 

publikacji, dr hab. Kazimierz Sporek stwierdza, że jest to poprawnie zrealizowany wymóg 

przedstawienia tematycznie spójnego, logicznego w czasie zbioru prac, prezentujących 

kolejno po sobie, ściśle powiązanych wyników badań naukowych. Wyniki badań wnoszą 

istotny wkład w rozwój dyscypliny nauki leśne.  

Dr hab. Rafał Paluch podkreśla, iż ważnym wnioskiem, wynikającym 

z przeprowadzonych badań Habilitanta jest stwierdzenie, że zagęszczenie drzew najgrubszych 

o pierśnicy ponad 50 cm, a zwłaszcza ponad 80 cm, było istotnie większe  

w drzewostanach o charakterze pierwotnym niż w lasach zagospodarowanych tradycyjną dla 

regionu formą rębni przerębowej. Rozkłady pierśnic i przestrzenny wzorzec występowania 

buka wskazywały na równowagę demograficzną, która przejawiała się losowym lub 

regularnym typem rozmieszczenia przestrzennego oraz odwrotnie sigmoidalnym typem 

rozkładu pierśnic. Cechy te wykazywała populacja buka w badanych rezerwatach na terenie 

Bośni i Hercegowiny. Odmienny wzorzec dynamiki tego gatunku stwierdzono natomiast na 

obszarze Parku Narodowego Tara w zachodniej Serbii. Jodła i świerk cechowały się brakiem 

równowagi demograficznej, o czym świadczył jednomodalny rozkład pierśnic tych gatunków 

przy losowym typie ich rozmieszczenia. W jednym z analizowanych rezerwatów  

w zachodniej Serbii, w okresie 50 lat badań nastąpiły istotne zmiany struktury pierśnic 

drzewostanów, wskazujące na większą stabilność demograficzną jodły i świerka. 

Zdaniem dr hab. Rafała Palucha Habilitant w wielu publikacjach podejmuje 

polemikę z klasyczną teorią cyklu rozwojowego lasu pierwotnego zawartą m. in. 

opracowaniach wybitnych naukowców Leibundguta, (1993) i Korpela, (1995), zakładającą 

niewielki udział płatów reprezentujących fazę przerębową. W niektórych analizowanych 

obiektach (przy zastosowaniu przestrzennej skali analizy o powierzchni 450 m2) udział 

płatów fazy przerębowej wahał się w bowiem przedziale od 15% do 37,5%. Ponadto, 

analizowane indeksy struktury potwierdziły bardzo duże zróżnicowanie wymiarów  

i gatunków drzew w skali sąsiadujących drzew, podobnie jak w innych drzewostanach  
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o charakterze pierwotnym budowanych przez buk, jodłę i świerk w innych regionach (Paluch 

i in., 2015; Král i in.., 2016; Zenner i Peck, 2018). 

Dr hab. Rafał Paluch formułuje, iż Habilitant wykazał również, że bardzo małe 

ekologicznie powierzchnie wielkości od 2 do 15 arów cechują się zbliżonym zróżnicowaniem 

pierśnic i formą zmieszania gatunków drzew. Zwiększenie powierzchni poletek istotnie 

wpływało na zróżnicowanie gatunkowe wyrażone wskaźnikiem Shannona. Miąższości drzew 

martwych były natomiast istotnie większe w lasach pierwotnych. Autor cyklu publikacji 

stwierdził, że w środkowej części Gór Dynarskich miąższość martwych drzew w badanych 

drzewostanach gospodarczych była większa od wartości podawanych z innych rejonów 

Europy. Dalsze jej zwiększenie w celu nadania drzewostanom zagospodarowanym bardziej 

naturalnego charakteru, może być trudniejsze niż utrzymanie właściwej struktury pierśnic 

drzewostanu. Podsumowując, dr hab. Rafał Paluch stwierdza, że przedstawione prace 

stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej w zakresie nauk leśnych. 

Dr hab. Janusz Szmyt podkreśla, że dr inż. Srdan Keren skupił się na bardzo ważnej 

cesze drzewostanu jaką jest struktura a także jej dynamika. Takich badań jest stosunkowo 

niewiele, jednakże w ostatnich latach takich badań wyraźnie przybywa. Dzięki badaniom 

prowadzonym w różnych typach lasów (lasy pierwotne i lasy zagospodarowane) prace te 

mogą dostarczyć bardzo istotnej wiedzy na temat różnic między tymi skrajnymi typami lasu 

oraz informacji dotyczących wpływu zagospodarowania lasów na kształtowanie się 

zróżnicowania strukturalnego drzewostanu i potencjalnie na kształtowanie się różnorodności 

biologicznej w tych lasach.   

Problematyka związana ze zróżnicowaniem strukturalnym drzewostanów jest wciąż 

aktualna w literaturze przedmiotu, a badania nad lasami pierwotnymi w kontekście ich 

struktury znajdują szczególne zainteresowanie naukowców. Wynika to z panującej od lat 

opinii, że lasy pierwotne winny stanowić swoistą referencję w stosunku do lasów 

zagospodarowanych. Weryfikować jakąkolwiek opinię mogą tylko rzetelnie przeprowadzone 

badania i to na ich podstawie można dopiero wyciągać wartościowe wnioski, w tym także 

wnioski o charakterze praktycznym. Badania prowadzone przez dr inż. Srdana Kerena, jak 

stwierdza dr hab. Janusz Szmyt, są doskonałym przykładem takich prac. Pod tym względem 

osiągnięcie naukowe dr inż. Srdana Kerena doskonale zatem wpisuje się w najnowszy trend 

badań nad rozwojem lasów pierwotnych w kontekście wykorzystania ich wyników  

w racjonalizacji współczesnej gospodarki leśnej. Fakt zawężenia badań do praktycznie 

jednego regionu (Góry Dynarskie) nie umniejsza ich wartości poznawczej, 
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tak z punktu widzenia naukowego jak i praktycznego. Udział lasów pierwotnych w lasach 

europejskich jest minimalny, stąd też badania w nich prowadzone wykazują znaczny 

potencjał naukowo-praktyczny. Wyniki i wnioski wynikające z tych badań będą mogły być 

np. uwzględniane w opracowaniu nowych sposobów zagospodarowania lasów gospodarczych 

lub też modyfikacji istniejących współcześnie metod gospodarowania w lasach. Ma to 

szczególne znaczenie w kontekście leśnictwa wielofunkcyjnego, czy też leśnictwa jak 

najbardziej zbliżonego do natury.  

Przy ocenie osiągnięcia naukowego dr hab. Janusz Szmyt stwierdza jednak dość 

ogólne podejście Habilitanta w opisie wyników badań, które składają się w jedną całość, tj. 

stanowią osiągnięcie naukowe. W autoreferacie dr inż. Srdan Keren dość ogólnie wskazuje 

jedynie na cel badań jak i lakonicznie opisuje wyniki czy wnioski z nich płynące. Lektura 

poszczególnych publikacji składających się na oceniane osiągnięcie naukowe dostarcza 

znacznie pełniejszego obrazu wartości przeprowadzonych badań, zatem można je było 

wyeksponować w znacznie lepszy sposób w autoreferacie. 

Podsumowując, po wnikliwej ocenie osiągnięcia naukowego dr hab. Janusz Szmyt 

stwierdza, że wszystkie prace cząstkowe stanowiące to osiągnięcie tworzą monotematyczny 

cykl publikacji, a osiągnięcie naukowe jest oryginalną pracą twórczą o dużej wartości 

naukowej i jednocześnie pewnym potencjale praktycznym.  Tym samym, dr hab. Janusz 

Szmyt uważa, że oceniane osiągnięcie naukowe spełnia wymagania zarówno formalne jak  

i merytoryczne stawiane pracom habilitacyjnym i może stanowić podstawę do ubiegania się  

o stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych dyscyplinie nauki 

leśne. 

 

Ocena aktywności naukowej 

Dorobek naukowy dr inż. Srdana Kerena to 12 opublikowanych prac  

w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports – w tym jedna przed 

doktoratem, a z pozostałych 11 pięć stanowi cykl tematyczny będący osiągnięciem do 

ubiegania się o stopień doktora habilitowanego. W sześciu pracach Habilitant był głównym 

autorem. Opublikował dziewięć prac w czasopismach spoza wskazanej wyżej bazy, w tym 

osiem przed doktoratem i jedną po doktoracie (w trzech był głównym autorem). Łącznie 

opublikował 21 prac, spośród których w dziewięciu był głównym autorem.  

Do najważniejszych periodyków, w których ukazały się artykuły dr inż. Srdana Kerena, 
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należą: Forest Ecology and Management, Forests, Plant Biosystems, International Forestry 

Review, Sustainability, Forestry.  

Sumaryczny IF za publikacje wchodzące w skład cyklu tematycznego, będącego 

podstawą ubiegania się dr inż. Srdana Kerena o stopnień doktora habilitowanego, wyniósł 

11,843 a liczba punktów MNiSW to 305, w tym 200 punktów za publikacje z roku 2020.  

Wskaźnik IF za publikacje niewchodzące w skład cyklu, a uzyskane po obronie pracy 

doktorskiej, wyniósł 14,245 (320 punktów MNiSW). Wskaźnik IF za publikację przed 

doktoratem wyniósł 1,449 (30 punktów MNiSW). Sumaryczny IF wszystkich publikacji 

wyniósł 27,537 (655 punktów MNiSW). Prace były cytowane 116 razy (94 przez innych 

autorów). Indeks Hirscha (według stanu w dniu 10 lipca 2020 roku) Habilitanta wyniósł 6.  

Innymi formami aktywności naukowej i zawodowej dr inż. Srdana Kerena były: 

wygłoszenie referatów na międzynarodowych konferencjach (6), współudział w organizacji 

konferencji naukowych międzynarodowych (2), udział w projektach badawczych 

finansowanych na podstawie konkursów (5), udział w realizacji innych projektów naukowych 

(4), udział w programach europejskich (3), członkostwo w komitetach redakcyjnych (2), 

wykonywanie recenzji artykułów naukowych (15), współudział w wykonaniu ekspertyz (1). 

W ramach przygotowań i doskonalenia pracy naukowej i dydaktycznej kandydat odbył sześć 

staży w: Słowenii, Słowacji, Niemczech, Czarnogórze, Macedonii Północnej, USA.  

Prof. dr hab. Stanisław Miścicki podsumowuje, iż przedstawione dane 

naukometryczne wskazują na bardzo dobre osiągnięcia dr inż. Srdana Kerena. Przemawiają za 

tym: znaczy sumaryczny IF i liczby punktów MNiSW uzyskane za publikacje, dość duża 

wartość indeksu Hirscha, publikowanie w czasopismach o dużym znaczeniu lub znaczeniu 

światowym, ożywienie publikacyjne po uzyskaniu stopnia doktora, relatywnie częste 

występowanie jako główny autor publikacji.  

Dr hab. Kazimierz Sporek stwierdza, że dorobek naukowy Habilitanta pod 

względem liczby publikacji nie jest imponujący, zważywszy na fakt, że prawie wszystkie 

publikacje z wyjątkiem jednej są współautorskie. Z 5 publikacji stanowiących zwarty cykl 

tematyczny 3 pozycje mają 3 współautorów, 1 publikacja jednego współautora  

i 1 samodzielna. Należy jednak podkreślić, że w tych publikacjach Habilitant jest pierwszym 

autorem.  Inaczej rzecz się przedstawia w pozostałych 7 wieloautorskich publikacjach. 

Trudno jednoznacznie przypisać rolę jaką Habilitant pełnił w tych badaniach. Zważywszy na 

fakt, że w 50 % tych publikacji liczba autorów wynosi od 18 do 57. Zwraca uwagę na ten 

fakt, ponieważ sugerowanie się tylko sumarycznym wskaźnikiem punktów, czy Impact 
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Factorem jest niezasadne i może być mylące przy przeprowadzeniu oceny. Przykładowo 

Habilitant najwięcej punktów, bo aż 140 otrzymał właśnie za multiautorską publikację. 

Należy jednak zaznaczyć, że tak duża liczba autorów wynika z międzynarodowego zakresu 

badań. 

Dr hab. Kazimierz Sporek wskazuje, iż tematyka badań jest zbliżona do cyklu 

publikacji wskazanych jako osiągnięcie naukowe. Główne nurty dotyczyły: struktury  

i dynamiki zmienności w czasie lasów mieszanych bukowo-jodłowo-świerkowych; analizy 

wpływu naturalnych czynników abiotycznych i biotycznych na kształtowanie się zbiorowisk 

leśnych w paśmie gór Dynarskich, jako ekosystemów o mniej intensywnej eksploatacji 

gospodarczej natomiast dwie publikacje wyraźnie wykazują międzynarodowy charakter 

analiz studyjnych.  

Podsumowując, opinia dr hab. Kazimierza Sporka o aktywności naukowej 

Habilitanta jest pozytywna. Wyłączenie pięciu bardzo dobrze punktowanych publikacji  

z całości dorobku naukowego jako osiągnięcie naukowe, uszczupliło zestaw prac 

stanowiących podstawę do oceny aktywności naukowej. Nie znaczy to, że ta druga grupa to 

publikacje gorszej jakości. Wnoszą one nowe wartości do rozwoju dyscypliny leśnictwo, ale 

są to artykuły, w których Habilitant jest jednym z wielu wykonawców bez wiodącej roli w ich 

powstaniu. Należy jednak podkreślić, że opracowania te zawierają cenne dane dla nauki  

i praktyki leśnej, chociaż autorzy niezbyt wyraźnie to akcentowali. Aktywność naukową  

dr inż. Srdana Kerena dr hab. Kazimierz Sporek uważa za spełniającą stawiane wymogi 

ustawowe. 

Dr hab. Rafał Paluch stwierdza, iż zainteresowania badawcze Habilitanta są szerokie 

i obejmują wiele aspektów teoretycznych i praktycznych leśnictwa europejskiego, dotycząc, 

przede wszystkim, drzewostanów o charakterze pierwotnym oraz szerokiego poznawania  

i naśladowania, przynajmniej niektórych procesów naturalnych, w gospodarowaniu 

złożonymi, górskimi ekosystemami leśnymi z udziałem buka, jodły i świerka jako gatunków 

wiodących. Sumaryczny dorobek i rozwój naukowy Habilitanta zdaniem dr hab. Rafała 

Palucha jest znaczący. Już przed obroną doktoratu składał się z kilku, wieloautorskich 

publikacji opublikowanych w różnych czasopismach, w tym o znaczeniu lokalnym  

i ponadlokalnym, co świadczy o umiejętnościach publikacyjnych i dobrej współpracy  

z innymi badaczami. Publikacje naukowe poza cyklem tematycznym, opublikowane  

w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC), to: przed 

doktoratem jedna publikacja, a po doktoracie 6 publikacji, mających znaczny, sumaryczny IF. 
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Znaczna jest aktywność publikacyjna również w sferze publikacji naukowych poza cyklem 

tematycznym, opublikowanych w czasopismach niebędących w bazie Journal Citation 

Reports (JRC) − przed doktoratem to aż 8 publikacji, a jedna po doktoracie. 

  Rozwój naukowy Habilitanta jest znaczący, a intensywność i jakość publikacji 

sukcesywnie się zwiększa. Zaprezentowane publikacje są istotne i wskazują na bardzo dobry 

rozwój naukowy Habilitanta. Wygłosił on również kilka, wieloautorskich referatów na 

konferencjach międzynarodowych, które zdaniem dr hab. Rafała Palucha są bardzo 

wartościowym podsumowaniem wielu wyników prac naukowo-badawczych. 

Habilitant aktualnie bierze udział w projekcie „Innovative forest MAnagEment 

STrategies for a Resilient biOeconomy under climate change and disturbances”  

(I-MAESTRO) i zrealizował kilka projektów, w tym między innymi projekty finansowane ze 

środków Rządu Republiki Słowenii oraz Ministerstwa Nauki i Technologii Republiki 

Serbskiej w ramach projektu bilateralnego pomiędzy Wydziałem Leśnym Uniwersytetu  

w Banja Luce oraz Wydziałem Biotechnicznym Uniwersytetu w Lublanie.  

Dr hab. Rafał Paluch stwierdza zatem, iż Habilitant potrafi skutecznie zdobywać fundusze 

na badania naukowe i realizację swoich zainteresowań badawczych. Wykonywał bardzo wiele 

różnorodnych projektów o dużych walorach poznawczych i praktycznych, w tym między 

innymi uczestniczył w bardzo dużych, innowacyjnych projektach np. BIOSTRATEG i Leśne 

Gospodarstwa Węglowe, w których wykorzystywał swoją gruntowną i wszechstronną wiedzę 

i doświadczenie zdobyte we wcześniejszych projektach. 

Podsumowując aktywność publikacyjną Habilitanta dr hab. Rafał Paluch ocenia 

bardzo wysoko. Stanowi ona duży wkład w rozwój nauk leśnych. 

Dr hab. Janusz Szmyt podkreśla, iż dr inż. Srdan Keren opublikował w sumie 16 

artykułów naukowych, wykluczając prace wchodzące w osiągnięcie naukowe. Z 16 artykułów 

7 (44%) zostało opublikowanych w wysoko punktowanych czasopismach naukowych 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JRC) a 9 w czasopismach naukowych  

spoza wspomnianej bazy. Znaczna część prac to publikacje wieloautorskie. Spośród 

wspomnianych siedmiu publikacji, sześć zostało opublikowanych po uzyskaniu stopnia 

naukowego doktora, jedna − przed doktoratem, co świadczy o wyraźnym wzroście 

aktywności naukowej po doktoracie. Wszystkie artykuły w czasopismach z bazy JCR zostały 

opublikowane w latach 2014-2020. Oprócz cennych publikacji w wysoko-punktowanych 

czasopismach z bazy JRC Habilitant opublikował szereg artykułów w czasopismach spoza 

wspomnianej bazy – takich artykułów było 9, w tym większość (8) została opublikowana 
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przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora, a 1 po doktoracie. Biorąc powyższe pod 

uwagę, dr hab Janusz Szmyt stwierdza, że pod względem ilościowym dorobek naukowy  

dr inż. Srdana Kerena jest niezbyt duży, jednakże jakość publikacji wyrażona wskaźnikiem 

Impact Factor jest imponująca. Podkreślić wypada, że wszystkie te artykuły opublikowane 

zostały w języku angielskim. 

Dr hab. Janusz Szmyt wskazuje również aspekt prezentowania wyników badań 

Habilitanta na konferencjach naukowych o charakterze międzynarodowym. W trakcie swojej 

działalności naukowej Habilitant wygłosił 6 referatów na konferencjach, 3 przed uzyskaniem 

stopnia naukowego doktora i 3 po doktoracie (w Polsce, Republice Czeskiej, Rumuni, 

Szwajcarii, Ukrainie oraz w Słowenii). Wszystkie wygłaszane referaty były wieloautorskie. 

Świadczy to pozytywnie o aktywności Habilitanta w środowisku naukowym.  

O dużej aktywności naukowej Habilitanta świadczy także jego udział w różnego 

rodzaju projektach badawczych. Dr hab. Janusz Szmyt podkreśla, iż oprócz uczestnictwa 

projekcie badawczym I-MAESTRO dr inż. Srdan Keren brał czynny udział w 4 innych 

projektach realizowanych w Republice Serbskiej. We wszystkich był wykonawcą 

odpowiedzialnym przede wszystkim za analizę danych. Niestety Habilitant nie podał lat,  

w których realizowane były projekty badawcze. Jako wykonawca Habilitant brał udział  

w projektach badawczych zlecanych przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych  

(3 projekty) oraz w projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe Centrum Badań 

i Rozwoju.  

Za swoją działalność naukową Habilitant dwukrotnie otrzymał nagrodę Rektora 

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (w latach 2017 i 2018). 

Podsumowując, dr hab. Janusz Szmyt stwierdza, że dorobek naukowy Habilitanta 

mimo stosunkowo niewielkiej liczby publikacji charakteryzuje się dużą wartością 

merytoryczną, o czym świadczą publikacje w renomowanych czasopismach naukowych  

o wysokim wskaźniku IF. 

Ocena działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

Praca zawodowa dr inż. Srdana Kerena była i jest związana z jednostkami 

naukowymi. W latach 2010-2015 pracował jako asystent naukowo-dydaktyczny w Katedrze 

Ekologii i Hodowli Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu w Banja Luce (Bośnia  

i Hercegowina), a w okresie 2015-2016 jako adiunkt naukowo-dydaktyczny tej samej 

jednostki. W roku 2016, przez pięć miesięcy pracował jako asystent naukowy w Zakładzie 

Biometrii i Produkcyjności Lasu Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 
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Kołłątaja w Krakowie. Od grudnia 2016 do chwili obecnej pracuje jako adiunkt naukowo-

dydaktyczny w Katedrze Zarządzania Zasobami Leśnymi Wydziału Leśnego Uniwersytetu 

Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Prof.  dr hab. Stanisław Miścicki wskazuje 

na różne formy aktywności zawodowej dr inż. Srdana Kerena i w stwierdzeniach końcowych 

recenzji podsumowuje, że Habilitant zdobył doświadczenie w dydaktyce i organizacji badań  

i cały czas jest aktywny w zakresie tych działań. 

Dr hab. Kazimierz Sporek wymienia w tym zakresie, iż Habilitant w latach 2010- 

2016, prowadził zajęcia w języku serbsko-chorwackim z Ekologii lasu, Hodowli lasu oraz 

Meteorologii leśnej na Wydziale Leśnym w Banja Luce (Bośnia i Hercegowina). Od grudnia 

2016 roku kontynuuje pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Leśnym w Krakowie. Jest 

współautorem pomocy dydaktycznych dla studentów leśnictwa z przedmiotów Technologie 

informacyjne oraz Biometria leśna, a także wykładowcą tych przedmiotów. W roku 

akademickim 2018/19 podjął na Wydziale wykładały w języku angielskim z przedmiotu 

Biometry and Forest Productivity ze studentami zagranicznymi w ramach studiów 

magisterskich.    

Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydat odbył 2-miesięczny staż w Katedrze Hodowli 

Lasu w Uniwersytecie w Lublanie (Słowenia) celem analizy danych dotyczących dynamiki  

i struktury lasów o charakterze pierwotnym oraz nabycia umiejętności związanych  

z wykorzystaniem analitycznego środowiska R.  

Przed doktoratem Habilitant odbył 2 staże (3 – 4 tygodniowe) w Parkach Narodowych 

w Czarnogórze i Macedonii Północnej oraz kilkudniowe szkolenia w Słowacji i Niemczech. 

W 2007 roku ukończył w Stanach Zjednoczonych kurs języka angielskiego.  

Jest zaangażowany w działalność organizacyjną na Wydziale Leśnym Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie, gdzie współorganizował międzynarodową konferencję. Działa na 

rzecz promocji studiów leśnych. Jest członkiem jury „Olimpiady Wiedzy i Umiejętności 

Rolniczych” Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, pracuje w składzie Zespołu  

ds. Monitorowania Działalności Naukowej Wydziału Leśnego UR w Krakowie. Jest 

członkiem komitetu organizacyjnego konferencji międzynarodowej ForestSAT, dotyczącej 

aplikacji nowoczesnych technologii oraz analiz przestrzennych w leśnictwie. 

Dr hab. Kazimierz Sporek podsumowuje powyższe aktywności stwierdzeniem, że 

Habilitant legitymuje się pozytywnym dorobkiem dydaktycznym i organizacyjnym oraz 

pozytywnym dorobkiem w działalności międzynarodowej. 
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Dr hab. Rafał Paluch wymienia min., że dr inż. Srdan Keren w drugiej połowie 2015 

roku, odbył 2-miesięczny staż w ramach współpracy naukowej na Uniwersytecie w Lublanie. 

Uczestniczył również w krótkich stażach (do jednego miesiąca) w formie realizacji badań 

oraz szkoleń związanych bezpośrednio z naukami leśnymi na Słowacji, w Niemczech, 

Czarnogórze i Macedonii Północnej, a w Stanach Zjednoczonych ukończył kurs języka 

angielskiego. Po realizacji stażu (23.03–03.04.2015), odbytego w ramach projektu COST 

FP1304 na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, został zatrudniony na stanowisku adiunkta 

w Instytucie Zarządzania Zasobami Leśnymi. W latach 2010-2016 najpierw jako asystent,  

a później jako adiunkt naukowo-dydaktyczny, prowadził ćwiczenia z przedmiotów ekologia 

lasu, hodowla lasu oraz meteorologia leśna na Wydziale Leśnym w Banja Luce (Bośnia  

i Hercegowina) w języku serbsko-chorwackim. Jako adiunkt naukowo-dydaktyczny na 

Wydziale Leśnym Krakowie od grudnia 2016 r. do chwili obecnej prowadzi ćwiczenia  

z przedmiotów: technologie informacyjne oraz biometria leśna (statystyka matematyczna). 

We współpracy z pracownikami Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi w Krakowie 

opracował materiały dydaktyczne (w postaci skryptu) w zakresie statystyki matematycznej 

(Wertz B., Ochał W., Keren S., 2017/18). Nie podano informacji, czy dr inż. Srdan Keren był 

promotorem lub recenzentem prac inżynierskich lub magisterskich, całokształt działalności 

dydaktycznej Habilitanta dr hab. Rafał Paluch ocenia, jednakże bardzo pozytywnie. 

W zakresie działalności organizacyjnej dr hab. Rafał Paluch stwierdza, iż Habilitant 

angażuje się mocno na rzecz Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz 

podsumowuje, że działalność organizacyjna Habilitanta jest szeroka i wszechstronna, 

rozwijająca dla Wydziału, całej Uczelni i otoczenia społeczno-gospodarczego. 

Dr hab. Janusz Szmyt wymienia w ocenie dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitanta te wszystkie wskazane przez pozostałych recenzentów aktywności. Nadmienia, iż 

w informacjach załączonych do wniosku habilitacyjnego brak informacji odnośnie 

wypromowanych przez Habilitanta dyplomantów. Podsumowując działalność dydaktyczną  

i organizacyjną dr inż. Srdana Kerena stwierdza, że pomimo iż jest ona stosunkowo skromna, 

na co wpływ ma niewątpliwie stosunkowo krótki okres zatrudnienia na Wydziale Leśnym UR  

w Krakowie, to jest jednak w pełni wystarczająca. 
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Podsumowanie 

Wszystkie recenzje w postępowaniu habilitacyjnym są pozytywne. Recenzenci uznali, że 

zarówno osiągnięcie naukowe jak i pozostały dorobek dr inż. Srdana Kerena wnoszą 

znaczący wkład w rozwój dyscypliny nauki leśne i spełniają ustawowe warunki ubiegania się 

o stopień naukowy doktora habilitowanego określone w art. 219 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.). 

Wniosek końcowy 

Na podstawie wniosków zamieszczonych w recenzjach, opinii członków Komisji oraz 

merytorycznej dyskusji w trakcie posiedzenia, Komisja Habilitacyjna stwierdziła, iż 

osiągnięcie naukowe dr inż. Srdana Kerena, tj. cykl powiązanych tematycznie publikacji 

zatytułowany „Cechy strukturalne drzewostanów o charakterze pierwotnym budowanych 

przez buka, jodłę i świerk w środkowej części Gór Dynarskich”, stanowi ważny wkład  

w rozwój dyscypliny nauki leśne, a działalność naukowa, dydaktyczna i organizacyjna 

Habilitanta jest istotna. 

Komisja przedkłada Radzie Dyscypliny nauki leśne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie jednogłośnie przyjętą uchwałę popierającą wniosek o nadanie  

dr inż. Srdanowi Kerenowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

rolniczych, w dyscyplinie nauki leśne. 

 

PRZEWODNICZĄCY  SEKRETARZ 
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