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Podstawa recenzji 

 

Recenzję wykonano na podstawie powołania na recenzenta przez Radę Naukową 

Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia na Uniwersytecie Przyrodniczym  

w Poznaniu, przepisów określonych w ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 219 Ustawy Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce oraz art. 179.6.2 Ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo  

o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 03.07.2018r., przesłanej dokumentacji: 

autoreferatu, wykazu osiągnięć, oświadczeń współautorów oraz analizy 

naukowometrycznej na podstawie bazy Web of Science (WoS). 

Według stosownych przepisów (obowiązujących od 01.01.2021) ws kryteriów 

dotyczących otrzymania stopnia doktora habilitowanego, stopień dr habilitowany nadaje 

się osobie, która: 

• posiada stopień doktora; 

• posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny 

wkład w rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej: 

o 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo, które w roku 

opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie 

sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 

2 pkt 2 lit. a, lub 
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o 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych 

w czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach  

z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w 

ostatecznej formie były ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie  

z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. b, lub 

o 1 zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, 

technologiczne lub artystyczne; 

• wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej 

niż jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności 

zagranicznej. 

• osiągnięcie może stanowić część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie 

wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym wkładem osoby ubiegającej się  

o stopień doktora habilitowanego. 
 

Według przesłanej dokumentacji Habilitantka nie ubiegała się uprzednio  

o nadanie stopnia doktora habilitowanego.     

 

Charakterystyka ogólna Habilitantki 
 

Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak ukończyła w 2000 r. studia w dyscyplinie 

Biotechnologia na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej. 

Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia uzyskała  

w 2009 roku na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu Przyrodniczego  

w Poznaniu na podstawie rozprawy doktorskiej pt.: „Model matematyczny 

dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia browarnego  

w niekorzystnych warunkach termicznych”, której promotorem był prof. dr hab. Antoni 

Ryniecki, prof. ndzw. Od 2008 roku była zatrudniona na etacie asystenta, a następnie 

adiunkta w Zakładzie Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego w Instytucie 

Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego (obecnie Katedra Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego) na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu, Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu.  

 
Ocena dorobku naukowego  
 

Dorobek naukowy dr inż. Jolanta Wawrzyniak obejmuje łącznie 78 pozycji,  

w tym większość (62) po uzyskaniu stopnia doktora, spośród których 20 artykułów 

opublikowano w czasopismach z listy JCR, 13 artykułów w czasopismach spoza listy 

JCR, 4 rozdziały w monografii. Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak jest ponadto autorem 1 

patentu, 2 skryptów dydaktycznych, 2 artykułów popularno- naukowych a także 34 

komunikatów konferencyjnych i 1 ekspertyzy. Wszystkie publikacje z listy JCR są 

pracami oryginalnymi, w dorobku Pani doktor są również pozycje przeglądowe 

opublikowane w rozdziałach monografii i czasopismach krajowych. Można zauważyć 

znaczące zwiększenie dorobku naukowego Kandydatki od roku 2017 (publikacje 

osiągniecia naukowego pochodzą z lat 2018-2021), wcześniej są kilkuletnie okresy bez 

publikacji np. lata 2006-2007, 2009-2010, 2014-2016. Należy jednak zwrócić uwagę na 

fakt, że od chwili ukończenia doktoratu minęło 12 lat, więc dorobek 20 publikacji z listy 

JCR wydaje się być skromny pod względem liczbowym. Habilitantka obecnie publikuje 

średnio 2-3 prace rocznie (w 2020 r. opublikowała 4 prace).  
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Artykuły publikowane są głównie w czasopismach z obszaru technologia 

żywności, chemia stosowana, rolnictwo, inżynieria oraz analiza instrumentalna. 

Parametry scjentometryczne są na dobrym poziomie, sumaryczna wartość współczynnika 

IF dla opublikowanych prac Habilitantki wynosi IF=40, w tym IF=17,8 za publikacje 

stanowiące podstawę wniosku habilitacyjnego. Suma punktów MEN=1304 jest wysoka 

(535 pkt za osiągnięcie habilitacyjne), liczba cytowań wg WoS wynosi 219 (bez 

autocytowań 162), indeks Hirscha wg WoS wynosi 8 (data 05.09.2021). Publikacje są 

cytowane średnio kilka razy, 5 prac opublikowanych  w czasopismach Measurement, 

Journal of the American Oil Chemists Society,  Journal of the Science of Food and 

Agriculture, były cytowane wielokrotnie (23-48 razy) przez innych naukowców  

w renomowanych czasopismach (Sensors, Chemosensors, Measurment, Food Chemistry, 

Journal of Stored Products Research i innych).   

Wśród opublikowanych prac 7 publikacji wchodzi w skład osiągnięcia 

naukowego, udział Habilitantki w tych publikacjach jest istotny, określony na poziomie 

70-100%, we wszystkich pracach Habilitantka jest pierwszym i korespondencyjnym 

autorem. W 4 pracach dotyczących modelowania matematycznego oraz zastosowania 

sieci neuronowych do analizy rozwoju grzybów w przechowywanych ziarnach jest 

jedynym autorem, co dowodzi że jest niekwestionowanym specjalistą w tym obszarze 

badawczym. Udział merytoryczny w pozostałych współautorskich  pracach polegał na 

tworzeniu hipotez i koncepcji badań, planowaniu i realizacji większości doświadczeń, 

opracowaniu wyników, sformułowaniu wniosków, korespondencji z czasopismem.  

Z oświadczeń współautorów 3 prac wynika iż prowadzali wybrane eksperymenty 

potrzebne do analiz matematycznych (oznaczanie mykotoksyn, liczby kwasowej, 

fitosteroli).  

Należy zauważyć, że Habilitantka  publikuje swoje prace w renomowanych 

czasopismach takich jak: LWT-Food Science and Technology (IF=4,389), Food and 

Bioprocess Technology (IF=3,666), Sensors (IF=3,427), Computers and Electronics in 

Agriculture (IF=3,171), Measurement (IF=2,218), Journal of Stored Products Research 

(IF=2,123), Agriculture (IF=2,072), Journal of the Science of Food and Agriculture 

(IF=1,879), Journal of the American Oil Chemists Society (IF=1,869), Food Additives 

and Contaminants (IF=1,802), International Agrophysics (IF= 1,242).  

W wykazie innych publikacji spoza osiągnięcia naukowego można znaleźć 

artykuły, w których Habilitantka jest również pierwszym autorem, a tematyka badań 

prezentowana w tych artykułach jest zbliżona do osiągnięcia naukowego, Jej udział  

w tworzeniu prac jest znaczący i oszacowany na poziomie 45-70%, w pozostałych 

pracach jest współautorem z udziałem 10 – 30%, a udział Jej polegał na prowadzeniu 

eksperymentów, opracowaniu wyników i pomocy w przygotowaniu manuskryptu.   

Habilitantka publikowała również prace w czasopismach krajowych branżowych 

takich jak Przemysł Spożywczy, Przemysł Zbożowo-Młynarski, Inżynieria Rolnicza 

(liczba prac 9). Jest współautorką 3 rozdziałów w angielskojęzycznych monografiach  

wydanych w Polsce (Wydawnictwo UP we Wrocławiu oraz Wydawnictwo Naukowe 

UMK w Toruniu). W dorobku Habilitantki jest 1 patent dotyczący matrycy czujników 

elektronicznego nosa, co świadczy o aplikacyjnym charakterze prowadzonych badań,  

a udział Habilitantki jest oszacowany na 15%. Habilitantka wygłosiła 11 referatów na 

polskich i zagranicznych konferencjach oraz prezentowała liczne doniesienia 

konferencyjne, które zostały opublikowane w materiałach konferencyjnych.  
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Habilitantka uzyskała wyróżnienie JM Rektora UP w Poznaniu za jakość 

publikacji w 2020 r., 2 doniesienia autorstwa dr inż. J.Wawrzyniak na konferencjach 

krajowych otrzymały wyróżnienia.  

Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak brała udział w realizacji 3 projektów 

badawczych, dwóch finansowanych przez MNiSW (projekt promotorski przed 

doktoratem w latach 2007-2008 oraz jako kierownik projektu badawczego własnego  

w latach 2010-2013) oraz jednego projektu finansowanego przez NCBiR (jako 

wykonawca projektu we współpracy z Instytutem Agrofizyki im. B.Dobrzańskiego PAN 

w Lublinie, realizacja w latach 2013-2016). W trakcie realizacji ostatniego projektu 

wyjeżdżała 4-krotnie (łącznie 2 miesiące) na staż do PAN w Lublinie, gdzie prowadziła 

badania nad skonstruowaniem urządzenia do elektronicznej analizy związków lotnych 

mikrobiologicznego pochodzenia. W dokumentacji jest zaświadczenie o istotnej 

aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej uczelni lub instytucji naukowej  

z PAN w Lublinie. Habilitantka współpracuje z wieloma naukowymi ośrodkami 

krajowymi w Warszawie, Lublinie, Łodzi, oraz jednostkami naukowymi na macierzystej 

uczelni. Niestety Habilitantka nie odbyła żadnego stażu naukowego w zagranicznym 

ośrodku, w dokumentacji brakuje danych na temat współpracy z ośrodkami 

zagranicznymi (projekty, publikacje z partnerami zagranicznymi).  

Habilitantka wykonała 1 ekspertyzę dla firmy Aquanet S.A. w Poznaniu, 

współpracowała także ze słodownią Soufflet Agro Polska w Poznaniu. Jako wolontariusz 

prowadziła diagnostykę SARSCoV-2 metodą PCR w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu w czasie trwania epidemii COVID19.  

Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez 

uczestnictwo w szkoleniach i seminariach dotyczących optymalizacji hodowli  

w bioreaktorach, suszenia rozpyłowego, meta-analiz i innych.  

Habilitantki recenzuje publikacje w czasopismach specjalistycznych o zasięgu 

międzynarodowym ( w ostatnim czasie 14 prac) oraz krajowym (14 prac).  

Dorobek naukowy dr inż. Jolanty Wawrzyniak jest spójny tematycznie, dotyczy 

głównie analizy jakości mikrobiologicznej nasion zbóż składowanych w niekorzystnych 

warunkach wilgotnościowo-temperaturowych, opracowania narzędzi matematycznych 

do modelowania stanu mikrobiologicznego ziarna oraz sensorów elektronicznych do 

analizy lotnych związków mikrobiologicznego pochodzenia. Dorobek ten zarówno 

 w obszarze osiągnięcia habilitacyjnego jak i pozostałych osiągnięć naukowych ma 

istotne znaczenie w naukach o żywności oraz w naukach stosowanych i analizie 

instrumentalnej. 

 

Osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania habilitacyjnego 

 

Cykl stanowiący osiągnięcie naukowe zgłoszone do postępowania 

habilitacyjnego pod tytułem „Modele predykcyjne do oceny stanu mikologicznego ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne  

w nowoczesnych systemach zarządzających procesami ich pozbiorowej konserwacji”  

składa się z 7 prac oryginalnych opublikowanych w latach 2018-2021 w czasopismach 

znajdujących się w bazie JCR, w tym po jednej pracy w LWT-Food Science and 

Technology (IF=4,389), Food and Bioprocess Technology (IF=3,666), Agriculture 

(IF=2,072) oraz po dwie prace w Journal of Stored Products Research (IF=2,123) i 

Journal of the American Oil Chemists Society (IF=1,869). 
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Badania wykonane w ramach osiągniecia naukowego przedstawionego do 

habilitacji były rezultatem projektu badawczego finansowanego przez MNiSW,  

w których dr inż. Jolanta Wawrzyniak pełniła funkcję kierownika. 

Habilitantka  podjęła ważne badania, których celem było opracowanie modeli 

matematycznych do oceny jakości ziarna zbóż na przykładach jęczmienia i rzepaku pod 

względem rozwoju grzybów strzępkowych. Badania dotyczą ważnego aspektu 

bezpieczeństwa żywności, bowiem wg danych FAO, 25-33% światowych zbiorów zbóż 

zostaje utraconych podczas przechowywania,  główną sprawcą są niekontrolowane 

warunki wilgotnościowo-temperaturowe i rozwijająca się mykoflora. Tematyka 

osiągniecia habilitacyjnego dotyczy narzędzi mikrobiologii prognostycznej  

i wykorzystania modeli pierwszo- i drugorzędowych w warunkach dynamicznie 

zmieniających się parametrów mikroklimatycznych. Opracowanie modeli 

matematycznych do oceny wzrostu grzybów w warunkach realnych jest procesem 

skomplikowanym, tym bardziej podjęte badania należy uznać za wymagające wiedzy  

i umiejętności badawczych, instrumentalnych oraz matematycznych. Habilitantka 

doskonale poradziła sobie z modelami pierwszo – i drugorzędowymi a także sięgnęła po 

skomplikowane sztuczne sieci neuronowe. W tym aspekcie stała się ekspertem 

krajowym, Jej publikacje są doskonałym przykładem zastosowania narzędzi 

statystycznych i matematycznych do analizy uzyskanych danych. Na uwagę zasługują 

liczne eksperymenty z wykorzystaniem parametrów poza typowymi analizami 

mikrobiologicznymi, również wytwarzania mikotoksyn, fitosteroli, liczby kwasowej 

ziarna zbóż, utworzenie baz danych dotyczących warunków  mikroklimatycznych, 

zaplanowanych zgodnie z praktyką przechowalniczą. Na podkreślenie zasługują zarówno 

badania modelowe laboratoryjne w których wykorzystano pojedyncze kolekcyjne 

szczepy grzybów o ustalonych właściwościach toksykologicznych jak również badania 

w warunkach realnych ze zróżnicowaną mykoflorą zasiedlająca badane ziarna zbóż  

w zależności od warunków przechowywania. 

Prace przedstawione w publikacjach IB1 oraz IB2 dotyczyły określenia dynamiki 

kinetyki wzrostu pleśni w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasionach rzepaku 

przechowywanych w różnych parametrach (zakres temperatur: 12-30°C, aktywności 

wody: 0,78-0,96 jęczmień; 0,75-0,90 rzepak). Stwierdzono, że w przypadku parametrów 

aw0,90 i temp=24°C i 30°C istnieje konieczność podjęcia działań obniżających 

wilgotność surowca w celu zapobiegania rozwojowi grzybów. Stwierdzono, że 

mikotoksyny: kwas penicylinowy wytwarzany przez Aspergillus ochraceus oraz 

cytrynina produkowana przez Penicillium verrucosum zostały zarejestrowane jedynie  

w warunkach podwyższonej temperatury powyżej 24 °C, natomiast ochratoksyna A 

(OTA) była wytwarzana w znacznie szerszym zakresie parametrów, podobnie jak wzrost 

grzybów. Niska temperatura nie była zabezpieczeniem przed rozwojem grzybów, 

podobnie jak niskie wartości aw w ziarnie przechowywanym w temp  30°C nie 

zabezpieczały przed wytwarzaniem OTA.  Wyznaczono trafnie punkty czasowe (koniec 

lag fazy) które zostały uznane za dobre wskaźniki pozwalające określić ryzyko 

zanieczyszczenia mikotoksynami oraz pogorszenia wartości technologicznej ziarna. 

W kolejnych publikacjach (IB3) weryfikowano punkty czasowe rozwoju grzybów 

w oparciu o wybrane parametry jakości technologicznej rzepaku w celu określenia ich 

zastosowania jako krytycznych wskaźników jakości i bezpieczeństwa przechowywanych 

nasion. Wykazano że wyznaczone fazy zastoju są dobrym wskaźnikiem bezpieczeństwa, 

w którym liczba kwasowa, zmiany fitosteroli pozostają na bezpiecznym poziomie. 

Zmiany zdolności kiełkowania występowały ze znacznym opóźnieniem w stosunku do 
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wzrostu liczby grzybów, dlatego ten parametr w próbach  o wysokich  aw nie może być 

brany pod uwagę.  

Publikacje IB4 oraz IB5 dotyczyły opracowania kinetycznych modeli 

predykcyjnych rozwoju grzybów w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. Do tego celu 

wykorzystano zmodyfikowaną funkcję Gompertza, w której współczynniki równania 

powiązano z parametrami charakteryzującymi dynamikę wzrostu pleśni takimi jak 

długość fazy zastoju, maksymalna szybkość wzrostu, maksymalny przyrost poziomu 

zanieczyszczenia grzybami w stacjonarnej fazie wzrostu (mierzony w log JTK/g).  

W kolejnym etapie zaproponowano modele drugorzędowe zależności opisujące wpływ 

aw i temperatury na parametry kinetyczne wzrostu grzybów. Zaproponowane modele 

dokładnie opisywały rozwój pleśni i mogą być wykorzystane do kontroli 

przechowywania surowców roślinnych.   

Publikacje IB6 oraz IB7 dotyczyły zastosowania sztucznych sieci neuronowych 

do modelowania zanieczyszczenia grzybami ziaren jęczmienia i nasion rzepaku. Sieci 

bazujące na radialnych funkcjach bazowych RBF zawierające więcej neuronów  

w warstwie ukrytej charakteryzowały się niższą jakością przewidywania niż sieci MLP 

oparte na perceptronie wielowarstwowym z pojedynczą warstwą ukrytą. Wykazano, że 

sieć neuronowa typu MLP zawierająca 5 i 12 neuronów odpowiednio dla jęczmienia  

i rzepaku z pojedynczą warstwą ukrytą okazała się najlepszym rozwiązaniem do 

modelowania wzrostu pleśni podczas przechowania badanych surowców.  

W opracowanych sieciach rolę funkcji aktywacji w neuronach ukrytych pełnił tangens 

hiperboliczny, w neuronie wyjściowym funkcja liniowa.  Porównanie odpowiedzi 

opracowanych modeli z danymi eksperymentalnymi wykazało wysoką precyzję (R2= 

0,952 – 0,970). 

Należy podkreślić, że podjęta tematyka badawcza była realizowana 

konsekwentnie, wyniki doświadczeń były punktem wyjścia do opracowania baz danych 

opisujących dynamikę wzrostu grzybów w przechowywanych ziarnach i nasionach  

w różnych warunkach temperaturowo-wilgotnościowych, i kolejno do opracowania 

modeli prognostycznych w oparciu o klasyczne narzędzia oraz sztuczną inteligencję.  

W rezultacie zaproponowano modele predykcyjne rozwoju grzybów w ziarnach 

jęczmienia i nasionach rzepaku, które mogą być narzędziem kontrolnym podczas ich 

przechowywania.   

Podsumowując osiągnięcie naukowe dr inż. Jolanty Wawrzyniak przedstawione 

do habilitacji, można stwierdzić że tematyka badawcza wpisuje się w nowoczesne trendy 

wykorzystania mikrobiologii prognostycznej w bezpieczeństwie żywności,  

a zastosowane narzędzia i uzyskane bazy danych stanowią podstawę  do  dalszych 

opracowań dla innych produktów i modelowania zanieczyszczenia mikrobiologicznego 

żywności. Uważam, że przedstawiony cykl publikacji jest oryginalny  

i w pełni spełnia wymagania stawiane kandydatom ubiegającym się o uzyskanie stopnia 

doktora habilitowanego.  

 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna  

 

Dr inż. Jolanta Wawrzyniak pracuje na etacie badawczo-dydaktycznym  

w swojej uczelni, prowadziła zajęcia na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP  

w Poznaniu na kierunkach Technologia żywności i żywienia człowieka, Food science and 

nutrition, Towaroznawstwo, Analityka żywności,  Jakość i bezpieczeństwo żywności 

 z następujących przedmiotów: Współczesne trendy w nauce o żywności i żywieniu – 
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inżynieria przemysłu spożywczego (wykłady, laboratoria, projekt), Maszynoznawstwo 

(ćwiczenia), Inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych (wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria), Inżynieria procesowa (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), Aparatura  

i inżynieria procesów produkcyjnych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria), Inżynieria 

procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych (wykłady, ćwiczenia, 

laboratoria), Wstęp do procesów jednostkowych w przetwórstwie żywności (wykłady, 

ćwiczenia, laboratoria), Comprehension in food processing and human nutrition 

(ćwiczenia) oraz na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu na kierunku 

Ochrona środowiska z przedmiotu Inżynierią procesowa (ćwiczenia). 

Opracowała program i kierowała przedmiotami: Inżynieryjne podstawy procesów 

produkcyjnych oraz Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych.  

Była opiekunem 12 prac dyplomowych inżynierskich oraz 2 prac magisterskich 

oraz recenzentem 5 prac dyplomowych.  

Habilitantka była członkiem komisji egzaminacyjnej ds. egzaminów 

dyplomowych inżynierskich na kierunku Technologia Żywności i Żywienia Człowieka 

na Wydziale NoŻiŻ UP w Poznaniu. Była Członkiem Komisji ds. Rekrutacji na wydziale, 

Członkiem Rady Instytutu (obecnie Katedry) oraz Rady Naukowej Dyscypliny 

Technologia Żywności i Żywienia. 

Jej działalność dydaktyczna i organizacyjna jest skupiona głównie na rodzimej 

uczelni. Działalność popularyzująca naukę jest skromna, obejmuje 2 publikacje 

popularno- naukowe  oraz współorganizację pokazu dla uczniów szkoły podstawowej 

podczas Dnia naukowca. Habilitantka (wg przesłanych dokumentów) nie należy do 

organizacji i towarzystw naukowych, rad redakcyjnych i naukowych czasopism, nie 

organizowała konferencji naukowych i jest to słaby punkt w dorobku popularyzującym 

naukę.  

Działalność dydaktyczną uważam za wystarczającą, natomiast popularyzacja 

nauki jest na słabym poziomie i wymaga uzupełnienia w trakcie kolejnego etapu rozwoju 

naukowego. 

 

Podsumowanie 

 

Osiągnięcie naukowe przedstawione do oceny przez dr inż. Jolantę Wawrzyniak  

pt. „Modele predykcyjne do oceny stanu mikologicznego ziarna jęczmienia i nasion 

rzepaku jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne w nowoczesnych systemach 

zarządzających procesami ich pozbiorowej konserwacji” jest w pełni oryginalne, ma 

wartość naukową i wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny Technologia żywności  

i żywienia. Przedstawione rozwiązania  matematyczne, opracowane sieci neuronowe 

mają wartość aplikacyjną i mogą być wykorzystane w przechowalnictwie do oceny stanu 

mikrobiologicznego ziarna rzepaku i jęczmienia przechowywanych w zróżnicowanych 

warunkach wilgotnościowo-temperaturowych.  

Całokształt dorobku naukowego Habilitantki oceniam na poziomie dobrym, 

biorąc pod uwagę aspekty: średnią wartość sumaryczną IF, punktów MEiN, liczbę 

cytowań oraz indeks Hirscha, małą liczbę publikacji w czasopismach z listy JCR  

w długim okresie po doktoracie (12 lat), z drugiej strony na uwagę zasługuje wysoka  

jakość publikacji i ranking czasopism w których ukazały się publikacje. Pani dr inż. 

Jolanta Wawrzyniak w wyniku swojej działalności naukowo-badawczej stała się 

krajowym ekspertem w unikatowym obszarze modelowania matematycznego rozwoju 

grzybów w produktach spożywczych.    
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Habilitantka ma jeden staż naukowy krajowy w PAN w Lublinie, brak jest 

zagranicznych staży naukowych oraz współpracy międzynarodowej. Po doktoracie 

kierowała 1 projektem badawczym, w kolejnym była wykonawcą, ta działalność oraz  

współpraca z partnerami przemysłowymi wymaga poprawy i większego zaangażowania.  

Aktywność dydaktyczna oraz organizacyjna Kandydatki na rzecz rodzimej 

uczelni jest zadowalająca, brakuje natomiast aktywności popularyzującej naukę w kraju 

i zagranicą.  

Pomimo pewnych uwag krytycznych uważam, że dr inż. Jolanta Wawrzyniak 

spełnia w sposób zadowalający warunki stawiane kandydatom do uzyskania stopnia 

naukowego doktora habilitowanego określone w ustawie o stopniach naukowych i tytule 

naukowym (Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19.01.2018 

r. Dz.U. z 2018 r. poz.261). W związku z powyższym wnioskuje do Rady Naukowej 

Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia na Uniwersytecie  Przyrodniczym  

w Poznaniu o dopuszczenie dr inż. Jolanty Wawrzyniak do dalszych etapów 

postepowania habilitacyjnego w dziedzinie Nauk Rolniczych w dyscyplinie Technologia 

Żywności i Żywienia. 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


