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Recenzja 

osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji pt. „Modele predykcyjne do oceny 

stanu mykologicznego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku jako narzędzia wspomagające 

procesy decyzyjne w nowoczesnych systemach zarządzających procesami ich 

pozbiorowej konserwacji” oraz aktywności naukowej w postępowaniu habilitacyjnym 

dr inż. Jolanty Wawrzyniak prowadzonym przez Radę Naukową Dyscypliny 

Technologia Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

 

Sylwetka Habilitantki 

Pani dr Jolanta Elżbieta Wawrzyniak ukończyła studia z wynikiem celującym  

w 2000 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera biotechnologii na Wydziale Chemii 

Spożywczej i Biotechnologii (obecny Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) 

Politechniki Łódzkiej broniąc pracę dyplomową pt. „Badanie wpływu mikrofal na trwałość 

ryboflawiny w wybranych produktach spożywczych”. W latach 2003-2008 była uczestnikiem 

Stacjonarnego Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu 

Uniwersytet Przyrodniczego w Poznaniu. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie 

technologii żywności i żywienia uzyskała w styczniu w 2009 roku, na podstawie obrony 

rozprawy pt. „Model matematyczny dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna 

jęczmienia browarnego w niekorzystnych warunkach termicznych”. Promotorem rozprawy 

był prof. dr hab. inż. Antoni Ryniecki. Dodatkowo swoją wiedzę poszerzała na studiach 

podyplomowych z zakresu rachunkowości i finansów oraz kończąc kurs języka angielskiego 

(FCE). Po krótkim okresie zatrudnienia jako asystent od 2009 roku pracuje na Uniwersytet 

Przyrodniczego w Poznaniu stanowisku adiunkta w Katedrze Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, wchodzącej w skład Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu.  

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Pani dr Jolanta Wawrzyniak nie ubiegała 

się wcześniej nadanie o stopnia doktora habilitowanego. 
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Ocena osiągnięcia, o którym mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) 

Przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe Pani dr Jolanty Wawrzyniak  

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

jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne w nowoczesnych systemach zarządzających 

procesami ich pozbiorowej konserwacji” stanowi cykl 7 powiązanych tematycznie publikacji, 

o łącznym wskaźniku IF wynoszącym 17.793 i całkowitej liczbie punktów, zgodnie z rokiem 

wydania publikacji wynoszącej 535 punkty. Prace te zostały wydane w latach 2018-2021 w 

prestiżowych periodykach naukowych. We wszystkich publikacjach Habilitantka była 

pierwszym i korespondencyjnym autorem, przy czym w czterech pracach jest jedynym 

autorem, a w pozostałych trzech pracach jej udział zgodnie z załączonym wykazem osiągnięć 

wynosi 70%.  

Głównym celem prac, wchodzących w skład osiągnięcia Habilitantki była analiza 

dynamiki rozwoju grzybów mikroskopowych w ekosystemach składowanego ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku oraz opracowanie modeli predykcyjnych rozwoju grzybów w 

tych surowcach. 

W pierwszych dwóch pracach wchodzących w skład osiągnięcia (I.B1. i I.B2.) 

Habilitantka analizowała kinetykę wzrostu grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna 

jęczmienia browarnego i nasion rzepaku przechowywanych w różnej temperatury i przy 

zmiennej aktywności wody. Dobór warunków przechowywania był adekwatny do takich, 

jakie mogą wystąpić w klimacie umiarkowanym przejściowym. Eksperymenty 

przeprowadzono w szesnastu układach temperaturowo-wilgotnościowych, a czas ich trwania 

uzależniony był od warunków przechowywania i wynosił od 40 do 72 dni. Populację grzybów 

mikroskopowych monitorowana była w formie liczby jednostek tworzących kolonie  

w 1 gramie ziarna lub nasion. Habilitantka wykazała, że w przypadku ekosystemów, w 

których aktywność wody przekracza 0,90 i w temperaturach 24°C i 30°C istnieje konieczność 

podejmowania bezzwłocznych działań, związanych z obniżeniem zawartości wody w 

składowanym ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. Ponadto w pracy I.B1 Kandydatka 

przeprowadziła weryfikację charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych 

w oparciu o poziomy mikotoksyn, w celu określenia możliwości ich zastosowania jako tzw. 

punktów krytycznych, wyznaczających dopuszczalne wartości wskaźników jakościowych 

ziarna jęczmienia. Habilitantka analizowała dynamikę kumulacji wybranych mikotoksyn w 

przechowywanym w różnych warunkach ziarnie jęczmieniu. Określała zawartość 

ochratoksyny A, kwasu penicylinowego oraz cytryniny. Pani dr Wawrzyniak wykazała, że 
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kwas penicylinowy i cytrynina występowały jedynie w ziarnie przechowywanym w 

temperaturach 24 i 30°C, podczas gdy obecność ochratoksyny stwierdzono w szerszym 

zakresie parametrów składowania. Na przykładzie cytryniny Habilitantka udowodniła, że 

najintensywniejszy rozwój miko-toksyn nie zawsze nie pokrywa się warunkami, w których 

odnotowano najwyższe ich stężenie. Ponadto Kandydatka określiła warunki, w których 

występują najwyższe stężenia mikotoksyn. Na podkreślenie zasługuje, wykazanie, iż niska 

temperatura przechowywania, przy podwyższonej aktywności wody nie stanowi 

wystarczającego zabezpieczenia ziarna jęczmienia przed zanieczyszczeniem ochratoksyną A. 

Również udowodniła, że przechowywanie ziarna w podwyższonej temperaturze (30°C), a w 

środowisku o obniżonej aktywności wody (0,78 i 0,80) nie zabezpiecza przed rozwojem 

mikotoskyn. Przeprowadzone badania pozwoliły wykazać, że charakterystyczne punkty 

rozwojów grzybów mikroskopowych w masie przechowywanego związane z końcem fazy 

zastoju mogą być wykorzystane jako tzw. punkty krytyczne, pozwalające na oszacowanie 

czasu, w jakim ziarno być zagospodarowane lub poddane zabiegom umożliwiającym 

długotrwałe przechowywanie bez obniżenia jego jakości. Ponadto Pani dr Wawrzyniak 

wykazała, że ochratoksyna A występowała w najszerszym zakresie warunków 

przechowywania badanych. Habilitantka stwierdziła, że dla rozpatrywanych wartości 

temperatury i aktywności wody w ziarnie jęczmienia długość fazy zastoju była krótsza od 

czasu, po którym w poszczególnych ekosystemach ziarna poziom ochratoksyny A przekraczał 

dopuszczalny limit. 

W pracach I.B2. i I.B3. wchodzących w skład osiągnięcia Habilitantka przeprowadziła 

weryfikację charakterystycznych punków rozwoju grzybów mikroskopowych w nasionach 

rzepaku w oparciu o poziomy wybranych wyróżników jakościowych, takich jak liczba 

kwasowa, zawartość fitosteroli i zdolność kiełkowania. Pani dr Wawrzyniak wykazała, że po 

48 dniach przechowywania nasion istotny wpływ na liczbę kwasową miała przede wszystkim 

aktywności wody oraz temperatura przechowywania. Zabezpieczenie nasion rzepaku przed 

powstawaniem wolnych kwasów tłuszczowych było możliwe tylko w temperaturze z zakresu 

12 – 24°C i przy aktywności wody w nasionach na poziomie nie wyższej niż 0,80. Ponadto 

Kandydatka stwierdziła, że biorąc pod uwagę przeznaczenie nasion na cele spożywcze, faza 

zastoju rozwoju grzybów jest okresem, w którym liczba kwasowa pozostaje na odpowiednim 

poziomie, Habilitantka udowodniła jednak, że parametr ten nie może być stosowany jako 

jedyne kryterium bezpieczeństwa w trakcie przechowywania nasion rzepaku, gdyż w 

ekosystemach widoczny był rozwój mikroflory grzybowej w czasie krótszym lub równym 

okresom, po których odnotowywano przekroczenie limitu liczby kwasowej. Ponadto jako 
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parametr jakościowy nasion rzepaku Kandydatka analizowała zdolność ich kiełkowania, 

proponując ten wyróżnik do wyznaczania bezpiecznego czasu przechowywania. Habilitantka, 

wykazała, że pomimo iż parametr ten wykazywał powiązania z warunkami przechowywania 

nasion i rozwojem mikroorganizmów, to w układach o wyższej aktywności wody i w 

temperaturach, w których występował najintensywniejszy rozwój tych mikroorganizmów 

zmiany zdolności kiełkowania następowały ze znacznym opóźnieniem w stosunku do tempa 

wzrostu grzybów pleśniowych. Na podstawie analizy zdolności kiełkowania, jak i liczby 

kwasowej Kandydatka stwierdziła, że punkty związane z końcem fazy zastoju są dobrym 

kryterium, które pozwala na identyfikację ryzyka pogorszenia przechowywanych nasion 

rzepaku. Ponadto Habilitantka odniosła związane w fazą zastoju kryterium mikrobiologiczne 

do poziomu fitosteroli w rzepaku. Wykazała, ze ubytki fitosteroli w okresie tej fazy nie 

przekraczały 15,5% i były porównywalne ze stratami steroli występującymi podczas 

konserwacji nasion metodą niskotemperaturową (< 20%). Tym samym Kadydatka 

udowodniła, że zabezpieczenie nasion rzepaku w czasie krótszym niż faza zastoju pozwala 

zachować odpowiednią ich jakość przetwórczą, a wyznaczone punkty związane z tą fazą 

mogą być wykorzystane jako krytyczne punkty projektowania systemów kontrolno-

pomiarowych w pożniwnej konserwacji nasion rzepaku.  

Autorka zajęła się także opracowaniem kinetycznych modeli predykcyjnych rozwoju 

grzybów mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. Do tego celu 

zastosowała zmodyfikowaną funkcję Gompertza (prace I.B4. i I.B5 osiągnięcia) oraz sztuczne 

sieci neuronowe (prace I.B6. i I.B7 osiągnięcia). Wyniki tych bada opublikowała w czterech 

prestiżowych periodykach naukowych. Podkreślić należy, że w pracach tych Habilitantka jest 

jedynym autorem.  

W pracach I.B4. i I.B5 Pani doktor Wawrzyniak do opisu wzrostu mikroorganizmów 

w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku wykorzystała trójparametryczne równanie bazujące 

na funkcji Gompertza. Wykorzystując analizę przebiegu zmienności tej funkcji, powiązała 

współczynniki równania z parametrami charakteryzującymi dynamikę wzrostu grzybów 

mikroskopowych. Habilitantka udowodniła, że otrzymane wartości parametrów modeli 

pierwszorzędowych (czasu zastoju, maksymalnej szybkości wzrostu oraz poziomu 

zanieczyszczenia badanych surowców) grzybami pleśniowymi w stacjonarnej fazie wzrostu 

zależały od aktywności wody w materiale badawczym oraz od temperatury przechowywania. 

Analiza statystyczna modeli pierwszorzędowych wykazała bardzo dobre dopasowanie 

zmodyfikowanego równania Gompertza do danych empirycznych, uzyskanych zarówno dla 

ziarna jęczmienia jak i dla nasion rzepaku. W dalszym etapie Kandydatka analizowała relacje 
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pomiędzy parametrami modeli pierwszorzędowych, a abiotycznymi czynnikami 

środowiskowymi, rozpatrując wpływ aktywności wody i temperatury na parametry 

kinetyczne wzrostu grzybów mikroskopowych w masie składowanych surowców. 

Habilitantka wykazała, że w przypadku ziarna jęczmienia, wszystkie kinetyczne parametry 

wzrostu mykoflory (długość fazy zastoju, maksymalną szybkością wzrostu, maksymalny a 

początkowy stan mykologiczny) były liniową funkcją temperatury i aktywności wody w 

ziarnie (praca I.B4). Do opisu zależności pomiędzy warunkami przechowywania a 

parametrami kinetycznymi wzrostu grzybów pleśniowych w rzepaku zastosowała wielomiany 

drugiego oraz pierwszego stopnia. Podkreślić należy, że uwzględnienie w ogólnym równaniu 

modeli pierwszorzędowych zależności charakteryzujących parametry kinetyczne wzrostu 

pleśni umożliwiło Habilitantce sformułowanie predykcyjnych modeli rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasionach rzepaku. Uzyskane modele, zarówno w 

przypadku jęczmienia jak i rzepaku wykazywały bardzo dobre dopasowanie do danych 

empirycznych, a tym samymi ich przydatność do praktycznego zastosowania w systemach 

kontrolno-pomiarowych wykorzystywanych w przechowywaniu i konserwacji tych 

surowców. 

W pracach I.B6. i I.B7. Kandydatka wykorzystała sztuczne sieci neuronowe do 

modelowania stanu mykologicznego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Rezultaty 

przeprowadzonych badań wykazały, iż zastosowana sieć neuronowa oparta na perceptronie 

wielowarstwowym z pojedynczą warstwą ukrytą (MLP) okazała się wystarczająca do 

modelowania stanu mykologicznego przechowywanych surowców. Porównanie wyników 

otrzymanych podczas optymalizacji architektur bazujących na MLP i na sieciach 

wykorzystujących neurony z radialną funkcją bazową (RBF), opisujących rozwój pleśni w 

nasionach rzepaku pokazało, że sieci RFB, mimo iż zawierały znacznie więcej neuronów w 

warstwie ukrytej, charakteryzowały się niższą predykcyjnością niż sieci MLP.  

Habilitantka wykazała przewagą modeli opracowanych z zastosowaniem sztucznych 

sieci neuronowych nad modelami sformułowanymi w oparciu o zmodyfikowane równanie 

Gompertza polegającą na szerszym zakresie danych w przypadku tych pierwszych, 

uwzględniającym również te eksperymenty, które zostały pominięte w modelowaniu metodą 

klasycznej regresji. Na szczególne podkreślanie zasługują możliwości aplikacyjne 

uzyskanych wyników badań i przydatność opracowanych modeli zweryfikowana w oparciu o 

dane pochodzące z niezależnych układów doświadczalnych. Wysoka użyteczność tych modeli 

wynika również z faktu, iż oparte one są na łatwo i szybko mierzalnych parametrach, takich 

jak temperatura i wilgotność.  
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 Podsumowując przedstawione do oceny osiągnięcie Pani dr Jolanty Wawrzyniak, 

należy stwierdzić, że stanowi ono znaczący wkład w rozwój dyscypliny technologia żywności 

i żywienia. Osiągnięcie Habilitantki charakteryzują się kompleksowym podejściem do 

zagadnień związanych z przechowywaniem ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Wyniki 

zaprezentowane w pracach I.B1-I.B7. mają dużą wartość poznawczą i aplikacyjną oraz 

dostarczają nowej wiedzy w zakresie przechowywania tych surowców. Za największe 

osiągnięcie Habilitantki uważam wyznaczenie krytycznych punktów rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion rzepaku związanych z końcem 

fazy zastoju oraz opracowanie predykcyjnych modeli rozwoju tych mikroorganizmów.  

Ocena aktywności naukowej, o której mowa w art. 219 ust. 1 pkt. 3 Ustawy z dnia 20 

lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) 

Pani doktor Jolanta Wawrzyniak wykazuje się znaczącą aktywnością naukową. Jej 

dorobek obejmuje 78 prac naukowych, z czego 62 opracowania ukazały się po uzyskaniu 

stopnia doktora. Habilitantka znacząco ilościowo i jakościowo powiększyła swój dorobek w 

okresie po nadaniu stopnia naukowego doktora, szczególnie w odniesieniu do prac 

indeksowanych w bazie JCR (3 prace przed uzyskaniem stopnia doktora i 17 prac po obronie 

doktoratu). Łączna liczna punktów wynosi 1304, z czego 535 punktów przypada za 

publikacje stanowiące osiągniecie, będące podstawą wniosku habilitacyjnego. Dwadzieścia 

prac zostało opublikowanych w czasopismach zawartych w bazie JCR, z czego siedem prac 

stanowi osiągnięcie naukowe wyodrębnione przez Panią doktor Wawrzyniak do uzyskania 

stopnia doktora habilitowanego. Habilitantka publikowała wyniki swoich badań między 

innymi w takich czasopismach, jak: JAOCS, Journal of the American Oil Chemists' Society 

(4 prace), Journal of Stored Products Research (3 prace), Measurement: Journal of the 

International Measurement Confederation (2 prace), International Agrophysics (2 prace),  

LWT Food Science and Technology (1 praca), Food and Bioprocess Technology (1 praca), 

Sensors (1 praca), Agriculture (1 praca),  Computers and Electronics in Agriculture (1 praca), 

Acta Scientiarum Polonorum, Technologia Alimentaria (1 praca), Food Additives and 

Contaminants - Part A Chemistry, Analysis, Control, Exposure and Risk Assessment (1 

praca), Journal of the Science of Food and Agriculture (1), Biosystems Engineering (1 praca). 

Kandydatka ma również w swoim dorobku 4 rozdziały w monografii (3 po uzyskaniu stopnia 

doktora) oraz jest również współautorem jednego patentu. Sumaryczny wskaźnik impact 

factor (wg bazy Web of Science) wszystkich prac wynosi 40.002, z czego 17,793 przypada na 
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osiągnięcie habilitacyjne. Liczba cytowań nadzień 25.03.2021. – 257 (bez autocytowań – 

183), a Index Hirscha – 10.  

Ponadto Pani doktor Jolanta Wawrzyniak brała udział w trzech projektach 

badawczych (dwa projekty finansowane prze Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

oraz jeden przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). W dwóch projektach była 

wykonawcą, a w jednym pełniła funkcję kierownika. Habilitantka wykonała również 28 

recenzji prac naukowych publikowanych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. 

Wyniki swoich prac prezentowała na 34 konferencjach międzynarodowych (15) i krajowych 

(19). Z czego 30 konferencji odbyło się po uzyskaniu przez Kandydatkę stopnia doktora. 

Ponadto Kandydatka jest współautorem dwóch opracowań dydaktycznych.  

W ramach projektu własnego finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego Habilitantka realizowała wspólnie badania z naukowcami z różnych instytucji 

naukowych min. z Instytutem Genetyki Roślin w Poznaniu. Kandydatka w ramach projektu 

NCBiR (N N313 2099 38) odbyła dwumiesięczny staż w Instytucie Agrofizyki PAN w 

Lublinie (cztery dwutygodniowe pobyty). Efektem tej współpracy są dwie publikacje wydane 

w czasopismach naukowych wyróżnionych w bazie JCR oraz jeden patent. Tym samym 

Habilitantka wykazała się udokumentowaną istotną aktywnością naukową realizowaną w 

więcej niż jednej instytucji naukowej. Pewien niedosyt budzi jedynie brak współpracy  

z zagranicznymi jednostkami naukowymi. 

 

Wniosek końcowy 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione do oceny przez Panią dr Jolantę Wawrzyniak 

osiągnięcie naukowe stanowiące cykl siedmiu powiązanych tematycznie artykułów, 

stwierdzam, że stanowi ono cenny i znaczący wkład w rozwój dyscypliny technologia 

żywności i żywienia. Habilitantka wykazała się również udokumentowaną działalnością 

naukową realizowaną w więcej niż jednej instytucji naukowej. Tym samym Pani dr Jolanta 

Wawrzyniak spełnia wymagania stawiane osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, o których mowa spełnia w art. 219 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku: Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce. Stawiam również wniosek do Rady Naukowej Dyscypliny 

Technologia Żywności i Żywienia w Poznaniu o dopuszczenie Pani dr Jolanty Wawrzyniak 

do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego.  

 


