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RECENZJA 

 

osiągnięć naukowo-badawczych, aktywności naukowej, dorobku dydaktycznego, 

popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej  

dr inż. Jolanty Wawrzyniak  

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 

rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 

 

 

 

Podstawa prawna opracowania recenzji 

 

Recenzję wykonano na podstawie Uchwały nr 3/XI/2021 Rady Naukowej Dyscypliny 

Technologia Żywności i Żywienia Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 01 lipca 

2021 r., w sprawie powołania Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego dr inż. Jolancie Wawrzyniak.  

Oceny osiągnięć dokonałam zgodnie z art. 219  ustawy  z dnia 20 lipca 2018 roku  Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 478) na podstawie 

otrzymanych dokumentów: kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie stopnia doktora, 

autoreferatu prezentującego opis osiągnięć i dorobku naukowo-badawczego, wykazu osiągnięć 

naukowych stanowiących znaczny wkład w rozwój dyscypliny technologia żywności  

i żywienia, oświadczenia współautorów prac wchodzących w skład osiągnięcia naukowego, 

zaświadczenia o aktywności naukowej realizowanej w więcej niż jednej jednostce naukowej, 

kopii prac stanowiących osiągniecie naukowe, kopii wybranych publikacji dotyczących 

pozostałych osiągnieć naukowo-badawczych oraz wniosku Habilitantki o przeprowadzenie 

przewodu habilitacyjnego wraz z danymi osobowymi.   
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Ogólne informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej Habilitantki 

Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak ukończyła studia wyższe na Wydziale Chemii 

Spożywczej i Biotechnologii Politechniki Łódzkiej w 2000 r. Pracę magisterską, zatytułowaną: 

„Badanie wpływu mikrofal na trwałość ryboflawiny w wybranych produktach spożywczych” 

wykonała pod kierunkiem doc. dr Piotra Moszczyńskiego.  Po ukończeniu studiów podjęła 

pracę w przemyśle, rozpoczynając równolegle naukę w Studium Podyplomowym z zakresu 

Rachunkowości i Finansów na Wydziale Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 

2003 roku została słuchaczem Stacjonarnego Studium Doktoranckiego na Wydziale Nauk 

o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, a w 2009 roku na tym 

samym Wydziale obroniła pracę doktorską. Promotorem dysertacji, zatytułowanej „Model 

matematyczny dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia browarnego w 

niekorzystnych warunkach termicznych”  był prof. dr hab. inż. Antoni Ryniecki. Od  2008 roku, 

jest zatrudniona w Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego, w Zakładzie 

Inżynierii i Aparatury Przemysłu Spożywczego na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP 

w Poznaniu. Początkowo pracowała na stanowisku asystenta, a od 2009 roku do chwili obecnej 

pracuje na stanowisku adiunkta. W trakcie działalności naukowej Habilitantka ciągle 

poszerzała swoją wiedzę i doskonaliła umiejętności biorąc udział w warsztatach, szkoleniach  

i kursach organizowanych przez jednostki naukowe i różne podmioty gospodarcze. 

 

Ocena osiągnięcia naukowego 

Z przedstawionej dokumentacji wynika, że Pani dr  inż. Jolanta Wawrzyniak po raz 

pierwszy ubiega się o nadane stopnia doktora habilitowanego, a jako podstawę wniosku 

wskazuje osiągnięcie naukowe, obejmujące cykl siedmiu powiązanych tematycznie prac, 

ujętych pod wspólnym tytułem: „Modele predykcyjne do oceny stanu mykologicznego ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku jako narzędzia wspomagające procesy decyzyjne  

w nowoczesnych systemach zarządzających procesami ich pozbiorowej konserwacji”. Prace 

zostały opublikowane w latach 2018-2021 w następujących czasopismach: Journal of Stored 

Products Research (2 prace), Journal of the American Oil Chemists’ Society (2 prace), Food 

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

Agriculture-Basel (1 praca). Sumaryczny współczynnik wpływu (IF) publikacji składających 

się na osiągnięcie wynosi  17,793, natomiast sumaryczna liczba punktów zgodnie  

z komunikatami MNiSW z dnia 25 stycznia 2017 roku oraz 9 lutego 2021 roku to 535 pkt.  

Prace stanowiące osiągnięcie naukowe były cytowane według Web of Science 26 razy (według 
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Scopus 28; stan na 26.08.2021r.). Trzy pierwsze publikacje, opisane w autoreferacie numerami 

I.B1, I.B2 i I.B3 (Zał. nr 3) są wieloautorskie (3 współautorów). Habilitantka występuje  

w niech jako pierwszy współautor i jednocześnie autor korespondencyjny. W badaniach 

przedstawionych w tych pracach dr inż. Jolanta Wawrzyniak pełniła rolę wiodącą, która 

polegała na opracowaniu hipotez i koncepcji badań, przeprowadzeniu większości analiz, 

opracowaniu wyników i przygotowaniu manuskryptów, co potwierdzili w stosownych 

oświadczeniach współautorzy (Zał. nr 5). Rola współautorów ograniczała się do wykonania 

wybranych analiz oraz sprawdzenia i naniesienia poprawek w manuskryptach. Pozostałe cztery 

prace, składające się na osiągnięcie naukowe oznaczone w autoreferacie numerami I.B4, I.B5, 

I.B6, I.B7 (Zał. nr 3), to jednoautorskie publikacje Habilitantki. Należy podkreślić, że część 

wyników zaprezentowanych w osiągnięciu naukowym była rezultatem badań wykonanych w 

ramach projektu badawczego, którego Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak była kierownikiem. 

Grant został przyznany przez MNiSW i był realizowany w latach 2010-2013.  

Tematyka osiągnięcia naukowego dotyczy opracowania predykcyjnych modeli rozwoju 

grzybów mikroskopowych w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Opracowane 

modele opisujące kinetykę rozwoju grzybów, a tym samym ryzyko powstawania mikotoksyn 

w masie ziarna i nasion, są obiecującymi narzędziami prognostycznymi, które mogą być 

wykorzystane w systemach pożniwnego zarządzania przechowywanymi surowcami 

zbożowymi.   

Według danych FAO, 25-33% światowych zbiorów zbóż i nasion rzepaku jest tracona 

w wyniku ich niewłaściwego przechowywania. Jednym z najistotniejszych czynników 

biologicznych przyczyniających się do powstawania strat na etapie magazynowania  surowców 

jest aktywność grzybów mikroskopowych. Ich obecność w masie składowanych surowców 

roślinnych może powodować nieodwracalne zmiany fizjologiczne i chemiczne, prowadzące do 

ograniczenia wartości siewnej, technologicznej i żywieniowej surowców. Wytwarzane przez te 

mikroorganizmy mikotoksyny wpływają na bezpieczeństwo zdrowotne surowców oraz 

produkowanej na ich bazie żywności. Należy zaznaczyć, że wtórne metabolity grzybów 

pleśniowych mogą wykazywać silne działanie toksyczne, rakotwórcze, teratogenne  

i mutagenne, a ze względu na dużą stabilność chemiczną stosowane metody ich neutralizacji 

lub usuwania z surowców i produktów spożywczych nie dają zadawalających efektów. 

Najlepszym kierunkiem działań są więc zabiegi prewencyjne, uniemożliwiające rozwój 

grzybów mikroskopowych. Dlatego celowe i uzasadnione jest poszukiwanie nowych, prostych 

i szybkich metod, które pozwolą oszacować zagrożenie związane z rozwojem mykobioty oraz 
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z odpowiednim wyprzedzeniem podjąć działania ograniczające rozwój mikroflory grzybowej 

i powstawanie mikotoksyn.   

 Badaniami zostały objęte ekosystemy ziarna jęczmienia browarnego i nasion rzepaku. 

Celem pierwszego etapu badań było określenie dynamiki oraz wskazanie charakterystycznych 

punktów rozwoju grzybów mikroskopowych, a następnie zweryfikowanie wyznaczonych 

punktów w odniesieniu do wybranych wyróżników jakości ziarna jęczmienia i nasion rzepaku.  

Wyniki badań zaprezentowano w trzech pierwszych publikacjach,  składających się na 

oceniane osiągnięcie (I.B1, I.B2 i I.B3, Zał. nr 3).  Eksperymenty przeprowadzono 

przechowując ziarno jęczmienia (publikacja I.B1) i nasion rzepaku (publikacja I.B2)   

w szesnastu  różnych układach temperaturowo-wilgotnościowych przez okres od 40 do 72 dni.  

Rozwój populacji grzybów mikroskopowych w badanych ekosystemach monitorowano 

określając liczbę jednostek tworzących kolonie w 1 gramie ziarna lub nasion (JTK, jtk·g-1).  

Rezultaty badań potwierdziły dotychczasową wiedzę odnośnie tego, że dynamika rozwoju 

grzybów zależy w dużym stopniu od wilgotności i temperatury przechowywanych surowców. 

Pomiary rozwoju mykobioty w ekosystemach ziarna jęczmienia i nasionach rzepaku wykazały, 

że w większości przypadków wzrost populacji grzybów mikroskopowych przebiegał w trzech 

charakterystycznych fazach: zastoju (tzw. lag faza), wzrostu wykładniczego i fazie 

stacjonarnej.  Uzyskane rezultaty pozwoliły stwierdzić, że warunki, w których obserwowano 

najintensywniejszy rozwój mikroflory grzybowej nie zawsze pokrywały się z tymi, dla których 

odnotowywano najwyższe stężenia mikotoksyn. Ochratoksynę A (OTA) zidentyfikowano  

w ziarnie przechowywanym w bardzo szerokim zakresie parametrów. W publikacji I.B1 

Autorka słusznie stwierdziła, że zastosowanie niższej temperatury oraz obniżenie aktywności 

wody w ziarnie nie przeciwdziałały powstawaniu tego metabolitu, podczas gdy produkcja 

dwóch innych mikotoksyn (kwasu penicilinowego i cytryniny) miała miejsce jedynie w ziarnie 

przechowywanym w najwyższych temperaturach (24 i 30°C).  

 W przypadku nasion rzepaku charakterystyczne punkty w rozwoju populacji grzybów 

weryfikowano w odniesieniu do wyróżników  jakości technologicznej nasion w tym: liczby 

kwasowej i zdolności kiełkowania (publikacja I.B2) oraz zawartości fitosteroli (publikacja 

I.B3). W ekosystemach, w których panowały sprzyjające warunki dla rozwoju mykobioty 

wzrost populacji grzybów był pozytywnie skorelowany z liczbą kwasową i negatywnie 

skorelowany ze zdolnością kiełkowania nasion. Autorka stwierdziła,  że punkty związane  

z końcem fazy lag, mogą być odpowiednim kryterium pozwalającym zidentyfikować ryzyko 

pogorszenia wartości technologicznej nasion. Badania zaprezentowane w kolejnej publikacji 
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(I.B3) wykazały destrukcyjny wpływ wysokiej wilgotności i temperatury składowania nasion 

rzepaku na zawartość fitosteroli. Po 48 dniach  przechowywania surowca w warunkach 

sprzyjających intensywnemu rozwojowi grzybów (temp.=30°C, aw=0,90) straty fitosteroli 

sięgały 61%, podczas gdy w początkowym okresie wzrostu populacji grzybów określanym jako 

lag faza ubytki tych związków nie przekraczały poziomu 15,5%.  Pozwoliło to stwierdzić, że 

odpowiednie zabiegi wykonane w czasie krótszym niż faza zastoju pozwalają ograniczyć 

rozwój grzybów mikroskopowych i zagwarantować utrzymanie odpowiedniej jakości 

technologicznej i wartości żywieniowej surowca.  

 Podsumowując ten etap prac badawczych Habilitantka na podstawie zmian zawartości  

mikotoksyn w składowanym ziarnie jęczmienia oraz wybranych wskaźników jakości 

technologicznej nasion rzepaku słusznie stwierdziła,  że punkty czasowe związane z końcem 

fazy lag są krytycznymi punktami rozwoju grzybów i stanowią o jakości i bezpieczeństwie 

zdrowotnym ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Punkty te, wyznaczone dla określonych 

warunków składowania surowców (aktywności wodnej i temperatury), pozwalają określić czas, 

w którym powinny one zostać przetworzone lub poddane odpowiednim zabiegom 

pielęgnacyjnym w celu zachowania ich jak najwyższej jakości.  

 Celem drugiego etapu badań było opracowanie modeli predykcyjnych rozwoju grzybów 

mikroskopowych w ziarnie jęczmienia i nasion rzepaku.  W badaniach wykorzystano różne 

techniki modelowania: regresję z wykorzystaniem zmodyfikowanej funkcji Gompertza 

(publikacje I.B4, I.B5, Zał. nr 3)  oraz sztuczne sieci neuronowe (publikacje I.B6, I.B7, Zał. nr 

3). Opracowane przez Habilitantkę na podstawie części wyników uzyskanych w pierwszym 

etapie badań, zmodyfikowane równania Gompertza, pozwalają  z dużą precyzją oszacować 

kinetykę wzrostu grzybów w ekosystemach ziarna jęczmienia (publikacja I.B4) oraz  nasion 

rzepaku (publikacja I.B5). Jeszcze większą precyzję i dokładność predykcji rozwoju mykobioty 

w ekosystemach ziarna jęczmienia (publikacja I.B6) oraz nasion rzepaku (publikacja I.B7) Pani 

doktor wykazała dla modeli budowanych z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych 

(SNN). Wysoką jakość sformułowanych modeli Autorka potwierdziła w oparciu o dane 

niewykorzystane do budowy modeli, pochodzące z eksperymentów zrealizowanych w 

pierwszym etapie badań (publikacje I.B1, I.B2).  Godny uznania jest praktyczny aspekt tej 

części pracy. Opracowane modele oparte na łatwo mierzalnych parametrach, takich jak 

temperatura i aktywność wody w surowcu, wydają się być bardzo wygodnym, skutecznym  

i tanim narzędziem prognostycznym i mogą znaleźć zastosowanie w nowoczesnych systemach 

pożniwnego zarządzania ziarnem zbóż i nasion roślin oleistych.  
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 Podsumowując ocenę przedstawionego jako osiągnięcie naukowe cyklu publikacji 

stwierdzam, że prezentowane w nich wyniki badań oraz opracowane modele matematyczne 

znacząco poszerzają wiedzę z zakresu optymalizacji parametrów przechowywania ziarna zbóż 

i nasion roślin oleistych, a tym samym stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 

technologia żywności i żywienia. Habilitantka odpowiednio planując i realizując zadania 

badawcze w ramach osiągnięcia wykazała, że posiada dużą wiedzę i umiejętności niezbędne do 

samodzielnej pracy naukowej.  

 

Ocena dorobku naukowego 

 Zgodnie z danymi przedstawionymi w autoreferacie całkowity dorobek naukowy Pani 

dr inż. Jolanty Wawrzyniak wraz z 7 pracami stanowiącymi osiągnięcie naukowe obejmuje  78 

pozycji, z których 37 to oryginalne prace twórcze.  W czasopismach z listy JCR Habilitantka 

opublikowała 20 prac, a w czasopismach  nieuwzględnionych w bazie JCR 13 prac.  Dodatkowo 

Pani doktor jest autorem 4 rozdziałów w monografiach. Sumaryczny IF opublikowanych prac 

wynosi 40,002 (z wyłączeniem prac składających się na osiągnięcie IF=22,209 pkt) natomiast 

liczba punktów publikacyjnych zgodnie z punktacją MNiSW jest równa 1304 pkt 

(wyłączając osiągnięcie 769 pkt).   Liczba cytowań wg bazy Web of Science na dzień 

25.03.2021 r. wynosi 257, a Index  Hirscha jest równy 10.  

Poza dorobkiem publikacyjnym Habilitantka jest autorką 1 patentu,  34  doniesień 

naukowych na konferencje krajowe i międzynarodowe, 2 skryptów dydaktycznych oraz  

2 artykułów popularno-naukowych.  Opracowała  także ekspertyzę i wygłosiła wykład na 

zaproszenie oraz wykonała 28 recenzji prac naukowych, wśród których 14 to recenzje 

publikacji dla czasopism z listy JCR.  

Habilitantka była również  kierownikiem jednego projektu badawczego, finansowanego 

przez MNiSW oraz wykonawcą w 2 projektach finansowanych przez MNiSW oraz NCBiR.   

Dodatkowo, w ramach badań własnych i statutowych zrealizowała 3 projekty badawcze. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora dorobek naukowy Habilitantki obejmował  

10 oryginalnych prac twórczych (62 pkt wg MNiSW, IF=1,741) w tym 3 opublikowane w 

czasopismach znajdujących się w bazie JCR, 6 w czasopismach nieindeksowanych w tej bazie 

i 1 rozdział w monografii.  

Po uzyskaniu stopnia doktora Kandydatka znacząco powiększyła swój dorobek 

publikacyjny. Opublikowała 27 oryginalnych prac twórczych, z których zdecydowana 

większość (17 pozycji) to prace, wydane w czasopismach indeksowanych w bazie JCR. Wśród 
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pozostałych prac należy wymienić 7 publikacji w czasopismach spoza listy JCR i 3 rozdziały 

w monografiach.  

Przed uzyskaniem stopnia doktora Habilitantka koncentrowała swoje zainteresowania 

naukowe wokół tematyki związanej z zastosowaniem biosensorów enzymatycznych i technik 

woltamperometrycznych do monitorowania zawartości składników w produktach 

spożywczych. Opracowała stanowisko badawczo-dydaktyczne do analiz 

woltamperometrycznych, które następnie wykorzystała do opracowania autorskiej metody 

oznaczania witaminy C w sokach. Zajmowała się również optymalizacją procesu suszenia 

niskotemperaturowego ziarna zbóż w grubej nieruchomej warstwie i oceną jakości ziarna 

jęczmienia i nasion rzepaku poddanych zabiegom suszenia w niskich temperaturach. Podczas 

realizacji badań do rozprawy doktorskiej zajmowała się matematycznym modelowaniem 

dopuszczalnego czasu pożniwnej konserwacji ziarna jęczmienia browarnego, składowanego  w 

niekorzystnych warunkach termicznych. Po obronie pracy doktorskiej Habilitantka 

kontynuowała badania związane z problematyką pozbiorowej konserwacji surowców 

roślinnych, w szczególności nasion rzepaku i jęczmienia. Ważnym aspektem działalności 

naukowo-badawczej Kandydatki była realizacja projektu we współpracy z Instytutem 

Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. Celem podjętych badań było opracowanie 

urządzenia do monitorowania stanu mikrobiologicznego nasion rzepaku na podstawie 

elektronicznej analizy substancji lotnych.  W projekcie Habilitantka była odpowiedzialna za 

wykonanie analiz mikrobiologicznych. Efektem realizacji badań były nie tylko publikacje  

i liczne doniesienia naukowe na konferencje, ale również patent uzyskany na opracowaną 

matrycę czujników elektronicznego nosa. Kolejnym nurtem badawczym podjętym przez Panią 

doktor było opracowanie narzędzi prognostycznych umożliwiających przewidywanie 

przebiegu procesów technologicznych  oraz szybką i bezinwazyjną ocenę jakości surowców  

i produktów spożywczych. Tematyka prac obejmowała między innymi opracowanie modelu 

matematycznego do przewidywania stężenia etanolu w procesie fermentacji bezlaktozowego 

mleka koziego.  Habilitantka opracowała model bazujący na funkcji Gompertza, który w 

zależności od temperatury procesu pozwalał prognozować stężenie alkoholu w czasie 

fermentacji surowca. Wykorzystując technikę modelowania z wykorzystaniem sztucznych sieci 

neuronowych, Habilitantka opracowała również model, który na podstawie cech 

morfologicznych nasion rzepaku umożliwiał detekcję skażenia tego surowca grzybami 

pleśniowymi.  Ważnym kierunkiem badań, podjętych po doktoracie, było modelowanie stanu 

mikrobiologicznego składowanego ziarna jęczmienia i nasion rzepaku. Wyniki tych badań 



 
8 

 

zostały przedstawione w pracach składających się na oceniane osiągnięcie naukowe oraz 

zaprezentowane podczas wielu konferencji międzynarodowych i krajowych. Za swoją 

działalność naukową Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak została trzykrotnie wyróżniona, w tym 

otrzymała 2 wyróżnienia za doniesienia naukowe na konferencje oraz w 2020 roku  

wyróżnienie Rektora UP w Poznaniu za jakość osiągnięć publikacyjnych.  

Podsumowując należy stwierdzić, że Habilitantka legitymuje się oryginalnym  

i wartościowym dorobkiem naukowym. Działalność badawcza Pani doktor jest 

wielowątkowa, a jej efektem są liczne publikacje w czasopismach o zasięgu 

międzynarodowym i krajowym oraz doniesienia konferencyjne. Wartość dorobku 

naukowego Habilitantki potwierdzają wysokie wskaźniki naukometryczne.   

  

Staże w zagranicznych i krajowych ośrodkach badawczych oraz współpraca z 

jednostkami naukowymi 

Po uzyskaniu stopnia doktora Habilitantka odbyła jeden 4 miesięczny staż w Instytucie 

Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego PAN w Lublinie. W ramach stażu wykonała badania do 

projektu realizowanego wspólnie z tym ośrodkiem. Pani doktor nie odbyła stażu w zagranicznej 

placówce naukowej i nie współpracowała z ośrodkami zagranicznymi,  jednak bardzo aktywnie 

kooperuje z wieloma jednostkami naukowymi w Polsce w tym: Instytutem Surowców 

Naturalnych i Kosmetyków Politechniki Łódzkiej, Instytutem Genetyki Roślin Polskiej 

Akademii Nauk w Poznaniu, Instytutem Agrofizyki im. B. Dobrzańskiego Polskiej Akademii 

Nauk w Lublinie, Instytutem Chemii i Elektrochemii Technicznej, Instytutem Konstrukcji 

Maszyn oraz Instytutem Automatyki, Robotyki i Inżynierii Informatycznej Politechniki 

Poznańskiej, Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym, Katedrą Inżynierii Żywności 

i Organizacji Produkcji SGGW w Warszawie oraz jednostkami Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Poznaniu w tym: Instytutem Inżynierii Biosystemów i Katedrą Chemii.   

 

Ocena działalności dydaktycznej, popularyzatorskiej oraz współpracy z otoczeniem 

gospodarczym 

Pani dr inż. Jolanta Wawrzyniak realizowała zajęcia dydaktyczne na WNoŻiŻ dla 

studentów kierunków studiów: Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, 

Towaroznawstwo, Analityka Żywności, Jakość i Bezpieczeństwo Żywności i anglojęzycznego 

kierunku Food Science and Nutrition oraz na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii dla studentów 

kierunku Ochrona Środowiska z następujących przedmiotów: Współczesne trendy w nauce  
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o żywności i żywieniu – Inżynieria przemysłu spożywczego, Maszynoznawstwo, Inżynieryjne 

podstawy procesów produkcyjnych, Inżynieria procesowa, Aparatura i inżynieria procesów 

produkcyjnych, Inżynieria procesowa i inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych, 

Comprehension in food processing and human nutrition. W latach 2014-2017 była 

kierownikiem przedmiotu Aparatura i inżynieria procesów produkcyjnych, natomiast od 2015 

roku do chwili obecnej kieruje przedmiotem: Inżynieryjne podstawy procesów produkcyjnych, 

realizowanym na kierunku Technologia Żywności i Żywienie Człowieka oraz koordynuje blok  

zajęć o takiej samej nazwie na kierunku Analityka Żywności. Szkoda, że Habilitantka nie 

podała dokładniejszych informacji na temat wymiaru godzinowego realizowanych zajęć, w tym 

liczby godzin wykładów i ćwiczeń.  

Pani doktor była promotorem 12 prac inżynierskich i 2 prac magisterskich oraz 

recenzentem 5 prac inżynierskich. Będąc od 2015 r. Członkiem Komisji Konkursowej ds. 

rekrutacji, od 2017 r. Członkiem Rady Instytutu (obecnie Katedry) Technologii Żywności 

Pochodzenia Roślinnego, a od 2021 r.  Członkiem Rady Naukowej Dyscypliny Technologia 

Żywności i Żywienia UPP aktywnie angażuje się w prace organizacyjne na rzecz Uczelni oraz 

Wydziału. Mając na uwadze potencjał aplikacyjny realizowanej przez  Habilitantkę tematyki 

badawczej pewien niedosyt pozostawia ograniczona współpraca z podmiotami gospodarczymi 

oraz stosunkowo niewielka liczba podjętych działań na rzecz popularyzacji nauki. Kandydatka 

współpracowała jedynie z laboratorium słodowni Soufflet Agro Polska w Poznaniu, a w ramach 

popularyzacji nauki przygotowała 1 pokaz dla uczniów szkoły podstawowej i 2 artykuły 

popularno-naukowe. Godny uznania jest natomiast dwumiesięczny staż odbyty w okresie 

pandemii w Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Poznaniu. Pani doktor wspierała pracowników Stacji w baniach nad 

detekcją SARS-CoV-2.  

 

 

Wnioski końcowe 

Na podstawie dokonanej oceny dorobku naukowego Habilitantki, w tym wydzielonego 

cyklu powiązanych tematycznie publikacji, stanowiących osiągnięcie naukowe oraz dorobku 

dydaktycznego, organizacyjnego i działań na rzecz popularyzacji nauki stwierdzam, że dr inż. 

Jolanta Wawrzyniak spełnia wymagania do nadania jej stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia  żywności i żywienia, określone w art. 
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219 ust. 1 pkt 2. i 3. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2021 r. poz. 478). Jej dorobek 

stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny technologia żywności i żywienia.  

Zwracam się więc do Rady Dyscypliny Technologii Żywności i Żywienia Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów postępowania 

habilitacyjnego.  

 

                  Aldona Sobota  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


