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Rady Wydziału Nauk o Żywności i Zywieniu
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 23 listop ada 2017 roku

w sprawie nadania dr Kamili Anicie Goderskiej stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk rolniczych
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Na podstawie art. I8a ust. 1 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tyule
naukowym ataz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. nr 65, poz" 595 z poźn.

Zm.) oraz na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 30 pażdziernika 2017 r" wraz

z opinią Rada Wydziału Nauk o Zywności i Zywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu podjęła uchwałę w sprawie nadania dr Kamili A. Goderskiej stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinte nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia zywności
i zywienia.

UZASADNIENIE

Rada Wydziału Nauk o Zywności i Zywieniu podjęła uchwałę po zapoznaniu się

z dokumentacją dotyczącą postępowania habilitacyjnego przedstawioną przez Kandydatkę do

stopnia naukowego doktora habilitowanego' recenzjami Jej osiągnię oraz uchwałą Komisji
Ha|ititacyjnej powołanej przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułow w dniu 4 wrześnta

2OI7 r" Komisja Habilitacyjnajednomyślnie pozytywnie zaopiniowała wniosek dr Kamili A.

Goderskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie technolo gia zywności i Żywienia. Rada Wydziału Nauk o Zywności i Żywieniu

Uniwersytetu Przyrodnlczego w Poznaniu podziela stanowisko Komisji Habilitacyjnej.

osiągnięcia naukowe dr Kamili Anity Goderskiej po uzyskaniu stopnia doktora stanowią

,nu"żą"y wkład Autorki w rozw j dyscypliny naukowej technolo gia ŻywnoŚci i zywienia
i w związku z powyŻszym Kandydatka spełnia wymogi przewidzianę w art. 16 Ustawy z dnia

14 matca ŻOO3 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule
w zakresie sztuki (Dz.TJ. z2003 r. nr 65, poz. 595 zpożn. Zm.).

Uchwała wchodzi w Życie z dntem podjęcia. i'ŁTar'E/'ł& r-' :
E_J.g-l Ł:H\P-ąłtj
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