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PROTOKÓŁ 

z posiedzenia Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni  

i Tytułów, na podstawie art. 18 a Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. 2017, poz. 1789) 

 

w sprawie przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Faligowskiej 

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie agronomia 

 

 Posiedzenie Komisji habilitacyjnej odbyło się 14 maja 2019 roku na Wydziale Rolnictwa 

i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w składzie: 

1. Prof. dr hab. Marcin Kozak      - przewodniczący komisji 

2. Dr hab. Michał Kwiatek                         - sekretarz komisji 

3. Prof. dr hab. Bogdan Kulig     - recenzent 

4. Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro           - recenzent 

5. Dr hab. Robert Idziak                              - recenzent 

6. Prof. dr hab. Jerzy Księżak                           - członek komisji 

7. Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta         - członek komisji 

 

Przewodniczący prof. dr hab. Marcin Kozak otworzył posiedzenie Komisji powołanej 

do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Faligowskiej i powitał 

wszystkich jej Członków. Szczególne podziękowania Przewodniczący skierował 

do Recenzentów: prof. dr. hab. Bogdana Kuliga, prof. dr hab. Doroty Bobreckiej-Jamro i dr. 

hab. Roberta Idziaka, za wykonanie recenzji, które są warunkiem przeprowadzenia takiego 

postępowania. Podziękował Sekretarzowi dr. hab. Michałowi Kwiatkowi za pomoc 

w organizacji spotkania oraz pracę przy poszczególnych etapach postępowania, a także 

pozostałym Członkom Komisji, prof. dr. hab. Jerzemu Księżakowi i prof. dr. hab. Jean 

Bernardowi Diatta, za uczestnictwo w posiedzeniu. W dalszej kolejności Przewodniczący 

uzyskał potwierdzenie od wszystkich Członków Komisji o otrzymaniu kompletu dokumentacji, 

dotyczącej postępowania habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Faligowskiej oraz o zapoznaniu się 

z recenzjami. Następnie prof. dr hab. Marcin Kozak przedstawił propozycję porządku 

posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia Komisji habilitacyjnej z komentarzem na temat dotychczasowego 

toku postępowania (Przewodniczący Komisji). 
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2. Ocena osiągnięć dotyczących art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(jednolity tekst ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) oraz ocena pozostałego dorobku 

naukowego, stanowiących znaczny wkład dr inż. Agnieszki Faligowskiej w rozwój 

dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo oraz przedstawienie istotnej aktywności naukowej 

Kandydatki (Recenzenci). 

3. Dyskusja (wszyscy Członkowie Komisji). 

4. Sporządzenie i przedstawienie uchwały wraz z uzasadnieniem, o której mowa w art. 18 a 

ust. 8 i 11 (Przewodniczący i Sekretarz Komisji). 

5. Jawne głosowanie nad uchwałą w sprawie nadania lub odmowy nadania  

dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych 

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (wszyscy Członkowie Komisji). 

6. Przyjęcie uzasadnienia (wszyscy Członkowie Komisji). 

7. Głosy różne. Zamknięcie posiedzenia (Przewodniczący Komisji). 

 

W punkcie pierwszym Przewodniczący Komisji wymienił akty prawne będące podstawą 

jej działania oraz wiążące Recenzentów przy opracowaniu recenzji. Są to: Ustawa z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789), Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzenia czynności 

w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie 

tytułu profesora (Dz. U. 2018, poz. 261), a także Rozporządzenie MNiSW z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. 2011, nr 196, poz. 1165). 

W dalszej kolejności Przewodniczący przypomniał zebranym harmonogram 

postępowania, podkreślając konieczność dotrzymania terminów poszczególnych działań. 

Zaznaczył, że dotychczasowe etapy postępowania przebiegały zgodnie z zaplanowanym 

terminarzem. Prof. dr hab. Marcin Kozak wyjaśnił, że obecne posiedzenie Komisji powinno 

zakończyć się podjęciem Uchwały w sprawie przyjęcia lub odrzucenia wniosku dr inż. 

Agnieszki Faligowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego, którą następnie Komisja 

skieruje do Rady Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, 

w celu podjęcia ostatecznej Uchwały w tym zakresie. Ostatnim etapem postępowania, 

koniecznym do zrealizowania, jest podjęcie Uchwały przez Radę Wydziału Rolnictwa 



3 
 

i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w sprawie nadania lub odmowy 

nadania dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk 

rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Cały przebieg postepowania został przez 

Przewodniczącego Komisji odpowiednio skomentowany. 

Ponadto Przewodniczący przypomniał, iż z bieżącego posiedzenia zostanie sporządzony 

protokół, w którym będą zawarte wypowiedzi Członków Komisji. Protokół zostanie 

sporządzony przez Sekretarza Komisji po zakończeniu posiedzenia oraz podpisany 

przez Przewodniczącego Komisji i jej Sekretarza. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak rozpoczął kolejną część posiedzenia Komisji poświęconą 

dyskusji nad osiągnięciem naukowym oraz pozostałą aktywnością naukową i zawodową dr inż. 

Agnieszki Faligowskiej. Otwierając dyskusję Przewodniczący zwrócił się z prośbą, 

aby w wypowiedziach uwzględnić dwa zasadnicze elementy oceny: pierwszy – dotyczący 

osiągnięcia naukowego w postaci monografii, zatytułowanej „Plonowanie i jakość nasion łubinu 

żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli 

i wieloletnich uproszczeń uprawowych” oraz drugi – dotyczący istotnej aktywności naukowo-

badawczej i dorobku naukowego Habilitantki. 

W pierwszej kolejności o zabranie głosu prof. dr hab. Marcin Kozak poprosił 

Recenzentów. 

Jako pierwsza wypowiedziała się prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro. Pani Profesor 

nadmieniła, że Habilitantka przedstawiła wyniki badań własnych, które opublikowała 

w Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (ISBN 978-83-7160-911-4; 

Rozprawy naukowe, zeszyt 504, ss. 112) pod tytułem „Plonowanie i jakość nasion łubinu 

żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli 

i wieloletnich uproszczeń uprawowych”. Rozprawa habilitacyjna powstała w oparciu 

o doświadczenia polowe dwuczynnikowe, założone w układzie „split-plot”, w czterech 

powtórzeniach, przeprowadzonych w latach 2012-2017. Obserwacje polowe poszerzono 

o analizy laboratoryjne. Przedmiotem badań był łubin żółty odmiany Mister, uprawiany 

w czteropolowym płodozmianie z 50% udziałem zbóż w zmianowaniu: łubin żółty, pszenica 

ozima, rzepak ozimy, pszenica ozima. Głównym celem badań było określenie wpływu trzech 

systemów uprawy roli (konwencjonalny, uproszczony i siew bezpośredni) na rozwój roślin, 

plonowanie, wartość siewną i paszową nasion oraz efekty ekonomiczne uprawy łubinu żółtego 

odmiany Mister. W pracy wydzielono cele pomocnicze, które dotyczyły doświadczenia 

z łubinem żółtym oraz doświadczeń następczych. 
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W ocenie prof. dr hab. Doroty Bobreckiej-Jamro Habilitantka udowodniła, że trwała, 

uproszczona uprawa roli może być zalecana pod łubin żółty zarówno na cele paszowe, jak i na 

reprodukcję materiału siewnego, bowiem stosowanie wieloletnich uproszczeń uprawowych nie 

obniża plonu nasion, a nawet może prowadzić do poprawy jakości nasion łubinu żółtego 

poprzez wzrost zawartości białka, wartości siewnej i wigoru nasion. Stwierdziła, że uprawa 

pszenicy ozimej w warunkach stosowania wieloletnich uproszczeń uprawowych 

w płodozmianie z 50% udziałem zbóż, bezpośrednio po łubinie żółtym skutkuje istotną zwyżką 

plonu i sprzyja ograniczeniu nawożenia azotem do dawki 120 kg∙ha–1, a uprawa rzepaku 

ozimego w trzecim roku zmianowania oraz pszenicy ozimej w czwartym roku zmianowania 

czteropolowego z 50% udziałem zbóż w warunkach wieloletniego stosowania uproszczonej 

uprawy roli i siewu bezpośredniego prowadzi do istotnego obniżenia plonowania obu gatunków. 

 Recenzentka stwierdziła, że rozprawa habilitacyjna dotyczy aktualnej problematyki 

badawczej związanej z zapewnieniem „białkowego bezpieczeństwa kraju” w oparciu 

o produkcję pasz wysokobiałkowych z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin bobowatych 

i stanowi wzbogacenie wiedzy w zakresie tej tematyki badawczej. Pani Profesor podkreśliła, że 

monografia będąca przedmiotem postępowania habilitacyjnego wniosła niespotykane 

dotychczas w pracach informacje na temat uproszczeń uprawowych, oceny ich wpływu na 

rozwój roślin bobowatych grubonasiennych. Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro stwierdziła, 

iż opublikowana monografia jest jedną z nielicznych, która obejmuje tak szeroki zakres badań 

nad stosowaniem trwałych uproszczeń uprawowych w łubinie żółtym. Zaznaczyła, iż wyniki 

badań, mimo dużych ilości danych, przedstawiono i zinterpretowano w sposób syntetyczny 

i opisano właściwie, z wykorzystaniem ogólnie akceptowanych metod analizy statystycznej. 

Recenzentka również wskazała, że wyrazem dojrzałości naukowej Habilitantki jest obszerna, 

wielowątkowa dyskusja wyników badań. Wyniki badań przedstawione w monografii pozwoliły 

na wyciągnięcie wniosków istotnych nie tylko dla nauki, ale również i dla praktyki rolniczej. 

Następnie prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro oceniła pozostałe osiągnięcia naukowo-

badawcze dr inż. Agnieszki Faligowskiej. Recenzentka wspomniała, że dr inż. Agnieszka 

Faligowska, jest Autorem/Współautorem 57 oryginalnych prac twórczych w tym: jednej 

monografii, jednej pracy indywidualnej oraz 55 prac współautorskich, z czego w 26 Kandydatka 

jest autorem wiodącym. Spośród 57 oryginalnych prac twórczych dr inż. Agnieszka Faligowska, 

jest samodzielnym autorem w 2, 1-szym autorem w 27, 2-gim lub kolejnym w 28 publikacjach. 

Z opublikowanych prac 20 zostało wydanych w języku angielskim, z czego 8 w czasopismach 

z listy A MNiSW, dając łączny Impact Factor 4,32, a 45 prac w 12 krajowych, wysoko 

cenionych czasopismach w dziedzinie prezentowanej przez dr inż. Agnieszkę Faligowską. 
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Habilitantka jest też Autorką/Współautorką 56 streszczeń w materiałach konferencyjnych, 77 

sprawozdań i raportów ze zleconych tematów badawczych, których była kierownikiem. 

Wartościowym dla praktyki rolniczej dopełnieniem dorobku Habilitantki jest 36 prac popularno-

naukowych oraz 4 materiałów szkoleniowych dla rolników o charakterze informacyjnym 

i popularyzatorskim. Tak szeroka gama wydawnictw naukowych, w których prace Kandydatki 

uzyskały pozytywne opinie recenzentów i akceptację edytorów tych wydań, dowodzi wysokiego 

poziomu Jej badań i poprawności przygotowania publikacji. Większość prac ma charakter 

zespołowy co wynika ze specyfiki dyscypliny naukowej, jaką reprezentuje Habilitantka. 

Wielowątkowa tematyka badawcza uzasadnia udział w pracach badawczych różnych 

specjalistów. 

Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro wskazała, że osiągnięcia naukowe wyrażone 

danymi biblionaukometrycznymi dr inż. Agnieszki Faligowskiej wynoszą łącznie 505 pkt. 

według listy MNiSW (w tym 14 to punkty dla prac przed i 491 pkt. po doktoracie zgodnie z datą 

wydania). Sumaryczny Impact Factor wg Journal Citation Report (JCR) wszystkich publikacji 

wynosi 4,32, zgodnie z rokiem opublikowania. Według bazy Web of Science (WoS) liczba 

cytowań wynosi 4 (cytowania inne - 22). Indeks Hirscha wynosi 2.  

Według prof. dr hab. Doroty Bobreckiej-Jamro przedstawiony do recenzji dorobek 

naukowy dr inż. Agnieszki Faligowskiej jest znaczący, wyraźnie ukierunkowany i powiększony 

po ostatnim awansie naukowym. Recenzentka wydzieliła 3 szczegółowe nurty zainteresowań 

naukowych stanowiących rozszerzenie badań rozprawy habilitacyjnej w obrębie problematyki 

badawczej Kandydatki: 

1. uproszczenia w uprawie roli pod rośliny bobowate grubonasienne (strączkowe);  

2. wydajność i jakość paszowa łubinu;  

3. wartość siewna i wigor nasion. 

Badania, które Habilitantka zaplanowała, wykonała lub współwykonała, opublikowała 

w liczących się czasopismach naukowych, świadczą o Jej właściwym i dobrym przygotowaniu 

do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej. Recenzentka zaznaczyła, że oprócz znaczenia 

naukowego obecnego w doświadczeniach i publikacjach, dr inż. Agnieszka Faligowska dużą 

rolę przywiązywała do aspektu praktycznego całej swojej działalności. Prof. dr hab. Dorota 

Bobrecka-Jamro stwierdziła, że pod względem wartości naukowej zgromadzony dorobek nie 

budzi wątpliwości metodycznych i może stanowić podstawę ubiegania się o nadanie stopnia 

naukowego doktora habilitowanego. 

Następnie Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro przedstawiła swoją ocenę istotnej 

aktywności badawczej, współpracy międzynarodowej, dorobku dydaktycznego 
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i popularyzatorskiego Habilitantki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego. Recenzentka nadmieniła, że Habilitantka jest współautorem dokumentacji prac 

badawczych oraz sporządzania raportów w programach badawczych finansowanych przez 

MRiRW (2), a także raportów końcowych w zleconych tematach badawczych zarejestrowanych 

na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (77), była wykonawcą 1 projektu badawczego 

promotorskiego. Za swoją działalność naukową była wyróżniona Nagrodą Zespołową Rektora 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu I (1), II (2), III (1) stopnia. Dr inż. Agnieszka 

Faligowska uczestniczyła w 3 zagranicznych oraz 29 krajowych konferencjach naukowych, 

wygłosiła 13 referatów na krajowych konferencjach tematycznych oraz brała czynny udział 

w sesjach posterowych na 24 konferencjach w Polsce a także na 4 konferencjach zagranicznych. 

Kandydatka była też członkiem (1) oraz sekretarzem (1) komitetu organizacyjnego  konferencji. 

Uczestniczyła w 2 seminariach naukowych, brała i bierze udział w corocznych seminariach 

wyjazdowych wizytujących doświadczenia polowe w ramach programów wieloletnich. 

Kandydatka uczestniczyła: w warsztatach szkoleniowych w projekcie DANUBENERGY, w 5 

szkoleniach dotyczących Jej tematyki badawczej, szkoleniu współfinansowanym przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz w Programie Erasmus +. 

Współorganizowała także Dni Pola Roślin Strączkowych, aktywne uczestniczyła w Poznańskim 

Festiwalu Nauki i Sztuki, była współorganizatorem konferencji dla praktyków, Ogólnopolskiej 

Giełdy Strączkowych. Według Recenzentki na uwagę zasługuje fakt, że Habilitantka kierowała 

tematami badawczymi (77) zleconymi przez: DuPont - 6 ; DowAgroScience Polska - 10; BASF 

Polska Sp. z o.o. - 15; Arysta LifeScience Polska Sp. z o.o. - 2; Syngenta Crop Protection AG - 

8; Syngenta Agro GmbH - 7; Bayer Sp. z o.o. - 16; Syngenta - 5; Chemirol Sp. z o.o. - 3; 

CIECH R&D Sp. z o.o. - 4. Na zlecenie w/w firm dokonała badań polegających m. in. na ocenie 

wpływu pestycydów na roślinę uprawną (fitotoksyczność), zachwaszczenie czy zwalczanie 

patogenów i określiła wpływ środków ochrony roślin na plonowanie oraz jakość m. in.: zbóż, 

rzepaku, buraka i ziemniaka. Uzyskane wyniki są podstawą podjęcia decyzji o ewentualnej 

rejestracji lub przedłużeniu rejestracji danego środka ochrony roślin. Prof. dr hab. Dorota 

Bobrecka-Jamro podkreśliła, że dr inż. Agnieszka Faligowska jest członkiem Polskiego 

Towarzystwa Łubinowego (PTŁ) oraz Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (PTA). 

W ramach pracy dydaktycznej Habilitantka realizowała zajęcia dydaktyczne dla studentów: 

wykłady (5 przedmiotów) i ćwiczenia (4 przedmioty), pełniła rolę promotora pomocniczego w 2 

pracach doktorskich, funkcję promotora 26 prac magisterskich, 12 prac inżynierskich. 

Kandydatka pełniła funkcję członka: Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej – Wydziału 

Rolniczego, komisji egzaminacyjnej dla kierunku Rolnictwo, studia stacjonarne i niestacjonarne 
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drugiego stopnia, Komisji do przeprowadzenia egzaminów inżynierskich dla kierunku 

Rolnictwo, komisji konkursowej w związku z rozpisaniem konkursu na stanowisko starszego 

wykładowcy w Katedrze Biochemii i Biotechnologii, jest członkiem Wydziałowej Komisji ds. 

Nauki, Podzespołu ds. analizy ankiet studentów i absolwentów, była też członkiem z wyboru 

Rady Wydziału Rolniczego, Kolegium Elektorów, Rady Katedry. 

Po zapoznaniu się z rozprawą habilitacyjną, dorobkiem naukowym, dydaktycznym 

i organizacyjnym oraz popularyzatorskim, a także we wszystkich innych obszarach Prof. dr hab. 

Dorota Bobrecka-Jamro stwierdziła, że dr inż. Agnieszka Faligowska posiada kwalifikacje do 

uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Recenzentka dodała, iż Habilitantka 

stworzyła oryginalny dorobek naukowy z zakresu agronomii, a szczególnie uprawy roślin 

bobowatych grubonasiennych co czyni Ją rozpoznawalną w naukowym środowisku 

agrotechników. Dorobek ten pozwala na efektywne aplikacje do praktyki rolniczej. Według 

Recenzentki, na podkreślenie zasługuje również fakt, iż: 

 opublikowane osiągnięcie naukowe prezentuje dużą wartość poznawczą, utylitarną 

i nawiązuje do aktualnych problemów nurtujących rolnictwo, 

 pozostały dorobek naukowy spełnia wymogi stawiane w kryteriach osiągnięć zawartych 

w stosownym Rozporządzeniu MNiSW, 

 Habilitantka cechuje się znaczącymi dokonaniami organizacyjnymi na rzecz dydaktyki, 

popularyzacji nauki i współpracy z otoczeniem gospodarczym, 

 Habilitantka cechuje się dużą międzynarodową i krajową mobilnością, 

 Habilitantkę cechuje umiejętność organizowania i pracy w zespołach badawczych. 

 

Prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro poparła wniosek dr inż. Agnieszki Faligowskiej 

o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i 

ogrodnictwo. 

Przewodniczący Komisji podziękował Pani Recenzent za głos w dyskusji i poprosił 

o przedstawienie opinii drugiego Recenzenta – Pana Prof. dr. hab. Bogdana Kuliga. Profesor 

Kulig rozpoczął swoją wypowiedź od oceny formalnej osiągnięcia naukowego, określonego art. 

16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65, poz. 595 ze zm.) w postaci monografii pt. 

„Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach 

stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych”. Profesor 

zaznaczył, że głównym celem badań było określenie wpływu trzech systemów uprawy roli 
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(konwencjonalny, uproszczony i siew bezpośredni) na rozwój roślin, plonowanie, wartość 

siewną i paszową nasion oraz efekty ekonomiczne uprawy łubinu żółtego odmiany Mister.  

Recenzent podał, że monografia liczy 112 stron i jest jedną z nielicznych, która 

obejmuje tak szeroki zakres badań nad stosowaniem trwałych uproszczeń uprawowych 

w łubinie żółtym. W opinii Profesora przedstawiona rozprawa naukowa spełnia kryteria 

stawiane wymaganiom związanym z uznaniem uzyskanych wyników za osiągnięcie naukowe. 

Według Recenzenta wyniki zawarte w osiągnięciu naukowym Pani dr inż. Agnieszki 

Faligowskiej są wartościowe zarówno z naukowego punktu widzenia, jak i szczególnie ważne 

dla praktyki rolniczej. Jego zdaniem wymagały one wieloletniej żmudnej pracy i mają 

zastosowanie w warunkach Polski, wnosząc nowe elementy poznawcze do technologii uprawy 

łubinu żółtego i jego oddziaływania następczego. 

Następnie prof. dr hab. Bogdan Kulig ocenił dorobek naukowy Habilitantki. Stwierdził, 

że prace naukowe dr inż. Agnieszki Faligowskiej są efektem wielu lat dobrze zaplanowanych 

eksperymentów polowych i badań laboratoryjnych, a dotyczą szeroko pojętej uprawy roślin, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na doskonalenie technologii uprawy roślin bobowatych. 

Zaznaczył, że większość prac naukowych Habilitantka przygotowała w oparciu o wyniki 

uzyskane w wieloletnich doświadczeniach polowych wymagających żmudnej pracy. Bardzo 

istotną zaletą Kandydatki jest aktywne pozyskiwanie środków i współpraca z otoczeniem 

gospodarczym (77 sprawozdań). Stwierdził, że w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk 

rolniczych znacznie powiększyła swój dorobek naukowy, jest on obszerny, ciekawy 

i wartościowy. Aktywność naukową Kandydatki po doktoracie ocenił jako wystarczającą 

podstawę do ubiegania się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. 

Kolejno Recenzent ocenił dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitantki. W jego 

opinii dr inż. Agnieszka Faligowska opracowała programy i prowadzi wykłady z 5 

przedmiotów (m.in. Dzieje upraw, Rolnictwo na świecie, Biologia nasion i inne) oraz 

prowadziła ćwiczenia z 4 przedmiotów. Dodał ponadto, że Habilitantka posiada w swoim 

dorobku 36 publikacji popularno-naukowych, 28 posterów i 13 referatów oraz brała udział w 29 

konferencjach międzynarodowych i krajowych. Dane te świadczą o dużej aktywności 

publikacyjnej i popularyzatorskiej dr inż. Agnieszki Faligowskiej. 

W ocenie prof. dr. hab. Bogdana Kuliga przedstawiony dorobek spełnia kryteria 

określone w aktach prawnych dla osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego, dlatego wnioskował o jego nadanie Pani dr inż. Agnieszce Faligowskiej. 
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Następnie Pan Przewodniczący poprosił o zabranie głosu trzeciego Recenzenta – Pana 

doktora habilitowanego Roberta Idziaka. 

Rozpoczynając wypowiedź Recenzent podał, że dr inż. Agnieszka Faligowska 

z macierzystą Uczelnią związana jest od roku 2000, początkowo jako słuchaczka Studium 

Doktoranckiego na Wydziale Rolniczym ówczesnej Akademii Rolniczej w Poznaniu, a po 

uzyskaniu w roku 2005 stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii jako instruktor, 

następnie asystent i adiunkt od października 2006 roku. W czasie zatrudnienia dr inż. Agnieszka 

Faligowska odbyła kilka staży, w tym w firmie Condi-Plants (Belgia) zajmującej się produkcją 

i dystrybucją sadzeniaków ziemniaka, w firmie NKL Neue Kropeliner Lagerhaus w Niemczech 

(produkcja i dystrybucja ziemniaka) oraz 2 staże naukowe w Instytucie Ochrony Roślin - 

Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu oraz Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony 

Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. 

Następnie dr hab. Robert Idziak poinformował, że podstawą ubiegania się o stopień 

naukowy doktora habilitowanego była m.in. wydana monografia pt. „Plonowanie i jakość 

nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej 

uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych”, której celem było określenie wpływu 

trzech systemów uprawy roli (konwencjonalny, uproszczony i siew bezpośredni) na rozwój 

roślin, plonowanie, wartość siewną i paszową nasion oraz efekty ekonomiczne uprawy łubinu 

żółtego odmiany Mister. Według Recenzenta monografia dr inż. Agnieszki Faligowskiej jest 

pracą oryginalną z poprawnie postawioną tezą, właściwie sformułowanymi celami (głównym 

i pomocniczymi) i właściwie pod względem metodycznym przeprowadzonymi badaniami 

polowymi oraz laboratoryjnymi. W opinii dr. hab. Roberta  Idziaka zawarte w monografii dr inż. 

Agnieszki Faligowskiej wyniki są wartościowe nie tylko z punku widzenia poznawczego, ale 

także utylitarnego. Recenzent dodał, że bez wątpienia powstanie monografii poprzedzała 

wieloletnia niełatwa praca, której wyniki mogą znaleźć zastosowanie w warunkach Polski, 

wnosząc poznawcze i praktyczne elementy do technologii uprawy łubinu żółtego, a być może 

nawet szerzej pojętej uprawy roślin bobowatych grubonasiennych. 

Dalej dr hab. Robert Idziak stwierdził, że dorobek naukowy dr inż. Agnieszki 

Faligowskiej jest wartościowy pod względem merytorycznym, udokumentowany znaczną liczbą 

oryginalnych opracowań i wnoszący znaczny wkład Habilitantki w rozwój badań w zakresie 

trwałego stosowania uproszczeń w uprawie roli pod rośliny bobowate grubonasienne, ich 

wpływem na rozwój roślin w zmianowaniu oraz zależności cech roślin i plonowania łubinu od 

przebiegu warunków pogodowych, wydajności i jakości paszowej łubinu żółtego, jak i wartości 

siewnej i wigoru nasion. Według Recenzenta zainteresowania badawcze, dobór tematów i metod 
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badawczych oraz interpretacja wyników badań jest wyrazem znacznej dojrzałości 

i samodzielności naukowej dr inż. Agnieszki Faligowskiej. 

Recenzent stwierdził, że syntetyczne zestawienie osiągnięć Habilitantki świadczy 

o zainteresowaniach badawczych skierowanych głównie na problematykę związaną 

z agrotechniką (systemy uprawy roli, nawożenie), porażeniem chorobami, wartością siewną 

i wigorem nasion, ich wykorzystaniem jako paszy, przede wszystkim łubinów (żółtego, białego 

i wąskolistnego), także grochu i soi (1 praca). Dodał, że zainteresowania dr inż. Agnieszki 

Faligowskiej obejmowały także problematykę związaną z uprawą innych gatunków roślin 

uprawnych, w tym pszenicy, pszenżyta, kukurydzy, żyta, owsa oraz nagietka lekarskiego. 

W opinii dr. hab. Roberta Idziaka przedłożona rozprawa naukowa spełnia wszystkie 

wymagane kryteria i stanowi znaczne osiągnięcie Habilitantki z zakresu agronomii 

a przedstawiony do recenzji dorobek naukowy Habilitantki jest wystarczający i w pełni 

uzasadnia ubieganie się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Jego zdaniem przedstawiony 

przez dr inż. Agnieszkę Faligowską dorobek naukowy spełnia zawarte w aktach prawnych 

kryteria dla osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. W związku 

z powyższym wnioskował o nadanie Pani dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia doktora 

habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 

Przewodniczący podziękował wszystkim Recenzentom za ocenę osiągnięć Habilitantki. 

W dalszej kolejności glos w dyskusji zabrał Pan prof. dr hab. Jerzy Księżak, Członek 

Komisji, który stwierdził, że osiągnięcie naukowe Habilitantki dotyczy łubinu żółtego, ważnego 

gatunku uprawnego, którego zainteresowanie uprawą w Polsce w ostatnich latach wzrasta. 

Ponadto nadmienił, iż w monografii Habilitantka uwzględniła trzy systemy uprawy roli 

(konwencjonalny, uproszczony i siew bezpośredni), określiła produkcyjność łubinu żółtego, 

wartość siewną, paszową, wydajność energetyczną plonu nasion oraz efekty ekonomiczne 

uprawy tego gatunku. Według Recenzenta podjęcie badań z ważnym gospodarczo gatunkiem 

i uwzględnienie w nich elementów produkcyjnych ale i środowiskowych w okresie 

wzrastającego udziału zbóż w strukturze zasiewów należy ocenić bardzo pozytywnie. Ważnym 

efektem tej pracy jest stwierdzenie, iż w uprawie łubinu można zalecać stosowanie uproszczeń, 

gdyż nie następuje obniżenie poziomu plonowania tego gatunku, a wpływa to korzystnie na 

jakość nasion. Reasumując, Pan prof. dr hab. Jerzy Księżak ocenił bardzo wysoko osiągniecie 

naukowe pt. „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy 

w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych” 

uwzględniając aktualność problemu badawczego jak i zakres podjętych badań.  
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Następnie prof. dr hab. Jerzy Księżak ocenił pozostały opublikowany dorobek naukowy 

Habilitantki. Podał, że na dorobek naukowy dr inż. Agnieszki Faligowskiej składa się 56 

oryginalnych prac twórczych, 1 monografia, 56 prac zamieszczonych w materiałach 

konferencyjnych, 36 prac popularno-naukowych oraz 77 sprawozdań i raportów z prac 

zleconych. Podkreślił fakt, iż 8 prac naukowych opublikowanych jest w wydawnictwach 

Filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej. Znacząca część prac została opublikowana po 

uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych, co według Profesora świadczy o dużej aktywności 

naukowej Habilitantki. Łączny Impact Faktor czasopism, w których opublikowano prace wynosi 

4,32. Sumaryczna liczba punktów MNiSW zgodnie z rokiem wydania wynosi 505. Wyniki 

swoich badań dr inż. Agnieszka Faligowska prezentowała na wielu konferencjach 

międzynarodowych i krajowych (13 wykładów, 28 posterów). 

Następnie prof. dr hab. Jerzy Księżak ocenił aktywność badawczą, współpracę 

międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitantki. Profesor stwierdził, że 

dr inż. Agnieszka Faligowska ze względu na miejsce pracy prowadzi działalność dydaktyczną, 

natomiast ma mniejsze możliwości prowadzenia działalności upowszechnieniowo-

wdrożeniowej. Dodał, że w ramach obowiązków nauczyciela akademickiego prowadzi zajęcia 

dydaktyczne ze studentami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestniczyła 

w opracowywaniu programów nauczania i prowadziła zajęcia łącznie z 9 przedmiotów. 

Wymagało to od Habilitantki dużego zaangażowania, a także przygotowania i przekazania treści 

merytorycznych studentom w różnych formach. Dr inż. Agnieszka Faligowska prowadziła także 

wykłady dotyczące produkcji światowej i metod uprawy roślin bobowatych w Portugali (Escola 

Superior Agraria – Instytuto Politecnico de Coimbra) i na Łotwie (University of Agriculture). 

Sprawowała opiekę merytoryczną nad pracami inżynierskimi (12 prac) i magisterskimi (26 prac) 

oraz była recenzentem 8 prac inżynierskich. Była także promotorem pomocniczym w 2 

przewodach doktorskich realizowanych w UP Poznań. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa 

Naukowego i Polskiego Towarzystwa Łubinowego. Brała także udział w wielu kursach 

i warsztatach doskonalących kwalifikacje pracowników dydaktycznych. Jest także autorem 

artykułów popularyzujących wiedzę rolniczą. W podsumowaniu Profesor stwierdził, iż dr inż. 

Agnieszka Faligowska jest dobrym nauczycielem akademickim, wykazuje dużą aktywność, 

stale podnosi swoje kwalifikacje i poszerza wiedzę. Na koniec wypowiedzi, prof. dr hab. Jerzy 

Księżak oznajmił, że po zapoznaniu się z dorobkiem naukowym, osiągnieciem stanowiącym 

podstawę do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego, osiągnieciami w zakresie 

opieki nad pracami inżynierskimi i magisterskimi, działalnością dydaktyczną i popularyzującą 

naukę, może stwierdzić, iż dr inż. Agnieszka Faligowska posiada kwalifikacje i wypełnia 
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wszystkie wymagania stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego 

zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 

w zakresie sztuki (Dz. U. RP nr 65 poz. 595 z dnia 16 kwietnia 2003 r. z późn. zm.) i poparł 

wniosek o nadanie Jej stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo 

i ogrodnictwo. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak podziękował za stanowisko przemawiające za nadaniem 

Kandydatce stopnia doktora habilitowanego i poprosił o zabranie głosu kolejnego Członka 

Komisji habilitacyjnej – Pana prof. dr. hab. Jean Bernarda Diatta. Oceniając przedstawioną 

monografię pt. „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy 

w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych” 

wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Pan prof. dr hab. Jean 

Bernard Diatta stwierdził, że wnosi ona wiele w aspekcie praktycznym o uprawie łubinu żółtego 

a szczególnie znaczenia wieloletnich uproszczeń uprawowych. 

Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta podkreślił, że Kandydatka postawiła sobie wysokie 

wymagania zarówno merytoryczne jak i poznawcze, które obejmowały analizę 

(mikrobiologiczną, enzymologiczną oraz inne cechy) gleby, wpływ wieloletnich uproszeń 

systemów uprawy roli na zachwaszczenie, rozwój, plonowanie oraz jakość nasion łubinu 

żółtego, ocenę efektów ekonomicznych a dalej wpływ następczy uprawy łubinu na plonowanie 

pszenicy ozimej i rzepaku ozimego (w płodozmianie). Dodał, że kompleksowe podejście oraz 

rozwiązania przedstawione w monografii, należy uznać za swojego rodzaju „klucz renesansu” 

dla uprawy tak ważnego gatunku dla Polski: regeneracja naturalnych zasobów glebowych oraz 

dążenie do tzw. „białkowego bezpieczeństwa kraju”, czyli do uniezależnienia od importu białka 

roślinnego (art. 15, Ustawy z dnia 22 lipca 2006r o paszach (Dz. U. z 2006r., Nr 14, poz. 1045). 

Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta stwierdził, że dane zamieszczone w tabelach 1, 2 i 3 

(Załącznik 1) przedstawiają całokształt dorobku naukowego, a mianowicie aktywność 

publikacyjną oraz popularyzatorską. W tym okresie oceny dorobku, Kandydatka osiągnęła 

łącznie 505 punktów (wg listy MNiSW), z których 14 przed doktoratem a 491 po doktoracie. 

Trzydziestosześciokrotnie (36) nastąpił wzrost aktywności naukowej. Kolejnymi argumentami, 

wspierającymi w/w informację są punkty za artykuły popularno-naukowe (36), materiały 

konferencyjne/streszczenia (56), udział w grantach/projektach (3) oraz kierowanie zleconymi 

tematami badawczymi w UP Poznań (77), czyli dodatkowo 172 punkty. Całkowita ocena 

punktowa: 677, co zostało uznane przez prof. Jean Bernarda Diatta jako imponujące. 

Z przyjętych parametrów oceny aktywności naukowej wynika, że Indeks Hirscha, według Web 

of Science i Scopus wynosi 2, a sumaryczny Impact factor 4,32. Ponadto, Kandydatka kierowała 
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77 zleconymi tematami badawczymi, z których opracowała zarówno sprawozdania jak i raporty. 

Według Profesora jest to gruntowny wkład zarówno wiedzy podstawowej jak i praktycznej, 

wymiarem których była pełna treść poddanej ocenie monografii. 

Następnie prof. dr hab. Jean Bernard Diatta ocenił aktywność badawczą, współpracę 

międzynarodową, dorobek dydaktyczny i popularyzatorski Habilitantki. Profesor podkreślił fakt 

szerokiej i konsekwentnej aktywności Kandydatki na każdym z wskazanych w tym paragrafie 

zakresów. Rozszerzenie aktywności na obszar recenzji publikacji w czasopismach 

międzynarodowych i krajowych (punkt P, strona 37) jest kierunkiem wartym 

zagospodarowania. W opinii Profesora obszary zainteresowań naukowych 

(bobowate, a szczególnie łubin żółty, uproszczenia uprawowe, produkcja białka roślinnego) są 

„niszowe” na kanwie nauk agronomicznych w Polsce. Mimo tego faktu i świadomości wyzwań, 

Habilitantka udowodniła celowość podjęcia się procesu „restytucji” zarówno naukowej jak i dla 

praktyki rolniczej tego cennego ekonomicznie obszaru. Było to uwieńczone pełną treścią 

załącznika 5. 

Prof. dr hab. Jean Bernard Diatta oznajmił, że na podstawie treści oceny całokształtu 

dorobku naukowego dr inż. Agnieszki Faligowskiej przeprowadzonej w oparciu o wymogi 

z Ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 27 września 2017 r. poz. 1789), zgodnie z art. 179 Ustawy z 

3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce 

(Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) oraz zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW z 1 września 

2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. nr 196 z 2011 r., poz. 1165), opiniuje pozytywnie przedłożony wniosek 

Habilitantki o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w 

dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. 

Ponadto prof. dr hab. Jean Bernard Diatta wniósł o wyróżnienie stosowną nagrodą 

monografii pt. „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz jego wpływ następczy 

w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych” 

wydanej przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-

911-4. Rozprawy naukowe, zeszyt 504, ss. 112. 

Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Sekretarza Komisji. Dr hab. Michał Kwiatek 

podkreślił wysoki poziom merytoryczny i oryginalną tematykę monografii, przedstawionej 

przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe. Stwierdził, że rozprawa habilitacyjna dotyczy 

aktualnej problematyki badawczej związanej z poszukiwaniem alternatywnych źródeł białka 

i wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin bobowatych do produkcji pasz 



14 
 

wysokobiałkowych, i stanowi znaczne wzbogacenie wiedzy w tym obszarze. Podkreślił, że 

oprócz, szeroko już omówionej wartości naukowej, podjęte badania mają także duże znaczenie 

aplikacyjne, a ich wyniki mogą być pomocne w praktyce rolniczej. Szczególnie przydatne 

wydają się być wyniki opisujące odpowiedź fizjologiczną roślin łubinu żółtego na warunki 

pogodowe w poszczególnych latach badań. Cennym spostrzeżeniem wynikającym z pracy jest 

fakt, iż opady mają istotnie większy wpływ na zmienność poszczególnych okresów 

rozwojowych łubinu żółtego niż temperatura otoczenia. Jest to kluczowa informacja biorąc pod 

uwagę zjawisko deficytu wody, coraz częściej obserwowane w kraju w trakcie najistotniejszych 

faz rozwojowych roślin uprawnych. 

Oceniające aktywność oraz dorobek naukowy Habilitantki, dr hab. Michał Kwiatek 

stwierdził, że Pani dr inż. Agnieszka Faligowska jest autorem lub współautorem 57 

oryginalnych prac twórczych, których łączna wartość punktowa wg. MNiSW wynosi 505 pkt., z 

czego 8 prac opublikowano w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, 

a ich łączna wartość IF wynosi 4,32. Sekretarz uznał taki dorobek za zadowalający i nie 

odbiegający od poziomu osiągnięć pracowników naukowych publikujących wyniki badań 

dotyczące tej samej tematyki, związanej z agrotechniką łubinu żółtego. Dr hab. Michał Kwiatek 

podkreślił szybki rozwój naukowy i zaangażowanie w działalność dydaktyczną i organizacyjną 

Habilitantki. W podsumowaniu sekretarz Komisji zaznaczył, iż zarówno osiągnięcia naukowe 

Kandydatki, jak i pozostałe obszary Jej działalności ocenia wysoko i w pełni przychyla się do 

głosów pozostałych Członków Komisji o pozytywne zaopiniowanie wniosku dr inż. Agnieszki 

Faligowskiej o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo 

i ogrodnictwo.  

Następnie Przewodniczący Komisji prof. dr hab. Marcin Kozak przedstawił własne 

stanowisko. Stwierdził, że Kandydatka była pomysłodawcą oraz wykonawcą całej serii badań 

polowych i analiz laboratoryjnych dotyczących szeroko rozumianej optymalizacji agrotechniki 

łubinu żółtego, a stanowiących opracowane osiągnięcie naukowe. Jednocześnie podkreślił fakt 

praktycznego podejścia Autorki do zaproponowanej tematyki poprzez ocenę następczego 

wpływu łubinu żółtego na plonowanie pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. Profesor zaznaczył 

w tym miejscu bardzo mocno znaczenie utylitarne powstałej rozprawy habilitacyjnej. Cała 

monografia habilitacyjna obejmuje łącznie 9 rozdziałów głównych, tj. „Wstęp i cel pracy”, 

„Materiał i metody badań”, „Warunki prowadzenia doświadczeń”, „Wyniki badań”, „Analiza 

ekonomiczna opłacalności uprawy łubinu żółtego”, „Plonowanie roślin następczych 

w płodozmianie”, „Porównanie plonowania pszenicy ozimej uprawianej w drugim i czwartym 

roku zmianowania”, „Dyskusja”, „Podsumowanie i wnioski”, a uzupełnienie stanowi rozdział 
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„Literatura”. W opinii Profesora opracowanie jest spójne tematycznie, a dzięki podjętej przez 

Autorkę wielowątkowości dające Czytelnikowi możliwość dogłębnego poznania zależności 

rozwojowych i plonotwórczych łubinu żółtego oraz jego następczego wpływu na dwie 

najważniejsze towarowe rośliny w Polsce tj. pszenicę ozimą i rzepak ozimy. Przeprowadzone 

przez dr inż. Agnieszkę Faligowską badania polowe i laboratoryjne wymagały ogromnego 

nakładu czasu pracy oraz sumienności i terminowości w wykonywaniu poszczególnych 

pomiarów i analiz. Pod względem metodologicznym zostały wykonane zgodnie 

z obowiązującymi procedurami badawczymi i normami analitycznymi. Uzyskane przez 

Kandydatkę wyniki wniosły wiele nowych i cennych informacji, na podstawie których 

Habilitantka opracowała szereg stwierdzeń i wniosków o charakterze praktycznym. Do 

najważniejszych zaliczył udowodnienie przez dr inż. Agnieszkę Faligowską, że: 

 wzrost, rozwój i długość poszczególnych faz rozwojowych łubinu żółtego były 

najbardziej determinowane warunkami pogodowymi w poszczególnych latach badań. 

Spośród czynników pogodowych na zmienność poszczególnych okresów rozwojowych 

łubinu żółtego znacznie większy wpływ miały opady niż temperatura powietrza; 

 wieloletnie odejście od uprawy konwencjonalnej na rzecz uprawy uproszczonej i siewu 

bezpośredniego skutkowało zwiększeniem liczebności mikroorganizmów glebowych 

(grzybów, bakterii, promieniowców) w warstwie gleby 0–10 cm, natomiast w warstwie 

10–20 cm odnotowano tendencję odwrotną; 

 wieloletnia uprawa uproszczona i siew bezpośredni, w porównaniu z uprawą 

konwencjonalną, spowodowały istotny wzrost zachwaszczenia, masy i liczby chwastów. 

Największe zachwaszczenie stwierdzono na obiektach z siewem bezpośrednim, na 

których skład gatunkowy chwastów był również najbardziej zróżnicowany; 

 bez względu na przebieg warunków pogodowych w okresie wegetacji, łubin żółty 

zrzucał około 70% kwiatów. W siewie bezpośrednim rośliny poddały aborcji istotnie 

większą liczbę kwiatów na pędzie głównym, ale zawiązały większą ich ilość na pędach 

bocznych w porównaniu z roślinami z uprawy konwencjonalnej; 

 systemy uprawy roli nie różnicowały plonu nasion, wydajności białka i wydajności 

energetycznej plonu nasion w roku bardzo wilgotnym i w latach przeciętnych pod 

względem ilości opadów. Natomiast w roku suchym siew bezpośredni spowodował 

istotne obniżenie ww. parametrów w porównaniu z uprawą konwencjonalną; 
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 stosowanie wieloletnich uproszczeń uprawowych może prowadzić do poprawy jakości 

nasion łubinu żółtego poprzez wzrost zawartości białka, wartości siewnej i wigoru 

nasion; 

 spośród trzech systemów uprawy roli, po doliczeniu dopłat, uprawa konwencjonalna 

zapewniała najwyższy dochód rolniczy oraz najniższy koszt produkcji nasion. 

Największy udział w kosztach bezpośrednich miały pestycydy i to one w największym 

stopniu decydowały o kosztach produkcji łubinu żółtego; 

 rzepak ozimy uprawiany na stanowisku po łubinie żółtym i po pszenicy ozimej (drugi 

rok zmianowania) plonował najwyżej przy maksymalnie zastosowanej dawce azotu – 

180 kg·ha−1; 

 z punktu widzenia praktyki rolniczej trwała uproszczona uprawa roli może być zalecana 

w uprawie łubinu żółtego zarówno na cele paszowe, jak i na reprodukcję materiału 

siewnego. Uprawa pszenicy ozimej w tych warunkach bezpośrednio po łubinie żółtym 

skutkuje istotną zwyżką plonu i sprzyja ograniczeniu nawożenia azotem do dawki 120 

kg·ha−1. 

W podsumowaniu, prof. dr hab. Marcin Kozak stwierdził, że przedstawione do oceny 

osiągnięcie naukowe w postaci monografii pt. „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego oraz 

jego wpływ następczy w warunkach stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich 

uproszczeń uprawowych” ocenia bardzo pozytywnie i stoi na stanowisku, że spełnia ono w pełni 

wymagania stawiane tego typu opracowaniom, przy ubieganiu się o stopień doktora 

habilitowanego. 

Oceniając aktywność naukową Kandydatki, Przewodniczący nadmienił, że dr inż. 

Agnieszka Faligowska w ramach swojej aktywności naukowej opublikowała 57 oryginalnych 

prac twórczych, z czego 8 w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports, 

których łączna wartość punktowa wynosi 145, a łączny IF 4,32. Wszystkie prace z IF zostały 

opublikowane po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, co wskazuje na bardzo intensywny 

rozwój naukowy Kandydatki po ostatnim awansie. Łączna liczba publikacji z listy A i B 

MNiSW wynosi 57, z czego 53 to prace powstałe po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. 

W całej dotychczasowej pracy zawodowej Kandydatka uzyskała łącznie 505 pkt. MNiSW, 

sumaryczny współczynnik wpływu (IF) wynosi 4,32 a liczba cytowań według bazy Web of 

Science wynosi aktualnie 4. Indeks Hirscha według bazy Web of Science jest na poziomie 2, co 
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należy uznać za poprawną wartość zważywszy, że publikacje o tematyce związanej 

z agrotechniką łubinu żółtego nie są zbyt popularne w literaturze światowej. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak zwrócił uwagę, że Habilitantka uczestniczyła jako 

wykonawca w 1 projekcie promotorskim, oraz była kierownikiem 77 tematów (badań 

zleconych) realizowanych dla podmiotów zewnętrznych. Stwierdził, że uzyskany dorobek 

naukowy dr inż. Agnieszki Faligowskiej spełnia kryteria dotyczące ubiegania się o stopień 

doktora habilitowanego. Podkreślił, że wszystkie badania przeprowadzone dotychczas przez 

Kandydatkę mają duże znaczenie utylitarne, przeprowadzone były zgodnie z najnowszymi 

metodami oraz łączą w sobie elementy teoretyczne i aplikacyjne. Kandydatka jest uznanym 

w środowisku naukowym i rolniczym ekspertem z zakresu agrotechniki roślin bobowatych 

grubonasiennych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod uprawy łubinu 

żółtego. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak oceniając działalność dydaktyczną i popularyzatorską podał, 

że dr inż. Agnieszka Faligowska prowadzi lub prowadziła zajęcia wykładowe z 5 przedmiotów 

(Dzieje upraw, Rolnictwo na świecie, Ocena polowa plantacji nasiennych, Ocena wartości 

materiałów rozmnożeniowych i Biologia nasion) oraz ćwiczeniowe z 4 przedmiotów (Biomasa 

i bioenergia, Nasiennictwo roślin rolniczych, Odmianoznawstwo, Systemy rolnictwa). 

Kandydatka była dotychczas promotorem 12 prac inżynierskich i 26 prac magisterskich. 

Ponadto w roku 2018 została powołana na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu 

jako promotor pomocniczy w przewodach doktorskich mgr. Roberta Chrzanowskiego oraz mgr 

Anny Bluszcz. 

Przewodniczący dodał, że Habilitantka posiada w swoim dorobku 36 publikacji 

popularno-naukowych, 38 posterów i 3 referaty, była uczestniczką 29 konferencji 

międzynarodowych i krajowych. Ponadto Habilitantka jest współautorem 6 materiałów 

szkoleniowych dla rolników i służb doradczych. Dane te świadczą o dużej aktywności 

publikacyjnej i popularyzatorskiej dr inż. Agnieszki Faligowskiej. Kandydatka jest członkiem 

Polskiego Towarzystwa Łubinowego i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, w których 

działa aktywnie od wielu lat. Prof. dr hab. Marcin Kozak podkreślił także fakt, iż dotychczas 

Habilitantka otrzymała 4 nagrody Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (lata: 

2008, 2013, 2016 i 2018) I, II i III stopnia za udokumentowane publikacjami osiągnięcia 

naukowe oraz nagrodę za wyróżniającą się pracę doktorską. Dodał, że na wyróżnienie zasługuje 

także szeroki zakres odbytych staży naukowo-dydaktycznych. Dr inż. Agnieszka Faligowska 

odbyła 4 zagraniczne staże, w Belgii w firmie Condi-Plants s.c., w Niemczech w firmie NKL 



18 
 

Neue Kropeliner Lagerhaus, na Łotwie w University of Agriculture i w Portugali w Escola 

Superior Agraria – Intsytuto Politecnico de Coimbra oraz 2 krajowe w Instytucie Ochrony 

Roślin – Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, a także w Wojewódzkim 

Inspektoracie Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Poznaniu. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak podkreślił także działalność organizacyjną Habilitantki. Dr 

inż. Agnieszka Faligowska była członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału 

Rolnictwa i Bioinżynierii w latach 2006-2009, członkiem komisji egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia egzaminów inżynierskich dla kierunku Rolnictwo (2013-2017) i magisterskich 

dla kierunku Rolnictwo (2016). W ramach działalności uczelnianej dr inż. Agnieszka 

Faligowska jest aktualnie członkiem Wydziałowej Komisji ds. Nauki oraz członkiem 

Podzespołu ds. analizy ankiet studentów i absolwentów. Była także członkiem komisji 

konkursowej w konkursie na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Biochemii 

i Biotechnologii UP w Poznaniu. Ponadto Kandydatka w 2018 roku wykonała recenzję pracy pt. 

„Ocena plonowania bobiku w zależności od dawki hydrożelu” zgłoszonej do Polish Journal of 

Agronomy. 

Prof. dr hab. Marcin Kozak podsumowując działalności: dydaktyczną, popularyzatorską 

i organizacyjną dr inż. Agnieszki Faligowskiej ocenił je wszystkie bardzo pozytywnie 

i w świetle przytoczonych powyżej stwierdzeń uznał za całkowicie wystarczające dla spełnienia 

warunków procedury nadania stopnia doktora habilitowanego. Ponadto wieloraka aktywność 

dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna dr inż. Agnieszki Faligowskiej jest godna 

pochwały. Daje to podstawę do sformułowania wniosku, iż Habilitantka spełniła warunki 

Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki z dnia 14 

marca 2003 roku (Dz. U. 2003 nr 65 poz. 595 ze zm.) i wnioskowania o Jej dopuszczenie do 

dalszych czynności przewodu habilitacyjnego. 

Wobec pozytywnych recenzji, podtrzymanych w wypowiedziach wszystkich 

Recenzentów obecnych na posiedzeniu Komisji oraz jednoznacznie popierających opinii 

zaprezentowanych przez pozostałych Członków Komisji, Przewodniczący prof. dr hab. Marcin 

Kozak odczytał projekt Uchwały, zawierającej pozytywną opinię w sprawie nadania dr inż. 

Agnieszce Faligowskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych, 

w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Następnie zwrócił się do wszystkich Członków Komisji 

z zapytaniem o poparcie Uchwały w takim brzmieniu. W głosowaniu jawnym przez 

podniesienie ręki, oddano 7 głosów na tak, 0 – na nie, 0 – wstrzymujących się. Po policzeniu 

głosów Sekretarz Komisji zakomunikował, iż wszyscy Członkowie Komisji jednogłośnie 




