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ZAŁĄCZNIK NR 1 

do Uchwały Komisji habilitacyjnej 

powołanej przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów 

stanowiący uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku 

w sprawie nadania dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia doktora habilitowanego 

nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo 

 

Pani Agnieszka Faligowska w latach 1995-2000 studiowała na Wydziale Rolniczym 

Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu na kierunku Agronomia. 

W dniu 25 maja 2000 roku uzyskała tytuł magistra inżyniera rolnictwa w zakresie agronomii, 

broniąc pracę magisterską pt. „Zastosowanie testu ELISA w kwalifikacji polowej plantacji 

ziemniaka”, której promotorem był dr Maciej Czajka. W latach 2000-2004 była słuchaczką 

studiów doktoranckich prowadzonych na Wydziale Rolniczym AR w Poznaniu, które 

ukończyła 30 września 2005 roku, uzyskując stopień doktora nauk rolniczych w zakresie 

agronomii, na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ systemów uprawy i dolistnego 

dokarmiania na plonowanie i cechy użytkowe łubinu żółtego i wąskolistnego”, której 

promotorem był prof. dr hab. Jerzy Szukała. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr 

hab. Andrzej Kotecki i prof. dr hab. Wiesław Koziara. Dr inż. Agnieszka Faligowska od 1 

października 2006 r. do chwili obecnej jest zatrudniona na stanowisku dydaktyczno-

naukowym (adiunkta), pierwotnie w Katedrze Uprawy Roli i Roślin Akademii Rolniczej im. 

Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, a po zmianie nazwy uczelni w 2016 roku w Katedrze 

Agronomii na Wydziale Rolnictwa i Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

 

Zgodnie z art. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2017, poz. 1789) dr inż. 

Agnieszka Faligowska przedłożyła osiągnięcie naukowe w autorskiej monografii 

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

stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych”, wydanej 

w 2018 roku przez Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w serii 

Rozprawy naukowe, zeszyt 504, o łącznej objętości 112 stron. 

Komisja zapoznała się ze wszystkimi materiałami dotyczącymi postępowania 

habilitacyjnego dr inż. Agnieszki Faligowskiej oraz ocenami przygotowanymi przez 

Recenzentów powołanych przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów. Recenzje 
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osiągnięcia naukowego Habilitantki wraz z oceną dorobku naukowo-badawczego, 

dydaktycznego i organizacyjnego przygotowali: prof. dr hab. Bogdan Kulig, prof. dr hab. 

Dorota Bobrecka-Jamro i dr hab. Robert Idziak. Członkowie Komisji uznali, że dokumentacja 

wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia 

została przygotowana zgodnie z przyjętymi wytycznymi i od strony formalnej nie budzi 

zastrzeżeń. 

Przedstawione do oceny przez dr inż. Agnieszkę Faligowską dzieło to monografia pt. 

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

stosowania konwencjonalnej uprawy roli i wieloletnich uproszczeń uprawowych”. 

Osiągnięcie naukowe zostało pozytywnie ocenione przez Recenzentów i pozostałych 

Członków Komisji. 

Komisja uznała, że uzyskane przez Kandydatkę wyniki wniosły wiele nowych 

i cennych informacji, na podstawie których Habilitantka opracowała szereg stwierdzeń 

i wniosków o charakterze praktycznym. Do najważniejszych zaliczono 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; 

 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 wyrażonego masą 

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

 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. 

 

Recenzent, prof. dr hab. Bogdan Kulig stwierdził, że opublikowana monografia jest 

jedną z nielicznych, która obejmuje tak szeroki zakres badań nad stosowaniem trwałych 

uproszczeń uprawowych w łubinie żółtym. Podkreślił, że przedstawiona rozprawa naukowa 

spełnia kryteria stawiane wymaganiom związanym z uznaniem uzyskanych wyników za 

osiągnięcie naukowe. Wyniki zawarte w osiągnięciu naukowym Pani dr inż. Agnieszki 

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

ważne dla praktyki rolniczej. Wymagały one wieloletniej, żmudnej pracy i mają 

zastosowanie w warunkach Polski wnosząc nowe elementy poznawcze do technologii 

uprawy łubinu żółtego i jego oddziaływania następczego. 

Recenzentka, prof. dr hab. Dorota Bobrecka-Jamro zaznaczyła, iż 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 
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w zakresie tej tematyki badawczej. Wniosła ona niespotykane dotychczas w pracach 

informacje na temat uproszczeń uprawowych, oceny ich wpływu na rozwój roślin 

bobowatych grubonasiennych. Opublikowana monografia jest jedną z nielicznych, która 

obejmuje tak szeroki zakres badań nad stosowaniem trwałych uproszczeń uprawowych w 

łubinie żółtym. Wyniki badań, mimo dużych ilości danych, przedstawiono i zinterpretowano 

w sposób syntetyczny i opisano właściwie, z wykorzystaniem ogólnie akceptowanych metod 

analizy statystycznej. Wyrazem dojrzałości naukowej Autorki 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. 

Recenzent, dr hab. Robert Idziak stwierdził, że badania przeprowadzone przez dr inż. 

Agnieszkę Faligowską pod względem metodycznym zostały wykonane zgodnie z przyjętymi 

do tego typu eksperymentów wytycznymi, a uzyskane wyniki zostały właściwie ocenione 

pod względem statystycznym (analiza wariancji dla doświadczeń czynnikowych 

ortogonalnych, analiza wariancji w układzie „split-plot”, współczynniki korelacji liniowej 

Pearsona oraz parametry badanych zmiennych takie jak średnia, odchylenie standardowe, 

współczynnik zmienności, wartości minimalne i maksymalne) i zinterpretowane. Uzyskane 

wyniki dotyczące trwałego stosowania uproszczeń uprawowych wniosły szereg nowych 

i interesujących informacji, na podstawie których Habilitantka opracowała szereg stwierdzeń 

i wniosków, które mają charakter nie tylko poznawczy, ale także utylitarny, dzięki 

wskazaniom praktycznym w zakresie stosowania uproszczeń w uprawie roli pod łubin żółty. 

Pozostali Członkowie Komisji, prof. dr hab. Jerzy Księżak, prof. dr hab. Jean Bernard 

Diatta, zgodzili się z opiniami Recenzentów uznając, że przedstawione osiągnięcie naukowe 

spełnia formalne i merytoryczne wymogi stawiane osobom ubiegającym się o awans do 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo 

i ogrodnictwo. 

W ocenie wszystkich Członków Komisji, argumentem przemawiającym również za 

poparciem wniosku o nadanie dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia doktora habilitowanego 

jest Jej dorobek naukowy przedłożony poza osiągnięciem naukowym. Oceny dorobku 

dokonano na podstawie kryteriów zawartych w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września 

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

habilitowanego. Dorobek Habilitantki obejmuje 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. W publikacjach z listy JCR Habilitantka jest w 3 
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pracach pierwszym autorem, w 2 – drugim, a w 3 – trzecim lub kolejnym autorem. 

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 należy uznać za poprawną wartość zważywszy, że 

publikacje o tematyce związanej z agrotechniką łubinu żółtego nie są zbyt popularne 

w literaturze światowej. 

Jak zgodnie ocenili wszyscy Członkowie Komisji, badania przeprowadzone 

dotychczas przez Kandydatkę mają duże znaczenie utylitarne, wykonane 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. 

Członkowie Komisji uznali, że wyróżnienia otrzymane przez Kandydatkę także 

przemawiają za poparciem wniosku o nadanie dr inż. Agnieszce Faligowskiej stopnia doktora 

habilitowanego. 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. 

W opinii Członków Komisji, 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 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. 

Recenzenci i pozostali Członkowie Komisji pozytywnie ocenili także działalność 

dydaktyczną Habilitantki, a szczególnie bardzo szeroki zakres prowadzonych przedmiotów, 

świadczący o wszechstronnym przygotowaniu zawodowym z zakresu nauk przyrodniczych 

i rolniczych. Dr inż. Agnieszka Faligowska prowadzi lub prowadziła zajęcia wykładowe z 5 

przedmiotów (Dzieje upraw, Rolnictwo na świecie, Ocena polowa plantacji nasiennych, 
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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. 

Wszyscy Członkowie Komisji podkreślili, że na wyróżnienie zasługuje także szeroki 

dorobek popularyzatorski dr inż. Agnieszki Faligowskiej, który obejmuje 36 publikacji 

popularno-naukowych, 38 posterów i 3 referaty. Kandydatka 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. 

Podsumowując, Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Marcin Kozak stwierdził, że 

przeprowadzone przez dr inż. Agnieszkę Faligowską badania polowe i laboratoryjne 

wymagały ogromnego nakładu czasu pracy, sumienności oraz 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. Bardzo 

istotnym osiągnięciem Kandydatki jest aktywne pozyskiwanie środków finansowych 

i współpraca z otoczeniem gospodarczym. Dr inż. Agnieszka Faligowska przeprowadziła 77 

badań zleconych przez jednostki zewnętrzne. Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Marcin 

Kozak w swojej ocenie podkreślił również, że dr inż. Agnieszka Faligowska jest uznanym 

w środowisku naukowym i rolniczym ekspertem z zakresu agrotechniki roślin bobowatych 

grubonasiennych, ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych metod uprawy łubinu 

żółtego. 

 

Wniosek końcowy 

 

Wszyscy Członkowie Komisji zgodnie stwierdzili, że przedłożone osiągnięcie 

naukowe w postaci monografii zatytułowanej: „Plonowanie i jakość nasion łubinu żółtego 




