
PROTOKOT, POSIEDZENIA KOMISJI HABILITACYJNEJ
powolanej przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul5w w spralvie oceny

wniosku dr Malgorzaty l-ochyrfiskiej o nadanie stopnia doktora habilitowancgo
rv dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Posiedzenie Komisji odbylo sig w dniu 20 maja 2019 roku o godz. 9:00

w Dziekanacie Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28.

W posiedzeniu uczestniczyli wszyscy czlonkowie Komisji, powolanej przez Centraln4

Komisjg ds. Stopni i Tytul6w 4 marca 2019 roku, na podstawie art. 18 a, ust. 5 ustawy z 14

marca 2003 r. o stopniqch naukowych i tytule naukowym oraz o slopniach i lytule w zakresie

sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w celu przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego

dr Malgorzaty Lochyriskiej, wszczgtego w dniu 16 stycznia 2019 roku w dziedzinie nauk

rolniczych w dyscyplinie agronomia Qtismo nr BCK- lll-L-6198/2019 z dnia 4 marca 2019 r.).
Komisja obradowala pod przewodnictwem prof. dr hab. Andrzeja Koteckiego w
siedmioosobowym skladzie:

Posiedzenie Komisji habilitacyjnej
Prof. dr hab. Andrzej KOTECKI
Prof. dr hab. Hubea WALIGORA
Dr hab. Piotr LATOCHA
Dr hab. Grzesorz NOWAK
Prof. dr hab. Krystyna BOJARCZUK
Dr hab. Ireneusz KOWALIK
Dr hab. Renata GAJ

odbylo sig w pelnym skladzie:

- przewodnicz4cy
recenzent

- recenzent

- recenzent

- czlonek

- czlonek
sekretarz

Lista obecnoSci - w zal4czeniu do protokolu (Zal4cznlk 2).

Otwieraj4c obrady przewodnicz4cy powital czlonk6w Komisji habilitacyjnej i poinformowal,

ze celem spotkania jest rozpatrzenie wniosku dr Malgorzaty Lochyriskiej o nadanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie rolnictwo i

ogrodnictwo. Pan Przewodnicz4cy zaproponowal nastgpujqcy porz4dek obrad:

1 . Otwarcie posiedzenia z komentarzem na temat toku postEpowania (przewodnicz4cy).

2. Ocena osiqgniEcia naukowego oraz pozostalego dorobku naukowego, stanowi4cych

znaczny wklad autora w rozw6j dyscypliny, a takZe istotnej aktywnodci naukowej

kandydata, zgodnie z art. 16, ust. 1 i 2 Ustawy (recenzenci).

3. Dyskusja (wszyscy czlonkowie).



6.

7.

4. Sporz4dzenie i przedstawienie uchwaly wraz z tzasadnieniem, o kt6rej mowa

w art. 18 a ust. 8 i 11 ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki zp6in. zm. (jednolity tekst ustdwy z 27 wrzeinia 2017r.

- Dz. U. z 2017 r., poz. 1789).

5. Jawnc glosowanie nad uchwal4 w sprawie nadania lub odmowy nadania

stopnia doktora habilitowanego.

Przyj gcie uzasadnienia decyzji Komisji.

Glosy r62ne. Zamknigcie posiedzenia przez Przewodnrcz4cego Komisji.

Realizacja porz4dku obrad:

1. Komcntarz na temat toku postgpowania (przewodniczqcy).

Przewodnicz4cy Komisji habilitacyjnej prof. dr hab. Andrzej Kotecki zapoznal

czlonk6w Komisji z dotychczasowym tokiem postgpowania habilitacyjnego dr Malgorzaty

Lochyirskej. Poinformowal, 2e wniosek o przeprowadzenie postgpowania zostal zloZony do

Centralnej Komisji 16 stycznia 2019r. Wskazan a przez dr Malgorzatg Lochyrisk4 jednostka

organizacyjna do przeprowadzenia postgpowania, Rada Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii

Uniwersyletu Przyrodniczego w Poznaniu, podjgla w dniu 8 lutego 2019 roku uchwalg w

sprawie przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego oraz wyznaczenia trzech czlonk6w

Komisji habilitacyjnej: sekretarza - dr hab. Renaty Gaj, (UP Poznaf); recenzenta - prof. dr

hab. Huberta Walig6rg (UP Poznan) oraz czlonka - dr hab. Ireneusza Kowalika (IIP Poznan).

W dniu 4 marca 2019 roku Centralna Komisja powolala Komisjg do przeprowadzenia

postgpowania habilitacyjnego dr Malgorzaly tr-ochytiskiej w pelnym skladzie opr6cz ww.

os6b powolani zostali: Prof. dr hab. Andrzej Kotecki (UP Wroclaw) - przewodnicz4cy, dr

hab. Grzegorz Nowak (ZUT Szczecin) - recenzent, dr hab. Piotr Muras ((UR - Krak6w) oraz

prof. dr hab. Krystyna Bojarczuk (Instytut Dendrologii PAN K6mik) - czlonek komisji. W

zwi4zku z odmownq decyzj4 wykonania recenzji przez Pana dr hab. Piotra Murasa

(rezygnacja pisemna zlohona do CK), na wniosek Pani Dziekan Wydzialu Rolnictwa i

Bioin2ynierii (pismo nr IryRB-98/1002/2019 z dn.27.03.2019), na kolejnym posiedzeniu

Centralnej Komisji w dniu 1 kwietnia 2019 r. powolany zostal tzeci recenzent - Pan dr hab.

Piotr Latocha prof. SGGW (Warszawa).



Ccnlralna Komisja poinformowala o z-rnianie recenzenla Dziekana Wydziaiu

Rolnictwa i l3ioinz"vnierii, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (pismo z dnia I kwietnia

2019r., NR BCH-III-L6198/19). Sekrelarz komisji rozeslal pelnq dokumentacjg wniosku

zlohonego przez dr Malgorzalg tr-ochyfrskq do Recenzent6w i pozostalych czlonk6w Komisji.

Tcrmin wykonania recenzji zostal okreSlony na dzieh 6 maja 2019r. Recenzje zostaly

wykonane w przewidzianym ustawowo terminie. Wszyscy cz}onkowie Komisji otrzymali 7

maja 2019r. poczt4 elektroniczn4 od Sekretarza Komisji Habilitacyjnej trzy rccenzle (PDF.1 i

zaproszen ie na posiedzenie Komisji.

Przewodniczqoy Komisji podkeSlil, Ze dotychczasowy przebieg postgpowania

habilitacyjnego dr Malgorzaty Lochyriskiej jest zgodny z procedur4 okreSlon4 przez stosowne

akty prawne. Przewodnicz4cy poiniormowal r6wnie2, 2e Habilitantka nie skorzystala z

przysiuguj4cego Jej prawa do wnioskowania o tajnc glosowanie - art. 18a pkt. 9, ww. ustawy

z 14 marca 2003 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789), w zwi4zku, z czym odpowiednia uchwala

zostanie przeglosowana w trybie jawnym.

2. Ocena osi4gni96 dotycz4cych art. 16 ust. 1,2 oraz pozostalego dorobku naukowego,
stanowi4cych zn czny wklad dr Malgorzatyn tr ochyfskicj w rozrvr6j dyscypliny
rolnictwo i ogrodnictwo oraz przedstawienie istotnej ak$rvno6ci naukowej
Habilitanta.

Zgodnie z proSbq Przewodnicz4cego, Komisja w pierwszej kolejnoSci skoncentrowala

sig na ocenie osiqgnigcia naukowego. Przewodniczqcy prof. dr hab. Andrzej Kotecki

zaznaczyl, 2e osi4gnigcie naukowe bgd4ce podstaw4 ubiegania sig przez dr Malgorzatg

tr-ochyrisk4 o stopief doktora habilitowanego nauk rolniczych, stanowi cykl siedmiu sp6jnych

publikacji naukowych powi4zanych tematycznie, opublikowanych w latach 20ll-2018,
ujgtych pod wsp6lnym tytulem: ,,Wykorzystanie gospodarcze morwy bialej (Morus alba

L.) z elcmentami technologii uprawy i przetw6rstwa". W sklad osiqgnigcia naukowego

wchodz4 nastgpujqce prace:

1. tr-ochyriska M., Oleszak G.2011. Mulli-use of the white mulberry (Morus alba L.).
Ecological Questions l5: 91-95. MNiSWzorr :6 pkt (Lista B).

2. Lochynska M.2015. Energy and nutritional properties of the white mtiberry (Morus

alba L.). .Ioumal of Agricultural Science and Technology 5: 709-716. MNiSW:ors :25

pkt (Lista A); lF:or: =0,633

3. Lochyfrska M. 2015. The mulberry silkworm - a new source of bioactive proterns.

Joumal of Agricultural Science and Technology 5 (8A): 639-645. MNiSWzors:25 pkt
(Lista A); IFror5 :0,633.

4. CrzeSkowiak J., Lochyriska M.2017. Zwi4zki bioaktywne morwy bialcj i ich dzialanie

prozdrowotne. Postgpy Fitoterapii I : 3l-35. MNiSWrorr =7 pkt (Lista B).

5. tr-ochynska M., Frankowski J. 2018. The biogas production potential from silkworm

waste. Waste Management 79:564 570. MNiSWzor::40 pkt (Lista A);lFzon-4,723.
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6.

7.

Lochyriska M. 201 8. Wymagania i agrotechnika polskiej odmiany morwy bialej

Z6lwiriska wielkolistna". Zagadnienia Doradztwa Rolniczcgo 4:99-ll l. MNiSWzorr
:10 pkt (Lista B).

Lochyfiska M., Frankowski J. 2019. Silkworm waste management in hemp Cannabis

sativa L. cultivation. Scientific Reports. (w recenzji) MNiSWzors :40 pkt (Lista A);

IF zots 
:4,122

3. Dyskusja

Dr hab. Piotr LATOCIIA - stwierdzil, 2e Pani dr Malgorzta tr ochyriska jako osi4gniEcie

naukowe przedstawila jednotematycmy cykl prac obejmuj4cy 7 oryginalnych publikacji pt.

,,Wykorzystanie gospodarcze morwy bialej (Morus alba L.) z elementami technologii uprawy

i przetw6rstwa". Zdaniem Recenzenta cykl publikacji, pomimo duZego zr62nicowania

tematycznego, moZna uznat za monotematyc zny, gdyz wszystkie wykazane prace lEczy ta

sama roSlina tj. morwa biata bgd4ca przedmiotem badan. Pan dr hab. Piotr Latocha zwraca

uwagg, 2e z formalnego punktu widzenia praca nr 7, nie powinna by6 zgloszona jako

skladowa osi4gnigcia, gdy2 nie jest jeszcze publikacj4, a jedynie dostarczonym do

wydawnictwa manuskryptem. W zwi4zku z poryzszym suma punkt6w prac przedstawionych

w osi4gnigciu naukowym zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 113 pkt, a nie jak

wykazala Habilitantka 148 pkt. L4czny lF publikacji zaliczonych do osi4gnigcia naukowego

wynosi lF=5,989. Recenzent zaznaczyl,2e vry prace (1,2,3) ukazaly sig w czasopismach z

listy A o l4cznej punktacji 90 (wg MNiSW). Pozostale tzy prace, Habilitantka opublikowala

w czasopismach z listy B (sumaryczna punktacja : 23 pkt). Pan dr hab. Piotr Latocha

wskazuje, 2e w 3 pracach Pani dr Malgorzata Lochyriska jest jedynym autorem, natomiast w

pozostalych pierwszym lub drugim. Udzial Habilitantki w pracach wsp6lnych przedstawial

sig od 45% do 90oh i zostal potwierdzony w stosownych oSwiadczeniach z\ohonych przez

wsp6lautor6w. Zdaniem Recenzenta prace (1, 2 i 4) maj4 charakter przegl4dowy i w znacznej

mierze prezentujq podobne lub uzupelniaj4ce sig informacje, a ich istotn? warto5ciq jest

przeanalizowanie i podsumowanie dotychczasowej wiedzy dotycz4cej morwy bialej i mozliwoSci

wykorzystania tej rodliny w przemy6le spozywczym, zielarskim, farmakologicznym i

energetycznym, co jednoznacznie wskazuje na aspekt wielokierunkowego wykorzystania morwy

bialej w gospodarcc. Recenzent wskazuje, 2e w ocenianym osi4gnigciu, z naukowego punktu

widzenia najwarto6ciowsz4 prac4 - iest publikacja nr 5. Wymieniona praca ma charakler badafi

eksperymentaf nych, w kt6rej atr/.orzy pvebadali zar6wno sklad chemiczny odpad6w

pohodowlanych jak i odchod6w jedwabnik6w oraz ocenili dynamikg i potencjal energetyczny

odpad6w w produkcji biogazu. Pan dr hab. Piotr Latocha stwierdzil, 2e opracowanie aspekt6w



gospodarczego wykorzystania morwy bialei i ulylizacji odpad6w poprodukcyinych moze byd

istotn4 wartoSciq aplikacyjnq. Recenzent podkreSlil wartoS6 pracy nr 6, kt6ra zawiera bardzo

ccnne informacje o charakterze aplikacyjnym i w znacznym stopniu mo2e przyczynii sig do

ponownego rozpowszechnienia uprawy tego gatunku. Pan dr hab. Piotr Latocha zwraca uwagg na

fakt, ze w kwestiach skladu chemicznego i wykorzystania morwy bialej w przemydle

spozywczym, zielarskim czy farmaceutycznym Habilitantka opierala sig gi6wnie na istniej4cych

juz w przestrzeni naukowej informacjach, natomiast nie wnosi nowych aspekt6w

technologicznych. Zdaniem Recenzenta takie ukierunkowanie tematyczne publikacji, pokazuje

wyra2nie, ze Habilitantce blizej jest naukowo do zagadnieri zoologicznych ni2 botanicznych W

podsumowaniu Pan Dr hab. Piotr Latocha stwierdzii, 2e pomimo r62nych kwestii o

charakterze dyskusyjnym, nalezy stwierdzil, 2e zaprezentowane w osi4gnigciu wyniki majq

znacz1c4 wartoS6 aplikacyjnq. Zdaniem Recenzenta przyjgcie przez Habilitantkg celu pracy,

jakim bylo przygotowanie nowych metod uprawy morwy bialej w zale2noSci od kierunku jej

gospodarczego wykorzystania - jest najmocniejsz4 stron4 i zarazem najwigkszym wkladem

Habilitantki w rozw6j dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

Dr hab. Crzegorz Nowak - stwierdzil, 2e przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe

sranowi wielowqtkowe opracowanie obejmuj4ce 7 publikacji dotycz4cych zagadnieri

zwi4zanych z mo2liwoSciami pelniejszego wykorrystania gospodarczego r62nych czgdci

morwy bialej, odpad6w poprodukcyjnych oraz uprawy tej roSliny. Pan Dr hab. Grzegorz

Nowak r6wniez zwr6cil wagg na wyl4czenie z osiqgnigcia naukowego pracy nr 7 przedlo2onej do

wydawnictwa. Zdaniem Recenzenta spoSr6d zgloszonych publikacji, czlery s4 pracami

przeglqdowymi, a dwie maj4 charakter eksperymentalny. Recenzent wskazuje znacz4cy

udzial Habilitantki we wszystkich pracach stanowi4cych osiEgnigcie, w kt6rych

udokumentowany i potwierdzony oSwiadczeniami udzial wynosi 45-90%. Zdamem

Recenzenta udzial Habilitantki w powstaniu przedstawionego do oceny osi4gnigcia

naukowego nie budzi w4tpliwo3ci. Pan Dr hab. Grzegorz Nowak podkre5lil trafnoS6

ukierunkowanych badan i du24 ich przydatnoSi dla rozwoju nauki oraz praktyki rolnrczej. Za

cenne osi4gnigcie Habilitantki, Recenzent uwaZa publikacjg nr 6, w kt6rej Habilitantt<a w

oparciu o wyniki kilkunastoletnich doSwiadczeri przedstawia zagadnienia zwiryane z

rozmna2aniem i agrotechnik4 morwy bialej odmiany Z61wifiska Wielkolistna. Recenzent

podkreSlil,2e uzyskane wyniki wlasne mog4 miei istotne znaczenie zar6wno z poznawczego,

jak i praktycznego punktu widzenia. Pan Dr hab. Grzegorz Nowak zaznacryl, 2e nowoSciq

zaprezentowanq w pracach jest wykorzystanie materialu uzyskanego z morwy bialej oraz

materialu przctworzonego przez jedwabnika morwowego w sektorze energetycznym, w
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produkcji biogazu oraz jako ekologiczny naw6z organiczny. Zaproponowane przez

Habilitantkg nowe rozwi4zania i wytyczne w technologii uprawy i rozmna2aniu momy sQ w

opinii Recenzenta najistotniejszym wkladem Habilitantki w rozw6j dyscypliny rolnictwo i

ogrodnictwo. Pan dr hab. Grzegorz Nowak stwierdza, Ze osiqgnigcie naukowe spelnia kryteria

formalne, merytoryczne i mo2e stanowi6 podstawE do ubiegania sig o stopieti naukowy

doktora habilitowanego nauk rolniczych.

- podtrzymal swoj4 opinig zawa.rt4 w recenzji, podkre5lii

r6wnie2 w swej wypowiedzi kluczow4 rolg Habilitantki w powstanie publikacji stanowi4cych

osiqgnigcie naukowe. PodkreSlil, ize zaprezentowany przez dr Malgorzatg tr-ochyrisk4 cykl

jednotematycznych publikacji stanowi kompleksowe kompendium wiedzy na temat

mo2liwo6ci wykorzystania gospodarczego morwy bialej. Przedstawiony pvcgl4d literatury

dotycz4cej wartoSci odZS'wczych i zwi4zk6w bioaktywnych za'wartych w biomasie morwy

bialej oraz uyniki badan wlasnych, na podstawie kt6rych powstaty prace naukowe, pozwolily

Habilitantce na okre$lenie szerokiego spektrum zastosowania surowca tej ro5liny w

medycynie, farmakologii i przemySle spozywczym. Zawarle w liSciach i owocach morwy

bialej cenne substancje maj4 bardzo korzystny wplyw na organizm ludzki, wspieraj4c

profilaktykg zdrowotn4 i leczenie chor6b cywilizacyjnych. Pan Prof. Walig6ra podkreSlil, ze

materialy do wymienionych badan zostaly pozyskane prawidlowo, a otrzymane wyniki s4

bardzo warto3ci owe. Za cenne i oryginalne zdaniem Recenzenta nale2y uznat badania

dotyczqce okeSlenia wielkoici biomasy z powierzchni t ha nasadzenia plantacji morwy

bialej. Pan Prof. Walig6ra zwr6cil uwagg na nieScislo6i pomigdzy tytulem osi4gnigcia

naukowego llabilitantki a treSciq zawartq w publikacjach. W tytule osi4gnigcia naukowego

Habilitantka zaznacza., 2e bgd4 w nim zawarte ,,elementy technologii uprawy" morwy bialej, a

ostatecznie skupia sig na wybranych elementach agrotechniki tylko jednej polskiej odmiany

morwy bialej Z6lwiriska Wielkolistna. Ta cz7!;c osi4gnigcia naukowego dolycz4ca

agrotechniki omawianej ro3liny budzi w4tpliwoSci Recenzenta, jak r6wnieZ inne

sformulowania zawarte w autoreferacie ,,nowe metody technologii uprawy" oraz blgdnie

podana informacja o warto3ci energetycznej wikliny. W podsumowaniu Pan Prof. Walig6ra

stwierdzil, 2e przedstawione osi4gnigcie naukowe stanowi4ce cykl jednotematycznych

publikacji, mimo kilku krytycznych uwag, spelnia w minimalnym stopniu wymagania

stawiane tego typu opracowaniom i ocenia osiqgnigcie naukowe pozytywnie.



Prof. dr hab. Krystyna BOJARCZUK - zgodzlla sig z recenzentami co do iako6ci i

wysokiego poziomu publikacji wchodzqcych w sklad osi4gnigcia naukowego. Pani Profesor

zwr6cila uwagg na znacz4cy udzial llabililantki w przedlo2onym cyklu publikacji, w kt6rym

3 prace s4 samodzielne, a cztery artykulami wsp6lautorskimi, spoSr6d kt6rych w trzcch

Habilitantka jest pierwszym autorem. Pani Profesor podkreSlila znaczenie badarl Pani Dr

Malgorzaty Lochyriskiei w kwestii moZliwoSci rozmnaZania morwy bialej z nasion oraz przez

zdrewniale sadzonki, gl6wnie nowych wyhodowanych odmian morwy. Zwrocila uwagg na

opracowane przez Habilitantkg r6znych metody sadzenia, ciecia i nawo2enia morwy w celu

zwigkszenia biomasy pEd6w i liSci oraz zastosowania ich w hodowli jedwabnik6w. Pani

Profesor wskazaia r6wnie2 na r62norodnoii badan dr M. I-ochyriskej, szczeg6lnie na nowe

kierunki wykorzystania morwy bialej i hodowli jedwabnik6w w rolnictwie i przemySle

spozywczym.

Dr hab. Renata GAJ - stwierdzila, ze podjgta przez Habilitantkg problematyka badawcza jest

interesujqca nie tylko ze wzgl9d6w poznawczrych, ale i praktycznych. Pani dr hab. Renala Gaj

zwr6cila uwagg, ze oceny osiqgnigcia naukowego, naleZaloby dokona6 w dw6ch

plaszcryznach'. pierwsza zstri4zana z du24 wnikliwoSci4 Habilitantki w analizg przegl4du

literatury, na temat wszechstronnego wykorzrystaniu morwy bialej w r62nych obszarach

gospodarki, natomiast drugi poziom oceny osiEgnigcia naukowego sprowadza sig do oceny

badan eksperymentalnych, kt6re pozwolily zweryfikowai postawionq hipotezg pracy i

zrealiz.owa( podjqte cele badawcze. W opinii Dr hab. Renaty Gaj informacja w temacie

osiqgnigcia dotycz4ca opracowania technologii uprawy morwy biale.j wskazuje, 2e ten

element pracy powinien znale26 odzwierciedlenie we wlasnych doSwiadczeniach, a nie

opierad sig tylko na danych literaturowych. W zwi4zku z poryzszym tylko czgSciowo temat

osi4gnigcia naukowego majduje odnvierciedlenie w publikacjach skladaj4cych siE na

oceniane osi4gnigcie Habilitantki. Na szczeg6lne wyr62nicnie i zarazem wielkie uznanie dla

Habilitantki oceniaj4ca uznala szerokie spektrum zagadnteh ujgtych w pracach stanowi4cych

osiqgnigcie naukowe. R6znorodna problematyka podejmowana w opublikowanych pracach

Swiadczy zar6wno o ogromnej wiedzy i doSwiadczeniu Pani dr Malgorzaty tr-ochyriskiej w

planowaniu i realizacji zadafi badawczych oraz odwadze w podejmowaniu wyzwaf

naukowych, kt6rych realizacja wymaga poza wiedz4 zaplecza finansowego oraz warsztatu

badawczego. Reasumuj4c, dr hab. Renata Gaj ocenila przedstawiony cykl prac pozytywnie

podkre6lajqc, 2e pomimo zawartych uchybieri, spelniaj4 one kryteria stawiane wymaganiom

zwi4zanym z uznaniem uzyskanych wynik6w za osi4gnigcie naukowe.
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Dr hab. freneusz Kowalik - w Jego opinii szczeg6lowa analiza uwzglgdniaj4ca udzial

Habilitantki w wykazanych 6 pracach skladaj4cych sig na osi4gniecie naukowe dowodzi,2e

kluczowe elementy pracy tj: zainicjowanie podjgcia tematu i sformulowanie problemu

badawczego sq autorstwa dr Malgorzaty tr-ochyfiskiej. Wymienione skladowe zdaniem Pana

dr hab. Kowalika stanowi4 najcenniejsze elementy w kazdej pracy naukowej, zar6wno

indywidualnej jak i zespolowej. Pan dr hab. Ireneusz Kowalik :uwaza, 2e cykl jedno-

tematycznych publikacji wnosi wartoSci poznawcze, kt6re s4 istotne dla rozwoju wiedzy

naukowej w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo, a takZe

przedstawiaj4 du24 znaczenie praktyczne. Zdaniem oceniaj4cego przedstawione osi4gniecie

naukowe w wystarczaj4cym stopniu spelnia wymagania ustawowe i pozytywnie je ocenia.

Prof. dr hab. Andrzei KOTECKI - Przewodnicz4cy Komisji wskazal na wysok4 warloS6

poznawcz4 osi4gniqcia naukowego Ilabilitantki. W ocenianym osiqgnigciu istnieje dysonans

pomigdzy pracami tw6rcrymi, a przegl4dowymi, kt6re stanowi? liczbowo 670/.. Pan Prolesor

wskazal na unikatowy charakter badaf oraz szeroki aspekt wykorzystania roSliny w ro2nych

obszarach. Jednocze6nie zi,vr6cil uwagg, aby dalsze badania habilitantki nad morwq

skierowane byty na inny tor niZ problematyka energetyczna i przekierowane byly na

wykorzystanie owoc6w.

W dalszej czg6ci obrad Komisja dokonala oceny pozostalego dorobku naukowego,

stanowi4cego znaczny wklad Habilitantki w rozw6j dyscypliny naukowej rolnictwo i

ogrodnictwo, a takie oceny dorobku dydaktycznego, dzialalnoSci organizacyjnej,

popularyzatorskiej oraz wsptflpracy naukowej Habilitantki.

Dr hab. Piotr LATOCHA - w swojej wypowiedzi stwierdzil, 2e dorobek publikacyjny

Habilitantki jest bardzo okazaly i obejmuje 66 prac tw6rcrych, z czego 28 prac jest

wymienione w bazie Joumal Citation Reports (JCR). Sumarycmy wsp6lczynnik wplywu lF

dla wymienionych 28 prac (zgodnie z rokiem opublikowania) wynosi 49,968. Na szczeg6ln4

uwagg zdaniem Recenzenta zasluguj4 dwie publikacje, kt6re stanowily niemal polowg tej

punltacj i (Acta Crystalographica Section D), IF - 21,335. Poza tym cztery prace mialy IF

migdzy I a 4, zdecyd,owana wigkszo56 prac miala IF < 1. W dorobku dr M. Lochyriskiej

znajduje sig takze 16 publikacji z listy B, w kt6rych Habilitanta byla najczgSciej pierwszym

lub drugim autorem zar6wno przed jak i po doktoracie. W4tpliwoSci Recenzenta wzbudzilo



zakwalifikowanie prac do monografii lub rozdzial6w w monografiach. Zdanicm Recenzenta

zarniesz.czone prace dotycz4ce plan6w ochrony, monitoring6w stanu ochrony, czy

poradnik6w hodowcy stanowi4 ekspertyzy i w zwi4zku z poryzszym zmianie ulega wycena

punktacji pozostalego dorobku. Recenzent wskazuje, 2e po uwzglgdnieniu zmian calkowita

punktacje wg MNiSW po wyl4czeniem prac stanowi4cych osi4gnigcie naukowe wynosi 894

pkt. Pan dr hab. Piotr Latocha, zwr6cil uwagg na tematykQ badan Habilitantki, kt6ra od

pocz4tku kariery naukowej iest wyra2nie okreilona i koncentruje sig na zagadnicniach

zoologiczrych, kt6re po doktoracie skupily sig na tcmatyce jedwabnika morwowego i morwy

bialej. W podsumowaniu dorobku publikacyjnego Habilitantki, Recenzent stwierdzil, 2e

ocenia go *ysoko i pozytywnie. PodkreSlil r6wnie2,2e Pani Dr M. Lochyfska wykazala sig

du24 aktywnoSci4 publikaryjnq zar6wno przed jak i po doktoracie i spelnia wymagania

stawiane przy ubieganiu sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Recenzent zwr6cil

uwagg na odbyte sta2e naukowe, aczkolwiek zaznaczyl,Ze w wielu przypadkach s4 to

Wjazdy konferencyjne i nie mo2na ich uzna6 jako st€E naukowy.

Recenzent zwr6cil r6wniez uwagg na du24 aktywno6i Habilitantki w pozyskiwaniu

projekt6w, ich realizacji, organizacji pracy oraz kierownictwie w realizowanych projektach.

Pani dr Malgorzata l-ochyfiska samodzielnie przygotowala 2l wniosk6w o finansowanie badafi

naukowych w tym w konkursach NCN, NCBiR, MNiSW, Krajowej Sieci Obszar6w Wiejskich

oraz SPUB. Recenzent zwraca tak2e uwagg na odbyte sta2e migdzynarodowe oraz wsp6lprac9

zagrwiczn4 Habilitantki, kt6ra SciSle zwi4zan4 jest z tematykq badawcz4 dotycz4c4 morwy i

jedwabnika. Na uznanie zasluguje takZe pelniona przez Paniq dr Malgorzatg l-ochyriska funkcja

koordynatora narodowego jedwabnictwa oraz du2a aktywnoSi w propagowaniu rozwoju

jedwabnictwa na arenie migdzynarodowej. Recenzent zwr6cil r6wnie2 uwagg na dzialalnod6

dydaktyczn4 Habilitantki, pomimo stalego zatrudnienia w Jednostce, kt6ra nie prowadzi takiej

dzialalnoSci.

Dr hab. Grzegorz NOWAK - w ocenie Pana Recenzenta pozostaly dorobek naukowy

Habilitantki jest imponujqcy i ocenia go bardzo wysoko i pozytywnie. PodkreSlil, 2e na

szszeg6ln4 uwagg zasluguje fakt,2c wigkszoSi prac zostala opublikowalo w czasopismach z

listy A, osi4gajqc sumarycmy IF : 48,968. Na uwagg zasluguje r6wnieZ udzial w

publikacjach. WSr6d wymienionych 29 prac z listy A 1l jest autorstwa dr Malgorzaty

tr-ochyfrskiej, w 6 jest pierwszym autorem, w 7 drugim, w pozostalych 5 wystgpuje na

kolejnych miejscach. Pan Recenzent r6wnie2 zwr6cil tak2e uwagg na nieprawidlowe



zakwalifikowanie opracowari wykonanych na zlecenie - jako monografie, b4d2 rozdzialy w

monografiach.

Na podkre3lenie w opinii Recenzenta zasluguj e bardzo aktywy udzial Habilitantki w licznych

konferencjach naukowych (zar6wno kajowych jak i zagranicznych), na kt6rych szeroko

prezentowala wyniki badan wlasnych, co jest istotn4 cech4 naukowca oraz zaangaZowanie

Habilitantki w szeroko zakroj on4 popularyzacjg i promowanie moZliwoSci zagospodarowania

morwy bialej i produkt6w pozyskanych z jedwabnictwa, na przyklad przez organizacjE

cyklicznych szkoleri dla r6?:nych odbiorc6w. Pan dr hab. Grzegorz Nowak wskazuje r6wnie2

na duZe uznanie naukowe Pani dr Lochyriskiej jako specjalisty przez gremia

migdzynarodowe, o czym Swiadczy czlonkostwo w komitecie redakcyjnym czasopisma

Joumal of Natural Fibres (wydawnictwo Taylor & Francis) oraz powolywanie Habilitantki

przez Redakcjg czasopism w charakterze Recenzenta. Pan Dr hab. Zwr6cil uwagg na malq

liczbg wsp6lautor6w w pracach.

W podsumowaniu Pan Recenzent stwierdzil, irc dorobek publikacyjny or^z pozostala

aktywnoSi zawodowa dr Malgorzaty Lochyliskiej jest znaczqca. przeryzsza wymagania

stawiane przy awansie na stopieri doktora habilitowanego i nale2y ocenid go wysoko, gdyZ

wnosi znacz4cy wklad w rozw6j dyscypliny rolnictwo i ogrodnictwo.

Prof. dr hab. Hubert WALIG6RA Pan Profesor podkredlil. ze dorobek naukowy dr

Malgorzaty tr-ochyriskiej jest bar&o wartoiciowy pod wzglgdem merytorycznym,

udokumentowany znacznq liczb4 oryginalnych opracowafi i wykazuje duzy wklad

Habilitantki w rozw6j badari nad kompleksowym wykorzystaniem morwy bialej i ronvojem

jcdwabnictwa w Polsce. Za osi4gnigcia naukowe Habilitantka otrzymala kilka stypendi6w

naukowych dla mlodych naukowc6w, w tym stypendium naukowe Funduszu Rodziny

Kulczyk6w oraz stypendium dla mlodych badaczy Srodowiska pomariskiego Rady Miasta

Poznania. Pan Prof. Hubert Walig6ra wni6sl tak2e zastrze2enia odno5nie zakwalifikowania

wykazanych prac jako monografie w dorobku naukowym, powoluj4 sig odpowiednie

rozporz4dzeni4 w kt6rych zostaly okreSlone wymagania odnoSnie kwalifikacji publikacj i

jako monografie.

Pan Recenzent podkreSlil takze dv24 aktywnoSi Habilitantki na arenie migdzynarodowej,

poprzez odbyte stuhe (7), udzialy w konferencjach, wygloszone rcferaly oraz powolanie Pani

dr Lochyfskiej do komitetu wykonawczego jedwabniczej organizacji migdzynarodowej The

Black, Caspian Seas and Central Asia Silk Association (BACSA).



Recenzent w swojej wypowiedzi zury6cil r6wnie2 uwagq na szerokq dzialalnoSi

popularyzatorsk4 Habilitantki, kt6ra w latach 2005-2006 prowadzila szkolenia i pokazry w

poznariskich szkolach. W tym samym okresic organizowala i prowadzila szkolenia dla

rolnik6w w zakresie hodowli jedwabnika i uprawy morwy bialej, przedstawicieli OSrodk6w

Doradztwa Rolniczego, przedsigbiorc6w \.v tematyce metod hodowli jedwabnika morwowego,

a od 2018r., popularyzuje problematykg dotyczqcq zagospodarowania morwy bialej i

produkt6w pozyskanych z jedwabnictwa.

Podsumowuj4c Pan Recenzent odni6sl sig do spelnienia przez Habilitantkg kryteri6w

ustawowych zawartych w rozporz4dzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszcgo z dnia 1

wrzeSnia 2011 (Dz.U. nr 196 poz. 1165), kt6re uwzglgdniajE oceng aktywnoSci badawczej.

wsp6lpracy migdzynarodowej, dorobku dydaktycmcgo i popularyzatorskiego i stwierdzil, ze

w wigkszoSci Habilitantka spelnila kryteria w sprawie oceny osi4gnigi osoby ubiegaj4cej sig

o nadanie stopnia doktora habilitowanego.

Prof. dr hab. Krvstvna BOJARCZUK - podkre5lila kontynuacjg ukierunkowanych badari

naukowych Ilabilitantki nad szerokim wykorzystaniem surowc6w pozyskanych z uprawy

morwy bialej i jedwabnictwa, kt6re Habilitanlka realizuje we wsp6lpracy z wieloma

jednostkami naukowymi np. Katedra Towaroznawstwa i Ekologii Produkt6w Przemyslowych

Uniwersytetu Ekonomicmego, Instytut Ochrony RoSlin w Poznaniu. Pani Profesor wskazala

r6wnie2 na szerok4 dzialalnoSi popularyzatorsk4 Pani Lochyfrskiej wyra2ajqc4 sig licznym

uczestnictwem w konferencjach naukowych (krajowych i zagranicznych) oraz duhe

zaangaaowanie w dzialalno3i dydaktyczn4 i wsp6lprac9 migdzynarodow4. W podsumowaniu

Pani Profesor Bojarczuk stwierdzila, 2e Dr Malgorzata tr-ochyfska jest skutecznym

naukowcem podcjmuj4cym sig wielu zadaf naukowych. kt6re mog4 by6 szeroko stosowane w

praktyce i Jej zdaniem jest dojrzalym i samodzielnym pracownikiem naukowym oraz dobrym

dydaktykiem.

Dr hab. lreneusz KOWALIK - w podsumowaniu pozostalego dorobku naukowego i innych

wykazanych osi4gnig6 stwierdzil, 2e dorobek publikacyjny Habilitantki jest bardzo bogaty i

naleZy ocenid go jak najbardziej pozytywnie. PodkeSlil, 2e Habilitantka posiada takZe wiele

innych powaZnych osiqgnig6 zwi4zanych z realizacj4 projekt6w badawczych, wsp6lpracy na

poziomie krajowym i zagranicznym oraz w zakresie organizacyjnym, popularyzacji i

dydaktyki. Pan dr hab. Kowalik pozytywnie ocenia caloksztalt przedlozonej dokumentacji



habilitacyinej dr Malgorzaty }-ochyhskiej, stwierdza, Ze spelnia wymogi ustawowe i poptera

jej slarania o uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr hab. Renata GAJ - w swojej opinii wyrazila, 2e na szczeg6lnq uwagQ zasluguje fakt, iz

w6r6d publikacji Habilitantki w wigkszoSci prac Jej udzial byl dominujqcy. Ponadto podkre5lila,

2e caly dorobek naukowy jest sp6jny tematycznie, konsekwentnie icelowo rozwijany w ostatnich

latach oraz publikowany jest w uznanych czasopismach o wysokim wsp6lczynniku wplywu

IF. Habilitantka jest pracownikiem naukowym bardzo dobrze przygotowanym do

samodzielnej pracy. Liczne kierownictwo w projektach wskazuje, Ze posiada doSwiadczenie w

organizacji badafi naukowych, Przedstawiony do oceny pozostaly dorobek naukowy Pani Gaj

ocenila pozytywnie podkreSlaj4c, 2e wnosi on istotny wklad w rozw6j nauk rolniczych w

dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo i popiera wniosek dr Malgorzaty tr ochynskiej o nadanie

Jej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplina rolnictwo i

ogrodnictwo.

Prof. dr hab. Andrzei KOTECKI - Przewodnicz4cy Komisji ocenil pozostaly dorobek

wysoko, ze wzglgd't na dobre wska2niki naukometryczne (indeks I{irscha 7, sumaryczny IF

okolo 50). Wedlug Profesora habilitantka jest dobrze przygotowana do samodzielnej pracy

naukowej, a Jej dorobek wnosi znaczny wklad w rozw6j dyscypliny naukowej rolnictwo i

ogrodnictwo.

6. Prryjgcie uzasadnienia..

Przewodniczqcy prof. dr hab. Andrzej Kotecki odczytal uzasadnienie do uchwaly,

stanowi4ce integraln4 c2956 podjgtej uchwaly. Zostalo ono przyjgle przez Komisjg bez uwag.

Nastgpnie wszyscy czlonkowie Komisji podpisali uchwalg, a Przewodnicz4cy Komisji

podpisal jej uzasadnienie.

7. Glosy r6tne. Zamknigcie posiedzenia.

Glos6w r62nych nie bylo. Przewodniczqcy Komisji podzigkowal czlonkom za

przybycie na posiedzenie Komisii Habilitacyjnej oraz rzeczow4 dyskusjg, po czym zamkn4L

obrady.
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