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UZASADNIENIE
pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr inil. Zuzannie Sawinskiej

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia

Informacje o Kandydatce

Pani dr in2. Ztnanna Sawinska jest absolwentkE Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu. gdzie w czerwcu !999 roku uzyskala stopiefi naukowy magistra
inZyniera rolnictwa w zakresie agronomii. Praca magisterska Habilitantki. pod tytulem

,,Il/plyw zri2nicowanego naulozenia azolem, nuv'adniania i poziomtiw ochrony nu
zdrotvotnoit i plonowanie pszenicy ozimej" z.oslala wykonana pod kierunkiem prol. dr. hab.

Jerzego Pudelki. W roku 1999 Habilitantka rozpoczgla studia doktoranckie na Wydziale
Rolniczym, w Katedrze [Jprawy Roli i l{oSlin, Akademii Rolniczej im. Augusta
Cieszkowskiego w Poznaniu. Habilitantka w latach 2002-2004 byla zatrudniona we

wspomnianej Katedrze na stanowisku asystenta, w wymialze pracy 112. a od roku 2004-2005

otr4mala zattudnienie jako pracownik pelnostatowy. Ponadto odbyla 3 krajowe staZe

naukowe (6-cio nriesigczny 2011 rok. 3 miesigczny - 2014 rok, 5-oio miesigczny

201512016 rok ora./. I zagraniczny wyjazd studyjno-szkoleniowl, polqczony z

kr6tkoterminowym stazsm dydaktycznym, realizowanym w ramach udzialu Uniwcrsytctu
Przyrodniczego w konsorcjum z SGGW (Slowacja, [.lniwersl.tet Przyrodniczy w Nitrze. od

20.02-2010 do 6.03.2010). W roku 2004 Habilitantka uzyskala stopieri naukowy doktora nauk

rolniczych w zakresie agronomii na podstawie pracy doktorskiej pt "Iltplyw wybranych

czynnikdw ugrolechnicznych na zdrowolno,il i pktwmanie pszenicy ozimej" . Promotoren.r

pracy byla prof'. dr hab. Irena Malecka, a reoenzentami: prof. dr hab. Danuta Parylak oraz

prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk. Od I pa2dziemika 2005 roku do chwili obconc.j dr inz.

Zuzanna Sawinskajost zatrudniona rv Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w Katedrze

Agronomii na stanowisku adiunkta.

Ocena osiqgnigcia naukowego

Osi4gnigciem naukowym, *ymienionym w art. l6 ust. 2 usta\ly z 14 marca 2003 roku

o stopniach naukowych i tltule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. tJ.

2017, poz. 1789), iest dzielo opublikowane w calo3ci p1. ,,Aktywnofi biologiczna T,apraw

nasiennych opartych na substancjnch z grupy inhibitordw dehydrogena4y kwasu

burszltnowego (SDHI) w uprawie jgczmienia ozimego". I)ani dr in2. Zrzanna Sawinska byla
pomyslodawcq koncepc.ji badari i miala 100% udzialu w wykonywaniu czgSci

eksperymentalnej, opracowaniu wynik6w i przygotowaniu manuskryptu do publikacji. Praca

obejmuje 103 strony maszynopisu i zostala podzielona na 6 rozdzial6w. Wyniki badari

zaprezentowano na 33 wykrcsaoh i w 37 tabelach. PrzedloZone do oceny dzielo.jest sp6jnc

merytorycznie i odzwierciedla wyniki badari tgodne z zaproponowanvm tytulem osi4gniqcia



naukowego. Elementem nowatorskim dysertacji byl bardzo szeroki zakes prowadzonych
badari, kompleksowa analiza polowa i laboratoryjna zapraw nasiennych. zawieraj4cych
substancje aktywne nowej generac.ji z grupy SDlll. Przeprowadzone analizy wniosly szereg
interesuj4cych informacji, kt6re pozwolily na slbrmulowanie kilku istotnych wniosk6w
wa2nych dla nauki i praktyki rolniczej. Przeprowadzone badania wskazuj4 na cenne
wlaSciwoSci substancji aktywnych z grupy SDIII, dot4d nie uwzglgdniane w badaniach i
analizach, takie jak: aktywnoSi biologiczna w stosunku do palecznicy zbo2 i traw, zgorzeli
podstawy 2dLbla oraz parametry fizjologiczne, kt6re jak wykazaly przeprowadzone analizy s4

silnie modyfikowane przez te substancje. Pozwala to zwigkszyi tolerancjg roSlin na stres

suszy, zwlaszcza w odniesieniu do substancji lluopyram i sedaksan. Wyniki zawarte w
osi4gnigciu naukowym Pani dr in2. 7.uzanny Sawinskiej sq wartoSciowe zar6wno z pmktu
widzenia poznawczego, jak i utylitamego. Wymagaly one wieloletnie.j. Zmudnej pracy i majq

zastosowanie w warunkach Polski, wnosz4c innowacyjne elementy poznawcze do technologii
uprawy jgozmienia ozimego, a zwlaszcza ochrony przed agrofagami.

Ocena dzialalnoSci naukowej

Tematyka naukowo-badawcza realizowana prz,ez- dr inZ. Zuzanng Sawinsk4 obejmuje
szeroki zakres zagadniei zwi'4zanych z wystgpowaniem i zwalczaniem agrofag6w w
uprawach polowych, a zvdaszcza grzyb6w chorobotw6rczych i chwast6w. Dr inL. Zuz,anna

Sawinska jest *'sp6lautorem 16 prac naukowych w.jgzyku angiclskim, z czego 13 prac

opublikowala w czasopismach z listy A MNiSW. W 3 pracach I labilitantka jest pierwszym

autorem. w 5 - drugim oraz w 5 - trzecim lub kolejnym autorem. Sumaryczny Impact F'actor

wynosi: 10,242. a liczba punkt6w 270. Liczba cytowaf publikacji wedlug b'azy- Web of
Sciezce wynosi 41, a Indeks Hirscha wg baz.y lleh o/ Science'.4. Ponadto dr inZ. Zuzanna

Sawinska opublikowala 58 prac naukowych w czasopismach, kt6re nie posiadaj4

wsp6lczynrrika wplywu (lista B MNiSW). l,4cz.na licz.ba publikac.ii z listy A iB wynosi 71. z

czego 69 powstalo po uzyskaniu stopnia naukowego doktora. W powyZszych publikac.lach

Habilitantka jest jedynym autorem w 3 opracowaniach (4%), pierwszym autorem w 17

pracach (24oh), drugim i kolejnym autorem w 5l publikac.jach (72%). Prawie 300% udzial prac

indywidualnych i jako pierwszy autor, Swiadczy o Jej istotnej roli w prow-adzonych

badaniach. Habilitantka jest tak2e autork4 I monografii (osi4gnigoie habilitacyine) oraz

wsp6lautorem dalszych 4. Suma punkt6w za publikacje zamieszczone na liScie B MNiSW,
zgodnie z rokiem wydania, wynosi 404. a po uwzglgdnieniu czasopism z listy A (210) - 674.

Dr inZ. Zuzanna Sawinska pracowala w r62nych zespolach, z pracownikami innych jednostek

organizacyjnych np.: z Katedry Genetyki i Ilodowli RoSlin, Katedry Sadownictwa i Instytutu
Zoologii UP w Poznaniu oraz instytuc.ji zagtanicznych, co Swiadczy o umiejgtno5ciach
podjgcia wsp6lpracy w zespolach interdyscyplinamych. I labilitantka uczestniczyla jako

wykonawca w I migdzynarodowym projekcic naukowym oraz w 5 projektach krajowych,
finansowanych ze Srodk6w MNiSWNCBiR. Dr inZ. Zuzanna Sawinska byla kierownikiem
12 tematow (badari zleconych), realizowanych dla podmiot6w zewngtrznych i l-kotnie
kierownikiem badari wlasnych oraz 5-krotnie wl,konawcq w tych formach badari. Habilitantka
zostala odznaczona Medalem Mlodego Pozytywisty. wyr6Znieniem w kategorii

,.Komercjalizacja badan", odznaczeniem 7.wiqz.ku Producent6rv 2b62. 8-krotnie nagrodq JM



Rektora UP w Poznaniu. Wyglosila 2 referaty na zagranicznych konf-erencjach naukowych
onz 10 na konferencjach kraiowych. Poza tym aktywnie uczestniczyia w licznych
konferenojach, na kt6rych zaprezentowala wyniki swoich badari, w postaci 38 poster6w.

Ocena dzialalnoSci dydaktycznej, organizacyjncj, popularyzatorskiej oraz wsprilpracy
migdzynarodowej i krajowej.

Dorobek dydaktyczny. popularyzatorski oraz. w zakresie wsp6lpracy
migdzynarodowej dr inz. Zuzanny Sawinskiej jest obszemy i warto5ciowy. Habititantka
aktywnie uczestniczyla w krajowych i migdzynarodowych konferencjach naukowych,
organizowanych zar6wno w Polsce, jak i za gtanic4. Zaprezentowala 38 poster6w i wyglosila
12 referat6w. Byla czlonkiem komitet6w organizacyjnych 6 konferencji, a ponadto .iest
czlonkiem dw6ch towarzystw: Polskiego 'l owarzystwa Agronomicznego oraz Polskiego
Towarzystwa Ochrony RoSlin. Opracowala programy i prowadzi wyktady z 4 przedn.riol6w
(m.in. I'estycydy w iroclowisku i Integrowuna ochronu roilin) oraz prowadzi iwiczenia z 9
przedmiot6w. I{abilitantka posiada r6wnie2 w swoim dorobku 92 publikac.lc

popularnonaukowe. Ponadto dr in2. Zuzanna Sawinska prowadzila 90 szkoleri i warsztat6w

dla rolnik6w, wlaScicieli gospodarstw i dzier2awc6w. pracownik6w ODI{, slu2b

marketingowo-handlowych. NaleZy Ona z pewnoSci4 do lider6w ksztalcenra

pozasystemowego. Dane te Swiadcz4 o du2ej aktywnoSci publikacyjnej i popularyzatorskiej

dr inZ. Zuzanny Sawinskiej. Sprawowala tak2c opiokg nad 45 pracami magisterskimi i 18

inZynierskimi. Byla wyznaczona na promotora pomocniczego w 4 przewodach doktorskich.

Habilitantka odbyla 1 staz naukowy - IOR -PlB w Poznaniu trwaj4cy 5 micsiqcy. a 1ak2c

uczestniczyla przez 2 tygodnie w I wyje2dzie study.inym na Uniwersyteoie Rolniczym w
Nitrze na Slowacji. Dr ir;z. Zuzanna Sawinska.iesl r6wnie2 wsp6lautorem 1 ekspertyz,y. Byla
czlonkiem 3 komisji konkursowych na stanowisko adiunkta oraz jednej na kierownika ZD w
Gorzyniu. Rscenzowala 3 prace naukowe przewidziane do publikacji w czasopismach o

zasiggu migdzynarodowym i 10 prac o zasiggu krajowym. Od 1 pu2dziemika 2016 roku
Habilitantka jest przewodnicz4c4 zespolu ds. promocji Wydzialu Rolnictwa i Bioin2ynierii
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. l)elnienie tej funkcji dowodzi o tym, i2

Kandydatka opr6cz zaangaZowania w pracg naukowo-dydalityczn4 prg2nie uczestniczy w
rozwoju oraz promowaniu Wydzialu Rolnictwa i BioinZynierii. 'l-o wlaSnie z Je.l inic.jalywny,

organizowane s4 pierwszego dnia wiosny cykliczne ,,Wagary z przyrodq". Wzmo2ona

aktywnoSd w dzialalnoici dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej wskazu.je. Ze

Pani dr in2. Zuzanna Sawinska wykonu.je wta$ciwie statutow€ zadania, przypisanc

nauczycielom akademickim i spelnia oczekiwania, stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego. tlabilitantka jest uksztaltowanym badaczem, w pelni przygotowanym do

samodzielnej pracy naukowej oraz ksztalcenia kadr. Jej dotychczasowy dorobek naukowy jcst

znacz4cy, wnoszqcy istotny wklad w rozw6j dyscypliny agronomia, w dziedzinie nauk

rolniczych. l{abilitantka jest uznan4 spec.jalistk4 w zakresie szeroko rozumianej ochrony

roSlin uprawnych. Powy2sze dane dwiadcz4, 2c dr in/. Zuzanna Sawinska jest osob4

rozpoznawalnq zar6wno w oirodkach naukowych w kraiu, .jak i zagranic4.



Wniosek koriLcowy

Komisja stwierdza,2e wszystkie recenzje przygotowane w postgpowaniu zostaly
opracowane zgodnie z obowi4zujEcymi prz.episami. Sq one wnikliwe" obiektywnc
i pozytywne. Dyskusja na posiedzeniu Komisji potwierdzila zasadno3i opinii
przedstawionych w recenzjach.

Dr inZ. Zuzanna Sawinska przedstawila .lako osiqgnigcie naukowe monografig pod
tl.tulem: ,Aktywmtit bit ogiczna zapraw nasiennych opartych na ntbstanqjach z grup))

inhihituriu lehsJntgt'nuzy kwa.su hurs:tynttwcgtt /.\l)HIt w upruy i.' j+'cznfunia ozimegLt" .

Osi4gnigcie to stanowi istotny wklad w rozwri.i nauki, spelniajqc wymogi stawiane w
postgpowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Przeprowadzone analizy polowe i

laboratoryjne wniosly szercg intercsu.j4cych informacji, kt6re s4 istotne dla praktyki rolniczcj.
Habilitantka wykazaLa wplyw substancii aktywnych z grupy SDHI na parametry fizjologiczne
ro3lin jgczmienia oraz stwierdzila. i2 parametry fluorescencji byly silnie modyfikowane przez

te substancje, co pozwolilo zwigkszyi tolerancjg rodlin jgczmienia na stres suszy. ZaleZno6i
ta byla szczegolnie widoczna w odniesieniu do fluopyramu i sedaksanu. W badaniach

naukowych wykazala sig dojrzaloSci4 orez dobrym przygotowaniem do samodzielnej pracy

badawczej i rozwi4zywania problenr6w naukowyoh.

Pozostaly opublikowany dorobek naukowy oraz znaczEce efekty w zakresie

dzialalnoSci dydaktycznej, popularyzatorskicj i organizacy.jnej dr inz. Zuzanny Sawinskiej s4

wystarczaj4ce do ubiegania siE o stopieri naukowy doktora habilitowanego. Osi4gnigcia te

maj4 duzy walor poznawczy i aplikacyjny, a z. licz.by punkt6w wynika, 2e zostall- znacz4co

powigkszone po ostatnim awansie.

Reasumuj4c Komisja stwicrdza. 2e wymienione powyT-ej osi4gnigcia naukowe,

dydaktyczne oraz pozostalc, okreilone w rczporz.4dz.eniu MNiSW z 19 stycznia 2018 r. w
sprawie szczeg6lowego trybu i warunk<iw przeprowadzania czynno5ci w przewodzie

doktorskim, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o nadanie tytulu profesora

(Dz.U. z 2018 r., poz. 261), s4 oryginalne i znacz4ce oraz zasluguj4 na wyr62nienie. Spelniaj4

one warunki okreilone w ustawie z 14 narca 2003 r. o stopnioch nuuknych i tytule

naukowym oraz o stopniach i tytule w zukrc:;ie sztuki (Dz. U. z.2017 r., poz. 1789) i s4

podstaw4 dla uzasadnienia pozytywnej opinii wniosku w sprawic nadania dr ini. Ztzrnnie
Sawinskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w
dyscyplinie agronomia.
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