
Uchwała nr I / 1 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w  sprawie:   nadania  stopnia  doktora   mgr.  inż.  Jakubowi  Wendlowi w  
dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  14,  ust.  2,  pkt 5 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach   
naukowych i tytule naukowym  oraz  stopniach  i  tytule w  zakresie sztuki    (Dz. U.
2003 Nr 65, poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo i  Ogrodnictwo nadaje   mgr.  inż.  Jakubowi
Wendlowi  stopień   doktora   w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  dyscyplinie  rolnictwo
i ogrodnictwo.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr I / 2 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie:   nadania  stopnia  doktora   mgr.  inż.  Rafałowi  Sobieszczańskiemu w  
dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  14,  ust.  2,  pkt 5 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach   
naukowych i tytule naukowym  oraz  stopniach  i  tytule w  zakresie sztuki    (Dz. U.
2003 Nr 65, poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo nadaje   mgr.  inż.  Rafałowi
Sobieszczańskiemu stopień   doktora   w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr I / 3 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w  sprawie:   nadania  stopnia  doktora   mgr  Agnieszce  Woźniak w  dziedzinie  
nauk rolniczych, dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  14,  ust.  2,  pkt 5 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach   
naukowych i tytule naukowym  oraz  stopniach  i  tytule w  zakresie sztuki    (Dz. U.
2003 Nr 65, poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo nadaje   mgr  Agnieszce
Woźniak  stopień  doktora  w dziedzinie  nauki rolnicze,  dyscyplinie  rolnictwo i
ogrodnictwo.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr I / 4 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie  nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr. Pawłowi Sienkiewiczowi.
Na  podstawie  art.  18,  ust.  1  ustawy  z  dnia  14.03.2003  roku  o  stopniach     
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003
Nr 65, poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu nadaje  dr.   Pawłowi Sienkiewiczowi stopień doktora habilitowanego  w
dziedzinie   nauk  rolniczych   w   dyscyplinie    rolnictwo i ogrodnictwo.
 

UZASADNIENIE
Uchwała  Rady  Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwa  i  Ogrodnictwo  została  podjęta  w
oparciu o  art. 18a, ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 ze
zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w związku z art. 179
ust.  1  Ustawy z  dnia  3  lipca  2018 roku przepisy  wprowadzające  ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.  U.  poz.  1669),  na podstawie uchwały Komisji
habilitacyjnej  zawierającej  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  
dr.  Pawłowi  Sienkiewiczowi stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego  nauk
rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uchwała Komisji została podjęta
jednomyślnie, w jawnym głosowaniu, na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej w dniu  
29  października  2019  roku.  Komisja  obradowała  w  pełnym  siedmioosobowym
składzie.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr I / 5 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie  nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo  dr Anicie Schroeter-Zakrzewskiej.
Na  podstawie  art.  18,  ust.  1  ustawy  z  dnia  14.03.2003  roku  o  stopniach     
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003
Nr 65, poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu nadaje  dr Anicie Schroeter-Zakrzewskiej stopień doktora habilitowanego
w  dziedzinie   nauk  rolniczych   w   dyscyplinie    rolnictwo i ogrodnictwo.
 

UZASADNIENIE
Uchwała  Rady  Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwa  i  Ogrodnictwo  została  podjęta  w
oparciu o  art. 18a, ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 ze
zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w związku z art. 179
ust.  1  Ustawy z  dnia  3  lipca  2018 roku przepisy  wprowadzające  ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.  U.  poz.  1669),  na podstawie uchwały Komisji
habilitacyjnej  zawierającej  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  dr  Anicie  
Schroeter-Zakrzewskiej stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych
w  dyscyplinie  rolnictwo  i  ogrodnictwo.  Uchwała  Komisji  została  podjęta
jednomyślnie, w jawnym głosowaniu, na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej w dniu 22
października 2019 roku. Komisja obradowała w pełnym siedmioosobowym składzie.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 



    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr II / 1 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie  nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr. Bartoszowi Markiewiczowi.
Na  podstawie  art.  18,  ust.  1  ustawy  z  dnia  14.03.2003  roku  o  stopniach     
naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003
Nr 65, poz. 595 ze zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w
Poznaniu nadaje  dr.  Bartoszowi Markiewiczowi stopień doktora habilitowanego  w
dziedzinie   nauk  rolniczych   w   dyscyplinie    rolnictwo i ogrodnictwo.
 

UZASADNIENIE
Uchwała  Rady  Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwa  i  Ogrodnictwo  została  podjęta  w
oparciu o  art. 18a, ust. 11 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i
tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie (Dz. U. 2003 Nr 65, poz. 595 ze
zmianami: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w związku z art. 179
ust.  1  Ustawy z  dnia  3  lipca  2018 roku przepisy  wprowadzające  ustawę Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.  U.  poz.  1669),  na podstawie uchwały Komisji
habilitacyjnej  zawierającej  pozytywną  opinię  w  sprawie  nadania  
dr.  Bartoszowi  Markiewiczowi stopnia  naukowego  doktora  habilitowanego  nauk
rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Uchwała Komisji została podjęta
jednomyślnie, w jawnym głosowaniu, na posiedzeniu Komisji habilitacyjnej w dniu  
7 listopada 2019 roku. Komisja obradowała w pełnym siedmioosobowym składzie.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr III / 1 / 2019
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 13 grudnia 2019 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr. inż.  Radosławowi Pogłodzińskiemu w
dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  14,  ust.  2,  pkt 5 ustawy z dnia 14.03.2003 roku o stopniach   
naukowych i tytule naukowym  oraz  stopniach  i  tytule w  zakresie sztuki    (Dz. U.
2003 Nr 65, poz. 595 ze zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 882, 1311,  z 2017 r. poz. 859) w
związku z art. 179 ust. 1 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku przepisy wprowadzające
ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669),postanawia się co
następuje:

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo nadaje  mgr. inż.  Radosławowi
Pogłodzińskiemu stopień   doktora   w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

    Prof. dr hab. Roman Gornowicz Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk




