
Uchwała nr IV / 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 17 stycznia 2020 r.

w  sprawie:   propozycji  rozdziału  środków  finansowych  przyznanych  dyscyplinie
Rolnictwo i Ogrodnictwo na badania naukowe w 2020 roku.

Na podstawie § 37 ust. 10, pkt 4  Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo proponuje  rozdział  środków
finansowych  na  badania  naukowe   w  2020  roku,  według  wcześniej  przyjętych
kryteriów przez Wydziały: Rolnictwa i Bioinżynierii oraz Ogrodnictwa i Architektury
Krajobrazu. 

§2

Propozycja, o której mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały, będący  
integralną jej częścią.

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Załącznik 1 do Uchwały nr IV / 1 / 2020

Zasady  podziału środków wydzielonych z subwencji przeznaczonych
na prowadzenie badań naukowych przez jednostki Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii  

UP w Poznaniu w 2020 roku

Ogólna kwota subwencji badawczej na dany rok finansowania (2020) dzielona jest w następujący sposób:
-  I  kwota  -  w wysokości  10% przeznaczona  jest  na  finansowanie  działalności  katedr  prowadzących

badania w stacjach doświadczalnych (z wydzielonej kwoty przypada na Katedry:  Agronomii 50%,
Genetyki i Hodowli Roślin - 17%, Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego - 13%, Chemii Rolnej i
Biogeochemii Środowiska - 10% i Instytut Inżynierii Biosystemów - 10%.  

- II kwota - w wysokości 90% podlega podziałowi na trzy części. 
- pierwsza - w wysokości 65% - dzielona jest proporcjonalnie do uzyskanych przez jednostkę punktów

w ostatnich 4 latach, liczonych zgodnie z corocznym wykazem dorobku naukowego (załącznik 1),
- druga - w wysokości 20% - dzielona jest proporcjonalnie do obsady kadrowej jednostki (za podstawę

przyjmuje  się  wielkość  N  w  roku  poprzedzającym  rok  finansowania)  oraz  wartość  wskaźnika
kosztochłonności badan w jednostkach (tabela 1),

-  trzecia  -  w  wysokości  15%  -  dzielona  jest  proporcjonalnie  do  wykazanej  aktywności  naukowej
jednostek Wydziału w roku poprzedzającym rok finansowania (załącznik 2).

Ostateczną wysokość kwoty dla jednostki podaje się w liczbach całkowitych (w zaokrągleniu do 1 zł)

Tabela 1. Wskaźniki kosztochłonności badań  w Katedrach

Lp. Jednostki Kosztochłonność

1 Instytut Inżynierii Biosystemów 2,5
2 Katedra Agronomii 2,5
3 Katedra Biochemii i Biotechnologii 3,0
4 Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska 2,5
5 Katedra Genetyki i Hodowli Roślin 2,5
6 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów 2,5
7 Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego 2,5
8 Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych 1,5
9 Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej 2,5



Kryteria punktowe 
do obliczenia wysokości subwencji na badania naukowe

I. Dotychczasowe (dorobek naukowy za 4 lata poprzedzające rok subwencji):
Liczba punktów

1. K1 - Lista A MNiSW według listy

2. K1.1 - Web of Science 15

3. K2 - Lista B MNiSW według listy

4. K3 - Monografie : j.ang./j.pol. 25/20

5. K4 - rozdziały w monografiach: j.ang./j.pol. 5/4

6. K5 - redakcja naukowa: j.ang./j.pol. 5/4
Załącznik 2

II. Proponowane (aktywność naukowa za rok poprzedzający rok dotacji)
1. Publikacje popularno-naukowe 0,5
2. Książki popularno-naukowe 6
3. Publikacje w materiałach konferencyjnych: j.ang/j.pol. 2/0,5
4. Organizacja konferencji międzynarodowych 10
5. Organizacja konferencji krajowych 5
6. Szkolenia (np. wykłady, targi, pokazy, warsztaty, seminaria itp.) 2
7. Patenty 25
8. Odmiany (rasy) 15
9. Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP (patenty, odmiany) 2
10. Wdrożenia (patenty, odmiany) 25
11. Udział w grantach międzynarodowych (wartość brutto grantu) 4 pkt = 5.000 zł
12. Udział w grantach krajowych (NCN, NCBiR itp.) (wartość brutto grantu) 2 pkt = 5.000 zł
13. Tematy umowne (badawcze, usługowe) 1 pkt = 5.000 zł

Wymienione wyżej osiągnięcia poszczególnych jednostek Wydziału powinny być udokumentowane
stosownymi załącznikami i przekazane do Dziekanatu do 31 stycznia każdego roku.



Propozycja zasad podziału środków na badania naukowe przyznanych przez
MNiSW w ramach subwencji Wydziałowi Ogrodnictwa i Architektury

Krajobrazu w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w roku 2020

 10% środków wydzielić na stacje doświadczalne katedr prowadzących badania w stacjach

doświadczalnych w Przybrodzie (Katedra Dendrologii, Sadownictwa i Szkółkarstwa) oraz

Marcelin  (Katedry:  Dendrologii,  Sadownictwa  i  Szkółkarstwa;  Fitopatologii

i Nasiennictwa; Entomologii i Ochrony Środowiska; Roślin Ozdobnych; Terenów Zieleni

i Architektury Krajobrazu; Warzywnictwa; Żywienia Roślin) 

 10% środków wydzielić na rezerwę dziekańską

 pozostałe  80%  środków  podzielić  pomiędzy  poszczególne  katedry  proporcjonalnie

do  liczby  uzyskanych  punktów  za  dorobek  naukowcy  z  ostatnich  3  lat,  zgodnie

z  wykazami  czasopism  oraz  wydawnictw  recenzowanych  monografii  naukowych

publikowanych przez MNiSW w kolejnych latach. 



Uchwała nr V/ 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2020 r.

w  sprawie:  przyjęcia  Regulaminu  Rady  Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwo  
i Ogrodnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Na podstawie §38 ust. 3 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zw.
z §1 ust. 2 Załącznika do Zarządzenia Rektora nr 174/2019 z dnia 20 listopada 2019 
roku, postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo przyjmuje  Regulamin  Rady
Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w
Poznaniu.

§2

Regulamin, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały, będący
integralną jej częścią.

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr V/ 2 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 lutego 2020 r.

w  sprawie:   decyzji  dotyczącej  zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  zadań
badawczych w 2019 roku. 

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo upoważnia  Komisję ds. Nauki
do zaopiniowania Sprawozdań z wykonania zadania badawczego nr 506.JOR.DC.00 w
roku 2019.   

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr V/ 3 / 2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 28 lutego 2020 r.

w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Krzyżaniakowi.

Na podstawie art. 221, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  poz. 1668),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyraża   zgodę  na
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
dr. Michałowi Krzyżaniakowi.

§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 V/ 4 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 13 marca 2020 r.

w  sprawie:   opinii  dotyczącej  propozycji  Regulaminu  Szkoły  Doktorskiej
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo pozytywnie opiniuje propozycję
Regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr VI / 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie
nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art. 221, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  poz. 1668),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyraża   zgodę  na
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze, w 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 VI / 2 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak w dziedzinie nauki
rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art. 221, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r.,  poz. 1668),postanawia się co
następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyraża   zgodę  na
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
dr  Agnieszce  Tomkowiak  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  w  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 VI / 3 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 kwietnia 2020 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr. inż.  Stanisławowi Świtkowi 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.  Stanisławowi
Świtkowi 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 VII / 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 maja 2020 r.

w sprawie:   wyznaczenia  trzech członków komisji  habilitacyjnej  w postępowaniu  
w sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  dr.  Michałowi  Krzyżaniakowi  
w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na  podstawie  art.  221,  ust.  5  p.2  i  3  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym i  nauce  (Dz.  U.  z  dnia  30  sierpnia  2018  r.,  poz.  1668),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyznacza  trzech  członków
komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora
habilitowanego  dr.  Michałowi  Krzyżaniakowi  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w osobach:

1. Sekretarz komisji – prof. UPP dr hab. Włodzimierz Krzesiński   Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

2. Recenzent  komisji  –  prof.  dr  hab.  Krzysztof  Młynarczyk    Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w  Olsztynie

3. Członek komisji – prof. dr hab.  Janusz Nowacki     Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu

§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 VII / 2 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 27 maja 2020 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  
stopnia doktora habilitowanego dr. Michałowi Krzyżaniakowi w dziedzinie nauki rolnicze, w
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na  podstawie  art.  221,  ust.  5  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018 r., poz. 1668), postanawia się
co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo powołuje  komisję  habilitacyjną  w
postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  dr.  Michałowi
Krzyżaniakowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
w składzie:

1. Przewodniczący  komisji:   prof.  dr  hab.  Andrzej  Kotecki  –  Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu

2. Sekretarz  komisji:  prof.  UPP  dr  hab.  Włodzimierz  Krzesiński  –  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

3. Recenzent komisji:  dr hab. Przemysław Bąbelewski - Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu

4. Recenzent  komisji:  dr hab.  Piotr  Franciszek  Muras -  Uniwersytet  Rolniczy  im.
Hugona Kołłątaja w Krakowie

5. Recenzent  komisji:  prof.  dr  hab.  Krystyna  Bojarczuk  –  Instytut  Dendrologii
Polskiej Akademii Nauk w Kórniku

6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk – Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie

7. Członek komisji  –  prof. dr hab. Janusz Nowacki -  Uniwersytet  Przyrodniczy w
Poznaniu

§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 VIII/ 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 18 czerwca 2020 r.

w sprawie:  opinii dotyczącej propozycji programu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2019-2023 (kontynuacja aktualnie prowadzonych
studiów oraz 2020-2024 (pełny program na 4 lata).

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo pozytywnie opiniuje propozycję
programu  Szkoły  Doktorskiej  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Poznaniu  na  lata  
2019-2023  (kontynuacja  aktualnie  prowadzonych  studiów  oraz  2020-2024  (pełny
program na 4 lata).

§2

Program,  o którym mowa w § 1  stanowi  załącznik  do niniejszej  uchwały,  będący
integralną jej częścią.

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr VIII / 1 / 2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 22 czerwca 2020 r.

w sprawie:  opinii dotyczącej propozycji programu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu na lata 2019-2023 (kontynuacja aktualnie prowadzonych
studiów) oraz 2020-2024 (pełny program na 4 lata).

§1

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo pozytywnie opiniuje propozycję
programu  Szkoły  Doktorskiej  Uniwersytetu  Przyrodniczego  w  Poznaniu  na  lata  
2019-2023  (kontynuacja  aktualnie  prowadzonych  studiów)  oraz  2020-2024  (pełny
program na 4 lata).

§2

Program,  o którym mowa w § 1  stanowi  załącznik  do niniejszej  uchwały,  będący
integralną jej częścią.

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr IX / 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr inż.  Dominice Radzikowskiej 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.   Dominice
Radzikowskiej 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 IX / 2 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 lipca 2020 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr inż.  Natalii Ryczek 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.   Natalii
Ryczek 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 X / 1 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 30 lipca 2020 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr inż.  Agnieszce Malinowskiej 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.  Agnieszce
Malinowskiej 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/1/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 września 2020 r.



w  sprawie:  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  rolniczych,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr. Michałowi Krzyżaniakowi.

Na podstawie art.  178 ust.1 pkt 1, ust.  2-3, art.  221 ust.12  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z  późn. zm.) w związku z  art. 179 ust.
6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego   (t. j. Dz. U. z 2018 poz. 2096, dalej
k.p.a.), uchwały komisji habilitacyjnej z dnia 4 września 2020 roku w sprawie wyrażenia opinii w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Michałowi Krzyżaniakowi oraz uchwały nr
366/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 września 2019 r. w sprawie:
szczegółowego  trybu  postępowania  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego,  zasad
ustalania  wysokości  opłaty  za  postępowanie  w sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego i
zwalniania z tej opłaty oraz sposobu wyznaczania członków komisji habilitacyjnej na Uniwersytecie
Przyrodniczym w Poznaniu - Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo  i Ogrodnictwo postanawia:

§1
Nadać   dr.  Michałowi  Krzyżaniakowi stopień  doktora  habilitowanego  w   dziedzinie  nauk
rolniczych w dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo.

§2
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

UZASADNIENIE

Rada Naukowa Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo działając na podstawie art. 221 ust. 12 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn.
zm.), po zapoznaniu się z uchwałą komisji habilitacyjnej z dnia 4 września 2020 roku, zawierającą
opinię                  w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego wraz  z uzasadnieniem i pełną
dokumentacją  sprawy,  w  tym  z  recenzjami  osiągnięć  naukowych, nadaje   dr.  Michałowi
Krzyżaniakowi stopień  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  rolniczych w  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo.
W pozostałym zakresie odstępuje się na podstawie art. 107§ 4 k.p.a. od uzasadnienia decyzji, gdyż
uwzględnia ona w całości żądanie strony.

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

 

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

POUCZENIE

Na podstawie art. 178 ust. 3  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(t.  j.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  85  z  póź.  zm.),  do  decyzji  podjętych  przez  organy  Uczelni   w
postępowaniach  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  oraz  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora
habilitowanego, w zakresie nie uregulowanym w tej ustawie stosuje się odpowiednio przepisy k.p.a.
oraz przepisy o zaskarżeniu decyzji do sądu administracyjnego.
Na podstawie art. 193 w związku z 224 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z póź. zm.) od decyzji o odmowie nadania stopnia doktora
habilitowanego Stronie przysługuje odwołanie do Rady Doskonałości  Naukowej, które należy wnieść
w terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem Rady Naukowej Dyscypliny
Rolnictwo i Ogrodnictwo.

Uchwała nr I / 2 / 2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 25 września 2020 r.

w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr. Łukaszowi Sobiechowi.

Na podstawie art. 221, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z póżn.zm.), postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyraża   zgodę  na
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo dr. Łukaszowi
Sobiechowi.

§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/1/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie:   wyznaczenia  trzech członków komisji  habilitacyjnej  w postępowaniu  
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej  
w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  221,  ust.  5  p.  2  i  3  ustawy z  dnia  20  lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyznacza  trzech  członków
komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora
habilitowanego  dr  Danucie  Kurasiak-Popowskiej  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w osobach:

1. Sekretarz  komisji  -  prof.  UPP  dr  hab.  Piotr  Rybacki,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

2. Recenzent  komisji  -  dr  hab.  Stefan  Stojałowski,  prof.  ZUT,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3. Członek  komisji  -  prof.  dr  hab.  Jean  Diatta,  Uniwersytet  Przyrodniczy
w Poznaniu

§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/3/2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 23 października 2020 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  
stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze,
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na  podstawie  art.  221,  ust.  5  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2020  r.  poz.  85  z  późn.  zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo powołuje  komisję  habilitacyjną
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Danucie Kurasiak-
Popowskiej w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
w składzie:

1. Przewodniczący  komisji:   prof.  dr  hab.  Zdzisław Wyszyński  -  Szkoła  Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

2. Sekretarz komisji:  prof. UPP dr hab. Piotr  Rybacki -  Uniwersytet  Przyrodniczy
w Poznaniu

3. Recenzent  komisji:  prof.  dr  hab.  Wanda  Kociuba  -  Uniwersytet  Przyrodniczy
w Lublinie

4. Recenzent komisji: dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM - Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

5. Recenzent  komisji:  prof.  dr  hab.  Grzegorz  Bartoszewski  -  Szkoła  Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Recenzent komisji:  dr hab. Stefan Stojałowski, prof. ZUT - Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

7. Członek komisji: prof. dr hab. Jean Diatta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

§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/2/2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 22 października 2020 r.

w sprawie:   wyznaczenia  trzech członków komisji  habilitacyjnej  w postępowaniu  
w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  dr  Agnieszce  Tomkowiak  
w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  221,  ust.  5  p.  2  i  3  ustawy z  dnia  20  lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyznacza  trzech  członków
komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora
habilitowanego  dr  Agnieszce  Tomkowiak  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,  
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo w osobach:

1. Sekretarz  komisji  -  prof.  UPP  dr  hab.  Przemysław  Barłóg,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

2. Recenzent  komisji  -  prof.  dr  hab.  Piotr  Masojć,  Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

3. Członek komisji - prof.  dr hab. Piotr Goliński,  Uniwersytet  Przyrodniczy
w Poznaniu

§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/4/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 23 października 2020 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  
stopnia  doktora  habilitowanego  dr  Agnieszce  Tomkowiak  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na  podstawie  art.  221,  ust.  5  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2020  r.  poz.  85  z  późn.  zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo powołuje  komisję  habilitacyjną
w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Agnieszce Tomkowiak
w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
w składzie:

1. Przewodniczący  komisji:   prof.  dr  hab.  Andrzej  Kotecki  -  Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu 

2. Sekretarz  komisji:  prof.  UPP  dr  hab.  Przemysław  Barłóg -  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

3. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Elżbieta  Suchowilska,  prof.  UWM  -  Uniwersytet
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

4. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Tomasz  Józef  Warzecha,  prof.  UR  -  Uniwersytet
Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie 

5. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Elżbieta  Bolibok-Brągoszewska  -  Szkoła  Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

6. Recenzent komisji: prof. dr hab. Piotr Masojć -  Zachodniopomorski Uniwersytet
Technologiczny w Szczecinie 

7. Członek  komisji:  prof.  dr  hab.  Piotr  Goliński  -  Uniwersytet  Przyrodniczy
w Poznaniu

§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/5/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie  wyznaczenia  promotora  rozprawy doktorskiej  Pana  mgr.  inż.  Szymona
Cieślińskiego  w związku  ze  złożeniem  wniosku  o  wyznaczenie  promotora,
wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Na podstawie art. 189 i art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z art.
179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające - ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), uwzględniając § 15
ust. 3 uchwały nr 365/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
18 września 2019 roku oraz § 2 ust. 1 zarządzenia nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego z dnia 3 lipca 2020 r., postanawia się co następuje:

§ 1
Wyznacza się promotora: dr hab. Zofię Zydlik 

§ 2
Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych preparatów nawozowych na jakość
wewnętrzną i zewnętrzną owoców jagodowych”.

§ 3
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/6/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 października 2020 r.

w  sprawie  wyznaczenia  promotora  rozprawy  doktorskiej  Pana  mgr.  inż.  Roberta
Wieczorka w  związku  ze  złożeniem  wniosku  o  wyznaczenie  promotora,
wszczynającego postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Na podstawie art. 189 i art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z art.
179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające - ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), uwzględniając § 15
ust. 3 uchwały nr 365/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
18 września 2019 roku oraz § 2 ust. 1 zarządzenia nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego z dnia 3 lipca 2020 r., postanawia się co następuje:

§ 1
Wyznacza się promotora: dr hab. Zofię Zydlik 

§ 2
Temat  rozprawy  doktorskiej:  „Wpływ  roślin  fitosanitarnych  na  właściwości
biochemiczne gleby i wzrost jabłoni (Malus Mill) w szkółce po replantacji”.

§ 3
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/7/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 28 października 2020 r.

w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej Pana mgr. Wenping Liu
w  związku  ze  złożeniem  wniosku  o  wyznaczenie  promotorów,  wszczynającego
postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora.

Na podstawie art. 189 i art. 190 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.) w związku z art.
179 ust. 7 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające - ustawę Prawo
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 z późn. zm.), uwzględniając § 15
ust. 3 uchwały nr 365/2019 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia
18 września 2019 roku oraz § 2 ust. 1 zarządzenia nr 99/2020 Rektora Uniwersytetu
Przyrodniczego z dnia 3 lipca 2020 r., postanawia się co następuje:

§ 1
Wyznacza się promotora: prof. UPP dr hab. Tomasz Kleiber 
Wyznacza się promotora pomocniczego: dr Małgorzata Muzolf-Panek

§ 2
Temat rozprawy doktorskiej: „Wpływ wybranych czynników na plonowanie i wartość
biologiczną  kapusty chińskiej kwitnącej (Brassica campestris  L. ssp. chinensis  var.
utilis Tsen et Lee)”.

§ 3
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/1/2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 16 listopada 2020 r.

w  sprawie:  wyznaczenia  trzech  członków  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  
w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  dr.  Łukaszowi  Sobiechowi
w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na podstawie art.  221,  ust.  5  p.  2  i  3  ustawy z  dnia  20  lipca 2018 roku Prawo  
o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity Dz. U. 2020 r. poz. 85 z późn. zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyznacza  trzech  członków
komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora
habilitowanego dr. Łukaszowi Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo w osobach:

1. Sekretarz  komisji  -  prof.  UPP  dr  hab.  Joanna  Zeyland,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

2. Członek  komisji  -  prof.  UPP  dr  hab.  Michał  Kwiatek,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu

3. Recenzent  komisji  - dr  hab.  Małgorzata  Haliniarz,  prof.  Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie.

§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/2/2020
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 



Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 17 listopada 2020 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  
stopnia  doktora  habilitowanego  dr.  Łukaszowi  Sobiechowi  w  dziedzinie  nauki  rolnicze,
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

Na  podstawie  art.  221,  ust.  5  ustawy  z  dnia  20  lipca  2018  roku  Prawo  
o  szkolnictwie  wyższym  i  nauce  (tekst  jednolity  Dz.  U.  2020  r.  poz.  85  z  późn.  zm.),
postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo powołuje  komisję  habilitacyjną
w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  dr.  Łukaszowi
Sobiechowi w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
w składzie:

1. Przewodniczący  komisji:   prof.  dr  hab.  Andrzej  Kotecki  -  Uniwersytet
Przyrodniczy we Wrocławiu 

2. Sekretarz komisji:  prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

3. Recenzent  komisji:  prof.  dr  hab.  Krzysztof  Domaradzki  -  Instytut  Uprawy
Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

4. Recenzent komisji: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB -  Instytut
Uprawy  Nawożenia   i  Gleboznawstwa  –  Państwowy  Instytut  Badawczy  w
Puławach

5. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Roman  Krawczyk  -   Instytut  Ochrony  Roślin  -
Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu

6. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Małgorzata  Haliniarz,  prof.  uczelni  -  Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie

7. Członek komisji: prof. UPP dr hab. Michał Kwiatek - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu.

§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 IV/1/2020



Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

z dnia 11 grudnia 2020 r.

w sprawie:  w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr Dorocie Weigt.

Na podstawie art. 221, ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r., poz. 85 z póżn.zm.), postanawia się co następuje:

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo wyraża   zgodę  na
przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego  
w dziedzinie  nauk rolniczych w dyscyplinie  rolnictwo i ogrodnictwo dr Dorocie
Weigt.

§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


