
Uchwała nr V / 1 / 2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 15 stycznia 2021 r.

w sprawie:   nadania  stopnia  doktora   mgr  inż.  Joannie  Gryni  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.  Joannie Gryni
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 VI/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 2 lutego 2021 r.

w  sprawie  wyznaczenia  promotorów  rozprawy  doktorskiej  Pana
mgr.  Raghavendraprasada  Mudalagiri  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.), zwanej dalej
„ustawą”, 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. dr. hab. Marka Siwulskiego
Wyznacza się promotora pomocniczego: dr inż. Jolantę Lisiecką

§ 2
Temat rozprawy doktorskiej: „The spent mushroom substrate as a growing medium for
strawberry (Fragaria x ananasa Duch.) ”.

§ 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 VI/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 2 lutego 2021 r.

w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej Pani mgr Weroniki Baldys
w związku ze złożeniem wniosku o wyznaczenie promotorów.

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.), zwanej dalej
„ustawą”, uwzględniając  §  3  ust. 2 uchwały  nr  365/2019  Senatu  Uniwersytetu
Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 18 września 2019 roku oraz § 3 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. Piotra Szulca
Wyznacza się promotora pomocniczego: dr Dominikę Radzikowską

§ 2
Temat  rozprawy  doktorskiej:  „Jakość  żywieniowa  i  mikrobiologiczna  pasz
objętościowych warunkowana zróżnicowanym terminem siewu kukurydzy”.

§ 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 VII/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2021r.

w  sprawie:  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  rolniczych,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr inż. Agnieszce Tomkowiak.

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 25 stycznia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr inż. Agnieszce Tomkowiak 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  inż.  Agnieszce  Tomkowiak 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 25 stycznia 2021 roku, zawierającą
opinię                  w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego wraz  z uzasadnieniem i pełną
dokumentacją  sprawy,  w  tym  z  recenzjami  osiągnięć  naukowych, nadaje   dr  inż. Agnieszce
Tomkowiak 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 VII/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2021 r.

w  sprawie:   nadania  stopnia  doktora   mgr  inż.  Annie  Przybylskiej-Balcerek  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.  Annie
Przybylskiej-Balcerek  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/3/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 8 lutego 2021 r.

w  sprawie:   zasad  podziału  środków  finansowych  z  subwencji  przydzielonych
Wydziałowi Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP.

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

§1

Rada  Naukowa  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo pozytywnie  opiniuje  zasady
podziału środków z subwencji przydzielonych Wydziałowi Rolnictwa, Ogrodnictwa
i Bioinżynierii zgodnie z załącznikiem nr 1 uchwały.

§2

Podział środków wydzielonych z subwencji na działalność badawczą i dydaktyczną
jednostek Wydziału odbywać się będzie według kryteriów zawartych w regulaminach
ich podziału zatwierdzonych przez Kolegium Dziekańskie w 2021 roku (załącznik nr
1a i 1b uchwały).

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/3/2021

Zasady podziału środków z subwencji przydzielonych Wydziałowi Rolnictwa,
Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu w 2021 roku.

1. Ogólną kwotę subwencji  w 2021 roku (bez kosztów pośrednich) Dziekan rozdziela na
sześć filarów finansowania, a mianowicie:

1.1. CITiT -  działalność  związaną  z  komercjalizacją  wyników badań naukowych.  
Wysokość tej kwoty ustala się na poziomie kosztów poniesionych w 2020 roku.

1.2. INFRASTRUKTURA - utrzymanie infrastruktury badawczej, w tym: łączność  
komputerowa  +  program  ESET  oraz  import  czasopism  i  innych  nośników
informacji  naukowej  +  PFBN.  Wysokość  tej  kwoty  ustala  się  na  poziomie
kosztów poniesionych w 2020 roku.

1.3. APARATURA -  zabezpieczenie  środków finansowych  na  poziomie  kosztów  
planowanych przez jednostki  w 2020 roku lub  finansowanie  zakupu aparatury
 naukowej z wypracowanych przez Wydział środków finansowych w 2020 roku.

1.4. AWANSE -  wielkość  środków  niezbędna  dla  zabezpieczenia  kosztów  
przeprowadzenia  przewodów doktorskich  i  habilitacyjnych  oraz  postępowań  o
tytuł  naukowy planowanych na 2021 rok oraz kosztów związanych ze zmianą
stanowisk pracowników naukowo-dydaktycznych.

1.5. DYDAKTYKA –  wielkość  środków  niezbędna  do  realizacji  przez  jednostki
procesu dydaktycznego. Ogólną kwotę przeznaczoną na działalność dydaktyczną
dzieli się na:
- koszty związane z działalnością studiów stacjonarnych,
- koszty związane z działalnością studiów niestacjonarnych,
- rezerwę dziekańską związaną z działalnością statutową Dziekanatu.

1.6. BADANIA  NAUKOWE –  pozostała  do  podziału  wielkość  środków
przeznaczona na prowadzenie działalności badawczej przez jednostki Wydziału,
w tym również na młodych naukowców.

2. Podział  środków  wydzielonych  z  subwencji  na  działalność  dydaktyczną  jednostek
Wydziału odbywać się będzie według kryteriów zawartych w regulaminach ich podziału
zatwierdzonych przez Kolegium Dziekańskie w 2021 roku (załącznik nr 1a).

3. Podział środków wydzielonych z subwencji na działalność badawczą jednostek Wydziału
odbywać  się  będzie  według  kryteriów  zawartych  w  regulaminach  ich  podziału
zatwierdzonych przez Radę Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo w 2021 roku (załącznik
nr 1b).



Załącznik nr 1a do Uchwały nr VII/3/2021

Regulamin podziału środków wydzielonych z subwencji przeznaczonej 
na prowadzenie działalności dydaktycznej przez jednostki 

Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii UP w Poznaniu

1. Ogólną  kwotę  części  subwencji,  zwanej  subwencją  dydaktyczną,  na  2021  rok
przeznaczoną na realizację działalności dydaktycznej przez jednostki Wydziału dzieli się
następująco:

a) fundusz  odnowienia  bazy  dydaktycznej,  w  tym  zaplecza  informacyjnego  w
kwocie nie przekraczającej 10% ogólnej kwoty subwencji dydaktycznej;

b) rezerwę  dziekana  w  wysokości  40% subwencji  dydaktycznej  pomniejszonej  o
fundusz odnowienia bazy dydaktycznej;

c) pozostałą kwotę subwencji dydaktycznej do podziału na jednostki Wydziału.
2. Kwotę  subwencji  dydaktycznej  do  podziału  na  jednostki  Wydziału  przeznaczoną  na

działalność dydaktyczną rozdysponowuje się na wszystkie jednostki Wydziału według
dwóch kryteriów:

a) liczby  godzin  dydaktycznych  zrealizowanych  w  danej  jednostce  w  roku
akademickim poprzedzającym rok finansowania;

b) kosztochłonności prowadzenia zajęć dydaktycznych (tabela 1).

Tabela 1. Kosztochłonność prowadzenia zajęć dydaktycznych
Lp. Jednostki Kosztochłonność
1 Katedra Agronomii 2,0
2 Katedra Biochemii i Biotechnologii 2,5
3 Katedra Botaniki 2,0
4 Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska 2,0
5 Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska 2,0
6 Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa 2,0
7 Katedra Fizjologii Roślin 2,0
8 Katedra Genetyki i Hodowli Roślin 2,0
9 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów 2,0
10 Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego 2,0
11 Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych 1,5
12 Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej 2,0
13 Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa 2,0
14 Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu 2,0
15 Katedra Warzywnictwa 2,0
16 Katedra Żywienia Roślin 2,0

[źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
współczynników kosztochłonności]



3. Rezerwę dziekańską przeznacza się na realizację następujących celów:
 utrzymanie funkcjonowania Dziekanatu,
 promocję Wydziału,
 dofinansowanie studenckich konferencji,
 dofinansowanie kół naukowych,
 dofinansowanie zajęć terenowych,
 dofinansowanie wydarzeń imprez typu: Festiwal Nauki Polskiej, Noc Naukowców

itp.
4. Kwotę  subwencji  dydaktycznej,  dla  poszczególnych  jednostek  wylicza  się  w  wyniku

podziału ogólnej kwoty do podziału przez sumę godzin dydaktycznych na Wydziale, co
daje  tzw.  współczynnik  przeliczeniowy,  przez  który  z  kolei  mnoży się  liczbę  godzin
dydaktycznych  zrealizowanych  w  poszczególnych  jednostkach.  Ostateczną  wysokość
kwoty dla jednostki podaje się w liczbach całkowitych (w zaokrągleniu do 1,0 zł).



Załącznik nr 1b do Uchwały nr VII/3/2021

Regulamin podziału środków wydzielonych z subwencji przeznaczonej 
na prowadzenie badań naukowych przez jednostki Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa

i Bioinżynierii UP w Poznaniu

1. Ogólną  kwotę  środków  przeznaczoną  na  realizację  badań  przez  jednostki  Wydziału
stanowi część subwencji na 2021 rok przyznanej przez Rektora UP w Poznaniu.

2.  Ogólną  kwotę  części  subwencji  badawczej  na  dany  rok  finansowania  wymienioną  w
pkt. 1dzieli się 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  45,1%,  Genetyki  i  Hodowli  Roślin  –  19,7%,  Łąkarstwa  i
Krajobrazu Przyrodniczego – 17,2% i Stacja Doświadczalna Marcelin – 18,0%,  

 II kwota w wysokości 90% podlega podziałowi na trzy części. 

 I  część  w  wysokości  65%  -  dzielona  jest  proporcjonalnie  do  liczby  punktów
wynikająca  z  2N  liczby  zatrudnionych  pracowników  badawczych  i  badawczo-
dydaktycznych  liczonych  na  31.12,  zgodnie  z  bibliotecznym  wykazem  dorobku
naukowego,

 II  część  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  badań  w  jednostkach
(tabela 1),

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

Tabela 1. Wskaźniki kosztochłonności badań w Katedrach
Lp. Jednostki Kosztochłonność
1 Katedra Agronomii 3,0
2 Katedra Biochemii i Biotechnologii 3,0
3 Katedra Botaniki 2,0
4 Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii Środowiska 3,0
5 Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska 3,0
6 Katedra Fitopatologii i Nasiennictwa 3,0
7 Katedra Fizjologii Roślin 3,0
8 Katedra Genetyki i Hodowli Roślin 3,0
9 Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gruntów 3,0
10 Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego 3,0
11 Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych 2,0
12 Katedra Mikrobiologii Ogólnej i Środowiskowej 3,0
13 Katedra Roślin Ozdobnych, Dendrologii i Sadownictwa 3,0
14 Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu 2,0
15 Katedra Warzywnictwa 3,0
16 Katedra Żywienia Roślin 3,0

[źródło: Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie
współczynników kosztochłonności]



Tabela 2. Aktywność naukowa w roku poprzedzającym rok dotacji

1. Publikacje popularno-naukowe 0,5
2. Książki popularno-naukowe 6
3. Rozdziały w książkach popularno-naukowych 3
4. Publikacje w materiałach konferencyjnych: j.ang/j.pol. 2/0,5
5. Organizacja konferencji międzynarodowych 10
6. Organizacja konferencji krajowych 5
7. Szkolenia (np. wykłady, targi, pokazy, warsztaty, seminaria itp.) 2
8. Patenty 25
9. Odmiany (rasy) 15
10
.

Zgłoszenie w Urzędzie Patentowym RP (patenty, odmiany) 2

11
.

Wdrożenia (patenty, odmiany) 25

12
.

Udział w grantach międzynarodowych (wartość brutto grantu) 4 pkt = 5.000
zł

13
.

Udział w grantach krajowych (NCN, NCBiR itp.) (wartość brutto 
grantu)

2 pkt = 5.000
zł

14
.

Tematy umowne (badawcze, usługowe) 1 pkt = 5.000
zł



Uchwała nr VIII/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie:   nadania stopnia doktora  mgr.  inż.  Karolowi Kotnisowi 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.  Karolowi
Kotnisowi  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 VIII/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w  Regulaminie Realizacji Projektu „Wielkopolska Regionalna Inicjatywa
Doskonałości w obszarze nauk o życiu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” w obrębie
dyscypliny  rolnictwo  i  ogrodnictwo  realizowanej  na  dawnym  Wydziale  Ogrodnictwa
i  Architektury  Krajobrazu,  przyjętym Uchwałą  nr  244/2019 Rady Wydziału  Ogrodnictwa
i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  z dnia 28 maja  2019
roku

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

§1

W  zakresie  finansowania  opłaty  Open  Access  publikowanych  artykułów  naukowych  
w  czasopismach  ujętych  w  wiodących,  indeksowanych,  międzynarodowych  bazach
o największym zasięgu, ze wskaźnikiem Impact Factor (Scopus, Web of Science):

 pkt 4.5.2 otrzymuje brzmienie:
Kandydat starający się o uzyskanie finansowania zadania zobowiązany jest do 
złożenia wniosku zawierającego: tytuł pracy, nazwiska autorów oraz nazwę 
czasopisma wraz załącznikiem (status przyjęcia z czasopisma lub fakturę).

 pkt 4.5.5 otrzymuje brzmienie:
Maksymalna kwota dofinansowania pojedynczego artykułu, wg aktualnej 
punktacji MEiN wynosi: 

 40 pkt – do 1 000 zł,
 70 pkt do 100 pkt – do 5000 zł,
 140 pkt do 200 pkt – do 7000 zł.

§2

W zakresie adjustacji oraz tłumaczenia artykułów planowanych do opublikowania 
w czasopismach ujętych w wiodących, indeksowanych, międzynarodowych bazach o 
największym zasięgu, ze  wskaźnikiem Impact Factor (Scopus, Web of Science), maksymalna
kwota dofinansowania korekty językowej/tłumaczenia 1 publikacji wynosi do 1300 zł.

§3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia. 

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 



Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr VIII/3/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 19 lutego 2021 r.

w sprawie wymogów na stanowisko profesora UPP

Na podstawie art. 116 ustawy z dnia  20 lipca 2018 r. pt. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”
(Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.)   oraz § 37 ust. 10 Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego
w Poznaniu, postanawia się co następuje: 

§1
O  awansie  na  stanowisko  profesora  UPP  decyduje  Rektor  Uniwersytetu  Przyrodniczego
w Poznaniu (UPP). Wniosek w sprawie awansu powinien być skierowany drogą służbową do
JM Rektora UPP, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję ds. Nauki i Komisję ds. Kadr
Rady  Naukowej  Dyscypliny  Rolnictwo  i  Ogrodnictwo,  uzupełniony  o  opinię  kierownika
jednostki, w której jest zatrudniony kandydat. 

§2
Nauczyciele akademiccy mogą być awansowani: 

1.  na  wniosek  zainteresowanego,  po  zasięgnięciu  opinii  kierownika  katedry  i  komisji
wymienionych w §1; 
2.  na  wniosek  kierownika  katedry  w  której  nauczyciel  akademicki  jest  zatrudniony,
po zasięgnięciu opinii komisji wymienionych w §1.

§3
Na stanowisko profesora UPP zatrudnia się osobę, która posiada co najmniej stopień naukowy
doktora.  Ocenie  podlega  całokształt  dorobku  kandydata,  ze  szczególnym uwzględnieniem
okresu  ostatnich  czterech  lat  przed  złożeniem wniosku.  Kandydat  winien  spełnić  kryteria
określone w arkuszu okresowej oceny nauczycieli akademickich zatrudnionych na stanowisku
profesora i profesora UPP (aktualne na dzień złożenia wniosku).

§4
Wymagane dokumenty: 
-  wniosek wraz  z  arkuszem okresowej  oceny nauczycieli  akademickich  zatrudnionych  na
stanowisku profesora i profesora UPP (znajdujące się w repozytorium dokumentów UPP); 

-  zestawienie  dorobku  naukowego,  w  tym  wykaz  publikacji  w  formie  wydruku  z  bazy
potwierdzony przez Bibliotekę Główną UPP. 

§5
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia. 

 Przewodniczący Rady Naukowej 
 Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

  Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr IX/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021r.

w  sprawie:  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  rolniczych,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr inż. Danucie Kurasiak Popowskiej
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  9  lutego 2021 roku w sprawie  wyrażenia  opinii  w
sprawie  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  Pani  dr  inż.  Danucie  Kurasiak-Popowskiej  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 inż.  Danucie Kurasiak-Popowskiej 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 9 lutego 2021 roku, zawierającą opinię
w sprawie   nadania  stopnia  doktora  habilitowanego wraz  z  uzasadnieniem i  pełną dokumentacją
sprawy,  w tym z  recenzjami  osiągnięć  naukowych, nadaje dr  inż. Danucie  Kurasiak-Popowskiej
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 IX/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 2 marca 2021r.

w  sprawie:  nadania  stopnia  doktora  habilitowanego  w  dziedzinie  nauk  rolniczych,  dyscyplinie
rolnictwo i ogrodnictwo dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi
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 15 lutego 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii  w
sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. inż. Łukaszowi Sobiechowi 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.  inż.  Łukaszowi  Sobiechowi 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 15 lutego 2021 roku, zawierającą
opinię                  w sprawie  nadania stopnia doktora habilitowanego wraz  z uzasadnieniem i pełną
dokumentacją  sprawy,  w  tym  z  recenzjami  osiągnięć  naukowych, nadaje dr.  inż. Łukaszowi
Sobiechowi 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 X/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 marca 2021 r.

w  sprawie:  wyznaczenia  trzech  członków  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  
w sprawie nadania  stopnia  doktora  habilitowanego dr  Dorocie  Weigt  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 Dorocie Weigt w dziedzinie nauki rolnicze, w dyscyplinie rolnictwo
i ogrodnictwo w osobach:

1. Sekretarz  komisji  -  prof.  UPP  dr  hab.  Katarzyna  Nuc,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu,

2. Członek komisji - prof. UPP dr hab. Katarzyna Panasiewicz,  Uniwersytet
Przyrodniczy w Poznaniu,

3. Recenzent komisji - dr hab. Paweł Milczarski, prof. ZUT w Szczecinie.

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 



Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk

Uchwała nr X/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwa i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 15 marca 2021 r.

w  sprawie:  powołania  komisji  habilitacyjnej  w  postępowaniu  w  sprawie  nadania  
stopnia  doktora  habilitowanego  dr  Dorocie  Weigt  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  Dorocie  Weigt
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. Katarzyna Nuc - Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu,

3. Recenzent  komisji:  dr  hab.  Paweł  Częstobor  Czembor  -  Instytut  Hodowli
i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut Badawczy w Radzikowie,

4. Recenzent komisji: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - Uniwersytet Przyrodniczy
w Lublinie,

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

6. Recenzent  komisji:  dr hab.  Paweł  Milczarski,  prof.  ZUT – Zachodniopomorski
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,

7. Członek  komisji:  prof.  UPP  dr  hab.  Katarzyna  Panasiewicz  -  Uniwersytet
Przyrodniczy 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 XI/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora  mgr inż. Angelice Sobczak 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.  Angelice
Sobczak 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 XI/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2021 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 XI/3/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 9 kwietnia 2021 r.

w  sprawie:   decyzji  dotyczącej  zatwierdzenia  sprawozdania  z  wykonania  zadań
badawczych w 2020 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 2020.   

§2

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

   Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr XII/1/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie:  nadania stopnia doktora mgr. inż.  Romanowi Błaszykowi 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.  Romanowi
Błaszykowi  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 XII/2/2021
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie  wyznaczenia  promotora  rozprawy doktorskiej  mgr  inż.  Violetty  Szuby
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: prof. UPP dr. hab. Roberta Idziaka

§ 2
Temat  rozprawy  doktorskiej:  „Wpływ  adiuwantów  i  siarczanu  cynku  na
skuteczność chwastobójczą herbicydów oraz rozwój kukurydzy”.

§ 3
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 
Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr XIII/1/2021 
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie wyznaczenia promotorów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Moniki Grzanki
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.), zwanej dalej
„ustawą”, 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. Łukasza Sobiecha
Wyznacza się promotora pomocniczego: dr. inż. Jakuba Danielewicza

§ 2
Temat  rozprawy  doktorskiej:  „Wpływ  wybranych  olejków  eterycznych  oraz
parametrów  cieczy  opryskowej  na  skuteczność  zwalczania  chwastów  i  grzybów
chorobotwórczych ”.

§ 3
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk



Uchwała nr XIII/2/2021 
Rady Naukowej Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo 

Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
z dnia 12 maja 2021 r.

w  sprawie  wyznaczenia  promotora  rozprawy  doktorskiej  mgr  inż. Roksany
Bobrowskiej  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.), zwanej dalej
„ustawą”, 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. Michała Kwiatka

§ 2
Temat  rozprawy  doktorskiej:  „Przeniesienie  loci genów  warunkujących  odporność
horyzontalną  na  rdzę  brunatną  z  pszenicy  zwyczajnej  (Triticum  aestivum L.)
do pszenżyta (× Triticosecale Wittmack)”.

§ 3
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Rady Naukowej 
Dyscypliny Rolnictwo i Ogrodnictwo

 

Prof. dr hab. Andrzej Blecharczyk
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