
Poznah" 26. kwietnia 2018 r.

Uchwala

Komisji Habilitacyjnej powoianej w dniu 05. marca 2018 r. przez Centraln4 Komisjg do

Spraw Stopni i Tytul6w, na podstawie, art.l 8a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz.

595 z p62n. zm.), w brzmieniu ustalonym Ustaw4 z dnia 18 marca 2011r. (Dz. U. Nr 84, poz.

455 z po2n. zm.) w sprawie:

przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego dr. Michala Kwiatka w dziedzinie nauk
rolnicrych w dyscyplinie biotechnologia

61
Komisja, dzialaj4c zgodnie z w/w ustaw4, w oparciu o rozporz4dzenie MNiSW z dnia 22

wrzeSnia 20ll r. (z p6in. zm.) w sprawie szczeg6lowego trybu i warunk6w przeprowadzania

czynnoSci w przewodach doktorskich, w postgpowaniu habilitacyjnym oraz w postgpowaniu o

nadanie tytulu profesora (Dz. U. Nr 204, poz. 1200) i stosuj4c kryteria zawarte w

Rozporz4dzeniu MNiSW z dnia I wrze5nia 2011 r. (Dz. U. Nr 196, poz. 1165), na posiedzeniu w

dniu 26. kwietnia 2018 r., w sze5cioosobowym skladzie, w glosowaniu jawnym poz).tywnie

opiniuje wniosek o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolnicrych w

dyscyplinie biotechnologia dr. Michalowi Kwiatkowi - adiunktowi w Katedrze Genetyki i

Hodowli RoSlin Uniwersl'tetu Przyrodniczego w Poznaniu.

$2
Integraln4 czgdci4 niniejszej Uchwaly jest zal4cznik stanowi4cy jej uzasadnienie.

$3
Komisja przekazuje niniejsz4 Uchwalg Radzie Wydzialu Rolnictwa i BioinZynierii,

Uniwersytetu Przyrodniczego w Pomaniu.

Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus - przewodnicz4cy Komisj i

Dr hab. Joanna Zeyland - sekretarz komisj i

Prof. dr hab. Monika Rakoczy-Trojanowska - recenzent

Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk - recenzent

Prof. dr hab. Ryszard Slomski recenzent

Prof. dr hab. ldzi Siatkowski - czlonek komisji

Dr hab. Pawei Milczarski czlonek komisii



Zal1cznik

do Uchwaly podj gtej przez Komisjg Habilitacyjn4 powolanq w dniu 05 marca 201 8 r. przez

Centralnq Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w (pismo nr BCK-[II-L-8214/2017), w celu:

przeprowadzenia postgpowania o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia dr. Michalowi Kwiatkowi

Sylwetka Habilitanta

Dr Michal Kwiatek ukoriczyl w 2009 studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w

Poznaniu, uzyskuj4c tytul magistra inZyniera w specjalizacji genetyka i hodowla roSlin. W latach

2009-2013 byl doktorantem w ZalJadzie Genomiki Instytutu Genetyki RoSlin Polskiej Akademii

Nauk w Poznaniu. W 2013 uzyskal stopieri doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,

nadany decyzj4 Rady Naukowej IGR PAN w Poznanie na podstawie rozprary doktorskiej pt.

Analiza genetyczna form pszenztia ozimego (x Triticosecale Witt.) z introgresj4 chromatyny

Aegilops spp. Od I pt2dziemika 2017 roku zatrudniony jest w Katedrze Genetyki i Hodowli

RoSlin na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na stanowisku adiunkta.

Uwagi o916lne

Oceny osi4gnigcia naukowego w;'rnienionego w artykule 16 Ustawy (znowelizowanej w

2011 roku) oraz pozostalego dorobku naukowego dr. Michala Kwiatka dokonali Recenzenci

powolani przez Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w w osobach: prof. dr hab. Moniki

Rakoczy-Trojanowskiej, prof. dr hab. Krzysztola Kowalczyka oraz prof. dr hab. Ryszarda

Slomskiego.

Wszyscy Czlonkowie komisji Habilitacyjnej zapoznali sig z kompletem dokument6w

dotycz4cych postgpowania habilitacyjnego dr. Michala Kwiatka d.:

(l) poSwiadczon4 za zgodno(l z oryginalem kopi4 dyplomu doktora,

(2) autoreferatem przedstawiaj4cym opis osi4gnigcia naukowego,

(3) wykazem opublikowanych prac naukowych oraz informacj4 o osi4gnigciach dydaktycznych,

wsp6lpracy naukowej i popularyzacji nauki,



(4) osi4gnigciem naukowym w postaci cyklu prac pod wsp6lnym tytulem: Indukcja abenacj i

chromosomowych w rodlinach mieszaficowych pszenLyta heksaploidalnego (x Triticosecale

Witt.) z introgresjq chromatyny gatunk6w Aegilops spp. w celu poszerzenia zmiennoSci

genetycznej pszerzlta uprawnego obejmuj4cego 5 prac oryginalnych.

(5) recenzjami przygotowanymi przez: prof. dr hab. Monikg Rakoczy-Trojanowsk4, prof. dr hab.

Krzysztofa Kowalczyka oraz prof. dr hab. Ryszarda Slomskiego.

Komisja na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2018 w skladzie:

I . ProL dr hab. Dariusz Grzebelus (UR w Krakowie) - przewodnicz4cy

2. Dr hab. Joanna Zeyland (UP Poznan) - sekretarz

3. Prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk (UP, Lubin) - recenzent

4. Prof. dr hab. Ryszard Slomski (UP, Poznari) - recenzent

5. Dr hab. Pawel Milczarski (ZUT, Szczecin ) - czlonek komisji

6. Prof dr hab. Idzi Siatkowski (UP Poznai) - czlonek komisii

stwierdzila, Ze dokumentacja wniosku zostala przygotowana zgodnie z wylycznymi

zawaftymi w Ustawie o Stopniach Naukowych i Tltule Naukowym oraz o Stopniach i T)'tule w

Zakresie Sztuki z dnia 14 marca 2003 r. (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U. z 2005

roku Nr 164, poz.l365, Dz. U. z 2010 roku Nr 96, poz. 620 i Nr 182, poz. 1228 oraz Dz. U. z

201 I roku Nr 84, poz.455) i od strony formalnej nie budzi zasftzezeh.

W opiniach Recenzent6w, osi4gnigcie naukowe dr. Michala Kwiatka w formie cyklu prac

oraz znacz4cy dorobek publikacyjny, dydaktyczny, popularyzatorski, a tak2e wsp6lpraca z

innymi jednostkami naukowymi i udzial w projektach badawczych, zyskaly pozyty'vm4 opinig.

Ocena osi4gnigcia naukowego przedstawionego w formie cyklu prac

Na osi4gnigcie naukowe pt.: Indukcja aberracji chromosomowych w rodlinach

mieszafcowych pszeflzyla heksaploidalneg o (x Triticosecale Witt.) z introgresj4 chromatyny

gatunk6w Aegilops spp. w celu poszerzenia zmieruroSci genetycznej pszenZttta uprawnego,

przedstawione jako podstawa do ubiegania sig o stopieri naukowy doktora habilitowanego w

dziedzinie nauki rolnicze w dyscyplinie biotechnologia sktadaj4 sig nastgpuj4ce publikacje:



1. Kwiatek M., Majka J., Majka M., Belter J., WiSniewska H. (2017). Adaptation of the pivotal-

differenlial genome pattern for the induction of intergenomic chromosome recombination in

hybridsofsyntheticamphidiploidswithinTriticeaetribe.FrontiersinPlantScience8:1300.

2. Kwiatek M., Wi3niewska H., Slusarkie wicz-Jatzina A., Majka J., Majka M., Belter J.,

Pudelska H. (2017). Gametocidal factor transferre d from Aegilops geniculata Roth can be

adapted for large-scale chromosome manipulations in cereals. Frontiers in Plant Science 8: 409.

3. Kwiatek M., Belter J., Majka M., Wiiniewska H. (2016). Allocation of the S-genome

chromosomes of Aegilops variabilis Eig. carrying powdery mildew resistance in triticale (x

Triticosecale Wittmack). Protoplasma 253 (2): 329-343.

4. Kwiatek M., Majka M., Slusarkiew icz-Jarzina A., Ponitka A., pudelska H., Belter J.,

WiSniewska H. (2016) Transmission of the Aegilops ovata chromosomes carrying gametocidal

factors in hexaploid triticale (x Triticosecale Wittm.) hybrids. Joumal of Applied Genetics 57(3):

305-3 15.

5. Kwiatek M., Majka M., WiSniewska H., Apolinarska B., Belter J. (2015). Effective transfer of
chromosomes carrying leaf rust resistance genes from Aegiktps tauschii Coss. into hexaploid

Iriticale (xTriticosecale Witt.) using le. tauschii x Secale cereale amphiploid forms. Joumal of
Applied Genetics 56(2): 163- 168.

tr-qczna punktacja IF osi4gnigcia wynosi 15,05, a punktacja MNiSW 150. Udzial Habilitanta

w powstanie prac wchodzqcych w sklad osi4gniecia naukowego (wszystkie z bazy JCR) zostal

oszacowany na 65-80%o. We wszystkich pracach Habilitant jest pierwszym oraz

korespondencyjnym autorem. Wszyscy Recenzenci oraz Czlonkowie Komisji s4 zgodni co do

tego,2e przedstawione do oceny osi4gnigcie naukowe prezentuje sp6jny merytorycznie problem

naukowy i skupia sig wok6l wybranych cz1'nnik6w i procedur laboratoryjnych, kt6re mog4

zostai wykorzystane w hodowli pszen?>4a uprawnego. Pani Profesor Monika Rakoczy-

Trojanowska w swojej recenzji zauwaZa, 2e tytvl osiqgnigcia naukowego dobrze oddaje tresi

publikacji stanowi4cych jego podstawg.

Habilitant wskazal na najwzt2niejsze osi4gnigcia poznawcze i aplikacyjne zaprezentowanych

badafr. Do najwazniejszych wedlug profesora Krzysztofa Kowalczyka nalez4-. wykazanie, Ze

dobrym Zr6dlem gen6w odporno5ci na choroby s4 syntetyczne amfiploidy uzyskane ze

skrzyZowania roznych gatunk6w kozieric6w z irytelr,. Ponadto krzy2owania migdzyrodzajowe

heksaploidalneg o pszenzyta z syntetycznymi amfiploidami sq dobr4 i skuteczn4 drog4 indukcji

aberracji chromosomowych i w dalszej konsekwencji przyczyniaj4 siE do introgresj i chromatyny



z kozieirc6w do pszen2lta i poszerzenia zmiennodci genetycznej tego zboZa; Wkazanie, 2e

koniugacja chromosom6w genomu osiowego R (z amfrploid6w i pszenZl'ta) w mieszafcach Fr

jest prawidlowa, co przyczyria sig do zapewnienia czgSciowej funkcjonalnoSci gamet oraz

plodno5ci mieszaic6w nastgpnych pokoleri; wykazanie, 2e zabiegi cytogenetyczne umozliwiajq

adaptacjg ekspresji gen6w Gc do indukcji rearan2acji chromosomowych.

Pani Profesor Monika Rakoczy-Trojanowska w swojej recenzji zglosila drobne zastrze2enia

dotycz4ce kategorycznego twierdzenia Habilitanta, ze olrzpane na drodze krzyZowah

oddalonych formy pszenzlta z r62nego rodzaju abenacjami i reararZacjami chromosom6w

bgdzie moZna wykorzystai w programach hodowlanych. Bez precyzyjnego, kilkusezonowego

fenotypowania i bez wiedzy na temat stabilnoSci otrzymanych form w Srodowisku naturalnym

trudno oczekiwad, 2e zostan4 one w szybkim czasie wdroZone do program6w hodowlanych.

Profesor Ryszard Slomski za.uweiza, i2 przedstawione do oceny prace cechuj4 sig

starannoSci4, przedstawiaj4 wyniki w postaci dobrze opracowanych rycin i tabel, kt6rym

towarzyszy ocena statystyczna. WyraZa bardzo pozytywne zdanie o osi4gnigciu Habilitanta,

kt6re dodatkowo wspieraj4 wysokie paramery bibliometryczne. W opinii profesora Krzysztofa

Kowalczyka warznym osi4gnigciem aplikacyjnym Habilitanta jest otrzymanie szeregu form z

addycj4, a zwlaszcza z substltucj4, translokacj4 oraz introgresj4, kt6re nie tylko poszerzyly

zmiennoSi genetyczn4 pszenzyla poprzez wprowadzenie chromatyny z r62nych gatunk6w z

rodzalu Aegilops, ale tak|e mog4 by6 przydatne w hodowli odpomoSciowej tego zboza. Profesor

Dariusz Grzebelus podkredla zar6wno bardzo szerok4 wiedzg teoretyczn4 Habilitanta,

pozwalajqc1 na zaprojektowanie zlo2onych eksperyment6w, jak r6wniez wysok4 sprawnoSd

technicznq, zar6wno jeSli chodzi o prace z materialami roSlinnymi, jak i wysokiej jakoSci analizy

cytogenetyczne.

Wedlug recenzji pani profesor Moniki Rakoczy-Trojanowskiej, wynik6w opisanych w

pracach wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego nie moZna wprawdzie uznat za

przelomowe, a wykorzystana w nich metodyka nie cechuje sig szczeg6ln4 nowatorskoSciq

(nalezy jednak podkreSlid, 2e Habilitant posluguje sig metodami c)'togenetycznymi i

molekulamymi w spos6b perfekcyjny); majq one jednak duz4 warto36 poznawczq i pewien

potencjal aplikacyjny. Poszerzaj4 znacz4co wiedzg z zakresu cy'togenetyki i biotechnologii

pszeflZyla oraz gatunk6w z rodzajtt Aegilops; z dtzym prawdopodobieristwem bgdq mogly

r6wnie2, w dalszej perspektywie, by6 wykorzystane w hodowli pszeri.yta.

Wszyscy czlonkowie Komisji zgodnie zauwaLajq,2e rola Habilitanta w procesie

badawczym oraz publikacyjnym byla wiod4ca.



w podsumowaniu: Komisja stwierdza, 2e osi4gnigcie naukowe dr. Michala Kwialka stanowi

istotny wklad w rozwoj nauki i spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechnologia.

Ocena akflrvnoSci naukowej

Oceny bibliometrycznej Habilitanta dokonal i przedstawil przewodnicz4cy Komisji

zatwa2aj4c,2e dr Michal Kwiatek jest wsp6lautorem 17 publikacji znajduj4cych sig w bazie

JCR o l4cznym wsp6lczynniku wplywu r6wnym 43,362 oraz 5 publikacji w czasopismach spoza

tej bazy. We wigkszoSci z tych publikacj i (14122) pelnil on funkcjg autora korespondu.;4cego.

Prace te byly jak dot4d (stan na 12.04.2018) cytowane 77 razy (34 bez autocyrowair). wartosi

wsp6lczynnika Hirscha wynosi 6. Stosunkowo niska liczba cytowafr wynika z faktu, Ze

wigkszoS6 artykul6w skladajqcych sig na dorobek Habilitanta ukazala w ostatnich trzech latach i

naleZy sig spodziewa6, 2e bgdzie ona szybko rosla. Sumaryczna liczba punkt6w wg MNiSW za

publikacje, z pominigciem tych przedstawionych jako osi4gnigcie do habilitacji, wynosi 371,

natomiast lqczna 521. Habilitant znacz4co powigkszyl sw6j dorobek po uzyskaniu stopnia

doktora w roku 2013: sumaryczny IF wzr6sl z 4,373 do 28,312 (wylqczajqc publikacje

przedstawione jako osi4gnigcie do habilitacji). Nale2y podkreSlit, d:uz4 dynamikg publikacji w

ostatnich latach, co niew4tpliwie odzwierciedla bardzo wysok4 aktywnoS6 naukow4 habilitanta.

Na jako3i uzyskiwanych wynik6w wskazuje r6wnie2 relatywnie du2a liczba publikacji we

wiod4cych czasopismach z zakesu nauk o ro3linach, zwlaszcza cztery publikacje, kt6re ukazaly

sig we Frontiers in Plant Science (IF>4).

Dzialalno5d naukowa Habilitant jest wielokierunkowa, a wiod4cym kierunkiem jest

analiza genetyczna fbrm mieszaricowych pszen2).ta ozimego z introgresj4 chromatyny Aegilops

spp. oraz Triticum spp. Habilitant br^l takze udzial w badaniach nad wytworzeniem form

pszenztla uprawnego o polepszonych wlaiciwoiciach wypiekowych zwiqzanych przeniesieniem

segmentu chromosomu lD pszenicy (zawieraj4cego locus Glul kodujEcy wysokocz4steczkowe

gluteniny) i transferze gen6w warunkuj4cych podwy2szon4 odporno6d na rdzg brunatn4 z

Triticum monococcum. Zadaniem Habilitanta byla charakterystyka c)'togenetyczna kolejnych

pokolef uzyskanych form mieszaficowych. Drugim waznym kierunkiem prac Habilitanta byla

analiza genetyczna form mieszafcowych pszenicy zwyczalnej z introgresj4 chrornatyny Aegilops

spp. ofttz Triticum spp. Habilitant opracowal skuteczne procedury, kt6re pozwoliiyby

wprowadzii geny warunkuj4ce odpornodi na iamliwoSi podstawy 2d2bla do odmian pszenicy



uprawnej. W celu przeniesienia gen6w odpomo6ci na lamliwoSi podstawy 2d1bla do pszenicy

zv,ryczajnej wykonano szeregktzy2owah miqdzyrodzajowych pomigdzy pszenic4 heksaploidaln4

a dzikimi formami Aegilops ventricoso i T. monococcum, bEdqcymi irodlami gen6w odpomoSci

(odpowiednio: Pchl i Pch2). Trzeci kierunek wyodrEbniony przez Habililanta dotyczy

wykorzystania analizy genetycznej form mieszaricowych Zyta z introgresj4 chromalyny Aegilops

spp. ortv Triticum spp. oparte o mieszafce Aegilops x Secale dla poszerzenia zmieruroSci

genelyczn€1 pszenzyta. Mieszaricowe formy amfiploidalne kozieric6w i Zyta uprawnego zostaly

scharakteryzowane pod wzglgdem cytogenetycznym oraz ze wzglgdu na geny odpomo5ci na

choroby wy."voiane przez grzyby patogenne.

W podsumowaniu tej czgSci, Profesor Ryszard Slomski stwierdza, 2e cennym w pracy

Habilitanta jest l4czenie badai podstawowych i aplikacyjnych. W badaniach podstawowych

Habilitant okre5lil organizacjg chromosom6w ro6lin mieszaricowych uzyskanych w wyniku

krzy2owafi oddalonych oraz mechanizmami rekombinacji pomigdzy chromosomami r62nych

genom6w. Natomiast badania aplikacyjne dotyczyly wprowadzania do zb6z uprawnych cech

warunkuj4cych odpomo5i na choroby powodowane przez patogenne grzyby z rodzajtt Puccinia

(rdza brunatna i z6ha), Blumeria (m4czniak prawdziwy), Fusarium (fuzariozy) oraz

Oculimacula (lamliwo56 podstawy ZdZbla). Profesor Krzysztof Kowalczyk dodaje, 2e dr Michal

Kwiatek jest przykladem badacza umiejgtnie l4czEcego metody manipulacji chromosom6w w

mieszaricach migdzyrodzajowych oraz najnowsze metody cltogenetyki molekulamej i marker6w

DNA, co umo2liwia uzyskanie wartoSciowych wynik6w badan, kt6re s4 publikowane w

prestiZowych czasopismach z JCR.

Na prowadzenie badari Habilitant skutecmie pozyskiwal Srodki finansowe z Narodowego

Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badan i Rozwoju oraz Ministerstwa Rolnictwa i

Rozwoju Wsi. Habilitant byl lub jest kierownikiem 3 projekt6w badawczych (NCBR - LIDER

VIII, NCN - SONATA 6, NCN PRELUDIUM) oraz wykonawc4 6 dalszych projekt6w

krajowych (NCBiR - BIOTRIGEN, NCBR - LIDER III, trzech projekt6w Ministerstwa

Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jednego projektu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyZszego).

Habilitant uzyskal presti2ow4 Krajow4 Nagrodg Naukow4 z zakesu genetyki roSlin im.

Stefana Barbackiego w 2014 za cykl prac pt.: Badania nad poszerzeniem zmiennoSci genetycznej

zb62 poprzez introgresjg chromatyny dzikich gatunk6w plemienia Triticeae, a takze dw.ukrotnie

nagrodg Dyrektora IGR-PAN za osi4gnigcia publikacyjne.



w podsumowaniu nalezy stwierdzi6, 2e pozostale osi4gnigcia naukowo-badawcze dr. Michala

Kwiatka s4 waZne zarowno poz;lawczo, jak i utylitamie, i obejmuj4 wykorzystanie metod

inzl'nierii chromosomowej w doskonaleniu wa'2nych roslin zbozowych. Komisja stwierdza, 2e

aktywnosi naukowa dr. Michala Kwiatka stanowi istotny wklad w rozw6j nauki i spelnia

wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

rolniczych w dysclplinie biotechnologia.

Ocena dzialalnoSci dydaktycznej, popularyzatorskiej, wsp6lpracy migdzynarodowej oraz

organizaryjnej

Habilitant byl promotorem pomocniczym w zakofczonym przewodzie doktorskim mgr.

Macieja Majki, promotorem pracy magisterskiej (Wydzial Rolnictwa i Bioin2ynierii, Up w

Poznaniu), opiekunem trzech sta26w/praktyk studenckich (Wydzial Biologii, UAM w Poznaniu).

Ponadto prowadzil szkolenia dla dw6ch doktorant6w z zabesu kariotypowania chromosomow

gatunk6w z rodzajtt Triticum (Uniwersytet Warmirisko-Mazurski w Olsztynie). Prof'esor Ryszard

Siomski zatwuZyl, iz Habilitant jako pracownik lnstytutu Naukowego nie mial obowi4zku

uczestniczenia w zajgciach dydaktycznych w takiej formie, jak na uczelniach, jednakze potrafil

znale2i sobie moZliwoSci opieki nad mlodq kadr4. W ostatnim czasie, po podjgciu pracy na

Uczelni, juz jako nauczyciel akademicki, w pelni wywi4zuje sig z powierzonych zajg6 i wypelnia

pensum dydaktyczne.

Habilitant uczestniczf w trzech zagranicznych kr6tkoterminowych sta2ach naukowych,

juZ po uzyskaniu stopnia doktora. Dwukotnie przebywai na Aberystwyth university w Institute

of Biological, Environmenlal and Rural Sciences w Wielkiej Brytanii w ramach projektu NCN

SONATA, a tak2e w Leibniz-Institut .fiir Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK),

Niemcy. Aktywny udzial Habilitanta w migdzynarodowych i krajowych konferencjach

naukowych jest niewielki. Popularyzowal wyniki badafl naukowych na konferencjach (4

referaty). w tym I na konlerencji zagranicznej.

Wykonal recenzje 24 manuskrypt6w zgloszonych do druku w czasopismach o wysokim

wsp6lczynniku wplywu, co wskazuje na jego rozpoznawalno3i w migdzynarodowej

spolecznoSci naukowej i wysoki stopieri profesjonalizmu.

Profesor Krzysztof Kowalczyk podkre5lil, i2 dlu2a liczba projekt6w, kt6rymi Habilitant

kierowal albo kieruje, lub byl wykonawc4, Swiadczy o Jego skuteczno5ci w pozyskiwaniu



funduszy na badania i umiejEtnoSci pracy zespolowej oraz o bndzo dobrym warsztacie

naukowym, zwlaszcza w zakresie wykorzystania i aplikacji najnowszych technik badawczych z

zakresu cytogenetyki molekulamej i wykorzystania metod inZynierii chromosomowej.

Pozostali Czlonkowie Komisji, dr hab. Pawel Milczarski i prof. dr hab. Idzi Siatkowski

podzielaj4 stanowisko Recenzent6w t wyruzaj1 bardzo pozltywnq opinig o oii4gnigciach

Habilitanta. R6wniez Przewodnicz4cy Komisji podsumowujqc recenzje i opinie, a takZe uwagi

wyraZone w dyskusji przychylil sig do pozl.tywnej oceny Habilitanta.

W podsumowaniu Komisja stwierdza, 2e oceniany dorobek naukowy, dydaktyczny oraz

organizacyjny dr. Michala Kwiatka odpowiada wymaganiom stawianym kandydatom do stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie biotechrologia.

Wniosek koricowy: Czlonkowie Komisji stwierdzaj4, 2e poziom merytoryczny osiqgnigcia

naukowego zat).tulowanego ,,Indukcja abenacj i chromosomowych w ro5linach mieszaricowych

pszen?yla heksaploidalnego (x Triticosecdle Witt.) z introgresj4 chromatyny gatunk6w Aegilops

spp. w celu poszerzenia zmiennoSci genetycznej pszefityt^ uprawnego", jak i calkowity dorobek

naukowy Habilitanta, stanowi4cy istotny wklad w rozw6j nauk rolniczych w dyscyplinie

biotechnologia oraz dorobek dydaktyczny, a takZe udokumentowana wsp6lpraca z innymi

jednostkami naukowymi dr. Michala Kwia&a, spelniaj4 kryteria oke6lone w art. 16 Ustawy o

Stopniach Naukowych i T1'tule Naukowym oraz Stopniach i Tytule w Zakresie Sauki z dnia 14

marca 2003 roku (Dz. U. Nr 65, poz. 595, ze zmianami Dz. U . z 2005 roku Nr I 64, po2.1365,

Dz.U.22010 roku Nr 96, poz.620 i Nr 182, poz. 1228 orazDz. U. z20l1 roku Nr 84, poz.455)

i przedkladajq Wysokiej Radzie Wydzialu Rolnictwa i Bioinzynierii Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu, podjgtq uchwalg popieraj4cq wniosek o nadanie dr Michalowi

Kwiatkowi stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w

dyscyplinie biotechnologia.

Poznah. dnia 26 kwietnia 2018 r.

Sekretarz Komisji Habilitacyjnej Przewodnicz4cy Komisji Habilitacyjnej

.r\r-)\/ I ^^/-\; f \.-./ t- Vr ,,-
Prof. dr hab. Dariusz Grzebelus

l-^ \t-,1-
dr hab. Joarffa Zeyland


