
POSTEPOWANIE NADANIA STOPNIA DOKTORA HABILIOWANEGO 

Lp. Imię i Nazwisko Określenie osiągnięcia naukowego Skład Komisji Habilitacyjnej 

data uchwały o nadaniu 
stopnia naukowego 
doktora habilitowanego 

 

numer uchwały o 
nadaniu stopnia 
naukowego 
doktora 
habilitowanego 

2023 

1 

Jacek Grzyb 
 
 
 

 
 
Ocena mikrobiologiczna 

bioaerozoli pomieszczeń dla 

zwierząt w wybranych ogrodach 

zoologicznych. 

 
- prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący 
- dr hab. inż Alicja Niewiadomska,–recenzent 
- dr hab. Anna Gałązka, prof. IUNG-PIB –recenzent 
- dr hab. Jolanta Joniec –recenzent 
- dr hab. inż. Barbara Breza-Boruta, prof. PBŚ –recenzent 
- prof. dr hab. inż. Janina Gospodarek – sekretarz 
- dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Kalorczyk, prof. URK –członek 
komisji, 
 

22.02.2023 r. RD-4/2023 

2022 

1 
Magdalena 

Simlat 

 

Optymalizacja kiełkowania nasion 

Stevia rebaudiana Bertoni w 

warunkach in vitro 

 
-prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński -przewodniczący 
-prof. dr hab. inż. Mieczysław Grzesik – recenzent  
-dr hab. Katarzyna Barbara Bączek –recenzent 
-dr hab. Urszula Elżbieta Krasuska –recenzent                                  
-prof. dr hab. Józef Tworkowski  – recenzent                                      
-dr hab. inż. Agnieszka Synowiec, prof. URK –sekretarz                      
  -prof. dr hab. inż. Bożena Pawłowska  -członek komisji 
 
 

12.09.2022 r. RD-76/2022 

2 
Magdalena 
Grudzińska 

 
Prognozowanie wybranych cech 
jakości bulw ziemniaka na 
podstawie warunków 
klimatycznych w okresie 
wegetacji, przechowywania oraz 
procesu rekondycjonowania. 

 
-prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński przewodniczący 
-prof. dr hab. inż. Marek Gugała, – recenzent 
-prof. dr hab. Anna Pęksa – recenzent 
-prof. dr hab. Krystyna Elżbieta Zarzecka – recenzent 
-prof. dr hab. Jadwiga Śliwka –recenzent    
-dr hab. inż. Agnieszka Klimek-Kopyra, prof. URK –sekretarz                 
-dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK –członek 
komisji 
 
 

22.02.2022 r. RD-22/2022 



 

 

2021 

1 Marek Gancarz 

Opracowanie urządzenia oraz 
nowej metody do oceny 
surowców i produktów 
pochodzenia rolniczego na 
podstawie analizy profilu lotnych 
związków organicznych 

 
-prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący 
-prof. dr hab. Antoni Szumny –recenzent 
-prof. dr hab. Marek Makowski –recenzent 
-prof. dr hab. Sławomir Bakier–recenzent 
-prof. dr hab. inż. Marek Gugała –recenzent 
-dr hab. inż. Renata Bączek-Kwinta, prof. UR – sekretarz 
-prof. dr hab. inż. Bogdan Kulig –członek komisji 
 

13.10.2021 r 61/2021 

2 Mateusz Suchanek 

Zastosowanie nikopolowego 
obrazowania magnetyczno 
rezonansowego do badania 
rozkładu i funkcji wody w 
wybranych produktach 
pochodzenia roślinnego. 

-prof. dr hab. Andrzej Kotecki – przewodniczący 
-prof. dr hab. Dorota Witrowa-Rajchert–recenzent  
-prof. dr hab. Artur Zdunek–recenzent 
-prof. dr hab. Ryszard Myhan–recenzent 
-dr hab. inż. Artur Krzyżak, prof. AGH –recenzent 
-dr hab. inż. Katarzyna Wolny-Koładka, prof. URK –
sekretarz      
-dr hab. inż. Robert Witkowicz, prof. UR – członek komisji 
 

09.06.2021 r. 25/2021 

2020 

1 Piotr Waligórski 

Rola poliamin w procesach 
wzrostu i rozwoju wybranych 
gatunków roślin 

 
-prof. dr hab. Ewa Urszula Spychaj-Fabisiak– 
przewodniczący 
-prof. dr hab. Jerzy Księżak–recenzent                                              
-prof. dr hab. Wojciech Święcicki–recenzent 
-prof. dr hab. Barbara Zagdańska –recenzent 
-prof. dr hab. Piotr Kachlicki –recenzent 
-dr hab. Krzysztof Fraczek, prof. UR  – sekretarza 
-dr hab. inż. Sylwester Smoleń, prof. UR – członka komisji 
 

02.10.2020 r. 48/2020 


