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Załącznik nr 1 

- uzasadnienie do Uchwały komisji ds. przewodu habilitacyjnego  

dr inż. Magdaleny Krystyjan z dnia 6 czerwca 2018 roku 

Pani dr inż. Magdalena Krystyjan ukończyła studia magisterskie na Wydziale 

Technologii Żywności Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie w 2006 roku. 

W roku 2010 Rada Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona 

Kołłątaja w Krakowie nadała jej stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia. Podstawą nadania stopnia była rozprawa doktorska pt. „Wpływ 

wybranych nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych na żelowanie i retrogradację 

skrobi", opracowana pod opieką prof. dr hab. Marka Sikory. W tym samym roku dr inż. 

Magdalena Krystyjan została zatrudniona na stanowisku asystenta, a rok później adiunkta w 

Katedrze Technologii Węglowodanów, Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w 

Krakowie, gdzie pracuje do dnia dzisiejszego. 

Osiągnięcie naukowe oraz pozostały dorobek naukowo-badawczy 

Osiągnięciem naukowym dr inż. Magdaleny Krystyjan, które stanowi podstawę do 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest cykl siedmiu 

monotematycznych publikacji pod tytułem: „Wpływ wybranych fizycznych modyfikacji 

skrobi i nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych na właściwości funkcjonalne 

skrobi oraz na jakość produktów spożywczych i niespożywczych z ich udziałem". Łączny 

współczynnik wpływu załączonych prac wynosi IF=13,471 w zakresie od IF=0,755 do 

IF=4,280, natomiast sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi 185, a cytowań prac 

stanowiących osiągnięcie naukowe wg Web of Science wynosi 31 (25 bez autocytowań). 

Prace współtworzące oceniany cykl opublikowano w okresie 2013-2017 r. w wiodących 

czasopismach naukowych, indeksowanych na liście JCR, w tym: Food Hydrocolloids (1), 

Starch/Starke (2), LWT - Food Science and Technology (1), International Agrophysics (1) 

oraz Journal of Food Quality (1), jedną natomiast opublikowano w materiałach 

konferencyjnych. W sześciu współautorskich publikacjach Habilitantka jest pierwszym 

autorem i autorem korespondencyjnym. Wkład pracy w koncepcję, wykonanie i redagowanie 

publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe wyrażony jako udział procentowy kształtuje się 

w zakresie od 20 do 80%. 

Całokształt dorobku naukowego dr inż. Magdaleny Krystyjan obejmuje 168 pozycji, w 

tym: 
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- 23 to oryginalne prace twórcze niewchodzące w skład osiągniecia naukowego, w 

tym 5 opublikowanych w czasopismach posiadających współczynnik wpływu - Impact 

Factor, 

- 18 prac oryginalnych ukazało się w recenzowanych czasopismach nieposiadających 

współczynnika wpływu i w materiałach pokonferencyjnych, 

- 9 rozdziałów w monografiach, 

- 110 komunikatów naukowych na konferencjach zagranicznych i krajowych, 

- oraz 3 prac popularyzatorskich. 

Sumaryczny Impact Factor publikacji Habilitantki wynosi 45,309, całkowita liczba cytowań 

według Web of Science wynosi 124 (bez autocytowań) natomiast indeks Hirscha według Web 

of Science – 9. Sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi 1029. 

Dr inż. Magdalena Krystyjan była wykonawcą w 3 krajowych i 1 międzynarodowym 

projekcie badawczym oraz kierownikiem 5 rocznych badań naukowych w ramach dotacji 

celowej na prowadzenie badań naukowych w jednostce macierzystej. Habilitantka wykonała 

42 recenzje artykułów skierowanych do czasopism z listy filadelfijskiej, co świadczy o 

wysokim uznaniu dla opublikowanych przez nią badań (min.: Journal of Food Quality, 

Sarch/Starke, LWT- Food Science and Technology, Food Hydrocolloids). 

Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

Dr inż. Magdalena Krystyjan prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Technologii 

Żywności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, na kierunkach Jakość i 

Bezpieczeństwo Żywności oraz Technologia Żywności i Żywienie Człowieka, Żywienie 

Człowieka i Towaroznawstwo z przedmiotów: Podstawy przemysłów węglowodanowych, 

przetwórstwo węglowodanów, Technologia przemysłów węglowodanowych, 

Towaroznawstwo produktów węglowodanowych, Technologie wytwarzania nowoczesnych 

produktów węglowodanowych, Polisacharydy – nowoczesne składniki żywności. Kolejnym 

obszarem dydaktycznym są zajęcia dotyczące projektowania nowych produktów 

spożywczych: Opracowanie nowych produktów żywnościowych, Zasady opracowania 

nowych wyrobów, Zasady tworzenia nowych produktów spożywczych, Bezpieczeństwo i 

jakość w opracowaniu nowych produktów żywnościowych.  Ponadto Habilitantka prowadziła 

również w formie ćwiczeń i wykładów zajęcia z przedmiotów: Technologia cukiernictwa, 

Technologia produkcji wyrobów ciastkarskich, Towaroznawcza analiza artykułów 

otrzymanych z surowców węglowodanowych, czekolady i trwałego pieczywa, Technologia 

cukiernictwa, Technologia produktów wyrobów ciastkarskich, Produkcja i znaczenie 
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żywieniowe czekolady oraz Pieczywo bezglutenowe – technologia produkcji, wartość 

odżywcza, rola w leczeniu celiakii. 

Dr inż. Magdalena Krystyjan była promotorem 12 prac inżynierskich (1 praca 

wyróżniona w konkursie im. F. Nowotnego)  i 11 prac magisterskich (1 praca otrzymała 

nagrodę III stopnia w konkursie im. F. Nowotnego). Habilitantka w latach 2013-2017 była 

opiekunem Koła Naukowego ”Sekcja Technologii Węglowodanów”. Studenci pod jej opieką 

zdobywali nagrody lub wyróżnienia na sesji referatowej Studenckiego Koła Naukowego 

technologów Żywności UR w Krakowie. Pani dr inż. Magdalena Krystyjan była także 

promotorem pomocniczym dwóch prac doktorskich. W ramach programu Erasmus 

prowadziła zajęcia w języku angielskim dla studentów II stopnia Uniwersytetu Rolniczego w 

Nitrze (Słowacja) oraz dla studentów I stopnia Uniwersytetu Rolniczego w Brnie (Czechy). 

Ponadto w ramach programu Erasmus+ nawiązała współpracę naukową z pracownikiem z 

Uniwersytetu Technologii Żywności z Plovdiv (Bułgaria).  

Dr inż. Magdalena Krystyjan brała również udział w licznych szkoleniach i 

seminariach. Angażowała się w działalność organizacyjną na Wydziale Technologii 

Żywności Uniwersytetu Rolniczego poprzez członkowstwo w: Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej (2011-2014), Komisji ds. Gospodarki Materiałowej i Likwidacyjnej (2012-

2016), Wydziałowej Komisji Wyborczej (2016-2020), Wydziałowej Komisji ds. Awansów i 

Zatrudnienia Pracowników Niesamodzielnych (2016-2020) oraz członek Rady Wydziału na 

kadencję 2016-2020. Habilitantka była członkiem zespołu odpowiedzialnego za 

przeprowadzenie ćwiczeń terenowych dla studentów kierunku technologia żywności UR w 

Krakowie. 

Habilitantka odbyła pięć staży naukowych (w tym 4 zagraniczne). W latach 2008-2009 

była dwa razy w Norwegii na Uniwersytecie w Oslo (w sumie 3 miesiące) oraz tygodniowe 

staże  w ośrodkach naukowych w Tajlandii (Kasatsart University, Bankok), w Chinach (China 

Agricultural Uniwersity, Pekin) i na Akademii im J. Długosza w Częstochowie. W 2011 roku 

odbyła również jednomiesięczny staż przemysłowy w firmie Piekarnia Królewska Sp. j. 

(Węgrzce Wielkie).  

 

Dorobek naukowy dr inż. Magdaleny Krystyjan został wysoko oceniony przez 

Recenzentów Komisji prof. dr hab. inż. Annę Gramza-Michałowską, prof. dr hab. 

Krzysztofa Krygiera, dr hab. inż. Sławomira Pietrzyka. 

Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska przypomniała że prace 

składające się na oceniany cykl opublikowano w okresie 2013-2017 r. w wiodących 
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czasopismach naukowych, indeksowanych na liście JCR, jedną natomiast opublikowano w 

materiałach konferencyjnych. W sześciu współautorskich publikacjach Habilitantka jest 

pierwszym, a co najistotniejsze autorem korespondencyjnym. Wkład pracy w koncepcję, 

wykonanie i redagowanie publikacji stanowiących osiągnięcie naukowe wyrażony jako udział 

procentowy kształtuje się na poziomie od 20 do 80% , co daje średnio 65% i świadczy o 

wiodącej roli Habilitantki w powyższych badaniach. Sumaryczny współczynnik wpływu 

załączonych prac wynosi IF=12,227 w zakresie od IF=0,755 do IF=4,280, natomiast 

sumaryczna liczba punktów MNiSW wynosi 185, a cytowań prac stanowiących osiągnięcie 

naukowe wg Web of Science wynosi 31 (25 bez autocytowań). 

Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska  stwierdziła, że prace 

eksperymentalne zrealizowane przez Habilitantkę przy udziale nowoczesnych technik 

analitycznych, pozwoliły na pozytywną weryfikację postawionych hipotez badawczych 

zakładających modyfikację skrobi natywnej oraz możliwości zastosowania uzyskanych 

preparatów skrobiowych w przemyśle spożywczym. Wskazała ponadto, że do 

najważniejszych dokonań wynikających z przedstawionego do oceny osiągnięcia Habilitantki 

można zaliczyć opracowanie oryginalnych metod modyfikacji skrobi, w tym kombinowanej 

oraz poprzez ekstruzję, pozwalających na uzyskanie preparatów o zwiększonej 

rozpuszczalności i zdolności do wiązania wody w porównaniu do ich natywnych 

odpowiedników, a także modyfikacji skrobi poprzez udział nieskrobiowych hydrokoloidów 

polisacharydowych, co pozwoliło na uzyskanie układów o zmienionych lub nowych 

parametrach reologicznych. Jak wynika z badań Habilitantki zaprojektowanie optymalnych 

warunków procesu modyfikacji skrobi może być bezpieczną alternatywą dla chemicznej 

modyfikacji skrobi. 

Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska podkreśliła, że ważnym 

elementem pracy technologa żywności jest odzwierciedlenie aplikacyjne prowadzonych 

badań podstawowych. W związku z czym jako istotne osiągnięcie wskazała szereg prac 

badawczych związanych z aplikacją preparatów skrobiowych w produktach spożywczych np. 

opracowanie przez Habilitantkę makaronu bezglutenowego, w którym zastosowano mąkę 

ryżową wzbogaconą w preparaty skrobi kukurydzianej modyfikowanej fizycznie metodą 

kombinowaną oraz skrobi ziemniaczanej modyfikowanej fizycznie metodą kombinowaną. 

Wzbogacenie receptury znacząco poprawiło jakość makaronu, ograniczyło stratę suchej masy 

podczas gotowania, przy jednoczesnym zwiększeniu chłonięcia wody oraz twardości 

produktu. Pani profesor przypomniała że są to pierwsze badania w których zastosowano 

skrobię kukurydzianą i ziemniaczaną modyfikowaną w/w sposób do produkcji makaronów 
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bezglutenowych. Kolejna modyfikacja receptury dotyczyła herbatników, w których 

substytucja tłuszczu preparatem zżelowanej inuliny pozwoliła na ograniczenie wartości 

kalorycznej bez  niekorzystnych zmian cech sensorycznych produktu. Habilitantka 

stwierdziła, że wpływ inuliny na właściwości skrobi jest składową wielu czynników, w tym 

m.in. jej stężenia, formy wprowadzania do produktu oraz obecności innych 

współtowarzyszących składników. 

Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska  stwierdziła również że 

ważnym osiągnięciem aplikacyjnym Habilitantki jest opracowanie technologii produkcji 

innowacyjnej folii spożywczej na bazie skrobi wzbogaconych śluzem wyekstrahowanym z 

nasion babki płesznik (Plantago psyllium L.). Technologia ta zakłada wykorzystanie 

hydrokoloidów do poprawy właściwości mechanicznych produktów na bazie skrobi. 

Hydrokoloid pozyskany z nasion babki płesznik jest tani, a dzięki zdolnościom żelującym, 

może moderować konsystencję i stabilność produktów 

Podsumowując Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska stwierdziła, że 

wydzielone osiągnięcie naukowe pt.: „Wpływ wybranych fizycznych modyfikacji skrobi i 

nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych na właściwości funkcjonalne skrobi oraz 

na jakość produktów spożywczych i niespożywczych z ich udziałem" jest opracowaniem 

interdyscyplinarnym z wyraźnie określonymi elementami naukowymi o dużym potencjale 

aplikacyjnym, które wnoszą znaczący wkład w rozwój dyscypliny technologia żywności i 

żywienia. W związku z tym pozytywnie oceniła cykl publikacji jako podstawę ubiegania się o 

stopień doktora habilitowanego. 

Następnie Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska  oceniając dorobek 

naukowy dr inż. Magdaleny Krystyjan  stwierdziła, że uległ zwiększeniu po uzyskaniu 

stopnia doktora. Obejmuje on łącznie 58 pozycji, w tym 15 oryginalnych prac twórczych 

opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora w czasopismach znajdujących się w bazie 

Journal Citation Reports (JCR), 18 prac w czasopismach nieindeksowanych w bazie JCR oraz 

3 rozdziały w monografiach. Pani profesor zaznaczyła, że Habilitantka była pierwszym i 

korespondencyjnym autorem jedynie w trzech publikacjach z bazy JCR. Podkreśliła również 

publikację prac w czasopismach znajdujących się w światowej czołówce, w tym m.in. Journal 

of Food Engineering, Carbohydrate Polymers, Journal of Cereal Science, Starch/Starke, LWT 

- Food Science and Technology, European Food Research and Technology. Pani profesor 

przypomniała że Indeks Hirscha Habilitantki wg bazy Web of Science (na dzień 12.05.2018 

r.) wynosi 9, a sumaryczna liczba cytowań Jej prac to 179 (w tym 55 autocytowań). 

Sumaryczną wartość dorobku naukowego Habilitantki, z wyłączeniem osiągnięcia 
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naukowego (IF=31,194 i 844 punktów MNiSW, w tym IF=30,068 i 755 punktów MNiSW po 

doktoracie). Dodatkowo Jej dorobek naukowy obejmuje 2 prace popularno-naukowe, 36 

komunikatów i 4 referaty prezentowane na międzynarodowych i krajowych konferencjach 

naukowych. Pani prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska wskazała, że Dorobek 

naukowy Habilitantki był nagrodzony czterema nagrodami zespołowymi II° przez J.M. 

Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. habilitantka została także laureatką 

stypendium dla najlepszych doktorantów „InnoGrant program wspierania innowacyjnej 

działalności doktorantów" w 2008 r.. Otrzymała stypendium naukowe J.M. Rektora UR w 

Krakowie za szczególne osiągnięcia naukowe i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta 

w roku akademickim 2009/2010, a także wyróżnienie za osiągnięcie najlepszych wyników w 

okresowej ocenie nauczycieli akademickich (2014 r.). 

Habilitantka wykonała 42 recenzje artykułów skierowanych do czasopism z listy 

filadelfijskiej, co według pani prof. dr hab. inż. Anny Gramza-Michałowskiej świadczy o 

wysokim uznaniu dla opublikowanych przez nią badań. 

Zadaniem pani prof. dr hab. inż. Anny Gramza-Michałowskiej,  jednym z 

ważnych elementów dorobku naukowego Habilitantki było opracowanie matematycznej 

metody wyznaczenia tiksotropii, antytiksotropii oraz energii tiksotropii w określonej objętości 

badanej próbki w układach spożywczych. Element aplikacyjny dorobku Habilitantki obejmuje 

również substytucję tłuszczu w majonezie skrobią modyfikowaną oraz optymalizację udziału 

kombinacji skrobi kukurydzianej natywnej z gumą ksantanową do zagęszczania syropów 

kakaowych.  

Ważnym elementem dorobku naukowego dr inż. Magdaleny Krystyjan było również 

opracowanie technologii wzbogacania produktów piekarskich i ciastkarskich w związki 

prozdrowotne. Np. wzbogacenie herbatników deserowych w pyłek pszczeli wpłynęło na 

poprawę wartości odżywczej i przeciwutleniającej przy jednoczesnym spadku wartości 

energetycznej produktu. W kolejnym etapie badań Habilitantka opracowała herbatniki 

bezglutenowe z dodatkiem mąki z nasion dębu lub konopi oraz pieczywo bezglutenowe 

wzbogacone w mąkę z amarantusa i gryki, które analizowała pod kątem zmian właściwości 

mechanicznych ciasta. Podjęcie przez Habilitantkę współpracy z firmą Microstructure 

zaowocowało opracowaniem metody zagospodarowania produktu pozostałego po 

komercyjnej produkcji preparatu beta-glukanów wyizolowanych z mąki owsianej. Bardzo 

ciekawym kierunkiem nowych zainteresowań naukowych dr inż. Magdaleny Krystyjan jest 

opracowanie technologii produkcji folii składających się z nanokompozytów, mających 

zastosowanie w medycynie, farmakologii, czy w systemach biologicznych. W swojej pracy 
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Habilitantka wykazała możliwość zastosowania nanokompozytów na bazie kwasu 

hialuronowego z dodatkiem grafenu i jonów srebra do otrzymywania folii opakowaniowej. 

Zadaniem pani prof. dr hab. inż. Anny Gramza-Michałowskiej dr inż. Magdalena 

Krystyjan przez cały okres pracy naukowej konsekwentnie rozwija swój warsztat badawczy. 

Podejmowane przez Habilitantkę kierunki badań cechuje zgodność z aktualnymi trendami w 

nauce o żywności, co znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach z listy JCR.  Pani 

prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska podkreśliła, że prace Habilitantki noszą 

znamiona innowacyjności oraz stanowią istotny wkład do rozwoju technologii żywności i 

żywienia. 

Podsumowując prof. dr hab. inż. Anna Gramza-Michałowska stwierdziła, że zarówno 

wydzielone osiągnięcie naukowe jak i całokształt dorobku dr inż. Magdaleny Krystyjan 

odpowiada ustawowym wymaganiom i w pełni uzasadnia wystąpienie z wnioskiem o nadanie 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia. 

 

Pan prof. dr hab. Krzysztof Krygier potwierdził, że tematyka przedstawiona jako 

jednorodny cykl publikacji dotyczący wpływu wybranych fizycznych modyfikacji skrobi i 

nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych na właściwości funkcjonalne skrobi oraz 

na jakość produktów spożywczych i niespożywczych z ich udziałem jest tematyką ciągle 

aktualną, a – co najważniejsze – potrzebną we współczesnej produkcji żywności. Szczególnie 

wobec niechęci, a w szczególności wyeliminowania obecnie chemicznie modyfikowanych 

skrobi ze względu na dwuznaczne określenie w znakowaniu: „skrobie modyfikowane”, co 

sugeruje modyfikowanie genetyczne i w konsekwencji niekiedy całkowity brak akceptacji 

produktów z takimi dodatkami. To powoduje, że badania nad fizycznymi modyfikacjami 

skrobi mają szczególne i aktualne znaczenie, tym bardziej, że skrobie natywne, 

niemodyfikowane mają bardzo ograniczoną przydatność w przemyśle spożywczym. 

Recenzent bardzo wysoko ocenił tematykę podjętą w zaproponowanym zestawie publikacji i 

podkreśleniem jej aktualność. 

Podstawowym naukowym celem pracy były próby modyfikacji skrobi natywnej 

wybranymi metodami fizycznymi, modyfikacja tych właściwości poprzez dodatek 

nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych (NHP) oraz zbadanie wpływu tych 

modyfikacji na właściwości uzyskanych preparatów skrobiowych. Cennym uzupełnieniem 

tych badań było wykazanie wpływu tych preparatów na jakość wybranych produktów 

spożywczych., jednak zdaniem prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera nie zawsze do końca 
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adekwatne w stosunku do zasadniczego tematu pracy, co szczególnie dotyczyło badań ciastek. 

Bowiem skrobie modyfikowane i zastosowanie innych hydrokoloidów są głównie 

wykorzystywane w środowisku mocno uwodnionym, gdzie ich cechy tworzą oczekiwaną 

strukturę i po drugie – zwykle utrzymują jej pozytywne cechy teksturotwórcze poprzez ich 

utrwalenie w czasie i stabilizowanie w bardziej złożonych ciągach produkcyjnych i 

kulinarnych. Bardzo często są również stosowane jako zamienniki tłuszczu w żywności typu 

light. Stąd uwaga, że choć zastosowane badania aplikacyjne nie są w jakiś sposób błędne to 

jednak nie pozwalają na pełniejszą ocenę ich właściwości teksturotwórczych w stosunku do 

zastosowanych skrobi niemodyfikowanych. 

Innym, niespożywczym i rzadkim przykładem wykorzystania hydrokoloidów do 

poprawy jakości produktów na bazie skrobi są folie spożywcze. Skrobia, jako materiał 

powszechnie dostępny i biodegradowalny wykorzystywana jest m.in. w produkcji opakowań 

spożywczych już od wielu lat. Ich główną wadą jest niska odporność na uszkodzenia i – 

najczęściej (choć to również zaleta) – łatwa rozpuszczalność w wodzie. Stąd też ciekawa 

zdaniem Recenzenta, próba dr inż. Magdaleny Krystyjan poprawy właściwości folii 

poprzez dodatek preparatu z psyllium, którego wpływ na właściwości reologiczne roztworu, z 

którego wytworzono folie, był wyraźny. Zaobserwowano mianowicie wzrost wartości 

naprężenia ścinającego, a zatem próbki były bardziej oporne na ścinanie, a niewielka wartość 

współczynnika płynięcia (n) potwierdziła ich dużo większą pseudoplastyczność, w 

porównaniu do próbek kontrolnych. Z kolei wartości pola powierzchni pętli histerezy 

wykazały dominujący wpływ hydrokoloidu psyllium na właściwości tiksotropowe i 

antytiksotropowe mieszanin. Nastąpił znaczący wzrost właściwości tiksotropowych, kosztem 

antytiksotropowych, które w przypadku mieszanin z 3% udziałem skrobi zanikły całkowicie. 

W dalszych badaniach, dotyczących właściwości reologicznych roztworów, z których 

sporządzono folie potwierdzono, że z punktu widzenia właściwości lepkosprężystych są to 

słabe żele, których moduły mechaniczne zależą od częstotliwości. Zdaniem prof. dr hab. 

Krzysztofa Krygiera są to bardzo ważne informacje dla producentów, bowiem będą 

decydować o wyborze metody produkcji, doborze parametrów przygotowania, sporządzania i 

przechowywania roztworów z udziałem tego hydrokoloidu. Najciekawszą częścią tego 

eksperymentu były badania właściwości uzyskanych folii. Na podstawie otrzymanych 

wyników stwierdzono, że dodatek hydrokoloidu spowodował wzrost rozpuszczalności folii 

(co ma swoje zalety i wady), co związane było z hydrofilową naturą tego polisacharydu, oraz 

wpłynął na ograniczenie przezroczystości folii, na co wskazywał ponad 2-krotny wzrost 

parametru T (stopień przepuszczalności promieni UV). 
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Podsumowując dorobek Pani dr inż. Magdaleny Krystyjan zawarty w tzw. osiągnięciu 

naukowym pod wspólnym tytułem: „Wpływ wybranych fizycznych modyfikacji skrobi i 

nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych na właściwości funkcjonalne skrobi oraz 

na jakość produktów spożywczych i niespożywczych z ich udziałem” pan prof. dr hab. 

Krzysztof Krygier stwierdził, że jest on bardzo różnorodny, bogaty oraz wartościowy 

zarówno z naukowego, jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Badania nad modyfikacjami „nie 

chemicznymi” skrobi to tematyka bardzo aktualna i potrzebna. Uzyskane wyniki mają dużą 

wartość naukową, a wiele wątków badawczych ma charakter nowości naukowych. Na 

podkreślenie zasługuje pewnego rodzaju korzystne zamknięcie badań, badaniami 

praktycznymi nad wpływem uzyskanych skrobi modyfikowanych na wybrane produkty 

spożywcze a nawet, co wyjątkowo interesujące, folię spożywczą. Mimo kilku uwag, które 

zostały sformułowane w opisie, przedstawione osiągnięcie jest bardzo wartościowe a wysoki 

współczynnik IF wynoszący 13,471 jest liczbowym potwierdzeniem bardzo wysokiej 

wartości naukowej. 

Zdaniem prof. dr hab. Krzysztofa Krygiera pozostały dorobek naukowy dr inż. 

Magdaleny Krystyjan jest bardzo bogaty i zróżnicowany. ale w zdecydowanej większości 

związany z badaniami skrobi i hydrokoloidów, co zresztą stanowi kontynuację 

wcześniejszych badań, w tym doktoratu. Sama Kandydatka wyróżniła w nim kilka 

kierunków, takich jak: 

1. charakterystyka skrobi i hydrokoloidów oraz ich wzajemne oddziaływania, 

2. tiksotropia układów spożywczych, 

3. zastosowanie skrobi oraz nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych do 

zagęszczania sosów, syropów i majonezów, 

4. wpływ jonów metali na właściwości skrobi, 

5. zastosowanie mąki owsianej resztkowej, 

6. wzbogacanie pieczywa cukierniczego oraz bezglutenowego w produkty prozdrowotne, 

7. substancje słodzące, 

8. fizyczna modyfikacja kremów kosmetycznych, 

9. nanokompozyty. 

Badania te są szerokie i obejmują wiele różnorodnych, nowoczesnych technik analitycznych, 

m.in. magnetyczny rezonans jądrowy, analizę rentgenograficzną oraz pomiary reologiczne. 

Poszerzeniem zainteresowań dotyczących interakcji pomiędzy hydrokoloidami, były 

między innymi ich właściwości tiksotropowe. Kandydatka przebadała właściwości 

tiksotropowe kompozytów polisacharydowych, na przykładzie mączki chleba świętojańskiego 
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i skrobi ziemniaczanej. Badania te, jako wyjątkowo interesujące naukowo są kontynuowane. 

Podjęła również próbę optymalizacji udziału kombinacji skrobi kukurydzianej natywnej z 

gumą ksantanową, do zagęszczania syropów kakaowych. To wartościowy przykład 

przełożenia badań naukowych na badania aplikacyjne. 

Prof. dr hab. Krzysztof Krygier podkreślił nieprzeciętną aktywność naukową dr 

inż. Magdaleny Krystyjan, która po uzyskaniu stopnia doktora opublikowała ogółem 22 

publikacje w czasopismach z bazy Journal Citation Report. Biorąc pod uwagę, że Kandydatka 

obroniła pracę doktorską w 2010 roku daje to średnio 3 publikacje rocznie. Do tego dochodzi 

(po doktoracie) 18 publikacji w innych czasopismach zagranicznych i krajowych oraz 

nadzwyczajnie bogaty dorobek konferencyjny: 85 prezentacji na konferencjach naukowych 

(w tym 8 zagranicznych), czyli ponad 12 rocznie a więc częściej niż raz w miesiącu. Taka 

aktywność przekłada się na wskaźniki dorobku naukowego dr inż. Magdaleny Krystyjan 

(suma punktów wynosi 45,309 (po doktoracie 40,754) a suma punktów MNiSW przekracza 

tysiąc). Ponadto Kandydatka odbyła 7 staży, w tym 6 zagranicznych m.in. Oslo, Bangkoku, 

Pekinie czy Brnie. Ponadto na wyróżnienie zasługuje aktywność recenzencka Kandydatki: 42 

recenzje w czasopismach międzynarodowych w okresie ostatnich kilku lat (2013-2017), w 

tym tak prestiżowych jak Food Hydrocolloids (IF=4,355 – 20 recenzji), LWT - Food Science 

and Technology (IF=3,290 – 4 recenzje) oraz Starch/Starke (IF=1,813 – 5 recenzji). To 

zdaniem Recenzenta najlepszy dowód uznania bardzo wysokiego poziomu merytorycznego dr 

inż. Magdaleny Krystyjan w międzynarodowym świecie naukowym, a jednocześnie dowód 

na niezwykłą aktywność naukową Kandydatki.  

Podsumowując dorobek naukowy dr inż. Magdaleny Krystyjan prof. dr hab. 

Krzysztof Krygier stwierdził, że dorobek ten jest ogromny. Poziom naukowy zarówno 

wydzielonego osiągnięcia naukowego, jak i – być może nawet większym stopniu pozostałego 

dorobku jest godny najwyższego podziwu i uznania. Świadczy o bardzo wysokim poziomie 

naukowym i o niezwykłej aktywności naukowej. Nie ulega żadnej wątpliwości, że dorobek 

naukowy dr inż. Magdaleny Krystyjan jest bardzo bogaty, bardzo różnorodny i wskazujący na 

wyróżniającą się aktywność naukową, na którą wskazuje ponadto udział w wielu różnorakich 

aktywnościach badawczych, daleko wychodzących poza zasadniczą tematykę badawczą 

Kandydatki 

Prof. dr hab. Krzysztof Krygier wskazał, że aktywność dr inż. Magdaleny Krystyjan 

jest również bardzo bogata w działalności dydaktycznej i organizacyjnej. Na szczególne 

podkreślenie zasługuje bardzo duża aktywność w podnoszeniu swoich kwalifikacji, co bardzo 
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cenne w przypadku młodego naukowca. W sumie Kandydatka uczestniczyła w aż 19 różnych 

szkoleniach.  

Recenzent przypomniał, że jako nauczyciel akademicki, dr inż. Magdalena Krystyjan 

jest zaangażowana w prowadzenie aż 20 przedmiotów, m.in. jako koordynator przedmiotów: 

Podstawy przemysłów węglowodanowych, Technologia cukiernictwa, Technologia produkcji 

wyrobów ciastkarskich, Zasady tworzenia nowych produktów spożywczych czy Pieczywo 

bezglutenowe - technologia produkcji, wartość odżywcza, rola w leczeniu celiakii. Ponadto dr 

inż. Magdalena Krystyjan była promotorem 12 praz inżynierskich, 11 praz magisterskich i 

promotorem pomocniczym dwu przewodów doktorskich. Była również opiekunem Koła 

Naukowego „sekcja Technologii Węglowodanów”. Była także zagranicznym wykładowcą w 

międzynarodowym projekcie Erazmus. 

Równie aktywna jest dr inż. Magdalena Krystyjan w działalności organizacyjnej, 

biorąc udział m.in. w Festiwalu Nauki w Krakowie (4 razy), Małopolskiej Nocy Naukowców, 

była członkiem Rady Wydziału oraz kilku Komisji m.in. Rekrutacyjnej, Wyborczej oraz 

Komisji ds. Awansów i Zatrudnienia Pracowników Niesamodzielnych. 

Podsumowując cały dorobek naukowy, pan prof. dr hab. Krzysztof Krygier 

stwierdził, że zarówno wydzielone osiągnięcie naukowe jak i pozostała działalność naukową 

dr inż. Magdaleny Krystyjan, są bogate, zróżnicowane i świadczące o nadprzeciętnej 

aktywności Kandydatki po uzyskaniu stopnia doktora i stanowią wyraźny wkład w rozwój 

nauki o żywności. Miarą nadzwyczaj wysokiej pozycji naukowej jest aż 40-krotne 

powierzenie Jej recenzji z tak renomowanych czasopism jak Food Hydrocolloids, o bardzo 

wysokich wartościach współczynnikach IF. Również działalność dydaktyczna i organizacyjna 

dr inż. Magdalenie Krystyjan jest bardzo bogata, ze szczególnym podkreśleniem aktywności 

międzynarodowej. Wobec powyższego pan prof. dr hab. Krzysztof Krygier stwierdził, że 

całkowity dorobek, szczególnie naukowy, bez żadnych wątpliwości skłania do postawienia 

wniosku o nadanie dr inż. Magdalenie Krystyjan stopnia naukowego doktora habilitowanego i 

wyróżnienie habilitacji przez komisję habilitacyjną. 

Zadaniem dr hab. inż. Sławomira Pietrzyka na podkreślenie zasługuje fakt, że dr 

inż. Magdalena Krystyjan ma w swoim dorobku naukowych prace opublikowane w 

czasopismach naukowych o wysokim IF. tj. Carbohydrate Polymers, Food Hydrocolloids, 

LWT-Food Science and Technology, Journal of Food Engineriing, Journal of Cereal Science, 

Starch. 

Habilitantka już przed uzyskaniem stopnia doktora dr inż. Magdalena Krystyjan miała bogaty 

dorobek naukowy, gdyż była współautorem siedmiu oryginalnych prac twórczych 
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opublikowanych w czasopismach z listy JCR, siedmiu oryginalnych prac twórczych 

opublikowanych w czasopismach spoza listy JCR, sześciu rozdziałów w monografiach jednej 

pracy popularno-naukowej oraz 20 komunikatów naukowych na konferencje krajowe i 

zagraniczne. Jednak zdecydowana większość dorobku naukowego dr inż. Magdaleny 

Krystyjan przypada na okres po uzyskaniu stopnia doktora. Recenzent podkreślił, że 

większość prac naukowych (w tym publikacji) powstałych z jej udziałem ukazała się w 

języku angielskim.  

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk przypomniał wskazał, że podana przez Habilitantkę 

liczba cytowań opublikowanych prac według bazy Web of Science znacznie wzrosła bo z 

wartości 142 (93 bez autocytowań)  do wartości 179 i 124 bez autocytowań (stan na dzień 

15.05.2018 r.).  Dorobek punktowy za publikację w czasopismach naukowych punktowanych 

(IF), zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 45,309, a zgodnie z wykazem MNiSW 1029. 

Publikacje wchodzące w skład cyklu publikacji powiązanych monotematycznie wynosi 185, a 

ich Impact Factor wynosi 13,471.  

Według dr hab. inż. Sławomira Pietrzyka potwierdzeniem wiedzy naukowej 

Habilitantki jest powierzenie jej recenzji 42 publikacji naukowych przez redakcje 

prestiżowych czasopism naukowych m.in. Food Hydrocolloids, Starch, LWT-Food Science 

and Technology, Carbohydrate Polymers czy International Journal of Food Properties. 

Recenzent przypomniał również, że dr inż. Magdalena Krystyjan w latach 2012-2015 była 

członkiem grupy eksperckiej w zakresie oceny projektów i rozpatrywania protestów w 

ramach działania 4.5 Programu Operacyjna Gospodarka.  

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk podkreślił że dorobek naukowy dr inż. Magdaleny 

Krystyjan dotyczy głównie skrobi i hydrokoloidów. Badania związane z tymi zagadnieniami 

obejmują przede wszystkim pomiar właściwości fizycznych i chemicznych skrobi naturalnych 

i modyfikowanych, pomiar właściwości reologicznych hydrokoloidów oraz badania na temat 

ich wzajemnych interakcji. Habilitantka uzyskaną wiedzę na temat skrobi (naturalnych i 

modyfikowanych) i hydrokoloidów starała się wykorzystać technologicznie np. przy 

wytwarzaniu majonezów o obniżonej wartości energetycznej lub dodając hydrokoloidy do 

syropów kakaowych i karmelowych w celu polepszenia ich właściwości sensorycznych. 

Dosyć ciekawym osiągnięciem według Recenzenta było wytworzenie mieszaniny skrobi 

ziemniaczanej i gumy ksantanowej o właściwościach reologicznych zbliżonych do skrobi 

utlenionej chloranem(I) sodu (E1404). Szczególne miejsce w badaniach dr inż. Magadelny 

Krystyjan stanowią substancje słodzące stosowane w żywności jako zamienniki sacharozy. 
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Ten zakres badań Habilitantka rozpoczęła jeszcze na studiach (podczas realizacji pracy 

magisterskiej) i kontynuuje do chwili obecnej. Jej zainteresowania naukowe są szerokie, 

związane są nie tylko z przemysłem spożywczym, ale brała również udział w badaniach 

prowadzonych nad zastosowaniem nanokompozytów do wytwarzania folii (na bazie kwasu 

hialuronowego z dodatkiem grafenu i jonów srebra) oraz w badaniach na temat wpływu pola 

magnetycznego i światła spolaryzowanego na właściwości kremów kosmetycznych. 

Tak szeroki zakres tematyczny badań prowadzony przez dr inż. Magdalenę Krystyjan 

związany jest z jej udziałem jako wykonawcy w 3 projektach badawczych finansowanych 

przez MNiSW oraz w jednym międzynarodowym projekcie finansowanym z funduszy 

europejskich. Ponadto Habilitantka była kierownikiem pięciu projektów badawczych w 

ramach dotacji celowej na prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych służących 

rozwojowi młodych naukowców. Habilitantka deklaruje również, że jest kierownikiem 

projektu badawczego złożonego do Narodowego Centrum Nauki na konkurs Opus 14.  

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk przypomniał że za działalność naukową dr inż. 

Magdalena Krystyjan była pięciokrotnie wyróżniona nagrodą JM Rektora Uniwersytetu 

Rolniczego w Krakowie. Ponadto była laureatką stypendium dla najlepszych doktorantów w 

2008 roku oraz otrzymała stypendium naukowe JM Rektora UR w Krakowie za szczególne 

osiągnięcia naukowe i wzorowe wypełnianie obowiązków studenta w roku akademickim 

2009/2010. W 2014 roku otrzymała wyróżnienie Rektora UR w Krakowie za osiągnięcie 

najlepszych wyników w ostatniej ocenie okresowej nauczycieli akademickich w grupie 

doktorów. 

Dr hab. inż. Sławomir Pietrzyk oceniając dorobek naukowy dr inż. Magdaleny 

Krystyjan stwierdził, że jest on znaczący i został istotnie powiększony w okresie po 

uzyskaniu stopnia doktora. Pozytywnie ocenił również działalność dydaktyczną, 

organizacyjną i współpracę naukową Kandydatki. Przedstawiony cykl 7 publikacji jest 

wartościowym opracowaniem naukowym i spełnia wymagania stawiane pracom do uzyskania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

 

Zdaniem Pani prof. dr hab. Anny Pęksa na podkreślenie zasługuje szeroki zakres 

badań prowadzonych przez Panią dr inż. Magdalenę Krystyjan, łączących badania naukowe 

mające na celu wyjaśnienie mechanizmów zmian zachodzących w skrobi podczas jej 

modyfikacji fizycznych w różnych warunkach oraz badania praktyczne obrazujące 

współdziałanie rozwiązań technologicznych i właściwości preparatów skrobi modyfikowanej 

w obecności hydrokoloidów nieskrobiowych, w produkcji takich wyrobów jak makaron 
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bezglutenowy, herbatniki z udziałem inuliny czy folia spożywcza na bazie skrobi z udziałem 

hydrokoloidu w postaci preparatu psyllium. Zakres badań znacznie poszerza zastosowanie 

skrobi różnego pochodzenia oraz badanie i analiza interakcji zmodyfikowanych pod 

względem strukturalnym skrobi z innymi węglowodanami, jakimi są hydrokoloidy 

nieskrobiowe polisacharydowe różnego pochodzenia botanicznego. Pani prof. dr hab. Anna 

Pęksa podkreśliła, że tak urozmaicony materiał badawczy umożliwił pełniejsze wyjaśnienie 

zmian zachodzących we właściwościach skrobi modyfikowanej, jak również znalazł swoje 

odzwierciedlenie we wpływie na cechy wyrobów spożywczych i niespożywczych 

zaproponowanych przez Habilitantkę.  

Różnorodny i bogaty dorobek naukowy Pani dr inż. Magdaleny Krystyjan, w wielu 

aspektach nowatorski, dotyczy badania właściwości skrobi, przemian którym podlega w 

różnych środowiskach reakcji, w obecności różnych substancji, w tym metali, substancji 

słodzących, innych węglowodanów, ale także interakcji z nieskrobiowymi hydrokoloidami i 

ich specyficznych właściwości, jak np. właściwości tiksotropowe. W dorobku Habilitantki na 

podkreślenie zasługuje również wykorzystanie posiadanej wiedzy zarówno w planowaniu i 

prowadzeniu badań naukowych jak i w zakresie różnorodnych, nowoczesnych technik 

analitycznych, a w badaniach praktycznych do otrzymania nowych produktów spożywczych 

oraz niespożywczych, o korzystniejszych właściwościach w porównaniu do wyrobów 

tradycyjnych.  

Pani prof. dr hab. Anna Pęksa przychyliła się do opinii Recenzentów pozytywnie 

oceniających zarówno osiągnięcie naukowe, dorobek naukowo-badawczy, jak i działalność 

dydaktyczną, organizacyjną oraz współpracę naukową Habilitantki i poparła wniosek 

Recenzentów o dopuszczenie Pani dr inż. Magdaleny Krystyjan do dalszych etapów 

postępowania habilitacyjnego.  

Pan Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka dodał, że Habilitantka odbyła pięć staży 

naukowych (w tym 4 zagraniczne): w Uniwersytecie w Oslo (w sumie 3 miesiące) oraz 

tygodniowe staże w ośrodkach naukowych w Tajlandii, Chinach i na Akademii im J. 

Długosza w Częstochowie, a w 2011 roku odbyła jednomiesięczny staż przemysłowy w 

Piekarni Królewskiej (Węgrzce Wielkie). 

Zdaniem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Surówki zainteresowania Habilitantki są 

bardzo zróżnicowane, ale w zdecydowanej większości związane są z badaniami skrobi i 

hydrokoloidów, są szerokie i obejmują wiele różnorodnych, nowoczesnych technik 

analitycznych, m.in. magnetyczny rezonans jądrowy, analizę rentgenograficzną oraz pomiary 

reologiczne. 



15 

 

Pan prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka wskazał że w obszarze zainteresowań 

Habilitantki znajduje się nie tylko przemysł spożywczy, też bierze ona udział w badaniach 

nad zastosowania nanokompozytów do wytwarzania folii (na bazie kwasu hialuronowego z 

dodatkiem grafenu i jonów srebra) oraz w badaniach na temat wpływu pola magnetycznego i 

światła spolaryzowanego na właściwości kremów kosmetycznych. 

Zdaniem prof. dr hab. inż. Krzysztofa Surówki tematyka przedstawiona jako 

jednorodny cykl publikacji aktualna i potrzebna we współczesnej technologii żywności. 

Szczególnie wobec niechęci konsumentów do chemicznie modyfikowanych skrobi. Więc 

badania nad fizycznymi modyfikacjami skrobi są istotne i celowe.  

Głównym celem naukowym pracy było wytworzenie skrobi modyfikowanych 

fizycznie, a następnie zbadanie wpływu wybranych hydrokoloidów na właściwości fizyczne, 

chemiczne oraz reologiczne uzyskanych preparatów. Praktycznym celem pracy było 

wykazanie wpływu tych preparatów (układów) na jakość wybranych produktów spożywczych 

i niespożywczych. W osiągnięciu tego celu posłużył zakres badań obejmujący trzy 

zagadnienia opisane przez dobrze sformułowane hipotezy badawcze i konsekwentna ich 

realizacja: 

1. modyfikacja fizyczna skrobi metodą kombinowaną (kleikowanie, mrożenie a następnie 

sublimacyjne suszenie) oraz poprzez ekstruzję, pozwoli na uzyskanie preparatów 

skrobiowych o zdecydowanie lepszej zdolności wiązania wody i rozpuszczalności, niż ich 

natywne odpowiedniki. Modyfikacje te wpłyną także na strukturę oraz właściwości 

reologiczne tych preparatów. 

2. dodatek nieskrobiowych hydrokoloidów polisacharydowych (NHP) wpłynie na 

właściwości skrobi natywnej, a kierunek tych zmian oraz ich intensywność będą zależeć m.in. 

od takich parametrów, jak: stężenie tych polisacharydów oraz ich pochodzenie botaniczne. 

3. zastosowanie skrobi modyfikowanych fizycznie oraz skrobi z udziałem NHP spowoduje 

poprawę cech jakościowych produktów spożywczych i niespożywczych zawierających w 

swoim składzie te preparaty. 

Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka stwierdził, że dorobek zawarty w osiągnięciu 

naukowym jest bogaty i cenny tak naukowo, jak i aplikacyjnie. Jest odpowiedzią na 

zainteresowanie naukowców, technologów i konsumentów półproduktami nie 

modyfikowanymi chemicznie. Tematyka badań jest zatem aktualna i potrzebna. Wyniki nie 

tylko stanowią cenne potwierdzenie oczekiwanych zależności, ale mają w dużym stopniu też 

charakter nowości naukowych. Prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka podkreślił umiejętne 

powiązanie zaawansowanych badań naukowych ze wskazaniami o dużym potencjale 
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aplikacyjnym w zakresie wpływu otrzymanych skrobi modyfikowanych na produkty 

żywnościowe i nieżywnościowe. 

 

Dr hab. inż. Jacek Słupski zwrócił uwagę że oprócz imponującego dorobku 

naukowego Habilitantka podejmuje działalność organizacyjną na rzecz wydziału. Dr inż. 

Magdalena Krystyjan była promotorem 12 prac inżynierskich (1 praca wyróżniona w 

konkursie im. F. Nowotnego)  i 11 prac magisterskich (1 praca otrzymała nagrodę III stopnia 

w konkursie im. F. Nowotnego). Habilitantka w latach 2013-2017 była opiekunem Koła 

Naukowego ”Sekcji Technologii Węglowodanów”. Studenci pod jej opieką zdobywali 

nagrody i wyróżnienia na sesji referatowej Studenckiego Koła Naukowego technologów 

Żywności UR w Krakowie. Ponadto Pani dr inż. Magdalena Krystyjan jest promotorem 

pomocniczym trzech prac doktorskich z czego dwie już zostały zakończone nadaniem 

stopnia. W ramach programu Erasmus prowadziła zajęcia w języku angielskim dla studentów 

II stopnia Uniwersytetu Rolniczego w Nitrze (Słowacja) oraz dla studentów I stopnia 

Uniwersytetu Rolniczego w Brnie (Czechy). Ponadto w ramach programu Erasmus+ 

nawiązała współpracę naukową z Uniwersytetem Technologii Żywności z Plovdiv (Bułgaria).  

Dr inż. Magdalena Krystyjan brała również udział w licznych szkoleniach i 

seminariach. Angażowała się w działalność organizacyjną na Wydziale Technologii 

Żywności Uniwersytetu Rolniczego poprzez pracę w: Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, 

Komisji ds. Gospodarki Materiałowej i Likwidacyjnej, Wydziałowej Komisji Wyborczej, 

Wydziałowej Komisji ds. Awansów i Zatrudnienia Pracowników Niesamodzielnych oraz 

członek Rady Wydziału na kadencję 2016-2020. Habilitantka była członkiem zespołu 

odpowiedzialnego za przeprowadzenie ćwiczeń terenowych dla studentów kierunku 

Technologia żywności UR w Krakowie. Jest członkiem Stowarzyszenia Naukowo-

Technicznego Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego oraz Stowarzyszenia 

Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”.  

Dr hab. inż. Jacek Słupski stwierdził, że dr inż. Magdalena Krystyjan jest 

doświadczonym pracownikiem dydaktycznym o dużej wiedzy i umiejętnościach 

organizacyjnych. Na podkreślenie zasługuje fakt prowadzenia i  pełnienia przez nią funkcji 

koordynatora dużej pod względem różnorodności ilości przedmiotów dla studentów 

Wydziału. 

W podsumowaniu dyskusji prof. dr hab. Zdzisław Targoński stwierdził, iż dorobek 

naukowo-badawczy, dydaktyczny i organizacyjny został oceniony pozytywnie przez 

recenzentów i członków Komisji zgodnie z art. 16 ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 




