ANDRZEJ

KOTECKI

urodził się 30 sierpnia 1952 r. w Wieleniu
nad Notecią. W 1977 r. ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Rolniczym Akademii
Rolniczej we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra inżyniera rolnictwa. Po studiach przez
dwa lata pracował bezpośrednio w produkcji,
początkowo jako stażysta, a po odbyciu stażu ‒ na stanowisku zootechnka.
Od 1979 r. pracuje na Wydziale Rolniczym macierzystej uczelni, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu akademickiego.
Stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii uzyskał w 1985 r. na podstawie rozprawy pt. „Uprawa wyki siewnej (Vicia
sativa L.) na nasiona w siewie czystym i współrzędnym”, a stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii w 1991
r. na podstawie dorobku naukowego i rozprawy „Wpływ składu gatunkowego oraz zróżnicowanego udziału komponentów na plon nasion peluszki
uprawianej w różnych warunkach glebowych”. Tytuł naukowy profesora
i stanowisko profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1995 r., a w 1999r.
‒ stanowisko profesora zwyczajnego. Profesor odbył staże naukowe:
w Akademii Rolniczej im. Timiriazewa w Moskwie, na Uniwersytecie
w Nowym Sadzie, w Akademii Rolniczej w Kownie, na Reńskim
Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma w Bonn, Uniwersytecie Justusa Liebiga
w Gießen i Uniwersytecie Georga-Augusta w Getyndze. Na macierzystej
uczelni pełnił liczne funkcje kierownicze i organizacyjne, m.in.: dziekana
Wydziału Rolniczego (1996–2002), prorektora ds. nauki (2002–2005),
redaktora merytorycznego „Zeszytów Naukowych Akademii Rolniczej
we Wrocławiu. Rolnictwo” (1993–2002), a od 2005 r. jest redaktorem
naczelnym Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
W latach 2001–2017 był kierownikiem Katedry Szczegółowej Uprawy
Roślin, a od 2018 r. jest dyrektorem Instytutu Agroekologii i Produkcji Roślinnej. Profesor był członkiem Komitetu Uprawy Roślin PAN
(1996–2016), przewodniczącym Sekcji Szczegółowej Uprawy Roślin Komitetu Uprawy Roślin PAN (1999–2006), zastępcą przewodniczącego
Komitetu Uprawy Roślin PAN (2007–2010) i członkiem Komitetu Nauk
Agronomicznych PAN (2016–2020). Był również wiceprzewodniczącym
Polskiego Towarzystwa Łubinowego (1999–2002), a obecnie (od 2014 r.)
jest jego prezesem. Od 2005 r. jest członkiem Komisji ds. Rejestracji
Odmian Roślin Pastewnych COBORU. W latach 2013–2020
był członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, a od 2019 r.
jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej, gdzie pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Zespołu IV Nauk Rolniczych.
Dorobek naukowy prof. dr. hab. inż. Andrzeja Koteckiego obejmuje
autorstwo i współautorstwo 224 oryginalnych prac twórczych, 21 monografii, 7 podręczników akademickich i 1 skryptu. Tematyka badawcza
Nominata koncentruje się wokół zagadnień istotnych z poznawczego
i utylitarnego punktu widzenia i obejmuje następujące obszary: 1)
agrotechnika roślin bobowatych grubonasiennych (łubin biały, wąskolistny, żółty i andyjski, groch siewny, wyka siewna, soja oraz bobik)
z uwzględnieniem następczego działania na plonowanie pszenicy i rze-

paku ozimego; 2) współrzędna uprawa wyki siewnej, grochu siewnego,
peluszki, łubinu żółtego i wąskolistnego oraz bobiku ze zbożami jarymi;
3) doskonalenie technologii uprawy roślin oleistych (rzepak jary i ozimy oraz
gorczyca biała); 4) agrotechnika miskanta olbrzymiego i spartiny preriowej,
w tym rozmnażanie miskanta olbrzymiego z sadzonek pędowych, 5) uprawa
modyfikowanego genetycznie lnu na cele biomedyczne – opatrunkowe.
Głównym obszarem zainteresowań badawczych Profesora były elementy
doskonalenia technologii uprawy roślin grubonasiennych bobowatych,
zaś w zakresie roślin oleistych jego badania skupiają się głównie na rzepaku
ozimym. Na szczególne podkreślenie zasługuje jego aktywność w integracji
środowiska naukowego w Polsce wokół idei przygotowania podręczników
akademickich dla studentów, doradców rolniczych i wszystkich zainteresowanych uprawą roślin. Należy tu wymienić 3-tomowe dzieło „Uprawa
roślin” (2020) opracowane przez 44 naukowców i 2-tomową „Szczegółową
uprawę roślin” (1999 i 2002) autorstwa 20 naukowców polskich uczelni
rolniczych. Należy podkreślić duże zaangażowanie prof. Andrzeja Koteckiego w kształcenie kadr i ich rozwój. Był promotorem 20 doktoratów
i opiekunem naukowym 6 przewodów habilitacyjnych. Można z całą
stanowczością powiedzieć, że stworzył własną szkołę naukową –
jego wychowankowie sięgnęli po tytuły profesorów, a wielu z nich pełni
ważne funkcje kierownicze w dużych gospodarstwach rolnych i administracji. Występował również jako recenzent w 42 przewodach doktorskich
oraz wykonał 25 ocen dorobku naukowego i rozpraw habilitacyjnych.
Był także autorem 19 recenzji dorobku naukowego, dydaktycznego
i organizacyjnego na tytuł profesora. Oceniał dorobek naukowy, dydaktyczny
i organizacyjny na stanowisko profesora uczelnianego 4 osób,
na stanowisko profesora zwyczajnego 3 osób, nadania tytułu dr h.c. 4 osób.
Występował też jako recenzent wydawniczy 8 rozpraw habilitacyjnych,
superrecenzent 13 ocen dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego na tytuł profesora, był referentem 7 postępowań z ramienia Rady
Doskonałości Naukowej, przewodniczył 70 komisjom habilitacyjnym,
w tym kilku na naszej Uczelni. Ponadto recenzował 154 prace naukowe
i 9 podręczników, skryptów i monografii, a także 73 granty, w tym
pozyskane przez pracowników naszej Uczelni. O licznych związkach
prof. Andrzeja Koteckiego z Wydziałem Rolniczo-Ekonomicznym
Uniwersytetu Rolniczego świadczy fakt, że był on recenzentem w przewodzie doktorskim, habilitacyjnym, w staraniach o tytuł profesora
lub przewodniczącym komisji habilitacyjnej 14 doktorantów i pracowników UR. Ponadto wieloletnia współpraca naukowa z pracownikami
Katedry Szczegółowej Uprawy Roślin, Instytutu Produkcji Roślinnej,
a obecnie Katedry Agroekologii Produkcji Roślinnej zaowocowała licznymi wspólnymi przedsięwzięciami. Pracownicy Katedry byli autorami
wielu rozdziałów w podręcznikach redagowanych przez Profesora. Pod jego
kierownictwem prowadzony był wspólny projekt naukowy z zakresu
uprawy roślin strączkowych (soi i grochu), co zaowocowało licznymi
publikacjami naukowymi. Wspólna praca nad dużym projektem
z zakresu uprawy soi w Polsce dodatkowo umocniła te więzi. Jako członek
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Naukowych i Rady Doskonałości
Naukowej oraz jako Profesor i Przyjaciel naszego Uniwersytetu służył radą
władzom Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i jego pracownikom.

