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RECENZJA

osiągnięć dr . inŻ. Marka Kołodziej c zyka adiunkta w Instytucie Produkcj i Roślinnej

Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątajaw Krakowie

ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

Recenzj a wykonana na zlecenie D zi ekana W y działu Ro lniczo -Ekonomi cznego

UR w Krakowie prof. dr hab. Andrzeja Lepiarczyka z dnia 06.04.2016 r.

I. Najważniejsze fakty z życiorysu zawodowego, w tym przebieg pracy zawodowej.

Pan dr inz. Marek Kołodziejczykurodził się 9listopada 1971 roku w Andrychowie.

Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Radoczy rozpoczął' studia vłyŻsze na kierunku

rolnictwo na Wydziale Rolniczym (obecnie Rolniczo-Ekonomicznym) Akademii Rolniczej w

Krakowie (obecnie Uniwersytet Rolniczy). T1tuł zawodowy magistra inŻyniera rolnictwa

uzyskał w roku 1996 na podstawie placy magisterskiej p.t. ,,Zawartość Cu, Zn i Mn w

glebach i burakach ćwikłowych województwa krakowskiego objętych kontrolą

monitoringu ekologicznego", przygotowanej pod kierunkiem naukowym prof. dr hab.

Czesławy Jasiewicz.

Stopień naukowy doktora nauk rolniczychw dyscyplinie agronomia nadała mu Rada

Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego ówczesnej Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w

Krakowię w dniu 3 marca 2004 roku, na podstawie rozprawy doktorskiej p.t.: 
',Wpływ

zróżnicowanego nawożenia na plonowanie i wybrane parametry jakości bulw

ziemniaka''' której promotorem był prof. dr hab. Aleksander Szmigiel, a recenzentami prof.

dr hab. Elzbieta Boligłowa i prof. dr hab. Barbara Sawicka.



Dr inż. M. Kołodziejczyk, bezpośrednio po ukończęniu studiow w 1996 r., został

zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Szczegołowej

Uprawy Roślin Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, ówczesnej Akademii Rolniczej im.

Hugona Kołłątaja w Krakowie, na którym pracował do roku 2005. Po uzyskaniu stopnia

doktora został awansowany na stanowisko adiunkta naukowo-dydaktycznęgo w tej samej

Katedrze (obecnie Zakład Szczegółowej Uprawy Roślin, Instytut Produkcji Roślinnej),

Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego, ówczesnej Akademii Rolniczej tm. Hugona Kołłątaja w

Krakowie.

W latach 2008_2015 pracował jako starszy wykładowca W Instytucie Rolnictwa

(obecnie Instytut Gospodarki Rolnej i Leśnej) Państwowej Wyzszej Szkoły Zawodowej im. J.

Grodka w Sanoku.

Wraz z małŻonką prowadzi gospodarstwo zajmujące się produkcją rolniczą i

ogrodniczą.

II. Ocena osiągnięcia naukowego'które jest opisane w art. ]6, ust.2 pkt 1 Ustawy z dnia 14

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki.

Jako osiągnięcie naukowe podlegające ocenia w postępowaniu o nadanie stopnia

naukowego doktora habilitowanego dr inz. M. Kołodziejczyk przedstawił jednotematyczny

cykl publikacji pt.: 
',ocena 

efektywności nawożenia azotowego oraz stosowania

preparatów mikrobiologicznych w uprawie ziemniaka i pszenicy jarej''. Cykl ten to 6

prac naukowych opublikowanych w latach 2OI2-20I5, z ktorych cztery lkazały się w

czasopismach zamieszczonych na liście A MNiSW, a dwie na liście B. Sumaryczny Impact

Factor prac opublikowanych w czasopismach z listy A wynosi 3,967, a Suma punktów, wg

ujednoliconego wykazu czasopism punktowanych MNiSW, zgodnie z rokiem publikacji

równa się 110. Łączna suma punktów za 6 publikacji naukowych wchodzących w skład

osiągnięcia naukowego wynosi 123. ogólna punktacja jest więc dośó wysoka, podobnie jak

współczynnik IF, a obie wartości opisujące najwazniejsze dane bibliometryczne oceniam

pozytywnie. Powyzsze pface zostały opublikowane w czasopismach zagranicznych w języku

angielskim i w czasopismach krajowych: Plant Soil Environ. (2), Turk. J. Agric. For. (i)' J.

Agr. Sci. Tech. (1), Fragm. Agron. (1) i J. Cent. Eur. Agr. (1).

Dwie prace są współautorskie, a Habilitant jako pierwszy autor wniósł decydujący

wkład w ich powstanie (80%), będąc autorem koncepcji badań i mając wiodący udział w



wykonywaniu części eksperymentalnej, opracowaniu wyników i przygotowaniu

manuskryptów do publikacji, co potwierdzają oświadczenia współautorów. W czterech

publikacjach Kandydat jest jedynym autorem.

PrzedłoŻona seria prac jest spójna merytorycznie i odzwierciedla wyniki badań zgodne z

Zaproponowanym tytułem osiągnięcia naukowego.

Celem badań wchodzących w skład przedstawianego osiągnięcia naukowego było

określenie wpływu nawozenia azotowego i dodatku mikrobiologicznych preparatów

poprawiających właściwości gleby na plonowanie oraz kształtowanie się wskaŹników

efektywności nawozenia w uprawie pszenicy jarej i ziemniaka jadalnego. W badaniach

przeprowadzono ocenę wpływu czynników doświadczenia (nawozenie azotowę w roŻnych

dawkach i dodatek preparatów mikrobiologicznych) na zawartośc azotu mineralnego w glebie

po zbiorze uprawianych roślin oraz wielkoŚć strat N-No: w okresie jesienno-zimowym.

Badania prowadzono w oparciu o dwa 3-lętnie doświadczenia polowe, zał'oŻone w Stacji

Doświadczalnej Uniwersytetu Rolniczego w Prusach. Metodyka prowadzenia doświadczeń,

jak i przeprowadzonych pomiarów i analiz chemicznych oraz statystycznych jest poprawna.

W doŚwiadczeniu z pszenicą jarą azot stosowano w 4 dawkach' plus obiękt kontrolny

bęz nawoŻenia azotem (0' 40, 80, 12O i 160 kg N ha-l). W badaniach uwzgledniono

następujące preparaty mikrobiologlczne: Proplantan AM, Efektywne Mikroorganizmy (EM) i

U Ży żntacz Glebowy UGmax.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, ze:

o plon ziarna pszenicy jarej oraz obsada kłosów zwiększały się wraz ze zwiekszającą się

dawką nawozenia azotowego, natomiast przyrost liczby ziaręn w kłosie oIaZ masy

1000 ziaren występował tylko do poziomu nawozenia 80 kg N " ha-l. Największy

udział w przyroście plonu ziama miała obsada kłosów' mniejszy - liczba ziaręn w

kłosie, najmniejszy masa 1000 ziaren,

o preparaty mikrobiolo gtczne w niewielkim stopniu oddziaływały na plonowanie

pszenicy jarej. Przyrost plonu stwierdzono w obiektach, w których aplikowano

preparaty Proplantan AM oraz Efektywne Mikroorganizmy (EM), głównie jako efekt

większej obsady kłosów,

. aplikacja preparatow mikrobiologicznych w uprawie pszenicy ptzyczyniła się do

zwiększenia efektywności wykorzystania azotu (NIIE), nie decydowała o

efektywności fizjologicznej (NPE), a ich wpływ na efektywnośó rolniczą (NAE) nie

był jednoznaczny. Badania wykazały ponadto zmniejszenie wykorzystania azotu z



nawozów (NRF) po Zastosowaniu preparatów Proplantan AM oraz Efektywne

Mikroorganizmy (EM).

W eksperymencie z ziemniakiem jadalnym azot zastosowano w trzech dawkach, plus

obiekt kontrolny bez nawoŻenia azotem (0' 60, 12O i 180 kg N hu_') otaz preparaty

mikrobiologiczne takie jak: BactoFil B 10, Efektywne Mikroorganizmy (EM) iUŻyźnlacz

Glebowy UGmax.

Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, ze:

. zwiększająca się dawka azotu stosowanego w uprawie ziemniaka powodowała istotny

przyrost plonu bulw, średniej masy bulwy otaz udziału frakcji bulw handlowych i

duzych. Zwiększenie liczby łodyg głównych na 7 m2 pod wpływem zwiększających

się dawek azotu występowało do dawki 12O kg N hu_', natomiast liczby bulw

przypad,ających na 1 łodygę tylko do 60 kg N'ha_l,

o przyrost plonu bulw ziemniaka pod wpływem intensyfikacji nawozenia azotowego był

efektem głównie zwiększenia średniej masy bulwy,

o preparaty mikrobiolo giczne wywierały nieistotny lub niekorzystny wpływ na

plonowanie ziemniaka oraz kształtowanie się wskaŹników efektywności nawozenia

azotowego szczegolnie na obiektach z duŻymi dawkami tego składnika. Pozytywny

efekt ich aplikacji stwierdzono tylko na obiektach nienawozonych azotem.

Badania zawańoŚci Nmin W glebie i strat N-No: vłykazały, że:

. zwiększające się dawki azotu powodowały systematyczne zwiększanie się zawar1ości

Nmin W glebie po zbtorze roślin. Nawozenie azotowe pszenicy stosowane w iloŚci do

i60 kg N ha-r, a ziemniaka jadalnego do 180 kg N ha-l w warunkach uprawy na

glebie cięzkiej nie powodowało przekroczenia bezpiecznej dla środowiska zawartości

N-No: w glebie po zbiorze roślin,

o preparaty Proplantan AM i Efektywne Mikroorganizmy (EM) powodowały

zmniejszenie iloŚci N'in oznaczonego po zbiorze pszenicy, natomiast aplikacja

preparatów mikrobiolo gicznych w uprawie ziemniaka wpływała na zwiększenie

zawartości Nmin W glebie po zbiorze roślin oraz wielkości strat N-No: w okresie

jesienno-zimowym.

osiągnięcie naukowe zaprezentowane pruez dt. inŻ' M. Kołodzie1czyka znacznie

poszerza wiedzę z zakręsu nawozenia azotem pszenicy jarej i ziemniaka jadalnego oraz

mozliwości wykorzystania w tych uprawach preparatow mikrobiologicznych. Autor poza

określeniem wielkości plonu uprawianych gatunków roślin oraz lch struktury dokonał



obliczeń warlości wskazników efektywności nawoŻenia t.j.: efektywnośc wykorzystania

azotu - NUE (N use e1aciency), efektywność rolnicza azotu - NAE (N agronomic

efficiency), efektywność fizjologiczna azotu - NPE (N physiological etaciency) oraz stopień

wykorzystania azotu Z nawozu _ NRF (N apparent lecovery fraction). Bardzo cenne są

rcwnieŻ wyniki dotyczące zawartości Nmin W glebie po zbiorze pszenicy jarej i ziemntaka

jadalnego. oznaczono za:wartość N*No: i N-NH4 w trzech warstwach profilu glebowego.

Badania te są wazne z ekonomicznęgo i ekologicznego punktu widzenia.

Przedstawiony do oceny cykl publikacji stanowi spojne opracowanie, wskazujące na

to, Że Habilitant potrafi stawiać trafne hipotezy badawcze, poprawnie je weryfikować oraz

wyciągać właściwę wnioski, umozliwiające planowanie i realizacje kolejnych zadan

badawczych. Podjęcie tej tematykiprzez Habilitanta uwaŻamza jak najbardziej celowe.

Przedstawiony cykl prac oceniam pozyĘwnie i uważam, że spełnia kryteria

stawiane wymaganiom związanym z uznaniem uzyskanych wyników za osiągnięcie

naukowe. Wyniki zawarte w osiągnięciu naukowym Pana dr. Marka Kołodziejczyka są

waftościowe zarówno z punktu widzenia poznawczego, jak i aplikacyjnego. Wnoszą nowe'

istotne elementy poznawczę do szeroko rozumianej agronomii, z:wŁaszcza w zakresie

interakcji nawozenia azotowego i stosowania preparatów mikrobiologicznych w uprawie

waznych gatunkow roślin (pszenica, ziemniak) oraz tch oddziaływania na środowisko

glebowe i mozliwość migracji zwtązkow azotu'

III. Ocena istotnej aktywnoŚci naukowej, o której jest mowaw art' ]6, ust. 1. Ustcrwy z dnia ]4
marca 2003 r. o stopniach naukowych i tylule naukowym oraz o stopniach i tytule w ząkresie sztuki oraz
jest opisana w Rozporzqdzeniu Ministrą Nąuki i Szkolnictwa Wyższego z dnia ] wrześnią 201 1 r. w sprawie
kryteriów oceny osiqgnięc osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia doktorą habilitowanego.

Tematyka badawcza realizowana ptzez dr. M. Kołodziejczyka od początku pracy

naukowej związana jest z doskonaleniem technologii uprawy roślin okopowych' w tym

ziemniaka jadalnego oraz zbóŻ, zwŁaszcza pszenicy.

W badaniach dotyczących określenia wpływu intensywności technologii uprawy na

plonowanie, skład chemiczny i jakośó ziarna oraz zdrowotność roślin pszenicy jarej ocenie

poddano 23 odmiany tego gatunku. Habilitant wykazał, Że pszentca korzystnie reagowała na

zwiększone nawozenie azotowę oraz ochronę fungicydową i aplikację retardanta. Przyrost

plonu ziarna pszenicy był efektem zwiększonej obsady kłosów oraz Iiczby ztaręn w kłosie.

Intensywność technologii uprawy istotnie oddziaływała na Zawar1ość białka w ziarnie, nie

róznicowała jednak celnoŚci i wyrównania oruz gęstości ziatna w stanie usypowym. Badania

Kandydata dowiodły, ze wpływ nawozenia azotowego oraz ochrony fungicydowej na



kształtowanie się masy 1000 zlaren był modyfikowany właściwościami odmianowymi oraz

warunkami pogodowymi. Stwierdzono korzystny wpływ intensyfikacji produkcji na wielkoŚć

plonu ziarna, zaurartośc i plon białka oraz kształtowanie się wskaŹnika LAI w uprawie

pszenicy ozimej. W badaniach polowych wykazano istotny przyrost plonu ziarna pszenicy

jarej orazzawartości w niej białka pod wpływem zwiększających się dawek azotu. Uzyskane

rezultaty badań dotyczące doskonalenia technologii uprawy pszenicy jarej i ozimej wskazują,

Że ze względu na indywidualną reakcję odmian oraz ztóŻnicowane warunki pogodowe

panujące w okresie wegetacji, intensyfikacja produkcji ziama pszenicy w warunkach

glebowych kompleksu pszennego bardo dobrego nie za'wszę jest uzasadniona. Kalkulacja

kosztów v,rykazała większą wartośó wskaŹników opłacalności produkcji ziarna pszenicy

chlebowej i jakościowej uprawianej wg technologii średnio intensywnej niz pszenicy

paszowej uprawianej w technologii intensywnej'

Badania z zakresu doskonalenia technologii uprawy ziemniaka dotyczyły przede

wszystkim doboru odmian' zroŻnicowanego nawozenia mineralnego, naturalnego i

organicznego, biologicznej i chemicznej ochrony przed stonką ziemntaczaną (Leptinotarsa

decemlineata Say) oraz zarazą ziemniaka (Phytophthora infestans), a takŻę

konwencjonalnych i niekonwencjonalnych sposobów regulacji zachwaszczenia.

Autor wykazaŁ, ze największy plon ogólny, Iiczbę zawiązanych bulw, ich średnią masę,

a takŻe udział bulw handlowych i duzych w plonie uzyskuje się w efekcie nawozenia

mineralnego. Korzystne oddziaływanie testowanych nawozów naturalnych przejawiało się

istotną poprawą warlości ocenianych cech ilościowych ziemniaka w odniesieniu do obiektu

kontro|nego' Wykazano wysoki stopień wykorzystanta azotu oraz efektywność nawozenia

nawozami naturalnymt wyraŻoną przyrostem plonu bulw na 1 kg azotu Zastosowanego w

nawozie (efektywnośó agronomiczna), jak równiez pobranego przez rośliny (efektywność

fizjologiczna). odmiany ziemniaka charakteryzowały się zroŻnicowaną zdolnością

pobierania, wykorzystanra oraz przetwarzania pobranego azotu na plon uz}tkowy. W

badaniach stwierdzono takze istotny wpływ czynnika nawozowego i odmianowego'

warunków glebowych oraz pogodowych na gromadzenie suchej masy, skrobi, białka ogółem,

azotanów(V) i makroelementów w bulwach, skłonnośó do ciemnientamląŻszl oraz wskaŹnik

mechanicznych uszkodzeń bulw. W waruŃach uprawy ziemniaka na glebie lekkiej istotny

wpływ na wielkośó plonu miały gęstośó sadzęnia oraz apllkacja Ty'tanitu. Z kolei wielkość

plonu bulw ziemniaka uprawianego na glebie cięzkiej za|ęŻała od wszystkich czynników

doŚwiadczenia. Wcześniejszy termin sadzenia przyczynił się do zwiększenia zawartości

skrobi w bulwach, natomiast aplikacja Tytanitu powodowała większe gromadzenie białka. W



doświadczeniach z ziemniakiem Kandydat oceniał skuteczności biopreparatów: Spuzit 04 EC,

Neem oIaZ zawLęsiny zarodników owadobójczych grzybow Beauveria bassiana t Isaria

.fumosorosea natle ochrony chemicznej insektycydami Actara 25 WG, Regent 200 SC, Karate

Zeon 050 CS oraz zaplary Prestige 290 FS. Biopreparaty stosowanę do zwalczania stonki

ziemniaczanej wykazywały mniejszą skuteczność plonochronną niż preparaty chemiczne, ale

przyrost plonu w odniesieniu do obiektu kontrolnego był istotny' Sposób ochrony roślin

ziemniaka przed stonką istotnie wpływał na skład chemiczny bulw.

Dalsze badania Habilitanta dotyczyły oceny zach:waszczenia oraz plonowania

ziemniaka, w uprawie ktorego stosowano v'yłącznie mechaniczne, mechaniczno-chemiczne

oraz mechantczne zabiegi odchwaszczające połączone z wysiewem Żyvłych ściółek z

gorczycy białej' wyki siewnej, koniczyny perskiej i facelii błękitnej. Stwierdzono, Że kaŻdy

sposób regulacji zachwaszczenta istotnie zmniejszał biomasę chwastów. Największą

efektywnością w tym zakresię odznaczały się zabiegi mechaniczno_chemicznę) a najmniejszą

zabiegi wyłącznie mechaniczne, Żywe ściołki hamowały rozwój roślinności segetalnej, ale

plony bulw w tych obiektach były istotnie mniejsze niŻna obiektach, w których stosowano

v'ryŁąc znte zabie gi me chani c znę .

W badaniach realizowanych w ramach PDo oceniano przydatnośó kilkunastu odmian

ziemniaka jadalnego i skrobiowego do uprawy na teręnie woj. małopolskiego. Na podstawie

wynikow tych badań określano corocznie Listę odmianZalecanych do uprawy.

Zainteresowania naukowe Kandydata dotyczyły takŻe buraka cukrowego oraz roślin

bobowatych i oleistych. W badaniach oceniano wpływ konwencjonalnej i ekologicznej

metody ochrony roślin oraz odmiany bobiku na plonowanie, kształtowanie się wskaŹników

wegetacyjnych roślin, a takŻe charakterystykę systemu korzeniowego w wierzchniej warstwie

gleby. Istotny przyrost plonu nasion bobiku w obiektach chronionych w odniesieniu do

kontroli był efektem większej liczby strąków na roślinie oraz masy 1000 nasion' a W

przypadku ochrony chemicznej równiez większej Iiczny nasion w strąku. Stwierdzono, ze

sposób ochrony jak i czynnik odmianowy nie miały łvpływu na parametry charakteryzujące

system korzeniowy roślin bobiku: gęstośó długości korzeni - RLD (root lenght density)'

specyficzną długośó korzeni - SRL (specific root length), suchą masę korzeni - RDM (root

dry matter) i średnią średnicę korzeni - MD (mean root diameter). Konwencjonalna ochrona

przed szkodnikami i chorobami grzybowymi pozwoliła roślinom bobiku na uzyskanie

większej powierzchni liŚci (LAI) niżw obiekcie kontrolnym oraz chronionym biopreparatami.



Dorobek naukowy fu. inŻ. M. Kołodztejczykajest obszerny i wystarcza1ący do uzyskania

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych. Warsztat badawczy oraz poziom

publikacji naukowych upowazniają do stwierdzenia, ze jest on pracownikiem naukowym

dobrze przygotowanym do samodzielnej pracy badawczej.

III.1. Autarstwo lub współautorstwo pubtikacji naukowych w czasopismąch znajdujqcych się w bazie

Journal Citation Report (JCR).

Dr inż. M. Kołodztejczyk umiejętnie potrafi łączyc wysoki poziom swoich badań

naukowych z jednoczesną ich publikacją w znanych, ang|ojęzycznych czasopismach

krajowych t zagranicznych. Habilitant jest autorem jednej i wspołautorem jednej publikacji

naukowej zamięsczonej w czasopismach z listy A MNiSW (poza czterema, które stanowią,

obok dwoch z listy B, jednotematyczny cykl będący osiągnięciem naukowym Habilitanta).

Sumaryczny IF tych 2 publikacji wynosi 3,959, aliczbapunktów - 75. Prace te publikował w

Europ. J. Agron. i Sci. Hort. W współautorskiej pfacy jest czwaftym autorem.

III.2. Autorstwo lub współautorstwo monografii, pubtikacji naukowych w czasopismach

międzynarodowych lub krajoiych innych niż znajdujqce się w bązach lub na liście, o których mowa w $3

Rozporzqdzenia, dla danego obszaru wiedzy.

Habilitant opublikowaŁ 49 prac naukowych w czasopismach, które nie posiadają

współczynnika wpływu (lista B MNiSW), Z czego 45 - po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora. Prace te publikowane zostały m.in' w takich czasopismach jak: Zesz. Prob. Post.

Nauk Roln., Rośliny oleiste' Biul. IHAR, Annales UMCS, Pam. Puł., Fragm. Agron., Acta

Sci. pol. Agricultura, Ecol. Chem. Engin. A. i inne. W powyzszych publikacjach Habilitant

jest jedynym autorem w 6 opracowaniach (IŻ%), pierwszym autorem w 15 pracach (3l%),

drugim autorem w 9 publikacjach (18%) oraz trzecim i dalszym w 19 pracach naukowych

(39%). Biorąc pod uwagę współczesne wymagania badawczę, w ktorych tylko zespoły

dochodzą do liczących Się osiągnięć naukowych, to proporcje między badaniami

indywidua1nymi, a zespołowymi są prawidłowe i świadczą o tym, że Habilitant potrafi

współpracowaó w zespołach interdyscyplinarnych (o czym świadczą nazwiska współautorów

prac naukov\rych Kandydata), jak i sam podejmowac t rozwtązywac określone zadanta

badawcze.

Suma punktów za publikacje zamieszczone na liŚcie B I\{NiSW, zgodnie z rokiem

wydania, wynosi 284, zapublikacje, które ukazały się po uzyskaniu stopnia doktora - 258.



Kandydat jest tez autorem lub współautorem 12 prac naukowych recenzowanych,

które ukazały się w czasopismach nie zamieszczonych na liście czasopism punktowanych

MNiSW w roku ich wydania.

Prace naukowe dr. tnŻ. M. Kołodziejczyka są efektem wielu |at dobrzę zaplanowanych

i konsekwentnie realizowanych prac badawczych, a dotyczą szeroko pojętej uprawy roślin, ze

szczegóinym zwróceniem uwagi na modyfikacje technologii uprawy zbóŻ i roślin

okopowych' uwzględniającej efekty produkcyjne, ekonomiczne i troskę o jakośó Środowiska.

Nalezy zaznaczyć, że wszystkie prace naukowę dr' inŻ' M. Kołodziejczyka zostaŁy

przygotowane w oparciu o wyniki uzyskane przede wszystkim w wieloletnich

doświadczeniach polowych i badaniach laboratoryjnych.

III.3, Autorstwo lub współautorstwo oprącowań zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac
badcłwczych i ekspertyz

Brak

III.4. Sumąryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR),
zgodnie z rokiem opublikowania.

Sumaryczny impact factor publikacji naukowych, których autorem i współautorem

jest Habilitant wynosi 7,926, ałącznaliczba punktow za publikacj e zIF _ 198, po wyłączeniu

prac stanowiących osiągniecie naukowe wartości te wynoszą odpowiednio 3'959 i 75.

III5. Indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS).

Liczba cy.towań publikacji według bazy Web of Science (WoS): suma cytowań 6,

suma cytowańbez autoc1towań 5,liczbaartykułów cy.tujących 6,liczba artykułów cytujących

bez autocytowań 5 średnia cytowań na pozycję 0,75' Indeks Hirscha według bazy Web of

Science (WoS):2.

III.6. Kierowania międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział w tąkich
projektach.

Habilitant uczestniczył w latach 2010-2014 w 2 projektach badawczych, w których był

wykonawcą:

1' ,,Zastosowanie biomasy do wytwalzania polimerowych materiałów przyjaznych

środowisku''' POIG 0 1 .0 1'02- 1 0 -123 l 09, wykonawca w latach 2010-201, 4.

2. ,,Wpływ nawozenia azotem i siarką na plonowanie oraz kształtowanie się wskaŹnikow

wegetacyjnych łanu wybranych odmian rzepaku ozimego w aspekcie doradztwa



nawozowego i prognozowania plonu", N310 169139, wykonawca w latach

2013.

20r0-

III.7. Międzynarodowe lub lłajowe nagrody za dziąłąlnośc naukowq.

Kandydat otrzymał w roku 2015 Nagrodę III' przyznaną przez JM Rektora

Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Za wybitne osiągnięcia naukowe.

III.8. Wysłaszanie referatów na mięclrymarodowych lub krajowych konferencjach tematycznych.

Habilitant wygłosił Ż referaty na konferencjach naukowych:

1. Szmigiel A. Kołodziejczyk M. Ziemniak jadalny w badaniach

Uprawy Roślin. Konf. Nauk. ,,Ziemniak w badaniach naukowych i

5 listopada 2008.

2. Kołodziejczyk M., Szmigiel A. Wpływ intensywności technologii

wybranych odmian pszenicy jarej. V Konf. Nauk. PTA ,,Aktualne

upr awy r o ślin r olni c zy ch", Bydgosz cz, 19 -2I .09 .2013 r.

Katedry Szczegółowej

w praktyce". Kraków"

uprawy na plonowanie

kierunki w technologii

Poza tym aktywnie uczestniczył w 28 konferencjach naukowych krajowych i

międzynarodowych, na których prezentował wyniki badań w postaci posterów lub były one

referowane plzez współautorów prac naukowych.

Podsumowując ocenę aktywnoŚci naukowej dr. inŻ. Marka Kołodziejczyka

stwierdzam , Że w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych znacznie powiększył

on swój dorobek naukowy, ktory jest obszerny, ciekawy i wartościowy. Problematyka

badawcza ZwLąZafla jest z doskonaleniem technologii uprawy zboŻ, zwłaszcza pszęnrcy oraz

roś1in okopowych, ze szczegolnym zwróceniem uwagi na ziemniak. W czasię placy

zawodowej Kandydat rozwljał to zagadnlenie, zwracając uwagę na nowe, waŻne aspekty

produkcyjne, ekonomtczne i środowiskowe. Aktywność naukową Kandydata' po doktoracie'

ocęniam jako istotną i uwaŻam. ze stanowi ona wystarcząąca podstawę do ubiegania się o

nadanie stopnia doktora habilitowanego.
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IV. Ocena dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz współpracy
międzynarodowej, która jest opisana w Rozporzqdzeniu Ministra Nąuki i Szkolnicttua Wyższego z dnia
] wrześnią 20] 1 r. w sprawie kryteriów oceny osiqgnięć osoby ubiegajqcej się o nadanie stopnia doktorą
habilitowanego.

Dorobek dydaktyczny, popularyzatorski orazw zakresię współpracy międzynarodowej

dr. inŻ. Marka Kołodziejczyka można :uznaÓ za batdzo wańoŚciowy. Potwierdzają to

informacje zawarte w punktach od IV. 1 do IV.1 1 .

IV.l. Uczestnictluo w progrąmąch europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych.

Hab i l itant aktywni e ucze stniczył w plo grami e europej skim :

-Projekt ''Wzmocnienie potencjału dydaktycznego lJR'' realizowany pTZeZ

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, finansowany ze Środków UE w

ramach Programu operacyjnego Kapitał Ludzki' okres realizacji 2013 - 201'4, charakter

uczestnictwa wykonawca (uczestnik stazu zagr anicznego).

IV.2. Udziął w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych'

Dr inŻ. M. Kołodziejczyk aktywnie uczestniczył w 28 konferencjach naukowych

krajowych i międzynarodowych organizowanych w Polsce i za granicą. Do najwaŻniejszych

konferencji międzynarodowych zaliczyó naleŻy konferencje ,,Ions in environment" Zakopane

1997, ,,Metal ions and other abiotic factors in the environment'' Kraków 2009 oraz ,'Soil,

Plant and Ford Interactions" Brno 2011.

IV.3. otrzymane nagrody i wyróżnienia.

Habilitant otrzymał w 2007 roku Nagrodę Zespołową II' pIzyznaną przęz Ręktora

Akademii Rolniczej im. HugonaKoŁŁątaja w Krakowle za wybitne osiągnięcia w dziedzinle

organizacyjnęj oraz w 2012 roku Medal Brązowy za Długoletnią Słuzbę nadany prZęZ

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

IV,4. Udział w konsorcjach i sieciach badawczych.

od 2003 r' dr inŻ. M. Kołodziejczykbtałudział w pracach' a od201'5 r. jest członkiem

Wojewodzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa odmianowego.

Prowadził doświadczenia polowe z pszenicą jary, ziemniakiem jadalnym i

skrobiowym oTaz Uczęstntczył w licznych posiedzeniach Wojewódzkiego Zespołu PDo, na
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1.

2.

ktorych usta|ano listy rekomendowanych odmian roŚlin do uprawy na terenie województwa

małopo1skiego.

IV.5. Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych.

Dr inż. Marek Kołodziejczyk jest członkiem 2 towarzystw naukowych:

Polskie Towarzystwo Agronom tczne,

Stowarzy szenie Naukowo - Techn lczne InŻy nierów i Technikow Rolni ctwa.

IV.6. osiqgnięcia dydakĘczne i w zakresie popularyzacji nauki.

Habilitant zatrudniony jest na stanowisku adiunkta i aktywnie uczestniczy w procesie

dydaktycznym macierzystego Instytutu, wcześniej Katedry, a|e takŻe bierze aktywny udział w

pracach popularyzujących osiągnięcia naukowe na rzeQz Wydziału i lIczelni. Do

najwazniejszych osiągnięć w tym zakreste na|eży za\tczyć'.

1 . Prowadz ente zajęć dydaktycznych na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym:

kierunek Rolnictwo

I stopień studiow przedmioty: Szczegółowa uprawa roślin, Seminarium inzynierskie

II stopień studiów przedmioty: Postęp biologiczny, Technologie produkcji roŚlin towarowych,

Rośliny rolnicze i zioław produkcji ekologicznej

kierunek Ochrona Srodowiska

I stopień studiów przedmioty: Wpływ produkcji roślinnej na Środowisko, Systematyka i

pochodzenie roślin rolniczych

kierunek Zarządzanie i Marketing

I stopień studiow przedmioty: Technologia produkcji roślinnej

2. Ząęcia dyd,aktyczne prowadzone w Państwowej WyŻszej Szkole Zawodowej im. J. Grodka

w Sanoku:

kierunek Rolnictwo

I stopień studiów przedmioty: Specyfika produkcji roślinnej w warunkach górskich,

Agrotechnologia, Systemy produkcji rolniczej, Przyrodnicze uwarunkowania gospodarowania

w rolnictwie, Hodowla roŚlin i nasiennictwo.
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3. SekretarzWydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w latach 200512006,200612007,200712008,

200812009, Ż00912010, 20I0|20IL Podczas pracy w WKR wykonywał wiele dztŃ.an

zwtązanych Z plomowaniem studiów naWydzialę Rolniczo-Ekonomicznym: projektowanie i

wykonanie banerów promujących kierunki studiów' zaprojektowanie tablic z napisami

kierunków studiów, które są stale wykorzystywane podczas rekrutacji i na stoiskach

Wydziału podczas targów edukacyjnych, opracowanie ze studentami biuletynu

informacyjnego przedstawiającego sylwetki absolwentów i studentów Wydziału

ptzeznaczonego dla kandydatów na studia, koordynowanie sesji fotograficznej dla potrzeb

strony internetowej i materiałów reklamowych Wydziału.

4. od 2012 r. członek Wydziałowej Komisji ds. Nagród t odznaczen.

5. Członek Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnych na kierunku Rolnictwo, corocznie.

6. Członek jury olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej w latach 2014 i2015'

7. Uczestni czył w organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie w latach Ż005, 2006, 2007 ,2008,

Ż009 i 2070, przygotowując ptezentacje Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR w

Krakowie.

8. Dr inz. M. Kołodziejczyk jest autorem artykułów popularno-naukowych i wywiadów w

takich czasopismach jak: Wieś Jutra, Magazyn Farmerski, Tygodnik Rolniczy, Biuletyn

Regionalny ZakŁadu Doradztwa Rolniczego.

IV.7. opieka nąukowa nad studentami i doktorantami.

Dt inŻ. M. Kołodziejczyk sprawował opiekę naukową nad studentami studiow

stacjonarnych i niestacjonarnych będąc promotorem prac magisterskich i inzynierskich.

1. Rodzaj opieki: promotor prac dyplomowych, od 2005, Uniwersy'tet Rolniczy w

Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny, kierunki studiów: Rolnictwo i ochrona

Środowiska,

liczba obronionych prac inzynierskich i magisterskich 69.

Ż. Rodzaj opieki: promotor prac dyplomowych, od 2008, Państwowa WyŻsza Szkoła

Zavłodowa im J. Grodka w Sanoku, kierunęk studiów Rolnictwo,

o ltczba obronionych prac inzynierskich22.

l3



IV.8. State w ośrodkach naukowych'

Habilitant odbył I stuŻ naukowy zagraniczny w Katedrze Szczegółowej Uprawy

RoŚlin' Wydziału Agrobiologii i Zasobow Zywności, Słowackiego Uniwersytetu Rolniczego

w Nitrze w okresie od 01 .O9.2OI4 _ 3O.O9.ŻO14, w ramach projektu ,,Wzmocnienie

potencjału dydaktycznego (Iniwersytetu Rolniczego w Krakowie ". Głównym celem stazu było

zapoznanie się z działal|nością dydaktyczną, organizacyjną i naukową jednostki' uaktualnienie

fachowej wiedzy oraz nawiązanle współpracy Z pracownikami katedry w zakresie

prowadzenia wspólnych badań i publikowania ich wyników. Staz ten, w bardzo dobrym i

renomowanym ośrodku naukowym, ptzyczynił się do poznania najnowszych technik

badawczych, zapoznania się i zgromadzenia najnowszej literatury. Ponadto zdobyta wiedza t

umiejętności pozwoliŁy na wytyczenie kierunków badawczych na przyszłość, a dotyczą

szeroko pojętej agronomii.

1V.9, Wykonanie ekspertyz.

H ab i l itant uc zestniczyŁ w rc a|tzacji ek sp e rtyzy :

1. Zając T., Kołodziejczyk M. 1998. operat rekultywacji działki rolniczej nr 1136

połozonej we wsi BrzezówkawrazZ Zaproponowaniem metod'

IV.10. Udział w zespołach eksperckich i konkursowych.

Dr inŻ. M. Kołodziejczykbył w latach 2OO5 - 2010 ekspertem (członkiem) Komitetu

Techniczne go przy Biurze Cerlyfikacj i COBICO.

Brał aktywny udział w rozpatrywaniu wniosków oraz formułowaniu opinii

dotyczących wydania lub odmowy wydania certyfikatu zgodności, a takŻe w analizię

wynikow badań pełnych i niepełnych wykonywanych w procesie certyfikacji gospodarstw

ekologicznych.

IV. 1 1. Re c e nzow ani e pr oj e h ów or az pub li kacj i'

Habilitant nie recenzował projektów badawczych, był natomiast recenzentem 8 prac

naukowych przewidzianych do publikacji, w następujących czasopismach naukowych:

Journal of Agricultural Science and Technology, Acta Agrophisica, Fragmenta Agronomica,

Episteme, African Journal of Biotechnology, African Journal oJ Plant Science i Biuletyn

IHAR,

A



Powyzsze dane dowo dzą, Że Habilitant jest rczpoznawalny w ośrodkach naukowych

kraj owych i zagr anicznych.

Ponadto Habilitant w przygotowanych materiałach podaje, Że Za dodatkowe

osiągnięcie w dziedzinie dydaktycznej uwaŻa opracowanie i wykonanie szęregu pomocy

dydaktycznych wykorzystywanych w trakcie zajęc, równiez ptzęz innych pracowników

ZSzUR w IPR (prezentacje PowęrPoint, instrukcje, plansze, kolekcje roślin i nasion).

Innym osiągnięciem jest koordynowanie pracy studentów odbywających praktyki w

Stacji Doświadczalnej w Prusach'

V. Wniosek końcowv

Biorąc pod uwagę dorobek naukowy, działalność dydaktyczną i otganizacyjną oraz

zaangaŻowanie na rzecz WydziaŁu t Uczelni stwierdzam, Że dr inz. Marek Kołodziejczyk

spełnia warunki stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego.

PrzedłoŻone do oceny osiągnięcie naukowe, pozostały opublikowany dorobek

naukowy oraz Znaczące efekty w zakresie dztał'a\ności dydaktycznej, popularyzatorskiej i

organizacyjnej dr. Marka Kołodziejczyka stanowiąwystarczającą podstawę do ubiegania się o

stopień naukowy doktora habilitowanego. osiągnięcia te mają duzy ładunek poznawczy, a

takze walor aplikacyjny i zostały znaczntę powiększone po ostatnim awansie.

W mojej ocenie przedstawiony dorobek spełnia kryteria określone w aktach prawnych:

Ustawa z dnia 14 marca ŻOO3 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tyule w

zakresie sztuki, w brzmieniu ustalonym ustawą z dnia Ż2 grudnia 2014 roku poz. 7852,

zwłaszcza at1. 76,I8ai 20, Rozporządzenie Ministra Nauki i SzkolnictwaWyższego z dnia 1

września 201I r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie

stopnia doktora habilitowanęgo otaz Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego

z dnia 30 października 2015 r. poz. 1842 w sprawie szczegołowego trybu i waruŃów

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz

w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. 
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