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RECENZJA
osiągnięcia naukowego pt.: ,rPrzestrzenne zróżnicowanie właściwoŚci gleb uprawnych
sąsiadującychzzadrzewieniami złożonymizrobinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)
i olszy czarnej (Alnus glutinosa)"
oraz całokształtudorobku naukowo-badawczego, działalnościdydakĘcznej

i organizaryjnej dr inż. Ryszarda Mazurka,
adiunkta w Katedrze Gleboznawstwa i Ochrony Gleb
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Uniwersytet Rolnicry im. Hugona Kołłątajaw Krakowie,
w nviązku zewszczęĘm postępowaniem o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego

ocena zostałaprzygotowana w odpowiedzi na pismo Pana prof. dr. hab. inz. Andrzeja

Lepiarczyka, Dziekana Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego
im. HugonaKołłątĄa w Krakowtę

z

dnia 22. 12.2015 roku, informujące o powołaniu mnie

przez Centralną Komisję ds. Stopni i T}tułów nalecenzenta w postępowaniu habilitacyjnym
dr inż. Ryszarda Mazurka. Przy opracowaniu oceny wykorzystano następującą dokumentację:

.
r

autoreferat Kandydata w języku polskim i w języku angielskim;

gleb uprawnych
rozprawa habilitacyjna pt.: ,,Przesttzenne zroŻnicowanie właściwości

sąsiadujących
pseudoacacia)

z zadtzewieniami złoŻonymi z robinii akacjowej (Robinia
i olszy czarnej (Alnus glutinosa)'', przedstawiona jako szczegóIne

osiągnięcie naukowe;

. v,rykaz osiągnięć naukowo-badawczych.
dydaktyczn ej i

'
1.

or

ganizacyj nej

popularyzacji nauki, działalności

;

wybrane, oryginalne prace twórczelpublikacje.

Podstawowe dane o Kandydacie

.
.

Imię i nazwisko Kandydata: dr inz. Ryszard Mazurek;
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

magister inzynier rolnictwa, 1994, Wydział Rolniczy' Akademia Rolnicza
im. Hugon a Kołłątajaw Krakowie'

doktor nauk rolniczych

w

dyscyplinie agronomia, specjalnośó naukowa:

im.
obrony rczptary doktorskiej pt'

gleboznawstwo, 2001, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza

Hugona

Kołłątajaw Krakowie _ na podstawie

,,Czarne

zięmie południowej częściWyżyny Małopolskiej t zagrożenia procesami ich
degradacji", wykonanej pod kierunkiem prof.

dr hab. Joanny

Niemyskiej-

Łukaszuk.

W latach

I994-ŻOO2 Kandydat był. zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-

w

dydaktycznego

ZakŁadzie Gleboznawstwa, Wydział Rolniczy, Akademia Rolnicza

im. HugonaKoŁłątaja w Krakowie, a następnie, po uzyskaniu stopnia naukowego doktora

i

awansował na stanowisko adiunkta w Katedrzę Gleboznawstwa

ochrony Gleb, Wydział

Rolniczo-Ekonomiczny' Uniwers1.tet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, gdzie
pracuje do chwili obecnej.

Na podkreślęnie zasługuje fakt, Żę dt tnż. Ryszard Mazurek odbył liczne staŻe otaz
waŻnę kursy
a

i

szkolenia

w

zagranicznych ośrodkachnaukowych

lub

akademickich'

mianowicie:

Niemcy, Uniwers1tet Schillera w Jenie, stypendium
języka niemieckiego

(1

-

doskonalenie znajomości

998 r.);

Szwecja, Royal Institut of Stockho\m

_

vłyjazd w ramach współpracy

z

ptof.

Gunno Renmanem (2009 r.);

- v'ryjazd w ramach projektu ,,Abatement
water pollution - co-operation in the transboundary Bug

Szwecja, Royal Institut of Stockholm
measures to counteract

river basin" (2010 r.);

Niemcy, Uniwersytet Hohenheim

-

,,Intensive Course on Soil Micromorphology"

(2013 r.);

Hiszpania, Uniwers1tet w Lejdzie, Katedra Nauki o Środowisku

i

Glebie

naukowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (2014 r.);

Hiszpania' Uniwers1tet

w

Lejdzie, Katedra Nauki

,,Intensive Training Course on Soil Micromorphology"

o

Środowisku

- UdL (2014

r.).

i

-

staz

Glebie

-

2.

ocena osiągnięcia naukowego (habilitacyjnego)

Dr inŻ. Ryszard

Mazurek jako osiągnięcie naukowe przedstawia monografię
gleb uprawnych
(rozprawę habilitacyjną) nt.: ,,Plzestrzerffle zróŻnięowanie właściwości

z

sąsiadujących

i olszy

zadrzewieniami złoŻonymi z robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia)

czarnej (Alnus glutinosa)'', opublikowaną

w 2015 roku w

Zeszytach Naukowych

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,526, no. 403, pp.162.

Badania, których wyniki Kandydat przedstawił w rozprawie habilitacyjne1 dotyczą
oceny zroŻnicowania gleb gruntów ornych pod wpływem sąsiadujących z nimi zadrzewten

robinii akacjowej i olszy czarnej. Autor oceny tej dokonał na podstawie rezultatów bardzo
fizyczne, ftzykochemiczne,
szerokich badań gleboznawczych, obejmujących właściwości:
chemiczne

i

biologiczne gleb'

a

także skład frakcyjny substancji humusowych

i

cechy

Do oceny przestrzennej zmiennoŚci gleb zastosowano
metody statystyczne i geostatystyczne. Pozwoliło to na wiarygodną ocenę

mikromorfologiczne gleb.
Zaawansowane

stanu jakoŚci gleb użytkowanych rolniczo warunkowanej odległościąod zadrzewień robinii

i olszy.

Wysoko oceniam trafnośÓ wyboru tematyki badań, gdyż zjednej strony wpisuje się
ona w nurl badań poszerzających wiedzę w zakresie ekologicznych zasad kształtowania
i ochrony krajobrazu rolniczego, z drugiej zaśstrony uwzględnia wpływ zadrzewięi na jakośó
gleb użytkowanych rolniczo. WyprzedzĄąc szczegóły recenzjt z satysfakcją podkreślam, że
monografia naukowa Pana dr inż. Ryszarda Mazurka wskazana jako osiągnięcie naukowe
wnosi nowe' oryginalne i wazne informacje , dotyczące bilansu efektu obecności zadrzęwięi

w obrębie agroekosystemu' który uwzględnia wpływ drzęw na przestrzenne zroŻnicowanie
właściwościgleb uprawnych.

Przedstawiona do recenzji rozptawa habilitacyjna została przygotowana

w oparciu

o oryginalne wyniki badan własnych. Rozprawa obejmuje 162 strony maszynopisu: Całość
zostałapodzielona na7 głovłnych części,wyodrębnionych zgodnie zklasycznym schematem
redagowaniaprac naukowych. Są to:

l.

Wstęp i cel pracy

2.
3.
4.
5.
6.

Przeglądliteratury
Materiał i metody

Wyniki
Dyskusja
Podsumowanie

1.

Wnioski

opracowanie obejmuje ponadto profesjonalnie sporządzony wykaz piśmiennictwa,
streszczenie w języku angielskim orazvłykaz symboli i skrótów uzyłvanych w pracy.
Praca zaw ier a bo gaty materiał dokumentacyj ny

o

:

45 tabel, zawierąących przede wszystkim szczegołowe wyniki badai oraz wyniki analizy
statystycznej

o

33 czytelne ryciny wpływających korzystnie na możliwośćodbioru treści pracy przez
badanych gleb
czytelnika, ilustrujące m.ln. przestrzenne ztoŻnicowanie właściwości
uprawnych

o

1

1

barwnych fotografii prezentujących wyniki badanmikromorfologicznych

Układ lozprawy nie budzi żadnych zastrzeŻen, jest ograniczony do zagadnien
merytorycznych, niezbędnych dla przeprowadzenia wywodu zgodnego z koncepcją Autora.
PoszczegóIne rozdziały i podrozdztały pracy ściŚle się zazębia1ą i stanowiąlogiczną całość,
co ułatwia jej studiowanie.

Praca jest napisana językiem stylistycznie poprawnyffi, W sposób pozwaLający na
dokładne śledzenieprzeprowadzonych badań

i

analtzę uzyskanych wyników. Ma to istotne

znaczęnie w świętle faktu, Że rozptawa obejmuje problematykę, która wymaga stosowania
precyzyj nej termino

lo

gi

i, ni e

p o

zw ala; ącej na wpro w adzanie upr o szczeń.

Bazę bibliograficzną rozprary stanowi 390 pozycjt literaturowych, które pod
względem formalnym cytowane są w sposób właŚciwy. Wysoce pozytywnie oceniam rcwnieŻ

to, że w opracowaniu wykorzystano ponad 70% pozycji piśmiennictwanaukowego
opublikowanych w ostatnich latach.
Prezentowana w pracach koncepcj abadai i zaplanowany sposób tchrealizacji w pełni

odpowiadają problemom określonym w tytule rozprary habilitacyjnej

i

zdefiniowanych

celach badan. Temat pracy został precyzyjnie sformułowany. Jest on komunikatywny

i w pełni oddaje istotę rozptary.

We wstępie zamieszczono informuje o zagadnieniach

jednoznacznie uzasadniających główny cel pracy.
informuje

o

W tozdziale

,,Przegląd literatury'' Autor

zagadnieniach, które poruSza w swojej rozptawie habiłitacyjnej. Cały rozdział

zostałtak profesjonalnie opracowany, Że moŻe stanowić oddzielny artykuł naukowy. Czyni to
dobrą podstawę do analizy rozwiązat metodycznych i dyskusji wyników.

Układ rozdziaŁl,,Materiał i metody'' jest jasny

i

czytelny, co było dużym wyzwaniem

dla Autora w warunkach licznych obiektów badawczych i bardzo szerokiego wachlarzaanaliz

laboratoryjnych

i

statystycznych.

Autor bardzo precyzyjnie, na wysokim

merytorycznym scharakteryzował powierzchnie badawcze

i

poziomie

ich pokrywę glebową oraz

zadrzewrcnta przylegające

do powierzc}ni badawczych, a także dokładnie przedstawił

metodykę analiz laboratoryjnych
statystyczne

i

i

badań mikromorfologicznych oraz zastosowane metody

geostatystyczne. Praca pod względem metodycznym została wykonana

prawidłowo. Zastosowana w placy metodyka badanpotwierdzona jest w Światowej i krajowej
|iteraturze. Warto podkreślió, że Pan dr inŻ' Ryszard Mazurek wykonał bardzo obszerne
i kompleksowe badania.
Konstrukcj

a

rczdziału ,'Wyniki'', obejmująca

Ż podrozdziały I

i

tzędu

łącznie I0

podrozdziałów II rzędu, w których w sposób precyzyjny i jasny omówiono uzyskane rezultaty

nie budzi zasttzęŻen. kozdział ten zilustrowano przejrzystymi tabelami oraz czytelnymi
rycinami

i

fotografiami. Ty.tuły tabel' rycin

i

bardzo komunikatywne

i

i fotografii

(w języku polskim

jednoznacznie informują czy'telnika

o

i

angielskim) są

przedstawianych

analtzowanych cechach. Autor v'rykazał się wywazoną interpretacją uzyskanych rezultatów,

a także bardzo dobrą umiejętnością korzystania z weryfikacji statystycznej. Zamieszczone

wyniki analizy statystycznej i geostatystycznej pozwalają nie tylko na
interpretację uzyskanych wyników
właściwościgleb' ale takżę czynią

w

prawidłową

zakresie przestrzennej zmienności badanych

je wiarygodnymi. Sposób ich

przedstawienia spełnia

wymogi współczesnych opracowań naukowych.
Bardzo waŻnym elementem rozprawy jest odrębny rozdziaŁ ',Dyskusja'' przedstawiony
na 16 stronach, w którym Autor merytorycznie porównuje uzyskane efekty swoich badan

z

obszerną literaturą. Jednocześnie wyjaśnia za\eŻnościi tendencje uzyskane w badaniach

własnych i wytaŹnie prezentuje swój punkt widzenia. Rozóział ten charakteryzuje się
wysokim poziomem naukowym i może byc wzorcm dla innych prac. Nalezy podkreślió, iż
Autor, nawtązując do wyników innych badaczy i interpretując własne wyniki, pokazał m.in',

że w

strefach ekotonowych problematyczne jest niekiedy stosowanie metodologii

przestrzennego obrazowania parametrów

v,ryzwania. Generalnie' praca

i

interpolacji

-

co stawia ptzed badaczami nowe

jest napisana bardzo dobrze

i

czyta się

ją z

duŻym

zainteresowaniem.

Mam pewne zastrzeŻenia do rozdziału,,Podsumowanie'', w którym Autor porównuje

(w formie dyskusji uzyskanych wyników) warunki ędaftczne badanych powierzchni oraz
prezentuje, interpretuje

i

dyskutuje wyniki analiz geostatystycznych. Ponadto poszczegolne

zagadnienia ulokowane w oddzielnych podrozdziałach traktowane są tu nl'ezalężnie od siebie.

Brakuje kompleksowego spoj rzęnia na zagadnienia sformułowane w tytule pracy. Moim
zdaniem niektóre fragmenty rozdziału,,Podsumowanie" na\eŻało zarrlleśció w rozdziałach

,,Wyniki" i/lub "Dyskusj a".

ostatecznym efektem rczptary jest rozdział ,,Wnioski''. Wnioski w liczbie I0 zostaŁy
sformułowane prawidłowo. Są adekwatne do uzyskanych wyników

badń t oprócz

czysto

poznawezych walorów, mają one równieŻ dlŻę znaczenie praktyczne, aczkolwiek nie

odzwierciedlają wszystkich' wysoce znaczących osiągnięć pracy. Brakuje wniosku
podsumowującego.

Powyższe uwagi mają charakter dyskusyjny

i nie

obniżają wysokiej merytorycznej

wartoŚci rozprary, wnoszącej bardzo cenne i dotychczas nieznane wyniki w zakresie wpływu
zadrzęwięńna jakośćgleb uprawnych. Zakłes osiągnięć naukowych pracy jest bardzo szeroki.
D

o najw aŻniej szych zaltczam;

.

Wykazante, Że zadrzewienia śródpolnę przyczyniają się do zróŻnicowania właściwości

gleb na polach uprawnych znajdl1ących się
znaczęnie dla praktyki rolniczej

w

w ich

sąsiedztwie' co ma szczegóIne

zakresie prowadzenta zabiegow

w

sąsiedztwie

zadrzewien, ilP. W diagnostycę nawozenia.

o

Udokumentowanie istotnego wpływu zadrzęwien przylegŁych do pól uprawnych na

ftzyczne, chemiczne, biologiczne

i

gleb gruntów
mikromorfologiczne właściwości

omych.

o

gleb wykazuje najczęściejukład
Wykazanle, że przestrzenna zmiennośó właściwości
anizotropowy uza|eŻniony od odległościod zadrzewień.

o

Udokumentowanie, na podstawie globalnych i lokalnych statystyk Morana, występowania

na

badanych powierzchniach pozytywnej przestrzennej autokreacji

w

przypadku

większości badanych parametrów glebowych.

o

Wykazanie przydatnościdwuwymiarowego współczynnika korelacji Morana do
kwantyfikacji przestrzennego trendu zmiennoŚci gleb uprawnych

w

sąsiedztwie

zadr zęwień śró dp o lnych.

o

Weryfikacja

w

zakresie stosowania metod przestrzennego obrazowania parametrów

i interpolacjiw przypadku gleb w strefach ekotonowych.

o określenie specyfiki vertisoli
woj ewództwa

występujących

w

północno-wschodniej części

małopolskiego.

Zarnieszczone w pracy streszczenie

-

Summary jest wyważone, syntetycznę

i

spójne.

Posiada prawidłow o r ozłoŻone akcenty.

Reasumując stwierdzam, Że oceniane osiągnięcie naukorł,e (rozprawa habilitacyjna)

spełnia wszystkie kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Nauki
WyŻszego

z

i

Szkolnictwa

dnia 1 września 2011 roku oraz wskazania Centralnej Komisji ds. Stopni

6

i Tytułów. Na uwagę zasługują zawarte w pracy elementy nowatorskie, jak teŻ duŻy potencjał
aplikacyjny uzyskanych wyników badai, co bez wątpienia podnosi ich rangę naukową
i stanowi znaczący wkład dt inż. Ryszarda Mazurka w rozwój dyscypliny agronomia.

3.

Ocena dorobku naukowego

dr tnż. Ryszarda Mazlrka, zgodnie
pIzez Autora, obejmuje Łącznie 51 publikacji

Przedłożony do oceny dorobek naukowy

z

wykazem osiągnięÓ sporządzonym

w tym 42 (ponad

naukowych,

82oń) opublikowanych po ostatnim awansie naukowym.

Znaczącąpozycję, w liczbie 36 (ponad

70%o),

stanowią oryginalne placę twórczę. Wśród nich

z obliczonym współczynnikiem wpływu (IF)'

8 prac zostało opublikowanych w czasopismach

umieszczonych w bazie JCR. Prace te (w czasopismach zbazy JCR) ukazały się po uzyskaniu
przez Autora stopnia naukowego doktora. Są to czasopisma: Catena (2 prace), Polish Joumal

of Environmental Studies (2 prace), Environmental Pollution, Bioresources Technology,
Ecological Chemistry and Engineering S i Field Crops Research.
Kwantyfikacja dorobku naukowego Kandydata, zgodnle

z kryeriami

określonymi

w Rozporządzeniu MNiSW z dnia 1 września2011 roku, łącznie wynosi 426 plnktow,
sumaryczny IF (wg listy JCR 2014) - 17,669, indeks Hirscha wyliczony automatycznie
w bazie Web of Science wynosi 4. Liczba cytowań w czasopismach międzynarodowych
indeksowanych według bazy Web of Science

(Mazurek R.

i

-

Zaleski T. 2008; Mazurek R.

w osiągnięciu naukowym

28 (bez samocytowan). Po v,ryłączeniu 2 prac

i

Berger R. 2014), które zostały zacytowane

(rozprawa habilitacyjna), dorobek Kandydata stanowi

49 prac

naukowych ołącznym IF 16,798 i punktacji MNiSW 411 punktów.

oryginalne pracę twórcze mają zespołowy charaktef' co jest naturalną konsekwencją
interdyscyplinarnego charakteru realizowanych zaduh badawczych,

a

o umiejętnoŚci współpracy dr inŻ. Ryszarda Mazurka w zakresie badafi

takŻe świadczy

i

opraco1ywania

wyników, jak równiez inspiracji myślibadawczej oraz zachęcania do podjęcia wspólnych
badań. Ta cecha jest bardzo waŻna

i

przydatna w badaniach naukowych. Chcę podkreŚlió, że

w większoŚci tych publikacji wkład intelektualny Kandydata był dominuj4cY, w I7 pracach-

jest pierwszym autoreffi, W 9 _ drugim, co wskazuje na wiodący Jego udział w tworzeniu
koncepcji

i

rea\izacji badań. Wśród oryginalnych prac twórczych Znacząca wrykszoŚÓ Ż7

(75%)ukazało się w języku angielskim.
Przedstawiony do oceny dorobek naukowy dr inŻ. Ryszarda Mazurka, będący efektem
p1zepIowadzonych badai, oceniam jako wartościowy pod względem naukoWYfll, dobrze

ukierunkowany

i

znacząco powiększony

po uzyskaniu

stopnia naukowego doktora.

W całokształciebadań wyroŻntÓ można następujące główne zagadntenia'.

'
1
.
.

zagroŻenia gleb degradacją

ftzycznąi chemiczną;

przestrzenna zmiennoŚÓ pokrywy glebowej;
gęnezagleb obszarów górskich i wyżynnych Polski Południowej;

kolejnym' bardzo wtznym obszarem badan, w którym moŻna wyróżnić kilka
zagadniei, to problemy dotyczące oceny możliwoŚci nawozowego zastosowania
krzemianowo-wapniowych sorbentów fosforu

f

z

przydomowych oczyszczalnt

ścieków;

waznym nurtem badawczym jest analiza wpływu czynników środowiskowych
i antropogenicznychna aktywność biologiczną gleb w różnych ekosystemach;

.

więlokierunkowe badania w zakresie składu frakcyjnego próchnicy glebowej;

'

wpływ rolniczego uży'tkowania na właściwościgleb.

DojrzałoŚć naukowa i trafnoŚć wyboru tematów badawczych dr inż. Ryszarda Mazurka

potwierdzona zostaŁa Jego udziałem w 9 grantach,

z

których 2 projekty badawcze były

międzyrarodowe: projekt polsko_szwedzki, realizowany w latach 2006-2013

i

Strategiczny

Grant z Funduszu Wyszehradzkiego, realizowany w latach 20T2-2013. Kandydat kierował

dwoma projektami badawczymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych oraz
Ministerstwo Nauki i SzkolnictwaWyŻszego (realizowane w latach 2000-200I i2007-2009).

obecnie 3 projekty są w trakcie realizacji,

z

których 2 projekty finansowane Są przez

Narodowe Centrum Nauki, a trzeci z Funduszu Leśnego PGL LP. Ponadto dr inŻ. Ryszard

Mazurek był wykonawcą Iicznych (łącznte 12) ekspertyz, prac projektowych
opracowań naukowych

na

zamówienie, mających dużą wartośćpoznawczą,

i innych
a przede

wszystkim aplikacyjną. Tak szeroka dziaŁalność badawcza śwtadczy nie tylko o batdzo duŻej

mobilności naukowej Kandydata, ale takŻe

o uznaniu

Środowiska naukowego dla Jego

dokonań.

Za

działalnoŚó naukową

Uniwersytetu Rolniczego

I nagroda w plebiscycie

był dv.ukrotnie wyróżniony nagrodami JM

w Krakowie. Inne nagrody i
ToP DoKToR w 2005 roku i

Rektora

wyróŻnienia, to między innymi
wyróżnienie w plebiscycie ToP

DOKTOR w 2010 roku.

Na aktywnośćnaukową dr inz. Ryszarda Mazurka składa się takze

i

poszerzanie

upowszechnianie wiedzy wyruŻające się Jego aktywnym udziałem w bardzo wielu (45)

międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych. Na konferencjach tych Kandydat

wygłosił 10 referatów (3 na konferencjach międzynarodowych). Warto podkreŚlić, żę

większośćprac zaptezentowanych na konferencjach została opublikowana

w

układzie

pełnych prac naukowych, w tym 16 w języku angielskim. Kandydat uczestniczył również

w wielu programach europejskich oraz innych plogramach międzynarodowych i krajowych
(łącznie w 9), m.in. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program operacyjny

Kapitał Ludzki. Brał takzę aktywny udział w konsorcjach

w

opracowaniu międzynarodowego

i

(I2 krajów) projektu

sieciach badawczych, w tym:
badawczego TOFCAS oraz

w pracach nad stworzeniem innowacyjnego produktu nawozowego wraz z ftrmą E'GM
Z o.o. w ramach konsorcjum powołanego przez firmą

i

Katedrę Gleboznawstwa

i

Sp.

ochrony

Gleb UR w Krakowie.
Reasumując, stwierdzam, Że dorobek naukowy dr inŻ. Ryszarda Mazurka prezentuje

wysoki poziom mery.toryczny

i

unikalne kierunki badań; obejmuje obszerny materiał

ana\ityczny oraz U:wz4lędnia współczesną literaturę przedmiotu

i

najnowsze instrumenty

badawcze. Dowodzi dużej wiedzy teoretycznej ipraktycznego sposobu jej wykorzystania, co

upowaznia dr tnŻ. Ryszarda Mazurka do samodzielnej pracy naukowej. Większośćpublikacji
moŻę stanowió cenne źródłoinformacji dla konkretnych rozwtązan praktycznych. Tematyka

badavłcza mieścisię

w

nurcie najnowoczeŚniejszych, najbardziej obiecujących dla

agrobioinżynierii i gleboznawstwazagaónień. Jako niewątpliwąza|etę opracowań naukowych
Kandydata należy wymienió aktualnośćpodej mowanej tematyki badaw czej.

4.

Działalnośćdydakfyczna i organizacyjna
Działalnośćdydaktyczna dr inŻ. Ryszatda Mazurka prezentuje nĄwyŻsze standardy

realtzacji procesu dydaktycznego

i jest

wyjątkowo aktywna. Kandydat prowadzi obecnie

zajęcia na Wydzialę Rolniczo-Ekonomicznym (UR

w Krakowie)

realizując

6

roŻnych

stopniu studiów: Geologia, geomorfologia i gleboznawStwo,'
Georóżnorodność; Waloryzacja i kartografia gleb; ochrona przyrody; ochrona gleb

przedmiotów

na I

organicznych; Problemy ekotonów słodkowodnychĄ oraz 4 przedmioty w przypadku II stopnia
studiów: Geoochrona; Zadrzewienia na terenach rolniczych; Gospodarowąnie na obszarach

chronionych; Gospodarka na obszarach chronionycł' Na podkreśleniezasługuj e fakt, iż
Kandydat prowadzi zajęcia w języku angielskim, a mianowicie: na kierunku Agriculture'
zprzedmiotu: Protection of soils and geological heritage orazw ramach programu Erasmus

-

3 przedmioty: Protection of biodiversity of rural areas) Protection of soils and geological

heritage, Instrumental analysis. Ponadto prowadzi za1ęcia w ramach studiów
podyplomowych: ,,lJprawa i wykorzystanie roŚlin zielarskich i alternatywnych'' oraz
,,Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych'', odpowiednio przedmioty:; Kompleksy

przydatnościrolniczej gleb

w

i

uprawie ziół oraz Gleboznawstwo rolnicze

podstawy

nawoŻenia. Kandydat podczas swojej pracy zawodowej prowadził również następujące
przedmioty: Gleboznawstwo, Ekopedologia, RekulĘłvacja

świata. Dla wszystkich

ilw

i

ochrona gleb, Zasoby glebowe

przedmiotów Kandydat opracował autorskie programy

nauczania, bądź mtał znaczący udział w

ich opracowaniu. Był promotorem 31

prac

magisterskich,2Z prac inŻynierskich oraz 4 prac podyplomowych.
Pan dr inż. Ryszard Mazurek od 2003 roku był opiekunem Sekcji ochrony Przyrody

działającej w ramach

Koła Naukowego Rolników, a w latach 2006-2011

kierował

działalnościąKoła Naukowego Rolników orazpełnił funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Kół

Naukowych. Wyjątkowe osiągnięcia dydaktyczne Kandydata zostały wyróżnione nagrodami

JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w 2005 i 2008 roku), atakŻe Nagrodą
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2014 rok).

Poza bardzo aktywną działalnościąnaukową i

dydaktyczno-szkoleniową

dr inŻ. Ryszard Mazurek bardzo duzo uwagi poświęcapracy oryanizacyjnej. Jest aktywnym
członkiem Towarzystw Naukowych:

o

Sekretarz Krakowskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego

- w 200]

roku otrzymał srebrną odznakę PTG, a w 2015 roku złotą;

o
o

Członek InternationalUnion of Soil Science (IUSS);
Członek Polskiego Towarzystwakżynierii Ekologicznej.
Na uwagę zasługuje Jego aktywnai czynna działalnośĄm.in. jako:

.

człotka Komitetu Redakcyjnego 2 czasopism: Revista Cintex i Eurasian Journal of Soil
Science (EJSS);

o
o

członkaRady Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie;
egzaminatora Wydziałowej Komisji Egzaminacyjnej egzaminów dyplomowych na
kierunku ochrona Środowi

o
o

sk a

na W y dziale Rolniczo -Ekonom icznym;

koordynatora Dni otwartych Kół Naukowych;
uczestnika wielu działańpromujących Uniwersytet Rolniczy w Krakowie.

Na

podkreślenie zasługuje takŻe aktywny udziaŁ Kandydata

międzynarodowych

i

krajowych konferencji naukowych,

w

w

organizacji

tym: 26 Międzynarodowego

Kongresu Gleboznawstwa Polskiego. Zawybitne osiągnięcia w dziędzinie organizacyjnej Pan

dr tnŻ. Ryszard Mazurek

został wyrózniony nagrodą przyznaną przez

JM

Rektora

Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (w 2013 roku).

10

Powyzsze aktywności w zakresię działalnościdydaktyczn€1i

organlzacyjnej wskazują'

Że Pan dr inz. Ryszard Mazurek znakomicie realizuje zadanta stawianę w tym zakresie
pracownikom naukowo-dydaktycznym

i

spełnia oczekiwania stawiane kandydatom do

stopnia doktora habilitowanego.

WNrosnx KoŃCowY
Biorąc pod uwagę całokształtdorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego
oraz wysoką wartośćpoznawczą

i

aplikacyjną osiągnięcia naukowego w postaci rozprary

habilitacyjnej stwierdzam, Że dr inŻ. Ryszard Mazurek spełnia wymogi stawiane kandydatom
do stopnia naukowego doktora habilitowanego sformułowane w paragrafach

z

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych

Ustawy

naukowym oraz o stopniach

w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 ze zm. w Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz.

i

ty.tule

1

365), a

.

i tyule

l] i 18

w szczególności:

posiada Znaczący dorobek naukowy, wydatnie powiększony po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, dobrze ukierunkowany

.

i o znaczącej wartości pozna-wczej i utylitarnej;

rozprawa habilitacyjna stanowi znaczące osiągnięcie naukowe Kandydata, ktore
weryfikuje wpływ zadrzewień śródpolnych na jakośó gleb użytków rolnych, co ma
istotne znaczenię dla praktyki rolniczej, zvłŁaszcza w kwestii prowadzenia zabiegow

.

w sąsiedztwte zadrzewień, w tym diagnostyki nawoŻenla;

posiada imponujący dorobek

w

działaInoŚci dydaktycznej

i

upowszechnieniowej,

batdzo aktywnie udziela się w pracach organizacyjnych na rzecz Uczelni

i

poza jej

murami.

Uwzględniając powyzsze' wnoszę do człoŃów Komisji Habilitacyjnej, powołanej
przez Centralną Komisję do spraw Stopni

i

Tytułów, o podjęcie uchwały zawiera1ącej

opinię popierającą nadanie dr tnŻ. Ryszardowi Mazurkowi stopnia naukowego doktora
habilitowane go w dziedzinię nauk rolnic zy ch w dyscyplinie agronomia.
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