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Warszawa, 16.03.2015 r. 

 

Dr hab. Irena Ozimek, prof. nadzw. SGGW 

Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji 

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

 

 

OCENA 

osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego, 

organizacyjnego i współpracy międzynarodowej 

oraz osiągnięcia naukowego (rozprawy habilitacyjnej)  

pt.: „Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów” 

dr inż. Marii Jeznach  

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia 

 

Formalno-prawne i merytoryczne kryteria wykonania oceny  

Ocenę wykonano na podstawie: 

1. Decyzji Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów w sprawie powołania  

na recenzenta. 

2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym  

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2014 r. poz. 1852 z późn. 

zm.). 

3. Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r.  

w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (DzU z 2011 r. Nr 196, poz. 1165). 

 

Materiały otrzymane do oceny 

Do oceny w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego  

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia  

dr inż. Marii Jeznach wpłynęły następujące dokumenty: wniosek o przeprowadzenie 

postępowania habilitacyjnego zawierający 8 załączników:  

1) poświadczona kopia dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia naukowego 

doktora,  

2) autoreferat przedstawiający opis osiągnięć naukowo-badawczych,  

3) autoreferat przedstawiający opis osiągnięć naukowo-badawczych w języku angielskim,  
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4) wykaz osiągnięć naukowo-badawczych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy międzynarodowej, działalności popularyzującej naukę w języku polskim,  

5) wykaz osiągnięć naukowo-badawczych oraz informacje o osiągnięciach dydaktycznych, 

współpracy międzynarodowej i działalności popularyzującej naukę w języku 

angielskim,  

6) monografia (osiągnięcie naukowe) jako przedmiot postępowania habilitacyjnego,  

7) dane kontaktowe,  

8) elektroniczna wersja wszystkich dokumentów. 

 

Sylwetka Kandydatki  

Dr inż. Maria Jeznach jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie, który ukończyła  

w 1976 roku, uzyskując tytuł magistra inżyniera w zakresie ekonomiki rolnictwa.  

Dr inż. Maria Jeznach rozpoczęła pracę zawodową w 1976 roku w Biurze Projektów 

Budownictwa Wiejskiego w Warszawie. Od dnia 19 kwietnia 1978 roku pracuje na Wydziale 

Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji (dawniej Wydział Żywienia Człowieka oraz 

Wiejskiego Gospodarstwa Domowego) SGGW w Warszawie, począwszy od stanowiska 

asystenta w Zakładzie Przyzagrodowej i Działkowej Produkcji Żywności (zwanym później 

Zakładem Surowców Spożywczych), następnie starszego asystenta, adiunkta. Obecnie jest 

zatrudniona na stanowisku starszego wykładowcy w Katedrze Organizacji i Ekonomiki 

Konsumpcji.  

W 1989 roku dr inż. Maria Jeznach uzyskała stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych, specjalność naukowa ekonomia, przygotowując rozprawę doktorską  

pt. „Efektywność energetyczna produkcji rolniczej wybranych gospodarstw indywidualnych 

(przed i po modernizacji)”, na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej 

Gospodarstwa Wiejskiego - Akademii Rolniczej w Warszawie. Promotorem pracy był  

prof. dr hab. Kazimierz Miękus, a recenzentami prof. dr hab. Zdzisław Wójcicki  

i prof. dr hab. Jan Bud-Gusaim. Na uwagę zasługuje fakt, że praca została wyróżniona.  

Należy podkreślić, że dążąc do ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji  

i umiejętności Habilitantka odbyła liczne staże (w tym zagraniczne), szkolenia, kursy, 

wyjazdy studyjne i stypendialne, uczestniczyła w wielu konferencjach, które ukierunkowały 

Jej zainteresowania badawcze i dydaktyczne.  

  W 2009 roku dr inż. Maria Jeznach została odznaczona medalem złotym  

za długoletnią służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
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Ocena osiągnięcia naukowego (rozprawy habilitacyjnej) 

  Osiągnięciem naukowym wskazanym przez dr inż. Marię Jeznach do oceny, 

wynikającym z art. 16 ust. 2. ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2014 r. poz. 1852 

z późn. zm.), jest monografia Jej autorstwa pt. „Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie 

konsumentów”, wydana w Wydawnictwie SGGW w Warszawie w 2014 roku.  

Na wstępie oceny należy podkreślić, że rozprawa jest uwieńczeniem wieloletnich 

badań Habilitantki dotyczących problematyki jakości żywności. Praca habilitacyjna  

dr inż. Marii Jeznach pt. „Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów” obejmuje 

124 strony, w tym 52 tabele i 32 rysunki w tekście, bibliografię liczącą 205 pozycji  

oraz aneks. Kolejność rozdziałów składających się na strukturę pracy jest prawidłowa. 

Zasadniczą część empiryczną pracy stanowi rozdział zatytułowany „Ocena wyróżników 

jakości żywności i jej uwarunkowania w świetle badań własnych”. W ocenianej monografii 

Habilitantka zastosowała przedstawienie wyników badań własnych w połączeniu  

z elementami dyskusji, często stosowane w publikacjach naukowych z zakresu zachowań 

konsumentów na rynku żywności, co jest bardzo cenne z uwagi na jednoczesną możliwość 

stwierdzenia zbieżności lub różnic oryginalnych wyników Autorki z badaniami innych 

autorów.   

Oceniana publikacja dotyczy rozpoznania złożoności pojmowania jakości produktów 

żywnościowych przez konsumenta, rozumianej jako sekwencja atrybutów określonych 

produktów spełniających oczekiwania konsumenta. Celem naukowym pracy była 

identyfikacja wyróżników jakości produktów żywnościowych i ich roli w procesie 

decyzyjnym konsumenta. Analizie poddano wyróżniki jakości postrzegane przez nabywców 

w poszczególnych produktach oraz konotowany przez konsumentów wpływ spożywania tych 

produktów na zdrowie.  

W rozprawie Habilitantka przyjęła następującą hipotezę główną:  

„Jakość żywności postrzegana jest przez konsumentów jako zespół cech, którymi 

charakteryzować się powinien określony produkt, przy czym ważność tych cech nie jest dla 

wszystkich taka sama, lecz zależy od profilu socjodemograficznego konsumentów, jak 

również od rodzaju produktu”.  

W tym celu Habilitantka przyjęła 3 hipotezy szczegółowe, które następnie poprawnie 

zweryfikowała w niniejszej pracy, a mianowicie: 
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 „Dominującym wyróżnikiem jakości większości produktów żywnościowych jest 

świeżość, zwłaszcza w odniesieniu do tych rodzajów żywności, które konsumenci 

kupują często w formie niezapakowanej.  

 Cena jest ważnym wyróżnikiem jakości, a główną determinantą takiego jej 

postrzegania jest sytuacja finansowa konsumentów.  

 Na konsumenckie postrzeganie jakości w jej kompleksowym ujęciu wpływają poza 

cechami socjodemograficznymi charakteryzującymi konsumenta takie zmienne, jak 

ocena korzystnego wpływu na zdrowie oraz rodzaj produktu”.  

Badanie empiryczne, stanowiące podstawowe źródło informacji dla realizacji 

przyjętego celu, przeprowadzono w 2011 roku na 1000-osobowej, ogólnopolskiej próbie 

konsumentów dokonujących zakupów żywności.  

Decyzje nabywcze dotyczące wybranych produktów zależą od wielu różnorodnych 

wyróżników jakości, a w wielu opracowaniach używa się ogólnie traktowanego pojęcia 

„jakość”, nie zwracając uwagi na kompleksowość tego terminu. Ważne jest więc określenie 

związku pomiędzy badanymi produktami a cechami postrzeganymi przez badanych  

za najważniejsze wyróżniki ich jakości. Wykorzystana gradacyjna analiza danych pozwoliła 

na określenie istotności (ważności) cech jakościowych dla wszystkich badanych produktów. 

Badania wykazały dość dużą dyspersję istotności cech jakościowych pomiędzy 

poszczególnymi produktami. Analiza uzyskanych wyników wykazała, że dla wszystkich grup 

produktów łącznie najważniejszą cechą wśród 1000 respondentów była świeżość produktów 

spożywczych (najważniejsza dla co drugiego uczestnika badania była świeżość w przypadku 

warzyw świeżych, pieczywa, mięsa, soku owocowego i jogurtu), drugą z kolei – smak 

(szczególnie znaczący w przypadku sera podpuszczkowego dojrzewającego, jogurtu, soku 

owocowego, pieczywa jasnego), a trzecią – wygląd (najważniejszy dla warzyw). Wszystkie 

wskazane oczekiwania konsumentów odnośnie jakości produktów związane były  

z powszechnie akceptowanymi kryteriami ich sensorycznej oceny. Sporządzona mapa 

nadreprezentacji danej cechy w porównaniu z równomiernym wskazaniem wszystkich cech 

jako ważnych, pozwoliła na określenie tych cech, które badani uznali za najważniejsze dla 

poszczególnych produktów.  

Należy podkreślić, że potwierdzona została hipoteza główna, bowiem dowiedziono,  

że jakość żywności postrzegana jest przez konsumentów jako zespół cech, przy czym ich 

ważność była zróżnicowana w zależności od rodzaju produktu oraz cech 

socjodemograficznych konsumentów.  
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Za szczególnie cenny walor rozprawy uznać należy przeprowadzenie 

wielowymiarowej analizy danych empirycznych, do których wykorzystano metody 

gradacyjne. Są one wykorzystywane do wyznaczania głównych trendów oraz pozwalają 

dostrzec i zrozumieć kluczowe związki pomiędzy danymi. Dotychczas nie były one 

wykorzystywane w badaniach konsumenckich, a jak dowodzi recenzowana monografia mogą 

być z powodzeniem stosowane, stanowiąc niezwykle użyteczne narzędzie analityczne, 

zwłaszcza w badaniach mających uporządkować wieloczynnikowe układy badanych 

zmiennych, wskazując ich rangę. Jakkolwiek Habilitantka nie wskazała tego faktu w pracy,  

to można uznać wykorzystanie metody gradacyjnej w naukach konsumenckich jako 

aplikacyjne osiągnięcie Kandydatki.  

Przyjęta gradacyjna analiza, co stanowi oryginalne podejście badawcze Autorki  

do rozwiązywanego problemu badawczego, pozwoliła na określenie oczekiwanej przez 

konsumentów jakości różnych produktów żywnościowych. Może być to wykorzystane 

zarówno w szeroko pojmowanym komunikowaniu marketingowym, jak również w poprawie 

efektywności stosowania systemów zarządzania jakością w przedsiębiorstwach branży 

żywnościowej, co stanowi o wymiarze aplikacyjnym pracy, poza wcześniej wskazaną kwestią 

adekwatności wykorzystania metody gradacyjnej w badaniach konsumenckich.  

Jak wynika z uzyskanych wyników badań, jakość jest najważniejszym kryterium 

wyboru żywności, jakkolwiek jednocześnie skupia w sobie wiele elementów składowych  

o różnej ważności, w zależności od socjodemograficznego i ekonomicznego profilu 

konsumenta. Stąd też duża wartość poznawcza i aplikacyjna zrealizowanych badań, w których 

określono składowe cechy jakościowe, które związane są ze specyfiką produktu 

spożywczego, potrzebami konsumenta i możliwościami producenta.  

Pomimo pozytywnej oceny całości pracy, dyskusyjnym w opinii recenzenta jest 

wyróżnienie odrębnie kilkunastostronicowego rozdziału 4. dotyczącego oceny korzyści 

zdrowotnych ze spożywania określonych produktów żywnościowych. Można było pewne 

aspekty dotyczące postrzegania korzyści zdrowotnych zawrzeć w rozdziale 3. Ponadto 

Habilitantka nie uniknęła pewnych niedociągnięć, tj. mogłoby być w tej publikacji  

w większym stopniu wykorzystane piśmiennictwo z ostatniego okresu i z większym nieco 

udziałem oryginalnych publikacji recenzowanych. Odczuwany jest również pewien niedosyt 

w treści pracy w odniesieniu do zapowiadanej w rozdziale 1.2 (Materiał i metody badań) 

analizy regulacji prawnych z zakresu jakości i bezpieczeństwa żywności oraz wyników 

działań organów urzędowej kontroli żywności. Pewnym zastrzeżeniem do niniejszej 

monografii jest zbędne zamieszczenie w rozdziale zatytułowanym „Podsumowanie i wnioski” 
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elementów dyskusji z innymi autorami. Zabrakło również w tym rozdziale wyraźnego 

wyodrębnienia najważniejszych wniosków wynikających z badań Autorki. 

Reasumując, stwierdzam jednakże, iż pomimo wskazanych uchybień, publikacja pt. 

„Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów”, wskazana jako najważniejsze 

osiągnięcie badawcze przez dr inż. Marię Jeznach, ma dużą wartość poznawczą i utylitarną 

oraz wnosi wkład do wiedzy o uwarunkowaniach postrzegania jakości żywności przez 

konsumentów.  

 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

 Dorobek naukowy dr inż. Marii Jeznach liczy ogółem (nie wliczając ocenianej 

wcześniej monografii) 131 opublikowanych prac, w tym 6 prac, to prace oryginalne, 

wyróżnione w bazie Journal Citation Reports (JRC), 47 publikacji oryginalnych  

w recenzowanych czasopismach, 9 monografii (w tym 6 monografii pod Jej redakcją),  

40 publikacji oryginalnych w monografiach naukowych, 29 publikacji przeglądowych  

w monografiach naukowych. Łączna liczba punktów za Jej dorobek publikacyjny (wraz  

z redakcją monografii) wyniosła 550 punktów. Sumaryczny impact factor publikacji 

naukowych według listy Journal Citation Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania 

wynosi w opinii recenzenta 2,255 (a nie jak podaje Habilitantka 0,1771). Liczba cytowań 

według Web of Science na dzień 10 marca 2015 r. wynosi 6, a indeks Hirscha 1. 

Prace oryginalne dr inż. Marii Jeznach zostały opublikowane w takich czasopismach  

o zasięgu międzynarodowym, jak: An Exploratory Study in Poland. Acta Alimentaria; Journal 

of Food Agriculture&Environment; Journal of Apicultural Science; Veterinarija IR 

Zootechnika (Vet Med Zoot); Żywność. Nauka, Technologia, Jakość. Są to prace zespołowe, 

w których udział Habilitantki wynosi od 20% do 35%. Jednakże warto podkreślić, że 4 z tych 

artykułów powstały w wyniku współpracy z autorami wywodzącymi się z akademickich 

ośrodków zagranicznych, co świadczy o umiejętnościach Habilitantki organizacji współpracy 

międzynarodowej i zespołowej.  

Część dorobku publikacyjnego dr inż. Marii Jeznach stanowią czasopisma z wykazu 

MNiSW czasopism naukowych – części B, takich m.in. jak: Roczniki Naukowe SERIA, 

Handel Wewnętrzny, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, Żywienie Człowieka i Metabolizm.  

Na uwagę zasługuje fakt, że wszystkie z publikacji oryginalnych w recenzowanych 

czasopismach, zarówno te znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JRC), jak również 

te z wykazu MNiSW czasopism naukowych – części B, ukazały się po uzyskaniu stopnia 

doktora. Większość tych prac powstała we współpracy, a w przypadku 17 publikacji 
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Habilitantka jest jedynym autorem. Raz jeszcze warto podkreślić, że fakt ten świadczy  

o umiejętności współpracy Habilitantki z innymi zespołami badawczymi, co jest ważną  

i pozytywną cechą pracownika naukowego. 

Cennym elementem dorobku publikacyjnego są publikacje o charakterze 

dydaktycznym, dotyczące realizowanych przez dr inż. Marię Jeznach przedmiotów  

we wcześniejszym okresie zatrudnienia, jak i późniejszym (m.in. z zakresu surowców 

spożywczych, marketingu żywności czy marketingu usług).  

Jednakże nasuwa się pewna wątpliwość, czy niektóre z publikacji (od II.D.97  

do II.D.104), nie powinny być jednak ujęte w jednej numeracji (tj. II.D.97 i II.D.101; II.D.98  

i II.D.102; II.D.100 i II.D.103). Wydaje się również, że publikacje: II.D.49, II.D.50, II.D.51, 

II.D.54, II.D.55 – powinny być wyodrębnione oddzielnie jako redakcja monografii (cennych 

pozycji w dorobku Habilitantki), ponieważ rozdziały z tych monografii są przywoływane 

przez Habilitantkę w wykazie publikacyjnym. 

Bardzo ważnym obszarem działalności naukowej dr inż. Marii Jeznach jest Jej 

aktywność w pozyskiwaniu, kierowaniu, bądź też udziale w projektach badawczych,  

co szczegółowo zaprezentowała w załączniku nr 3.II.1 dołączonym do autoreferatu. Składa 

się na nią udział Habilitantki w 11 projektach badawczych, w tym 7 międzynarodowych  

i 4 krajowych. Dr inż. Maria Jeznach kierowała 7 tematami badawczymi: w ramach grantu 

KBN, grantu MRiGŻ, grantu przyznawanego przez Fundację Współpracy Polsko-

Niemieckiej, grantu Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, dwóch międzynarodowych projektów 

w ramach programu EUREKA, grantu Consumer International (w którym na poziomie Polski 

pełniła rolę koordynatora). Potwierdza to umiejętności Kandydatki do kierowania zespołami 

badawczymi i pracy w zespole oraz pozyskiwania środków na finansowanie badań. Jej udział 

w projektach badawczych został zdyskontowany wieloma cennymi publikacjami. 

Przy ocenie dorobku Habilitantki nie można pominąć dużego udziału publikacji, 

będących wynikiem uczestnictwa w konferencjach i sympozjach naukowych oraz 

prezentowania referatów bądź posterów na tych konferencjach i sympozjach (41 konferencji 

naukowych, w tym 8 międzynarodowych), co również potwierdza Jej znaczącą aktywność 

naukową. 

Zainteresowania naukowo-badawcze dr inż. Marii Jeznach są związane z obszarem 

nauki o żywności i żywieniu człowieka oraz zachowań konsumentów na rynku żywności  

i skupiają się wokół następujących, powiązanych między sobą zagadnień, takich jak: 



8 

 

1. Analiza i ocena czynników wpływających na wybór produktów żywnościowych  

ze szczególnym uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności w opinii 

konsumentów.  

2. Innowacje produktowe jako determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży 

spożywczej oraz ich akceptacja przez konsumentów.  

3. Systemy i standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych. 

4. Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów na rynku żywności. 

Pierwszy nurt badań dr inż. Marii Jeznach dotyczył analizy i oceny czynników 

wpływających na wybór produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem 

jakości i bezpieczeństwa żywności w opinii konsumentów. Należy podkreślić, że Jej 

zainteresowania od początku związane były z szeroko rozumianą jakością surowców 

spożywczych. Począwszy od 1992 roku prowadzone przeze Habilitantkę badania naukowe 

dotyczyły technologicznych aspektów wpływających na jakość żywności i koncentrowały się  

na możliwości uzyskiwania surowców spożywczych o oczekiwanych parametrach. 

Przeprowadzone badania w ramach grantu KBN dotyczące oceny jakości surowców będących 

wynikiem produkcji z wykorzystaniem różnych technologii nawadniających oraz systemów 

nawożenia, uznać można za pionierskie w Polsce ze względu na włączenie kryteriów jakości, 

a nie tylko wysokości plonów.  

Zainteresowania jakością warzyw Habilitantka kontynuowała w kolejnych latach, 

realizując badania w ramach grantu wewnętrznego SGGW, dotyczące oceny jakości nowych 

genotypów melona i papryki przy zastosowaniu technologii nawożenia i nawadniania 

ograniczającej skażenie wód gruntowych. W wyniku tych badań stwierdzono, iż wśród 

kryteriów wyboru objętych badaniami produktów żywnościowych największe znaczenie 

miały walory smakowe, świeżość i jakość.  

Cenną publikacją w dorobku naukowym Habilitantki, stanowiącą kontynuację badań 

zachowań konsumentów na rynku żywności, jest monografia Jej autorstwa  

pt. „Uwarunkowania ekonomiczno-organizacyjne jakości i bezpieczeństwa żywności” (Wyd. 

SGGW, Warszawa 2008). Na podstawie badań zrealizowanych w ramach projektów 

badawczych, przedstawiła w niej koncepcję kompleksowego podejścia do jakości  

i bezpieczeństwa żywności z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych, 

wymagań systemów zarządzania jakością oraz indywidualnych kryteriów wyboru 

konsumenta. Za szczególnie cenne osiągnięcie, mające charakter aplikacyjny, należy uznać 

wyniki badań dotyczące kosztów jakości oraz ocenę korzyści z wdrożenia i stosowania 
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międzynarodowych standardów, a także systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem  

w przemyśle spożywczym.  

Na podstawie kolejnych badań Habilitantka stwierdziła, że lokalne pochodzenie 

produktów mleczarskich, utożsamiane było z wysoką ich jakością i stanowiło o najczęstszym 

ich wybieraniu spośród bogatej oferty rynkowej. Wskazuje to na nowe aspekty jakości 

produktów mleczarskich zespolone w percepcji ich nabywców i stanowiące motyw ich 

nabycia. Rezultatem tych badań były kolejne 4 publikacje.  

Wyniki badań dotyczące aspektów związanych z postrzeganiem jakości  

i bezpieczeństwa różnych produktów spożywczych oraz decyzji nabywczych konsumentów  

w tym zakresie, Habilitantka zdyskontowała przygotowaniem 19 publikacji naukowych.  

Podsumowując zrealizowane przez dr inż. Marię Jeznach lub z Jej udziałem badania 

dotyczące czynników wpływających na wybór produktów żywnościowych, należy stwierdzić, 

że w badaniach tych dowiedziono rolę jakości i bezpieczeństwa nabywanej i konsumowanej 

żywności w decyzjach nabywczych. Należy podkreślić, że zaprezentowane badania zmierzały 

do wyjaśnienia roli poszczególnych czynników wyboru w wybranych grupach żywności,  

a więc przyczyniły się do określenia ważności poszczególnych czynników, co uznać należy  

za znaczący wkład w poznanie ich roli i znaczenia w procesie decyzyjnym konsumenta. 

Ponadto Habilitantka przyjęła w swoich dalszych badaniach podejście interdyscyplinarne,  

co pozwoliło na poznanie istotności czynników wyboru z punktu widzenia konsumenta (walor 

poznawczy) oraz ze względu na możliwość ich zastosowania w działalności przedsiębiorstw 

sektora żywnościowego, wdrażających systemy zarządzania jakością oraz szerokiej 

działalności edukacyjnej, związanej z kształtowaniem prawidłowych nawyków 

żywieniowych. Fakt ten ma wyraźny walor aplikacyjny i stanowi wskazanie dla producentów 

i uczestników kanałów dystrybucji, którzy powinni przedsięwziąć środki służące 

zaspokojeniu oczekiwań jakościowych konsumenta, gdyż są one wysoce uświadomionym  

i pożądanym kryterium wyboru żywności.  

 Kolejny nurt badawczy dr inż. Marii Jeznach stanowiły innowacje produktowe jako 

determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw branży spożywczej oraz ich poziom 

akceptacji przez konsumenta. Pierwsze badania z tego zakresu dotyczyły analizy działalności 

innowacyjnej przedsiębiorstw z branży żywnościowej. Pozwoliły one na zdiagnozowanie 

uwarunkowań podejmowania działalności innowacyjnej przez przedsiębiorców  

i wprowadzania innowacji. Kolejne badania dotyczyły wcześniej zdiagnozowanych obszarów 

stanowiących bariery innowacyjności w przedsiębiorstwach, reprezentujących sektor 

żywnościowy oraz zainteresowania przedsiębiorców wprowadzaniem na rynek 
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innowacyjnych, funkcjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego. Wyrazem tych badań 

było 11 publikacji. 

W dorobku naukowym dr inż. Marii Jeznach warto również zwrócić uwagę na badania 

w ramach projektu Aktinidia, który miał na celu opracowanie nowej technologii produkcji 

wyrobów czekoladowanych. Wyniki badań opublikowano w monografii pt.: „Kształtowanie 

jakości wyrobów cukierniczych a akceptacja konsumencka – wybrane problemy”  

oraz w licznych innych publikacjach (11), a także na konferencjach krajowych  

i międzynarodowych. Akceptacja konsumencka zmian w produktach żywnościowych była 

przedmiotem badań w ramach grantu NCN pt.: „Akceptacja nowych produktów 

żywnościowych i jej uwarunkowania a innowacyjność przemysłu spożywczego”, 

realizowanego w latach 2010-2012. W wyniku przeprowadzonych badań Habilitantka 

stwierdziła, że akceptacja nowych produktów żywnościowych jest zróżnicowana,  

a najbardziej decydującym czynnikiem okazała się ocena sytuacji dochodowej rodziny. 

Wyniki tych badań mogą mieć charakter aplikacyjny, z punktu widzenia producenta uzyskane 

wyniki wskazywać mogą bowiem określone kierunki działań marketingowych,  

w szczególności z zakresu komunikowania marketingowego i szeroko zakrojonych działań 

edukacyjnych.  

Rynek żywności funkcjonalnej był przedmiotem badań dr inż. Marii Jeznach w ramach 

projektu współfinansowanego przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej i z udziałem 

naukowców niemieckich. W wyniku współpracy powstała monografia pod jej redakcją  

pt. „Stan i perspektywy rozwoju rynku żywności funkcjonalnej”. W pracy dokonano 

usystematyzowania pojęć związanych z żywnością funkcjonalną, wraz z omówieniem 

uregulowań prawnych oraz dokonano charakterystyki wybranych grup tej żywności na rynku. 

W badaniach tych aspekt jakości żywności w zachowaniach nabywczych konsumentów  

na różnych rynkach produktowych dopełniony został badaniami dotyczącymi wyboru 

żywności funkcjonalnej, których wyniki zaprezentowano w kilkunastu publikacjach.  

Badania kontynuowane są przez dr inż. Marię Jeznach w ramach międzynarodowego 

projektu w ramach programu EUREKA - ECORAW E! 6855, pt. Ocena konsumencka  

i żywieniowa innowacyjnych produktów pochodzących z upraw ekologicznych, którego 

celem jest wprowadzenie opracowanych technologii produkcji produktów ekstrudowanych  

na rynek, do czego niezbędna jest akceptacja konsumencka.  

Trzeci nurt badań Habilitantki, to systemy i standardy zarządzania jakością  

i bezpieczeństwem żywności. Zasadność wykorzystania systemów jakości oraz rolę klienta  

w tych systemach zaprezentowała ona w 7 publikacjach. Za najcenniejszy aspekt tego nurtu 
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badań dr inż. Marii Jeznach uznać należy dokonaną ocenę korzyści z wdrożenia i stosowania 

międzynarodowych standardów i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem 

produktów żywnościowych, takich jak: system HACCP, BRC, IFS, EurepGAP, ISO 9001, 

ISO 22000.  

Kolejny zakres badań dr inż. Marii Jeznach obejmuje marketingowe uwarunkowania 

zachowań nabywczych konsumentów na rynku żywności. Stanowią one istotny obszar Jej 

zainteresowań badawczych i zostały zdyskontowane w realizowanej dydaktyce. Habilitantka 

w tym obszarze opublikowała wiele publikacji obejmujących produkt żywnościowy i jego 

specyfikę (ok. 40 publikacji dotyczących gotowych produktów w słoikach dla dzieci  

i niemowląt, żywności funkcjonalnej, produktów mleczarskich, mięsa, warzyw, słodyczy, 

produktów ekologicznych, produktów typu light, produktów lokalnych; roli opakowania, 

marki, promocji, ceny czy też dystrybucji). W swoich badaniach Habilitantka niejednokrotnie 

dowiodła istnienia ścisłego związku pomiędzy zachowaniami nabywczymi konsumentów  

na rynku żywności a stosowanymi narzędziami marketingowymi.  

Dokonany przegląd osiągnięć naukowych dr inż. Marii Jeznach, w tym liczba 

opublikowanych prac, ich tematyka oraz czasopisma naukowe, w których się one ukazały, 

pozwalają na pozytywną ocenę jej osiągnięć naukowo-badawczych, odpowiednich dla osób 

ubiegających się o stopień doktora habilitowanego.  

Warto również podkreślić, że znaczącym zdyskontowaniem działalności naukowo-

badawczej dr inż. Marii Jeznach było przyznanie Jej nagrody zespołowej stopnia III-go 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z tytułu osiągnięć naukowych i postępu  

naukowo-technicznego (1987 rok), a także nagroda JM Rektora SGGW-AR za osiągnięcia  

w dziedzinie badań naukowych (nagroda indywidualna stopnia III-go -1989 rok).  

 

Ocena współpracy międzynarodowej  

 Ważnym elementem pracy zawodowej dr inż. Marii Jeznach jest współpraca 

międzynarodowa. Odbyła ona wiele staży w zagranicznych ośrodkach akademickich  

w ramach: stypendium DAAD w Niemczech, Uniwersytet Hohenheim (czerwiec-lipiec 

1992); stypendium EU „Copernicus” w Niemczech, grant badawczy Uniwersytet Hohenheim 

(maj–sierpień 1993); stypendium IMG Tempus w Niemczech, Uniwersytet Hohenheim 

(lipiec–sierpień 1998). 

 Kilkakrotnie uczestniczyła w ramach programu ERASMUS w wykładach na Litwie 

(Lithuanian University of Agriculture; lata: 2009; 2013, 2014); prowadząc zajęcia 

dydaktyczne nt. “Quality management in the food market” czy też “Product quality  
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in the opinion of the consumer and producer”. Prowadziła również wykłady dla studentów 

Wyższej Szkoły Rolniczej w Białej Wace na Litwie. 

Brała również udział w 7 międzynarodowych projektach badawczych. Prezentowała 

również wyniki badań na konferencjach międzynarodowych (wygłaszając 11 referatów  

i przedstawiając 8 posterów, a także publikowała oryginalne prace naukowe z autorami 

wywodzącymi się z akademickich ośrodków zagranicznych.  

Jej współpraca w ramach badań naukowych czy też badawczo-rozwojowych znalazła 

swoje uznanie na poziomie międzynarodowym, otrzymała bowiem w 2013 roku medal 

„Zasłużony dla Uniwersytetu Aleksandro Stulginskio Universitetas w Kownie” za naukową  

i edukacyjną współpracę międzynarodową.  

Całokształt tej działalności Habilitantki świadczy o Jej dużej aktywności w obszarze 

współpracy międzynarodowej. 

 

Ocena działalności dydaktycznej, popularyzującej naukę i organizacyjnej  

Na uwagę zasługuje fakt, że działalność dydaktyczna Kandydatki jest związana  

z badaniami naukowymi. Dlatego z uznaniem odnotowuję, że wiedza naukowa Habilitantki 

znajduje właściwe odzwierciedlenie w Jej działalności dydaktycznej. Zajęcia dydaktyczne 

Habilitantki obejmują wszystkie formy dydaktyczne, jakie wykonuje samodzielny pracownik 

nauki. Habilitantka prowadzi wykłady i ćwiczenia. Na uwagę zasługuje różnorodność 

prowadzonych wykładów i ćwiczeń, obejmujących takie przedmioty, jak: Podstawy 

marketingu, Marketing żywności, Marketing w przedsiębiorstwie, Marketing usług oraz 

Nowe trendy w marketingu żywności, realizowanych na macierzystym i innych wydziałach 

SGGW.  

 Ważnym elementem działalności dydaktycznej dr inż. Marii Jeznach jest również 

opieka naukowa nad studentami, była bowiem promotorem 93 prac magisterskich, 39 prac 

inżynierskich, 10 prac licencjackich, 35 prac na studiach podyplomowych (w szczególności 

na SGGW, ale również i w innych uczelniach). Była również recenzentem prac dyplomowych 

w SGGW (108). Pełniła również funkcję opiekuna praktyk 2 studentek z Litwy, 

organizowanej na podstawie projektu Nr. VPl-2.2- SMM-09-V-01-002 (Doskonalenie I i II 

stopnia programów studiów tematyki rolniczej i edukacja kadry pedagogicznej). 

O dbałości o jakość kształcenia świadczą również licznie podejmowane przez  

dr inż. Marię Jeznach działania mające na celu doskonalenie przez Nią umiejętności 

dydaktycznych, zarówno w Polsce, jak i zagranicą, takie m.in. jak: 
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– Stypendium DAAD w Niemczech, Uniwersytet Hohenheim, Instytut für Haushalts- und 

Konsumökonomik, Lehrstuhl für Haushaltsökonomik (06.–07.1992);  

– Stypendium EU „Copernicus” w Niemczech, grant badawczy Uniwersytet Hohenheim, 

Instytut für Haushalts- und Konsumökonomik, Lehrstuhl für Haushaltsökonomik  

(05.–08.1993);  

– Kurs „Food Consumer – Food Policy” w SGGW prowadzony przez pracowników 

University of Ghent (5–12.01.1994);  

– Kurs z agromarketingu, Uniwersytet BOKU w Wiedniu, Austria (07.–08. 1995); 

– Kurs z marketingu, Uniwersytet BOKU w Wiedniu, Austria (08.–09. 1996); 

– Kurs „Food and Agricultural Marketing” przeprowadzony w SGGW we współpracy  

z University of Newcastle Upon Tyne, University of Aberdeen (22–31.10.1997); 

– Stypendium IMG Tempus w Niemczech, Uniwersytet Hohenheim, Instytut für Haushalts- 

und Konsumökonomik, Lehrstuhl für Haushaltsökonomik (07.–08.1998); 

– Kurs „Sensory analysis methods and applications” przeprowadzony w SGGW  

we współpracy z University of Gent (25–26.03.2002).  

 Była również recenzentem 4 podręczników i materiałów skierowanych do uczniów 

szkół średnich. 

  W obszarze działalności dydaktycznej warto również wspomnieć o Nagrodzie  

JM Rektora SGGW za osiągnięcia w zakresie dydaktyki - zespołowej stopnia I, uzyskanej  

w 1991 roku. 

Działalność upowszechnieniowa Habilitantki w dużej mierze związana jest z aspektem 

ochrony konsumenta. Była członkiem założycielem Stowarzyszenia Konsumentów Polskich 

(w 1995 roku), a następnie członkiem zarządu i wiceprezesem tej organizacji. Obecnie jest 

prezesem Centrum Konsumenckiego. Ponadto w 2002 roku reprezentantem Polski  

na Światowym Szczycie Żywnościowym FAO World Food Summit, a w 2003 roku 

współorganizatorem projektu w ramach programu PHARE, dotyczącego szkolenia 

rzeczników konsumentów  

Należy również podkreślić Jej aktywność w zakresie popularyzowania nauki, m.in. 

poprzez liczne wykłady w ramach współpracy z Ośrodkami Doradztwa Rolniczego czy też 

wykład w ramach Wszechnicy Żywieniowej Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji SGGW.  

W obszarze działalności organizacyjnej należy również wspomnieć,  

że dr inż. Maria Jeznach była członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oraz 

Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. Obecnie jest członkiem 
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International Federation for Home Economics, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa 

i Agrobiznesu oraz Towarzystwa Ekonomistów Polskich.  

W latach 2007-2012 pełniła funkcję kierownika Studiów Podyplomowych  

w zakresie Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego, obecnie pełni funkcję 

kierownika Studiów Podyplomowych „Żywienie człowieka i gastronomia”. Aktualnie pełni 

również funkcję elektora do wyboru władz rektorskich SGGW w Warszawie oraz elektora 

uprawnionego do wyboru władz dziekańskich Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji, a także jest przedstawicielem niesamodzielnych pracowników w Radzie 

Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW. 

 

Wniosek końcowy 

 W podsumowaniu oceny całokształtu działalności dr inż. Marii Jeznach stwierdzam, 

że przedstawione osiągnięcia naukowe wskazują, że Kandydatka posiada ukształtowane  

i udokumentowane zainteresowania naukowe, a Jej dorobek publikacyjny oceniam jako 

wystarczający do ubiegania się o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego. Podkreślić 

należy, że Habilitantka w swojej pracy zawodowej wykazuje się dbałością o doskonalenie 

warsztatu badawczego, dydaktycznego oraz współpracę międzynarodową. Życiorys 

naukowy Habilitantki obejmuje więc zasadnicze elementy rozwoju pracownika  

naukowo-dydaktycznego.  

Oceniając całokształt dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego, 

popularyzatorskiego, organizacyjnego i współpracy międzynarodowej dr inż. Marii Jeznach 

oraz Jej rozprawę habilitacyjną pt. „Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie 

konsumentów”, stwierdzam, że spełniają one wymagania stawiane przez Ustawę z dnia  

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule  

w zakresie sztuki (Tekst jedn.: DzU z 2014 r. poz. 1852 z późn. zm.) i stanowią podstawę  

do ubiegania się przez Kandydatkę o stopień doktora habilitowanego. 

Na podstawie dokonanej oceny, przedkładam wniosek o dopuszczenie  

dr inż. Marii Jeznach do dalszych etapów postępowania habilitacyjnego, dotyczących nadania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności 

i żywienia. 


