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Ocena  

dorobku naukowego, dydaktyczno-popularyzatorskiego i współpracy międzynarodowej  

dr inż. Marii Jeznach  

oraz rozprawy wskazanej jako Jej indywidualne osiągnięcie w postępowaniu   

o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

 

1. Sylwetka Kandydatki 

Dr inż. Maria Jeznach  jest absolwentką Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, którą ukończyła w roku 1976 z tytułem magistra 
inżyniera w zakresie ekonomiki rolnictwa. Od roku 1978 pracuje w Szkole Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, początkowo w Zakładzie Przyzakładowej i 
Działkowej Produkcji Żywności, a obecnie w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji 
Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Pracowała kolejno 
na stanowiskach asystenta, starszego asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy (obecnie). 

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych ze specjalnością ekonomia uzyskała w 
1989 roku na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 
Warszawie po pozytywnej obronie rozprawy pt. Efektywność energetyczna produkcji 
rolniczej wybranych gospodarstw indywidualnych (przed i po modernizacji), której 
promotorem był dr hab. Kazimierz Miękus.  

Swoje kwalifikacje zawodowe naukowe i dydaktyczne Kandydatka podnosiła na krajowych 
i zagranicznych stażach, kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych, m.in. w zakresie 
agromarketingu i analizy sensorycznej na Uniwersytecie w Ghent w Belgii, Uniwersytecie 
BOKU w Austrii i Uniwersytecie Aberdeen w Szkocji, a także w zakresie zarządzania 
projektami badawczymi.  

Była członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego II kadencji, członkiem założycielem i 
członkiem zarządu Stowarzyszenia Konsumentów Polskich oraz jego wiceprezesem (1995-
2004). Jest aktywnym członkiem krajowych towarzystw naukowych i jednego towarzystwa 
międzynarodowego oraz prezesem Centrum Konsumenckiego. 

Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne została wyróżniona nagrodą Ministra Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego, dwiema nagrodami JM Rektora SGGW i odznaczona złotym medalem 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. 

 
2. Ocena rozprawy wskazanej jako osiągnięcie indywidualne 

Osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się przez dr inż. Marię Jeznach o 
stopień doktora habilitowanego stanowi monografia pt. „Jakość żywności i jej wyróżniki w 
ocenie konsumentów”. Wydano ją w serii „Rozprawy Naukowe i Monografie” w 
Wydawnictwie SGGW w Warszawie w roku 2014. Praca liczy 124 strony, zawiera 52 tabele i 
34 rysunki oraz jedną tabelę jako załącznik.  
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Formalny układ pracy jest niezgodny z ogólnie przyjętym schematem prezentacji. Kolejne 
rozdziały nie tworzą logicznego ciągu informacji (wprowadzenie, metody, wyniki i dyskusja). 
Autorka umieściła rozdział z celem, zakresem i metodyką badań po wstępie, a przed 
rozdziałem o cechach przeglądu piśmiennictwa. O ile nietypowy układ rozdziałów jest tylko 
sugestią, o tyle cel pracy i treść hipotez potwierdzają, że pytania badawcze opracowano bez 
dobrego rozeznania literaturowego.  

Zamierzeniem badawczym dr inż. Marii Jeznach była „identyfikacja wyróżników jakości 
produktów żywnościowych i ich roli w procesie decyzyjnym konsumenta”. Hipotezę główną 
stanowi stwierdzenie, które nie ma znamion nowości:  „Jakość żywności postrzegana jest 
przez konsumentów jako zespół cech, którymi powinien się charakteryzować określony 
produkt, przy czym ważność tych cech nie jest dla wszystkich taka sama, lecz zależy od profilu 
socjodemograficznego poszczególnych konsumentów, jak również od rodzaju produktu, 
którego dotyczy”. Bez wątpienia istnieją mało poznane aspekty tego problemu, ale zadaniem 
Autorki – którego nie zrealizowała – było wskazanie „obszaru niewiedzy”, który zamierza 
wyjaśnić. Ta sama uwaga dotyczy hipotez szczegółowych. Nie ma nic odkrywczego w 
stwierdzeniu, że „dominującym wyróżnikiem jakości większości produktów żywnościowych 
jest świeżość” (hipoteza szczegółowa 1).  

Badania zrealizowano w 1000-osobowej ogólnopolskiej próbie konsumentów 
dokonujących zakupów żywności. Nie podano żadnych szczegółów doboru próby, ale można 
przypuszczać, że była to próba reprezentatywna, co stanowi ważną zaletę pracy. 

Zakres pracy nie został precyzyjnie określony. Z tego powodu czytelnik jest „zaskakiwany” 
treścią rozdziałów i poruszanych zagadnień, ponieważ we właściwym miejscu (rozdziale) nie 
wskazano powiązań między ich zawartością a celem pracy i hipotezami. W rozdziale 4 
przedstawiono poglądy konsumentów na korzyści zdrowotne wynikające ze spożycia 
określonych grup produktów. Dopiero w tym rozdziale można się doszukać krótkiego 
wyjaśnienia dotyczącego celu tej analizy, jednak uzasadnienie jest pozbawione głębszego 
kontekstu (i nie posiada żadnego odnośnika do literatury). Tak więc czytelnik nie wie jaki jest 
potencjalny związek między postrzeganiem korzyści zdrowotnych przez konsumentów a 
wyróżnikami jakości żywności oraz jaką hipotezę w tym zakresie Autorka zamierzała 
zweryfikować. Z niewyjaśnionych powodów wyróżniki jakości warzyw świeżych (rozdział 3.9) 
poddano szerszej analizie niż wyróżniki jakości pozostałych produktów (rozdziały 3.1-3.8).  

Kluczowym mankamentem pracy jest brak spójności w terminologii lub „tylko” brak 
umiejętności językowych w prezentacji problemu. Czytelnik nie ma pewności czy omawiane 
są „wyróżniki jakości” żywności, czy „czynniki wyboru” żywności? Można wskazać liczne 
przykłady takiego mieszania pojęć, np.: „stwierdzono, iż smak produktów spożywczych 
wydaje się być bezspornym kryterium ich wyboru i wyrażanych w ten sposób preferencji. Dla 
sera podpuszczkowego dojrzewającego smak był najważniejszym  wyróżnikiem jego jakości” 
(str. 37, akapit 4). A zatem, czy smak jest wyróżnikiem jakości sera czy czynnikiem jego 
wyboru, np. podczas zakupów?  Niezrozumiała jest konstrukcja rozdziału 3.9. pt. „Wyróżniki 
jakości warzyw świeżych”, który podzieliła na trzy podrozdziały: „Cechy warzyw świeżych 
decydujące o ich zakupie” (3.9.1), „Wyróżniki jakości warzyw świeżych” (3.9.2), „Atrybuty 
warzyw świeżych w opinii konsumentów” (3.9.3). W podrozdziałach 3.9.1 i 3.9.2 Autorka 
zamieściła tabele pt. „Postrzeganie atrybutów jakości…” (tab. 33-37), pomimo że to 
podrozdział 3.9.3 zatytułowała „Atrybuty warzyw…”. Powraca więc pytanie jak Autorka 
definiuje pojęcia: „atrybuty jakości”, „wyróżniki jakości”, „czynniki wyboru” i „cecha” oraz w 
jakim znaczeniu ich używa? 
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Z innych niedociągnięć należy wskazać nieustanne powtarzanie celu pracy w wielu jej 
miejscach, ale z użyciem innych słów (czy terminologii?) oraz objaśnienia metodyczne w 
rozdziałach zawierających omówienie wyników, nadal jednak niewystarczające do pełnego 
zrozumienia użytych metod. Nie uzasadniono wyboru produktów, które były przedmiotem 
badań, ani wyboru wyróżników jakości żywności. Dlaczego dla tak różnych produktów 
badano te same wyróżniki jakości?  Akapit z tym informacjami nie posiada żadnego 
odniesienia literaturowego, pomimo że, jak napisała Autorka: „w narzędziu badawczym 
uwzględniono 11 cech produktów spożywczych, które zarówno w literaturze przedmiotu, jak i 
na podstawie własnych doświadczeń badawczych uznać można za istotne wyróżniki jakości 
żywności”. 

Słabością pracy jest opis zakresu i metodyki badań – bardzo ogólnikowy i niewystarczający 
do pełnego zrozumienia koncepcji pracy, sposobu opracowania wyników i ich analizy. Nie 
wiadomo jak skonstruowano pytania (stwierdzenia, polecenia?) dla respondentów, jakich 
skal użyto i z jakimi wariantami odpowiedzi? Autorka tylko wyjaśniła, że „wykorzystano skale 
nominalne, porządkowe i pozycyjne”. Złego wrażenia pracy dopełnia niekompletny opis tabel 
i rysunków, które nie są „samo czytające się”. Wszystko to powoduje, że czytelnik raczej 
snuje domysły niż poznaje koncepcję Autorki, a pozbawiony właściwego objaśnienia nie 
może zweryfikować wielu wywodów. W opracowaniu wyników, z wyjątkiem gradacyjnej 
analizy skupień, użyto bardzo podstawowych metod statystycznych (analiza rozkładu, 
statystyki opisowe…), co ogranicza możliwości wyjaśnienia złożonych zależności między 
zmiennymi.  

Wyniki gradacyjnej analizy skupień uważam za najbardziej wartościową część pracy, ale jej 
potencjał nie został w pełni wykorzystany. Nie przeprowadzono wspólnej dyskusji wyników 
obu analiz (gradacyjnej i rozkładu) i nie skomentowano różnic w wynikach uzyskanych tymi 
metodami. Na przykład, dla mięsa jako najważniejszy wyróżnik jakości wskazano w analizie 
rozkładu świeżość (str. 35) i wygląd (str. 37), zaś w gradacyjnej analizie skupień – reputację 
sprzedającego i wygląd produktu (str. 41). Różnice w hierarchii wyróżników jakości dotyczyły 
wielu produktów, ale Autorka nie podjęła nawet próby wspólnej interpretacji wyników. 
Świadczy to o braku wnikliwości, która powinna cechować dojrzałego badacza. 

Pod względem formalnym, dyskusja została napisana razem z omówieniem wyników. 
Oceniam ją jako fragmentaryczną, przyczynkową i pozbawioną wnikliwości. W wielu 
miejscach brakuje wyjaśnienia znaczenia wyników w szerszym kontekście dyscypliny, zaś 
przedstawienie opisu produkcji jogurtu i sera jest bezcelowe. Rozdział „Podsumowanie i 
wnioski” stanowi dziwny mix przeglądu piśmiennictwa i streszczenia wyników własnych, w 
którym nie sformułowano wniosków, a tylko powtórzono hipotezę główną, stwierdzając, że 
„została potwierdzona”. Z tą opinią Autorki  nie mogę się zgodzić, jak również z opinią 
dotyczącą wymiaru aplikacyjnego pracy.  

W cytowaniach dostrzegam wiele niedociągnięć. Autorka zbyt często powoływała się na 
podręczniki akademickie jako jedyne źródło literaturowe, a wiele stwierdzeń i całych 
akapitów w ogóle nie posiada cytowań. Piśmiennictwo ogółem liczy 205 pozycji, z których 
dużą część opublikowano w ostatnich 10 latach (42% bibliografii). Z periodyków o zasięgu 
międzynarodowym pochodzi tylko 31% bibliografii. 

Reasumując, monografia pt. „Jakość żywności i jej wyróżniki w ocenie konsumentów”, 
przedstawiona jako osiągnięcie naukowe stanowiące podstawę do ubiegania się o stopień 
doktora habilitowanego, prezentuje niski poziom naukowy. Praca bardziej przypomina raport 
z badań niż rozprawę naukową, w której dostrzegam brak umiejętności prowadzenia 
logicznego naukowego wywodu. Niewystarczający opis metod nie pozwala na 
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zweryfikowanie umiejętności metodycznych Kandydatki. Cel pracy i hipotezy badawcze nie 
mają znamion nowości, a uzyskane wyniki nie wnoszą istotnego wkładu do nauki o żywieniu 
człowieka i konsumpcji. 

 
3. Ocena pozostałego dorobku naukowego  

Dorobek naukowy dr inż. Marii Jeznach jest liczbowo pokaźny i po wyłączeniu monografii 
wskazanej jako osiągnięcie obejmuje: 47 prac oryginalnych opublikowanych w czasopismach, 
40 prac oryginalnych i 29 prac przeglądowych opublikowanych w monografiach naukowych, 
3 monografie oraz redakcję 6 monografii. Ogółem dorobek liczy 132 prace i w całości 
powstał po uzyskaniu stopnia doktora. W około 46% prac Habilitantka jest jedynym autorem, 
a około 26% prac pierwszym autorem prac zespołowych.  

W renomowanych czasopismach wyróżnionych na liście JCR zostało opublikowanych 6 
oryginalnych prac, są to: Acta Alimentaria, Journal of Food, Agriculture and Environment, 
Journal of Agricultural Sciences, Veterinarija IR Zootechnica, Żywność. Nauka. Technologia. 
Jakość. Pięć prac (z 6) ukazało się w ostatnich latach (2010-2012). Udział Kandydatki w 
powstaniu tych prac wynosił 20-35% i dotyczył z reguły każdej fazy pracy nad publikacją. 
Tylko w jednej z nich (na 6) jest pierwszym autorem, co zgodnie z ogólnie przyjętymi 
zasadami określania współautorstwa sugeruje Jej znaczący wkład w przygotowanie 
manuskryptu. Pozostałe publikacje Kandydatki ukazały się w czasopismach o zasięgu 
ogólnopolskim posiadających punktację MNiSW, takich jak: Roczniki Naukowe SERiA, Handel 
Wewnętrzny, Problemy Higieny i Epidemiologii, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 
Bromatologia i Chemia Toksykologiczna. 

Wartość dorobku Kandydatki wyceniona zgodnie z punktacją MNiSW wynosi 550 pkt. 
Prawidłowo obliczony sumaryczny IF, po korekcie i odniesieniu do punktacji czasopisma w 
roku opublikowania pracy, jest znacznie korzystniejszy niż to podała Kandydatka i wynosi 
3,622 (zamiast 1,771). Prace Kandydatki zacytowano wg bazy Web of Science 4 razy, a indeks 
Hirscha wynosi 1 (do 1.10.2014). Niska wartość tych wskaźników, niezależnie od korekty, 
wynika z  publikowania prac w językach nie kongresowych oraz jako rozdziały w 
monografiach lub monografie o zasięgu krajowym (ok. 60% prac), co ogranicza dostęp do Jej 
wyników badań społeczności międzynarodowej. Tylko 3 prace opublikowane w 
czasopismach wyróżnionych na liście JCR (na 6) ukazały się w języku angielskim. 

Pod względem merytorycznym dorobek naukowo-badawczy dr inż. Marii Jeznach jest 
umiejscowiony w obszarze nauki o żywieniu człowieka i konsumpcji. Badania prowadzone 
przez Kandydatkę skupiają się wokół następujących problemów:  

(1) Analiza i ocena czynników wpływających na wybór produktów żywnościowych ze 
szczególnym uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności w opinii konsumenta,  

(2) Innowacje produktowe jako determinanta przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw 
branży spożywczej oraz ich akceptacja przez konsumenta,  

(3) Systemy i standardy zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych, 

(4) Marketingowe uwarunkowania zachowań nabywczych konsumentów na rynku 
żywności. 

Wszystkie nurty badań są wzajemnie powiązane, a nawet się przenikają i stanowią szeroki, 
lecz spójny obszar zainteresowań badawczych. 

Pierwszy z wymienionych obszarów stanowi główny nurt zainteresowań badawczych 
Habilitantki. Mieszczą się w nim dwa wątki, stopniowo rozwijane podczas pracy zawodowej 
Kandydatki. Chronologicznie pierwszy wątek dotyczy technologicznych aspektów 
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wpływających na jakość żywności (3 publikacje), a drugi dotyczy wyborów rynkowych 
konsumentów żywności i ich decyzji nabywczych, a także jakości żywności jako kluczowego 
czynnika jej wyboru (39 publikacji). Kandydatka zaprezentowała koncepcję kompleksowego 
podejścia do jakości i bezpieczeństwa żywności, które uwzględniało różne aspekty – 
obowiązujące przepisy prawne, wymagania systemów zarządzania jakością i indywidualne 
kryteria wyboru konsumenta. Osiągnięciem Kandydatki było przeprowadzenie analizy 
kosztów  jakości oraz ocena korzyści z wdrożenia i stosowania międzynarodowych 
standardów i systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem w przemyśle spożywczym. 
Wykazała wzrost znaczenia jakości i bezpieczeństwa żywności w decyzjach nabywczych 
konsumentów, która ujawniła się szczególnie w okresie zagrożenia BSE u konsumentów 
mięsa wołowego. Ważnym wynikiem było wykazanie znaczenia lokalnego pochodzenia 
produktów mleczarskich, które było utożsamiane z ich wysoką jakością i pozytywnie 
wpływało na decyzje nabywcze konsumentów. W projektowaniu własnych badań 
zastosowała podejście interdyscyplinarne, które łączyło punkt widzenia konsumenta i 
przedsiębiorców przemysłu rolno-spożywczego, a także uwzględniało działalność edukacyjną 
i kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych. 

Drugi obszar badawczy, związany z innowacyjnością produktową branży spożywczej (19 
publikacji), był rozwijany w dużym stopniu dzięki zaangażowaniu Kandydatki w 4 projekty, w 
tym 2 międzynarodowe, którymi kierowała. Wyniki projektu AKTINIDIA wykazały, że istotną 
barierą we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych wyrobów czekoladowanych 
zawierających nadzienie z surowcami ekologicznymi (aktinidią i dynią) było małe 
zainteresowanie konsumentów (poniżej 20%) taką ofertą, pomimo korzyści dla zdrowia 
dostrzeganych przez prawie 50% konsumentów. Bardziej pozytywną postawę w stosunku do 
żywności innowacyjnej o podwyższonych walorach zdrowotnych przejawiały osoby wysoko 
oceniające swoją sytuację dochodową. Znaczenie tych badań wynika z ich waloru 
aplikacyjnego, który wskazuje producentom żywności kierunki działań marketingowych, 
zakres komunikacji i działania edukacyjne. Ciekawym i wartościowym wynikiem jest 
wykazanie zmiany w podejściu konsumentów do żywności funkcjonalnej i przejścia od 
większego poziomu akceptacji żywności zawierającej dodatek różnych składników w celu 
poprawy jej walorów zdrowotnych do  większej akceptacji żywności pozbawionej niektórych 
składników, takich jak cukier, tłuszcz i sól. 

Badania Kandydatki ukierunkowane na poznanie roli klienta w systemach i standardach 
zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktów spożywczych wyznaczają trzeci obszar Jej 
zainteresowań naukowych (7 publikacji). Wykazała w tych systemach niepokojąco niską 
ocenę korzyści wyrażających się poziomem satysfakcji klienta, co określa potrzebę podjęcia 
działań zmierzających do podniesienia poziomu świadomości producentów żywności w tym 
zakresie. 

W ostatnim obszarze badawczym wykazała duże znaczenie działań marketingowych w 
procesie akceptacji produktu spożywczego i kreowaniu potrzeb konsumenta, a także związek 
między zachowaniami nabywczymi konsumentów na rynku żywności a stosowanymi 
narzędziami marketingu oraz szczególną rolę reklamy w tych działaniach (48 publikacji, w 
tym wiele przeglądowych). 

Zaskakujące jest, że Kandydatka nie wskazała obszaru badawczego aż pięciu prac (II.A.2-6) 
opublikowanych w czasopismach wyróżnionych na liście JCR, a więc o największym 
potencjalnym oddziaływaniu na środowisko naukowe. Czyżby świadczyło to o ich 
marginalnym znaczeniu i epizodycznym charakterze tych badań?  

Moja druga wątpliwość dotyczy sposobu oszacowania procentowego udziału Kandydatki 
w publikacjach. Jak można rozumieć 75% udział Kandydatki w pracy trzech autorów, z 



 6 

których Kandydatka jest drugim Autorem (np. II.D.9-10) lub 55% udział Kandydatki w pracy 
dwóch autorów, z których Kandydatka jest drugim lub trzecim Autorem (np. II.D.18-19, 
II.D.26, II.D.70-72, II.D.75, II.D.82-84)? Taki sposób wartościowania autorstwa jest sprzeczny 
z ogólnie przyjętymi zasadami, według których pierwszym autorem jest osoba, która miała 
wiodący i największy wkład w przygotowanie publikacji lub też – co gorsza – poddaje w 
wątpliwość prawidłowość oszacowania udziału Kandydatki we wszystkich publikacjach.  

Podsumowując ocenę tej części działalności naukowej Kandydatki, bez uwzględnienia 
oceny rozprawy wskazanej jako osiągnięcie, stwierdzam, że wykazuje Ona dobrą aktywność 
naukową, z wyraźną przewagą aktywności ukierunkowanej na zdobywanie środków na 
finansowanie badań oraz realizację projektów naukowych, jednak bez należytej dbałości o 
udostępnienie wyników badań społeczności międzynarodowej. Aktywność publikacyjną 
Kandydatki oceniam jako słabą, lecz wystarczającą. 
 
4. Ocena działalności dydaktyczno-popularyzatorskiej i współpracy międzynarodowej 

Wysoko oceniam współpracę międzynarodową dr inż. Marii Jeznach. Obejmuje ona 
szkoleniowe wyjazdy studyjne, staże naukowe i dydaktyczne w ośrodkach zagranicznych oraz 
udział w 5 międzynarodowych projektach naukowych lub organizacyjnych. Kandydatka 
kierowała 4 projektami realizowanymi we współpracy międzynarodowej (m.in. EUREKA 
E!4449 AKTINIDIA), a obecnie kieruje kolejnym projektem międzynarodowym (EUREKA 
E!6855 ECORAW pt. Ocena konsumencka i żywieniowa innowacyjnych produktów 
pochodzących z upraw ekologicznych). Była kierownikiem 2 oraz wykonawcą 4 krajowych 
projektów. Oznacza to łączne zaangażowanie Kandydatki w 11 projektów.  

Pozytywnie można ocenić działalność popularyzatorską Kandydatki, która przejawia się 
prezentowaniem wyników badań własnych na konferencjach i upowszechnianiem wiedzy. 
Kandydatka osobiście prezentowała wyniki badań na konferencjach międzynarodowych (8 
razy) i konferencjach krajowych (33 razy), co zważywszy na Jej wieloletni staż zawodowy 
oznacza umiarkowaną aktywność w tym zakresie. Angażowała się w upowszechnianie wiedzy 
jako prelegent w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego i Wszechnicy Żywieniowej SGGW, a także  
jako organizator, m.in. Dni SGGW. 

Działalność dydaktyczna Kandydatki obejmuje prowadzenie wykładów i ćwiczeń z zakresu 
ekonomiki konsumpcji, ekonomiki i organizacji rynku rolno-spożywczego, marketingu 
żywności, marketingu usług turystycznych i rekreacyjnych, komunikowania społecznego w 
praktyce marketingowej. Była promotorem imponującej liczby prac magisterskich, 
inżynierskich, licencjackich i dyplomowych (ponad 170) oraz recenzentem (ok. 110 prac). 
Pełniła funkcję opiekuna naukowego 2 osób przygotowujących rozprawę doktorską. 
Aktualnie jest kierownikiem Podyplomowego Studium „Żywienie Człowieka i Gastronomia”. 

 

Wniosek końcowy 

Na podstawie wnikliwej analizy monografii wskazanej jako osiągnięcie naukowe oraz 
całokształtu dorobku dr inż. Marii Jeznach stwierdzam, że Kandydatka nie spełnia wymagań 
stawianych osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego, określonych 
w ustawie z dnia 18 marca 2011 roku o zmianie ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 
oraz o zmianie niektórych innych ustaw” (Dz.U. nr 84 poz. 455) oraz rozporządzeniu Ministra 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 (Dz.U. nr 196 poz. 1165), a także w 
zaleceniach Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego. 
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Monografia wskazana jako osiągnięcie prezentuje niski poziom naukowy. W rozprawie nie 
sformułowano i nie rozwiązano nowego problemu naukowego ani też nie rozwiązano 
znanego, ale nie rozstrzygniętego problemu. Przyjęty przez Kandydatkę sposób opracowania 
problemu naukowego nie zapewnił wysokiej jakości i wiarygodności wyników, dlatego 
rozprawa nie wnosi istotnego wkładu w rozwój nauki o żywieniu człowieka i konsumpcji. 

Pozostały dorobek naukowy Kandydatki, po wyłączeniu monografii wskazanej jako 
osiągnięcie oraz dorobek dydaktyczno-popularyzatorski i współpracę międzynarodową 
oceniam pozytywnie. Jednak z powodu negatywnej oceny monografii wskazanej jako 
osiągnięcie nie mogę pozytywnie ocenić całego dorobku Kandydatki w postępowaniu 
habilitacyjnym. 

 

 

  

 


