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                                               OCENA 

osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

oraz współpracy międzynarodowej  dr Renaty Kazimierczak – adiunkta w 

Zakładzie Żywności Ekologicznej w Katedrze Żywności Funkcjonalnej, 

Ekologicznej i Towaroznawstwa Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i 

Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, w 

związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia. 

   

Informacje podstawowe o Habilitantce 

Dr Renata Kazimierczak jest absolwentką Wydziału Ogrodniczego Szkoły 

Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Stopień magistra inżyniera 

ogrodnictwa uzyskała w 1992 roku na podstawie pracy pt.”Ocena pojedynków 

Hipperastrum x hybridum w pokoleniu F1”. Po studiach podjęła pracę na 

stanowisku technicznym w Zakładzie Przyzagrodowej i Działkowej Produkcji 

Żywności, który później przekształcono na Zakład Surowców Spożywczych, a 

następnie Zakład Żywności Ekologicznej. W 1993 roku została zatrudniona na 

stanowisku asystenta w Zakładzie Żywności Ekologicznej w Katedrze Żywności 

Funkcjonalnej, Ekologicznej i Towaroznawstwa Wydziału Nauk o Żywieniu 

Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. Pracę doktorską pt. „Ocena dostosowania poziomu i struktury 

podaży owoców i warzyw do potrzeb żywnościowych ludności Polski” obroniła 

w 2004 roku. Od 2005 roku pracuje na stanowisku adiunkta w tym samym 

Zakładzie i Katedrze. 

 



Charakterystyka dorobku naukowego 

 

Pani dr Renata Kazimierczak jest autorem 26 rozpraw naukowych w 

czasopismach wymienionych na liście B  MNiSW i 21 opublikowanych jako 

rozdziały w monografiach naukowych.  Pięć oryginalnych prac twórczych 

opublikowała w czasopismach indeksowanych w baize Web of Sciences: 

Journal of the Science of Food and Agriculture– 35 pkt.  IF-1,714, Biological 

Agriculture & Horticulture: An International Journal for Sustainable Production 

System-20 -pkt. IF-0,681, Renewable Agriculture and Food Systems-35 pkt. IF-

1,53, Journal of Agricultural and Food Chemistry-45 pkt. IF-2,912, Free Radical 

Biology & Medicine-40 pkt. IF-5,736. W trzech z tych prac jest pierwszym 

autorem i ma największy wkład w ich powstanie obejmujący udział w 

opracowaniu koncepcji, analizie chemicznej i statystycznej oraz pisaniu 

manuskryptu. Ponadto pani dr Renata Kazimierczak jest również autorką  15 

prac przeglądowych opublikowanych  w czasopismach i monografiach 

naukowych w języku polskim i angielskim. Prace naukowe z wyłączeniem 

opublikowanych w czasopismach z Journal Citation Report ukazały się w 

Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering, Electronic 

Journal of Polish of Agricultural Universities, Polish Journal of Natural 

Sciences, Medicina Sportiva, New Medicine, Vegetable Crop Research Bulletin, 

Handel Wewnętrzny, Żywienie Człowieka i Metabolizm, Postepy Techniki 

Przetwórstwa Spożywczego, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we 

Wrocławiu, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 

Problemy Zarządzania, Acta Fytotechnica et Zootechnica. Z ogólnej liczby 89 

pozycji naukowych, po obronie pracy doktorskiej ukazało się 80, w tym 5 

powstałych z opublikowania wyników pracy doktorskiej, co stanowi około 90% 

wszystkich opracowań.  Index Hirscha wynosi  2,  sumaryczny impact factor 

12,573,  a liczba cytowań  w bazie Web of Sciences 9. Łączna liczba punktów 

za publikacje w czasopismach wymienionych na liście MNiSW  wynosi 475, w 

tym po uzyskaniu stopnia doktora 455. Inne elementy  dorobku publikacyjnego 

Habilitantki to autorstwo 17 rozdziałów w  skryptach do ćwiczeń i dwóch 

rozdziałów w opracowaniach zbiorowych  zawierających dokumentację grantów 

badawczych oraz  13 abstraktów w recenzowanych  w materiałach 

konferencyjnych, a także 23 prace popularno-naukowe, w tym 12 publikacji 

internetowych. Pani dr  Renata Kazimierczak w większości prac jest pierwszym 

autorem i jednym z głównych wykonawców tematu. Habilitantka była lub 

jeszcze jest wykonawcą  w 11  projektach  badawczych, w tym 5 



międzynarodowych. Ponadto, była zaangażowana  w 2 międzynarodowych  

projektach realizowanych w ramach programu „Lifelong Learning Programme 

Leonardo da Vinci Partnerships”   oraz w jednym, trwającym obecnie projekcie 

programu „Erasmus+Strategic Partnership”. Należy też pokreślić dużą 

aktywność Habilitantki w zakresie popularyzacji wyników badań naukowych na 

licznych konferencjach, uczestnicząc w 28 konferencjach krajowych i 7 

zagranicznych i prezentując na nich 37 posterów i 14 referatów wygłoszonych 

osobiście. 

W pracy badawczej dr  Renaty Kazimierczak da się wyróżnić kilka wątków. U 

progu  działalności naukowej jej zainteresowania badawcze skupiły się na 

ocenie możliwości rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich. Następnie  

prowadziła badania dotyczące analizy zmian zachodzących w produkcji 

krajowej owoców i warzyw, w ich imporcie i eksporcie, w poziomie spożycia w 

różnych typach gospodarstw domowych oraz zachowaniach konsumentów na 

rynkach tych produktów, co zaowocowało obroną pracy doktorskiej. 

Skierowanie zainteresowań Habilitantki na tematykę jakości żywności 

ekologicznej wynikało z dynamicznego rozwoju sektora rolnictwa 

ekologicznego  w następstwie wzrastającego zainteresowania tą żywnością ze 

strony konsumentów, jak również z  utworzenia Zakładu Żywności 

Ekologicznej SGGW. Prace mające na celu porównanie wybranych cech jakości 

plonu, wartości odżywczej i jakości sensorycznej dotyczyły różnych odmian 

ziemniaków jadalnych, a w późniejszym okresie owoców jagodowych i ich 

przetworów, a także ziół uprawianych metodami ekologicznymi. Wykazano w 

nich, że ekologiczne surowce charakteryzowały się większą  zawartością 

związków bioaktywnych w porównaniu z surowcami konwencjonalnymi. 

Efektem współpracy w ramach trzymiesięcznego stażu naukowego w Estońskim 

Uniwersytecie Przyrodniczym, odbytym przez Habilitantkę na przełomie lat 

2011-2012 było porównanie zawartości polifenoli i aktywności 

antyoksydacyjnej owoców pomidorów uprawianych w systemie ekologicznym i 

konwencjonalnym. W wyniku tych badań wykazano, że znaczący wpływ na 

różnice w zawartości polifenoli, składników fenolowych ogółem i zdolność 

zmiatania wolnych rodników w owocach pomidora miał rok uprawy i odmiana, 

a jedynie zawartość kilku polifenoli w poszczególnych latach była zależna od 

systemu produkcji. Inne badania w tym zakresie dotyczyły porównania różnych 

herbat z produkcji ekologicznej z herbatami z produkcji konwencjonalnej. W 

badaniach tych ustalono, że produkty ekologiczne charakteryzowały się istotnie 

większą zawartością kwasów fenolowych i flawonoidów i innych substancji 



bioaktywnych  w porównaniu z herbatami konwencjonalnymi.  W latach 2010-

2011 w ramach dwóch projektów badawczych dofinansowywanych przez 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  realizowano badania dotyczące oceny 

wartości odżywczych i właściwości prozdrowotnych świeżego soku z 

ekologicznego buraka ćwikłowego i naturalnie fermentowanego soku z tego 

warzywa. Wykazano, że obydwa rodzaje soków z buraków z produkcji 

ekologicznej są dobrym źródłem związków fenolowych i betacyjanin w diecie 

człowieka i dzięki temu mogą być bardzo przydatnymi produktami w 

profilaktyce chorób nowotworowych. Badania nad  wpływem soku z buraka 

ćwikłowego na zdrowie człowieka habilitantka kontynuowała we współpracy z 

kilkoma ośrodkami naukowymi z Devon w Wielkiej Brytanii.  Stwierdzono, że 

suplementacja azotanów pochodząca z bogatego w nie soku z buraków 

ćwikłowych, nie moduluje reakcji wysiłkowej u osób z cukrzycą typu 2. Do tej 

samej grupy tematycznej zaliczono również przeglądową publikację na temat 

wpływu żywności ekologicznej na zdrowie człowieka. Przeprowadzone 

wielkoskalowe badania epidemiologiczne populacji ludzkiej  wskazują na 

negatywny związek między konsumpcją żywności ekologicznej, a ryzykiem 

wystąpienia alergii skórnych. Niedawno opublikowane wyniki dużego badania 

kohortowego uwzględnionego w pracy przeglądowej autorstwa Habilitantki  

wykazały rzadsze występowanie chłoniaka nieziarniczego u osób stosujących 

dietę ekologiczną. Dr Renata Kazimierczak zwróciła uwagę, że wyniki te 

rzucają nowe światło na problematykę skutków zdrowotnych  spożywania 

żywności ekologicznej. Widzi ona potrzebę przeprowadzenia bardziej 

wszechstronnych, dobrze zaprojektowanych badań obserwacyjnych i 

interwencyjnych z udziałem ludzi.  

Uwzględniając wzrost zainteresowania rolników uprawą roślin metodami 

ekologicznymi, Habilitantka chciała  bliżej poznać poglądy rolników 

ekologicznych i konwencjonalnych na temat wpływu sposobu gospodarowania 

na środowisko. Analiza wyników badań ankietowych wykazała, że poziom 

wiedzy rolników konwencjonalnych na temat rolniczych źródeł zanieczyszczeń 

środowiska był gorszy w porównaniu z wiedzą rolników ekologicznych, chociaż 

w grupie tych ostatnich znaleźli  się też tacy, którzy wiedzę z tego zakresu mieli 

niewystarczającą. Dlatego habilitantka podkreśliła ogromne znaczenie szerokiej 

edukacji żywieniowej i ekologicznej konsumentów i producentów żywności, ze 

względu na jej rolę w kształtowaniu świadomości  ekologicznej i jakości 

żywienia. 



Dr Renata Kazimierczak dokonała również oceny realiów  sprzedaży 

ekologicznych płodów rolnych na podstawie badań ankietowych wśród 

producentów ekologicznych. Wykazano, że duży odsetek ankietowanych 

stanowią rolnicy, których produkty nie trafiają na rynek, a są wyłącznie 

wykorzystywane na własny użytek. Stwierdzono duży udział kanału 

bezpośredniego  w sprzedaży surowców ekologicznych i  relatywnie małą liczbę 

sklepów ekologicznych oraz ograniczony asortyment produktów 

certyfikowanych jako ekologiczne. Autorka proponuje większy zakres 

sprzedaży tych produktów przez Internet jako szansę, szczególnie dla małych 

gospodarstw, na nawiązanie  współpracy z indywidualnymi odbiorcami, którzy 

zachęceni wysoką jakością produktów mogliby się stać stałymi klientami. 

Habilitantka uwzględniła też w badaniach aspekty dotyczące  asortymentu i 

charakterystyki preferencji konsumentów żywności ekologicznej. Stwierdzono, 

że w sklepach w okolicach Warszawy najliczniej reprezentowaną grupą 

asortymentową były produkty zbożowe. W 3/4 badanych sklepów udział 

produktów importowanych przewyższał udział produktów krajowych. 

Zaobserwowano również, że poważną barierę rozwoju tego sektora rynku 

stanowią ceny produktów ekologicznych, które w badanych sklepach często 

nawet kilkakrotnie przewyższały ceny żywności konwencjonalnej. W wyniku 

przeprowadzonych badań stwierdzono, że asortyment sklepów ekologicznych 

wymaga poszerzenia, co zwiększyłoby atrakcyjność tego typu placówek i wzrost 

zainteresowania ze strony konsumentów. Porównawcza konsumencka analiza 

sensoryczna soków z marchwi i buraka ćwikłowego wykazała, że obydwa 

rodzaje soków z produkcji ekologicznej zostały ocenione gorzej niż z produkcji 

konwencjonalnej, głównie ze względu na smak. Autorka zwraca uwagę, że 

niezbędna jest analiza  przyczyn niskiej oceny ekologicznych soków z marchwi 

i buraków ćwikłowych oraz wymiana opinii konsumenckich z producentami 

tych produktów w celu poprawy ich jakości sensorycznej. 

Dr Renata Kazimierczak  była głównym wykonawcą badań ankietowych wśród 

rolników ekologicznych i doradców w zakresie rolnictwa ekologicznego w 

ramach programu: Lifelong Learning Programme Leonardo da Vinci 

Partnerships: Tworzenie platformy komunikacji między nauką, a praktyką w 

ekologicznym systemie żywności. Rolnicy zgłaszali największe 

zapotrzebowanie  na doradztwo specjalistyczne i indywidualne. Habilitantka 

stwierdziła również konieczność zwiększenia  wykorzystania Internetu przez 

rolników jako narzędzia informacji i dokształcania. W badaniach ankietowych 

dotyczących roli naukowców w dialogu między nimi, a praktykami w sektorze 



produkcji ekologicznej, stwierdzono stosunkowo niski poziom pracowników 

naukowych w prowadzeniu projektów wdrożeniowych i  pisaniu artykułów 

popularnych. Przyczyn małej aktywności naukowców w tym zakresie autorka 

upatruje w rosnącym zapotrzebowaniu uczelni wyższych na coraz większe 

efekty naukowe oraz w uzależnieniu transferu wiedzy od indywidualnego 

zaangażowania naukowców, zwłaszcza, że nie ma instytucji rządowych 

odpowiedzialnych za dialog, konwersję na język praktyczny istniejącej wiedzy 

naukowej.  Za ważny czynnik promocji i poprawy transferu wiedzy z nauki  do 

praktyki, poza zaangażowaniem środowiska politycznego i akademickiego, 

habilitantka uznaje kwestie finansowe.   

Należy podkreślić dużą aktywność naukową Habilitantki i wszechstronność jej 

działań naukowych w zakresie nauk o żywności i żywieniu uhonorowaną 

dwoma nagrodami Rektora SGGW  przyznanymi za osiągnięcia naukowe w 

latach 2012 i 2015. 

Ogół dorobku naukowego Pani dr Renaty Kazimierczak, łącznie ze 

scharakteryzowanym poniżej osiągnięciem naukowym, stanowi istotny wkład w 

poszerzenie wiedzy na temat jakości żywności ekologicznej, jej znaczenia dla 

zdrowia człowieka oraz funkcjonowania rynku tej żywności. 

  

Ocena osiągnięcia naukowego 

 

Oceniane osiągnięcie naukowe stanowi monografia autorstwa Habilitantki pt.: 

Wpływ ekologicznego i konwencjonalnego systemu produkcji rolniczej na 

wybrane parametry jakości buraka ćwikłowego, marchwi i soku 

marchwiowego.  Jest to pozycja licząca 190 stron, wydana w 2016 roku przez 

Wydawnictwo SGGW w Warszawie (ISBN: 978-83-7583-655-4).  

Wartość opracowania zasadza się na kompleksowej analizie składu 

chemicznego, wybranych parametrów wartości technologicznej i jakości 

sensorycznej  ekologicznych i konwencjonalnych buraków i marchwi oraz 

soków z marchwi świeżych i po 6 miesiącach przechowywania. Habilitantka 

uzasadniła potrzebę tak wszechstronnego podejścia badawczego do oceny 

jakości badanych warzyw brakiem w dotychczasowych opracowaniach z 

tegozakresu wykorzystywania metodyki obejmującej jednocześnie analityczne, 

sensoryczne i technologiczne oceny parametrów jakości.  

Uzyskane w badaniach wyniki wykazały istotny wpływ ekologicznego systemu 

uprawy na większą zawartość suchej masy, cukrów redukujących, witaminy C, 

związków fenolowych, natomiast  brak wpływu tego systemu uprawy na 



zawartość karotenoidów. Wyniki te są zgodne z wynikami innych autorów, 

którzy przeprowadzili badania porównawcze  jakości warzyw z systemu uprawy 

ekologicznej i konwencjonalnej. Jednakże różnice w składzie związków 

bioaktywnych  między płodami z obu systemów uprawy na ogół są większe. 

Małe różnice  w zawartości tych substancji w badanych warzywach z obu 

systemów uprawy w ocenianej pracy habilitacyjnej wynikają z niewielkich 

różnic w nawożeniu azotem. Jest to podstawowy składnik pokarmowy dla roślin 

różnicujący występowanie w nich związków biologicznie aktywnych. Dawki 

tego składnika różniły się w poszczególnych latach badań w obrębie wszystkich 

gospodarstw  uwzględnionych w badaniach z obydwu systemów uprawy. 

Ponadto nie wykazano jaki udział azotu w gospodarstwach konwencjonalnych 

pochodził z nawozów organicznych. Otóż  nawozy organiczne, co podkreśliła 

Habilitantka, przez ograniczoną dostępność łatwo przyswajalnego azotu, 

wpływają na zmianę metabolizmu roślin w kierunku produkcji  związków na 

bazie węgla takich jak cukry i metabolity wtórne bezazotowe np. kwasy 

fenolowe, flawonoidy i terpenoidy. Natomiast syntetyczny azot jest łatwo 

dostępny dla roślin, które w takich warunkach produkują głównie składniki 

bogate w azot jak białka, aminokwasy i metabolity wtórne zawierające azot np. 

alkaloidy. Aby wykazać pełne różnice w jakości płodów między obydwoma 

systemami uprawy, doświadczenia powinno się przeprowadzać na tym samym 

polu i przy tym samym poziomie nawożenia NPK w nawozach syntetycznych i 

organicznych. Elementem różnicującym skład chemiczny płodów z obydwu 

systemów uprawy jest również czynnik ochronny. W wielu pracach naukowych 

dowiedziono negatywny wpływ niektórych pestycydów na zawartość substancji 

bioaktywnych w roślinach. Zabiegi ochronne w rolnictwie ekologicznym także 

mogą modyfikować zawartość substancji bioaktywnych i minerałów w 

roślinach.  W ocenianej rozprawie we wszystkich gospodarstwach 

konwencjonalnych stosowano wyłącznie herbicydy, które również  mogą mieć 

niepożądane działanie  na rośliny uprawne. Tylko w jednym z gospodarstw 

ekologicznych używano do ochrony roślin przed szkodnikami i chorobami oraz 

stymulacji wzrostu roślin  gnojówkę ze skrzypu i  pokrzywy,  preparaty na bazie 

mikroorganizmów probiotycznych oraz środek Bioczos zawierający ekstrakt z 

czosnku. Preparaty te poza działaniem ochronnym mają także działanie 

nawozowe, dlatego rośliny nimi traktowane mają lepszy skład związków 

bioaktywnych i minerałów w stosunku do roślin nietraktowanych. W 

pozostałych gospodarstwach ekologicznych nie stosowano środków ochrony i 

stymulacji wzrostu roślin. W monografii wykazano większą wartość biologiczną 



badanych warzyw z sytemu uprawy ekologicznej co wynika z uwzględniania w 

tych gospodarstwach wyłącznie  elementów biologicznych.  

Praktyczny aspekt opracowania podnosi w ocenianej rozprawie wzięcie pod 

uwagę jakości przechowalniczej buraków ćwikłowych i marchwi w 

prowadzonych badaniach. Habilitantka zaobserwowała mniejszy spadek 

zawartości wszystkich badanych składników odżywczych i bioaktywnych w 

burakach ekologicznych w stosunku do konwencjonalnych po 6 miesiącach 

przechowywania. W burakach ekologicznych stwierdzono mniejsze ubytki w 

zawartości azotanów (V) i większy wzrost zawartości azotanów (III) niż w 

konwencjonalnych, ale pomimo tych zmian  zawartość azotanów była mniejsza 

po przechowywaniu w produkcie ekologicznym w porównaniu z 

konwencjonalnym. Po sześciomiesięcznym okresie przechowywania korzenie 

marchwi ekologicznej zawierały istotnie więcej witaminy C, rutynozydu-3-O-

kwercetyny i luteiny. W marchwi konwencjonalnej po przechowywaniu 

utrzymała się większa zawartość sumy karotenoidów i beta karotenu. Oceniono 

również pod względem składu chemicznego pasteryzowany sok z marchwi  z 

obu systemów uprawy po sześciu miesiącach przechowywania. 

Na uwagę zasługuje także bardzo gruntowne opracowanie wyników pod 

względem statystycznym. Poza użyciem analizy wariancji trójczynnikowej dla 

gatunku, wykorzystano analizę głównych składowych  oraz analizę korelacji 

liniowej. Analiza głównych składowych przeprowadzona została w celu 

wielocechowego  scharakteryzowania badanych obiektów  oraz oceny związków 

między cechami. Analizę korelacji liniowej przeprowadzono w celu oceny 

związku  między dawkami nawożenia azotowego, a wybranymi parametrami 

składu chemicznego badanych warzyw. Analiza głównych składowych 

wskazała, że jest to wiarygodna metoda oceny zmienności wielocechowej 

obiektów i związków między badanymi cechami. 

W monografii występują pewne niedociągnięcia metodyczne. Za takowe 

uważam nie zastosowanie tych samych dawek nawożenia NPK, Mg i Ca w tych 

samych gospodarstwach w latach badań. Na różnice w składzie chemicznym 

badanych warzyw w poszczególnych latach nie wpływają więc tylko warunki 

pogody, ale również różne dawki nawożenia. 

 

Charakterystyka dorobku dydaktycznego, organizacyjnego, 

popularyzatorskiego i współpracy naukowej 

 

Pani dr Renata  Kazimierczak jest pracownikiem o dużym i zróżnicowanym 



doświadczeniu dydaktycznym z elementami już właściwymi dla  samodzielnych 

pracowników naukowo-dydaktycznych. Zakres tematyczny zajęć 

dydaktycznych prowadzonych przez Panią dr w ciągu dwudziestu czterech lat 

pracy na SGGW jest szeroki. Na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na 

Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka  i Konsumpcji  realizowała różne 

przedmioty z szeroko pojętego zakresu  żywienia człowieka i oceny żywności, 

dietetyki, gastronomii i hotelarstwa.  Habilitantka jest autorem lub 

współautorem rozdziałów w dwóch skryptach pt. „Surowce spożywcze  

pochodzenia roślinnego” i „Żywność ekologiczna” co stanowi duże osiągniecie 

dydaktyczne.  

Pani dr Renata Kazimierczak  wypromowała 42  magistrów, 43 inżynierów  oraz 

pod jej kierunkiem wykonano 3 prace licencjackie. Jest promotorem 

pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich. Sprawowała także opiekę nad 

studentami SGGW wyjeżdżającymi zagranicę w ramach programu Erasmus. W 

ramach tego programu wygłaszała też wykłady na Uniwersytecie w Nitrze w 

Słowacji i na Uniwersytecie Przyrodniczym w Pradze w Czechach.  Działalność 

dydaktyczna Habilitantki obejmuje też popularyzację nauki. Prowadzi ona 

liczne wykłady w szkołach średnich, warsztaty dla dzieci i młodzieży, bierze 

udział w audycjach radiowych, a także opublikowała 22 publikacje popularno-

naukowe z zakresu jakości żywności ekologicznej i rolnictwa ekologicznego. 

Habilitantka za osiągnięcia dydaktyczne uzyskała dwukrotnie nagrodę Reaktora 

SGGW. 

Pani dr Renata Kazimierczak bierze także aktywny udział w Stowarzyszeniu 

Forum Rolnictwa Ekologicznego im. Mieczysława Górnego, pełniąc od 2009 

roku funkcję Sekretarza.  

 

Konkluzja  

Na podstawie analizy dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego, a 

także dorobku organizacyjnego, dydaktycznego i udziału w życiu 

naukowym, stwierdzam, że Pani dr Renata Kazimierczak jest dobrze 

przygotowana do samodzielnej pracy naukowej i spełnia warunki określone 

w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 roku (Dz. U. z 2003 r., Nr 65, 

poz. 595; Dz. U. z 2005 r., nr 164, poz. 1365; Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455) 

oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 

września 2011 roku, wymagane do uzyskania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia 

żywności i żywienia.  


