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RECENZJA OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO
pt.: ” Proces ekstrakcji p-glukanu o różnej masie molowej z owsa oraz ocena jego
oddziaływania na stan zapalny w żołądku”,
autorstwa Pani dr inż. Joanny Harasym,
wraz z oceną całokształtu Jej dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego

Podstawa prawna
Recenzję opracowano na podstawie art. 18a Ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz
0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. Ustaw z 2016 r., poz. 882), w oparciu o powołanie
przez Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów.

W recenzji przyjęto kryteria ogólnie stosowanych zasad oceny dorobku naukowego.
Ocena składa się z następujących elementów:
1. Ogólna charakterystyka sylwetki zawodowej oraz dorobku naukowego, organizacyjnego
1dydaktycznego Pani dr inż. Joanny Harasym.
2. Ocena osiągnięcia naukowego Habilitantki.
3. Podsumowanie.

1. Ogólna

charakterystyka

sylwetki

zawodowej

oraz

dorobku

naukowego,

organizacyjnego i dydaktycznego dr inż. Joanny Harasym.
Pani dr inż. Joanna Harasym ukończyła studia w 1994 r w zakresie biotechnologii na
Wydziale Podstawowych Problemów Techniki, Politechniki Wrocławskiej. W roku 2003 na
Wydziale Nauk o Żywności Akademii Rolniczej we Wrocławiu obroniła pracę doktorską
zatytułowaną „Badania nad wydzielaniem kwasu cytrynowego i jego soli z płynów
pofermentacyjnych”. Promotorem pracy doktorskiej był Pan prof, dr hab. Władysław Leśniak.
Po obronie pracy doktorskiej została zatrudniona na stanowisku asystenta stażysty,
a następnie w roku 1995 asystenta naukowo-dydaktycznego w Katedrze Biotechnologii
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Żywności, na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym, Akademii Ekonomicznej im. Oskara
Langego we Wrocławiu. Od roku 2004 do chwili obecnej pracuje tam zatrudniona na
stanowisku adiunkta. Aktualnie, jako senior investigador w ramach stypendium Akcji Marii
Skłodowskiej-Curie przebywa na Uniwersytecie w Valladolid w Hiszpanii.
Podczas pracy zawodowej Pani dr inż. Joanna Harasym wielokrotnie uczestniczyła
w szeregu różnych programów krajowych i międzynarodowych z zakresu organizacji nauki
1dydaktyki na wyższych uczelniach oraz współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym.
Brała czynny udział w 60 konferencjach krajowych w tym 29 międzynarodowych, na których
wygłosiła 24 referaty. Kandydatka brała udział także w 5 krajowych projektach badawczych
NCN, w tym w jednym, jako kierownik projektu oraz 3 projektach międzynarodowych
(kierownictwo jednego projektu). Odbyła 10 staży naukowych i przemysłowych w tym
2 w ośrodkach naukowych krajowych i 3 zagranicznych).
Na podkreślenie i szczególną uwagę zasługuje bardzo aktywna działalność Pani dr
inż. Joanny Harasym w zakresie ochrony własności intelektualnej. W ramach tej aktywności,
kierowała grantem z programu Patent Plus i ukończyła 3 letnią aplikację rzecznikowską
zakończoną otrzymaniem uprawnień rzecznika patentowego.
Swoje umiejętności, poparte bogatym doświadczeniem w prowadzonych badaniach
naukowych Habilitantka wykorzystuje przy prowadzeniu szerokiej gamy zajęć dydaktycznych
z

przedmiotów

podstawowych,

kierunkowych

i

specjalizacyjnych

realizowanych

w macierzystej Uczelni, takich jak np.: biotechnologia żywności, mikrobiologia techniczna,
wybrane

zagadnienia

z

technologii

przemysłu

spożywczego,

ochrona

własności

intelektualnej i szereg innych. Kandydatka była promotorem trzydziestu dwóch prac
magisterskich i pięciu inżynierskich. Jedna z zakończonych prac magisterskich została
wyróżniona w konkursie na Wydziale. Aktualnie jest opiekunem naukowym pracy doktorskiej
realizowanej w Katedrze Biotechnologii i Analizy Żywności UE we Wrocławiu oraz
promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim na Wydziale Nauk o Żywieniu
Człowieka i Konsumpcji SGGW.
Pani dr inż. Joannie Harasym powierzane są różne funkcje organizacyjne, takie jak
na przykład: powołanie w skład Komitetu Organizacyjnego 50-lecia Uczelni, przewodniczenie
Komisji Rekrutacyjnej na studia stacjonarne, członkostwo Komisji Wyborczej na Wydziale
Inżynieryjno-Ekonomicznym,

przewodniczenie Wydziałowym zespołem

ds.

mobilności

w obszarze technologii żywności, i inne.
Bardzo ważną i wyróżniającą rolę w działalności Habilitantki odgrywa aktywność w dziedzinie
popularyzacji nauki. W jej ramach Kandydatka wygłosiła szereg wykładów, głównie na
tematy

związane

z

innowacyjnymi

metodami

wykorzystania

surowców

zbożowych

w przemyśle spożywczym. Wielokrotnie występowała w mediach publicznych propagując tę
tematykę.
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Za działalność naukowo-badawczą została wyróżniona 9-krotnie Indywidualną
Nagrodą Rektora

UEW,

Zespołową

Nagrodą

Pierwszego

Stopnia

Rektora

SGGW

w Warszawie, Indywidualną Nagrodą Rektora UEW za współpracę naukową z przemysłem,
dwukrotnie nagrodą Wrocławskiej Rady Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych
NOT w konkursie „Najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie techniki. W 2011 roku otrzymała
Srebrną Honorową Odznakę Naczelnej Organizacji Technicznej..

Ocena dorobku naukowego
Dorobek naukowy Habilitantki niewchodzący w skład osiągnięcia naukowego
obejmuje ogółem 179 pozycji, w tym 53 prace oryginalne (9 w czasopismach z wykazu
JOR), 60 komunikatów naukowych (w tym 29 zagranicą) prezentowanych w formie
doniesień na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Zdecydowana większość prac
została opublikowana przez Habilitantkę po uzyskaniu stopnia doktora, co świadczy
o bardzo dużym postępie w rozwoju naukowym Habilitantki w okresie po uzyskaniu tego
stopnia. W większości opublikowanych prac jest Ona pierwszym autorem, co sugeruje
wiodącą rolę w ich przygotowaniu.
Dla publikacji oryginalnych, bez uwzględnienia osiągnięcia naukowego, sumaryczna
wartość IF wg. listy JOR wynosi 28,553, a suma punktów przyznanych za publikacje
w czasopismach naukowych wg listy MNISW i otrzymane bądź zgłoszone patenty - 471.
Uważam, że wartości powyższych wskaźników bibliometrycznych spełniają wymagania
stawiane kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. W sposób wyraźny
świadczą bowiem o wartości i rozpowszechnieniu wyników badań Habilitantki w nauce
światowej. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że Habilitantka nie unika niezbyt
wdzięcznej pracy, jaką jest recenzowanie publikacji innych naukowców. Jej dorobek w tym
zakresie obejmuje 131 recenzji publikacji w czasopismach zagranicznych indeksowanych
w JOR. Działalność taka na forum międzynarodowym jest niewątpliwie dowodem uznania
Jej wiedzy.
Szerokie zainteresowania naukowe dr inż. Joanny Harasym kształtowały się bardzo
wcześnie, bo bezpośrednio po podjęciu pracy zawodowej. Dotyczą one głównie zagadnień
związanych z wykorzystaniem czynników fizycznych do ekstrakcji substancji aktywnych lub
modyfikacji surowców roślinnych w celu ich wykorzystania w profilaktyce prozdrowotnej.
Zainteresowania badawcze dr inż. Joanny Harasym, niewymieniane jako osiągnięcie
naukowe przy habilitacji, dotyczyły między innymi następujących zagadnień:
•

Ekstrakcja kwasów organicznych i ich soli z płynów po biosyntezie z wykorzystaniem
drobnoustrojów.

•

Wykorzystanie biotechnologii w procesach produkcyjnych.

•

Biorafineria zbożowa - koncept, surowce i perspektywy.
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•

Aktywność metaboliczna beta-glukanów owsianych o różnej masie molowej.

•

Zboża i pseudozboża w żywności funkcjonalnej.

•

Wspomaganie przemian czynnikami fizycznymi.

W początkowym okresie pracy,

szczególną uwagę Habilitantka zwróciła na

opracowanie technologii wydzielania kwasu cytrynowego z podłóż po biosyntezie z udziałem
pleśni Aspergillus niger. Otrzymane wyniki stały się podstawą do otrzymania grantu
promotorskiego z Ministerstwa Nauki i Informatyzacji oraz wykonania pracy doktorskiej.
W efekcie tej działalności powstały 3 zgłoszenia patentowe, które otrzymały prawa wyłączne.
Zagadnienia

związane

z wykorzystaniem

metod

biotechnologicznych

w

procesach

technologicznych były i są ciągle aktualne w działalności naukowej Pani dr inż. Joanny
Harasym. Ten zakres tematyczny, Habilitantka realizowała w ramach różnych zadań
badawczych, takich jak: hodowla drożdży paszowych na rolniczych wywarach gorzelniczych
i biosynteza beta-karotenu w hodowlach drożdży Rhodothorula rubra, we współpracy
z pracownikami z Katedry Biotechnologii i Analizy Żywności. W ramach tej tematyki,
w zakresie ekstrakcji astaksantyny z hodowli alg Haematococcus pluvialis oraz procesu
stymulacji mikroorganizmów do biosyntezy karotenoidów Kandydatka współpracowała
z podmiotem gospodarczym.
Prace z zakresu biorafinacji ziarna zbóż, Habilitantka rozpoczęła od współpracy z podmiotem
gospodarczym zainteresowanym opracowaniem

projektu technologicznego

biorafinerii

zbożowej wytwarzającej produkty o wysokiej wartości. W efekcie trzech projektów
zrealizowanych we współpracy z tym podmiotem gospodarczym, zostały opracowane:
ekspertyzy dotyczące stanu techniki w zakresie biorafinacji owsa Avena sativa, założenia
teoretyczne procesu wydzielania (3-D-glukanu z owsa oraz zaprojektowany i zweryfikowany
został proces technologiczny pozyskiwania (3-D-glukanu z owsa w skali laboratoryjnej.
W efekcie tych prac powstało zgłoszenie patentowe, które w 2014 roku otrzymało patent
stanowiący

część

osiągnięcia

habilitacyjnego.

Na

podstawie

prac

zrealizowanych

z podmiotem gospodarczym będącym jednym z członków założycieli Klastra Nutribiomed
została opracowana technologia biorafinacji owsa oraz linia produkcyjna, objęta polskim
zgłoszeniem patentowym, a następnie w trybie postępowania EUROPCT otrzymała patent
europejski będący częścią osiągnięcia habilitacyjnego Kandydatki.
Badania z zakresu aktywności metabolicznej beta-glukanów owsianych to najlepiej
udokumentowana w publikacjach naukowych część działalności badawczej dr inż. Joanny
Harasym. Otrzymanie wysokooczyszczonych preparatów (B-D-glukanu o różnej masie
molowej umożliwiło przeprowadzenie szeregu badań wykorzystujących czysty związek. We
współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym określony został pozytywny wpływ
(3-D-glukanu o dużej masie molowej, otrzymany wg opatentowanej technologii, na apoptozę
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komórek czerniaka skóry HTB-140. Uzyskane wyniki pozwoliły na stworzenie zgłoszenia
patentowego chroniącego zastosowanie preparatu do tego celu. W innych pracach
Habilitantki, wykonanych z zespołem badaczy z Katedry i Zespołu Biochemii Lekarskiej
Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu stwierdzono, że P-D-glukan
0 małej masie molowej, otrzymany w wyniku technologii wchodzącej w skład osiągnięcia
naukowego,

również wykazywał zdolność do indukcji apoptozy komórek czerniaka

złośliwego Me45 oraz raka skóry A431.
Preparaty P-D-glukanu o różnej masie molowej zostały także przebadane pod kątem ich
właściwości przeciwzapalnych, immunomodulacyjnych i metabolicznego działania in vivo
w przewodzie

pokarmowym.

Badania

Kandydatka

przeprowadziła

we

współpracy

z Zakładem Fizjologii Żywienia w Katedrze Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka
1Konsumpcji SGGW w ramach grantu badawczego finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (NN312427440). Wyniki badań na ludziach wykazały m.in. zmniejszenie nie
charakterystycznych parametrów stanu zapalnego (m.in. stężenie białka C-reaktywnego).
Istotną część projektu stanowiły badania in vivo z wykorzystaniem zwierząt modelowych
(dorosłe szczury samce), u części których wywołany został eksperymentalnie stan zapalny
ściany żołądka, bądź stan zapalny jelit. Badania wykazały, że dodatek P-D-glukanu do paszy
powoduje działanie przeciwzapalne i łagodzi stres oksydacyjny we krwi i okrężnicy szczurów
z indukowanym zapaleniem jelit.

Szczególnie

istotną

aktywnością

antyoksydacyjną

charakteryzował się preparat P-D-glukanu o małej masie molowej.
Bardzo skrótowo i wybiórczo zarysowana tematyka była po części przedmiotem
dysertacji doktorskiej Habilitantki i jest przez Nią konsekwentnie rozwijana do dnia
dzisiejszego. Przedstawiona powyżej działalność dr inż. Joanny Harasym świadczy, że jest
Ona osobą bardzo aktywną zawodowo, wykazującą chęć do poszerzania wiedzy oraz
doskonalenia swojego warsztatu badawczego, docenianą przez inne ośrodki badawcze
z zakresu nauk chemicznych, medycznych oraz zaplecza przemysłowego. Podsumowując
ten fragment działalności Habilitantki stwierdzam, że przedstawiona powyżej tematyka
badawcza, to osiągnięcia naukowe upoważniające do stwierdzenia, że dr inż. Joanna
Harasym ma bogaty i interesujący dorobek, poszerzany ciągle o nowe metody i warsztat
badawczy. Wartość naukowa ocenianego dorobku jest znacząca, wnosi wiele nowatorskich
rozwiązań do nauki oraz stanowi źródło oryginalnej wiedzy pozwalającej zrozumieć rolę
składników

chemicznych

surowców

roślinnych

w

kształtowaniu

ich

właściwości

funkcjonalnych. Oprócz wartości poznawczych, można również zauważyć wiele elementów
aplikacyjnych. Według mojej opinii wszystkie oceniane prace są wartościowe i wnoszą
w wielu przypadkach istotny wkład do przedstawianego w habilitacji osiągnięcia
naukowego.

Przedstawiony

dorobek

jest

zdaniem

Recenzenta

o ubieganie się o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.
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wystarczający

2. Ocena osiągnięcia naukowego Habilitantki.
Jako

swoje

osiągnięcie

naukowe,

Pani

dr

inż.

Joanna

Harasym

przedstawiła

monotematyczny cykl 5 prac: 2 patenty krajowe, 1 patent europejski i 2 artykuły naukowe
w czasopismach z listy JCR, pod wspólnym tytułem: Proces ekstrakcji f3-giukanu o różnej
masie molowej z owsa oraz ocena jego oddziaływania na stan zapalny w żołądku.
Opracowanie

to jest

podsumowaniem

wyników

prac

badawczych

przedstawionych

w 2 oryginalnych pracach twórczych, opublikowanych w latach 2015-2017, w wysoko
punktowanych czasopismach z listy JCR. Badania zostały częściowo sfinansowane ze
środków Narodowego Centrum Nauki w ramach projektu badawczego NN312427440 pt.
Wpływ beta-glukanów na proces zapalny w przewodzie pokarmowym „
1. Harasym J., Brach J.: Patent RP - 217750, Sposób otrzymywania polisacharydu
nie skrobiowego ze zbóż, Data zgłoszenia - 2008-03-03 nr 384594, Data wydania decyzji
-2014-01.
2. Harasym J., Brach J., Czarnota J. L., Stechman M., Slabisz A., Kowalska A., Chorowski
M., Winkowski M., Madera A.: Patent europejski - EP 2515672 B1, Data zgłoszenia 2010-12-22 nr PCT/PL2010/050063, 10809339.4, Data publikacji o przyznaniu patentu
w Bulletin EPO - 2016-07-06. A method of production of beta-glucan, insoluble food fibre
and oat protein preparation.
3. Harasym J., Patent RP Sposób wyodrębniania beta-glukanu ze zbóż -224430 - Data
zgłoszenia - 2014-10-27 nr 409942, Data wydania decyzji - 2016-06-13.
4. Harasym, J., Suchecka, D., Gromadzka-Ostrowska, J. 2015. Effect of raw material size
reduction by freeze-milling on beta-glucan recovery process from oat bran, Journal of
Cereal Sciences, 61,119-125.
5. Suchecka, D., Błaszczyk, K., Harasym, J., Gudej, S., Wilczak, J., Gromadzka-Ostrowska,
J. 2017. Impact of purified oat 1-3, 1-4-(5-D-glucan of different molecular weight on
alleviation of inflammation parameters during gastritis, Journal of Functional Foods,
28, 11-18.

Wszystkie prace, z wyjątkiem jednej, są współautorskie, a Habilitantka jest ich pierwszym
autorem. Wielkość własnego wkładu pracy w przygotowanie publikacji Kandydatka ocenia
w przedziale od 50 do 100%. Do przedstawianych rozpraw dołączono oświadczenia
współautorów, które potwierdzają kluczową rolę dr Joanny Harasym w tworzeniu koncepcji
badań, ich przeprowadzeniu i przygotowaniu prac do druku. Ocena przedstawianych
publikacji,

dokonana na podstawie używanych wskaźników bibliometrycznych,

daje

sumaryczny IF równy 6,373 i 160 punktów MNiSW. Publikacje te, wg. załącznika
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przedstawionego przez Autorkę były do tej pory cytowane 41 razy (wg. bazy Web of
Science) - indeks Hirscha 4. Liczba cytowań prac dr Joanny Harasym nie jest jeszcze zbyt
wysoka, gdyż ukazały się one stosunkowo niedawno. Z dużym prawdopodobieństwem
można założyć, że będą one cytowane w kolejnych latach. Zdaniem recenzenta, wartości
podanych wskaźników bibliometrycznych odpowiadają wymaganiom stawianym
kandydatom do uzyskania stopnia doktora habilitowanego.

Osiągnięcie naukowe Habilitantki składa się z dwóch części, z których pierwsza powstała
we współpracy z przemysłem i obejmuje trzy patenty zakupione przez podmiot gospodarczy.
Przedmiotem przyznanych patentów, w tym jednego międzynarodowego, jest sposób
otrzymywania (wyodrębniania) beta-glukanu z materiału zbożowego. Patenty te wzajemnie
się uzupełniają i opisują sposób modyfikacji procesu mający na celu polepszenie właściwości
fizycznych otrzymanych preparatów beta-glukanu.
Zdaniem Recenzenta, przedstawione w autoreferacie opisy patentów mają głównie
charakter techniczny i są zbyt lakoniczne pod względem opisu, naukowo uzasadniającego
i weryfikującego celowość przeprowadzania poszczególnych zabiegów. Brak jest wyników
potwierdzających i wyjaśniających niektóre postawione wcześniej hipotezy. Dotyczy to na
przykład wykonywanej inaktywacji endo-glukanaz, (czy oznaczano aktywności enzymów
przed i po zabiegu), a także wykorzystania zjawiska kawitacji (czy i jaki ewentualnie wpływ
wywiera ono na strukturę molekularną „natywnych” biopolimerów w preparatach betaglukanu i białkowym). Wydaje się, że w autoreferacie powinny także znaleźć się informacje
porównujące właściwości fizykochemiczne, oraz koszty wytworzenia otrzymanego preparatu,
z innymi, będącymi już na rynku.
Druga część Osiągnięcia dr inż. Joanny Harasym, to dwa artykuły naukowe
opublikowane w renomowanych czasopismach naukowych, posiadających wysoką wartość
współczynnika IF. Pierwsza z publikacji dotyczy możliwości zastosowania i oceny wpływu
rozdrabniania surowca, w stanie zamrożenia, przed ekstrakcją beta-glukanu. W wyniku
przeprowadzonych

badań

stwierdzono, że takie postępowanie umożliwia

uzyskanie

wysokooczyszczonej frakcji (3-D-glukanu o małej masie molowej i jednoczesne zwiększenie
wydajności procesu. Wyraźne zmniejszenie stopnia granulacji materiału przed ekstrakcją,
spowodowało konieczność zmodyfikowania dalszej części procesu, w którym wcześniej
zaproponowaną filtrację, zastąpiono przez wirowanie. Po wprowadzeniu tych modyfikacji
opracowano technologię (patent europejski) i we Wrocławskim Parku Technologicznym
skonstruowano i wdrożono innowacyjną linię technologiczną. Właściwości fizykochemiczne
(w szczególności mała masa molowa) otrzymanego w tym procesie preparatu beta-glukanu,
mogą zwiększyć potencjalne możliwości jego wykorzystania jako składnika zwiększającego
wartość dietetyczną i prozdrowotną różnych produktów żywnościowych.

Kolejna z przedstawianych w ramach Osiągnięcia naukowego dr inż. Joanny Harasym
publikacja (deklarowany przez Habilitantkę udział w tej pracy wynosi 50%), poświęcona jest
badaniom wpływu wysokooczyszczonego beta- glukanu o różnych masach molowych, na
łagodzenie

stanów

zapalnych

błony

śluzowej

żołądka

szczurów.

Przeprowadzone

doświadczenia wykazały że dodatek do paszy wysokooczyszczonego beta-glukanu, zarówno
o dużej jak i małej masie molowej skutecznie obniża poziom peroksydacji lipidów i powoduje
wzrost wartości całkowitego statusu przeciwutleniającego (TAS) w żołądku szczurów
z indukowanym zapaleniem błony śluzowej żołądka. W omawianej pracy badano także
zmiany koncentracji glutationu w błonie śluzowej żołądka szczurów z objawami stanu
zapalnego. Glutation (GSH), jako ważny przeciwutleniacz wewnątrzkomórkowy, w procesie
wychwytywania wolnych rodników katalizowanych przez rodzinę enzymów peroksydazy
glutationowej przekształcany jest do formy utlenionej - disiarczku glutationu (GSSG). Stan
zapalny charakteryzuje się wysoką wartością stosunku GSH:GSSH. Suplementacja diety (3glukanem o wysokiej masie molowej częściowo zapobiegała zmniejszeniu się wartości tego
współczynnika u osobników z objawami zapalenia żołądka. Sugeruje to wyraźne działanie
przeciwutleniające i istotną rolę beta-glukanu w utrzymaniu równowagi redoks.

3. Podsumowanie.
W oparciu o przedstawione dokumenty mogę stwierdzić, że Pani dr inż. Joanna
Harasym jest Pracownikiem o bardzo dużej samodzielności, potrafiącym zaprojektować,
zorganizować

i

przeprowadzić

eksperymenty

o

charakterze

interdyscyplinarnym.

Przedstawiona do oceny działalność naukowa i wydzielone z niej Osiągnięcie naukowe, jako
zbiór w dużym stopniu spójnych tematycznie publikacji, spełniają w mojej opinii, wymagania
stawiane tego rodzaju opracowaniom. Wnoszą do nauki i praktyki gospodarczej nowe
wiadomości, charakteryzują się dobrym poziomem interpretacji uzyskanych wyników
opublikowanych w renomowanych czasopismach naukowych o zasięgu światowym. Wyniki
badań przedstawionych jako osiągnięcie naukowe Habilitantki mają również charakter
utylitarny wyjaśniający po części postawione hipotezy przy opracowywaniu założeń
poszczególnych etapów otrzymywania preparatu beta-glukanu na skalę przemysłową. Mają
także

duże

szanse

na

wykorzystanie

ich

w

procesie

produkcji

m.in.

środków

wspomagających leczenie farmakologiczne, suplementów diety lub składników produktów
żywnościowych o charakterze prozdrowotnym.
Uważam, że całokształt dokonań i osiągnięć badawczych Pani dr inż. Joanny Harasym
dostarcza wystarczającą liczbę argumentów dowodzących o Jej szerokiej wiedzy, dużych
umiejętnościach

warsztatowych

oraz

zdolnościach

badawczo-organizatorskich

świadczących także o doświadczeniu i zaangażowaniu w pracę dydaktyczną.
Dotychczasowe osiągnięcia

Kandydatki do otrzymania stopnia
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naukowego

doktora habilitowanego wnoszą istotny wkład w rozwój dyscypliny technologii
żywności i żywienia. Biorąc pod uwagę potencjalnie dużą wartość opatentowanych metod
i sposobów

produkcji

preparatu

beta-glukanu

oraz

jego

przydatność

w

różnych

zastosowaniach, a także wysokie wartości obowiązującej obecnie punktacji, uzyskanej
przez Habilitantkę za publikacje naukowe i osiągnięcia w zakresie działalności na rzecz
praktyki gospodarczej wyrażone liczbą przyznanych i zgłoszonych patentów, upoważniają
mnie do poparcia wniosku o nadanie tego stopnia. Wnoszę zatem do Rady Wydziału Nauk
o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
o dopuszczenie Habilitantki do dalszych etapów postępowania o nadanie stopnia
naukowego doktora habilitowanego.

Poznań, 12 kwietnia 2017 r.
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