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Prof. dr hab. Władysław Migdał      Kraków, dnia 4 maja 2018 roku 

Katedra Przetwórstwa Produktów Zwierzęcych 

Wydział Technologii Żywności 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w  Krakowie 

30-149 Kraków 

ul. Balicka 122 
 

 

RECENZJA  

 

rozprawy doktorskiej 

mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej 

pod tytułem 

„Charakterystyka profilu związków lotnych w mięsie i wyrobach z mięsa 

wieprzowego o podwyższonej wartości biologicznej” 

  
wykonanej  pod kierunkiem prof. dr  hab.  Agnieszki Wierzbickiej oraz promotora 

pomocniczego dr hab. Dominiki Guzek w Katedrze  Techniki i Projektowania Żywności 

Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie 

 
Opracowanie oceny jest uzasadnione decyzją Rady Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka  

i Konsumpcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 28 marca 2018 

roku o powierzeniu recenzji rozprawy doktorskiej 

 

Kryteria formalno prawne: 

Ocenę wykonano w oparciu o: 

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

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1852 ze zm.)  

 Ustawę z dnia 18 marca 2011 r. 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. z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 112, 

poz. 654, z 2012 r. poz. 1544) 

 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dziennik Ustaw RP z dnia 30 stycznia 2018 , poz. 261)  

 

 

Oświadczenie: Oświadczam, że nie posiadam wspólnego dorobku publikacyjnego oraz 

wspólnych prac badawczych z mgr inż. Iwoną Wojtasik-Kalinowską.  

 

 

 

 

Recenzja dokonana została na podstawie dostarczonych materiałów obejmujących:    

1. Maszynopis pracy doktorskiej pt.: „Charakterystyka profilu związków lotnych w 

mięsie i wyrobach z mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości biologicznej”  

przedstawionej według nowego trybu 

http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2013/10/D20030595Lj.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/2013/10/D20030595Lj.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/09/habilitacja.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/09/habilitacja.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/09/habilitacja.pdf
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2. Oświadczenie promotora i autora pracy 

3. Kopie trzech prac naukowych wchodzących w skład cyklu publikacji powiązanych 

tematycznie stanowiących osiągnięcie naukowe wraz z oświadczeniami współautorów 

 

Przedstawione dokumenty zostały przygotowane zgodnie z wymaganiami określonymi w 

Ustawie i Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i umożliwiają recenzję  

rozprawy doktorskiej mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej pt.: „Charakterystyka profilu 

związków lotnych w mięsie i wyrobach z mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości 

biologicznej”  przedstawionej według nowego trybu. 

 

Rozprawa doktorska mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej pod tytułem 

„Charakterystyka profilu związków lotnych w mięsie i wyrobach z mięsa wieprzowego o 

podwyższonej wartości biologicznej” została zrealizowana w ramach projektu 

„BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego” nr 

POIG.01.01.02-014-090/090 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 

Rozprawę doktorską   mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej stanowi cykl trzech publikacji: 

1. Wojtasik-Kalinowska I., Guzek D., Górska-Horczyczak E., Brodowska M., Sun 

D.W., Wierzbicka A. Diet with linseed oil and organic selenium yields low n-6/n-3 

ratio pork Semimembranosus meat with unchanged volatile compound profiles. 

International Journal of Food Science and Technology, (first published 30 March 

2018): DOI:10.1111/ijfs.13763. 

IF 1,64;  25 pkt MNiSW,  

udział mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej w publikacji – 65% 

2. Wojtasik-Kalinowska I., Guzek D., Górska-Horczyczak E., Głąbska D., Brodowska 

M., Sun D.W., Wierzbicka A. Volatile compounds and fatty acids profile in 

longissimus dorsi muscle from pigs fed fodder containing bioactive components. 

LWT-Food Science and Technology, 2016, 67, 112-117   

IF: 2,329; 35 pkt MNiSW,  

udział mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej w publikacji – 60% 

3. Wojtasik-Kalinowska I., Guzek D., Brodowska M., Godziszewska J., Górska-

Horczyczak E., Pogorzelska E., Sakowska A., Gantner M., Wierzbicka A. The effect 

of addition of Nigella sativa L. oil on the quality and shelf life of pork patties. Journal 

of Food Processing and Preservation, 2017, 41, 1-12.   

IF: 0,791; 20 pkt  MNiSW, 

udział mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej w publikacji – 55%. 

 

Suma punktów według listy czasopism punktowanych MNiSW – 80, suma IF – 4,76.   

 

We wszystkich  publikacjach  składających się na rozprawę doktorską mgr inż. Iwona 

Wojtasik-Kalinowska jest pierwszym autorem a w dwóch publikacjach jest autorem 

korespondencyjnym. Kandydatka deklaruje swój udział w przedstawionych publikacjach od 

55 do 65%, co potwierdzają w swoich oświadczeniach współautorzy publikacji.  Wkład 

Kandydatki w powstanie prac polegał na udziale w opracowaniu koncepcji, określeniu 

zakresu badań, realizacji badań, opracowaniu wyników, udziale we wnioskowaniu, 

przygotowaniu treści publikacji oraz pełnieniu roli autora korespondencyjnego z redakcjami i 

recenzentami. Taki wkład upoważnia mgr inż. Iwonę Wojtasik-Kalinowską do wskazania 

tych prac jako rozprawy doktorskiej. Sumaryczny impact factor (IF) dla wyżej wymienionych 

publikacji, wchodzących w skład osiągnięcia naukowego według listy Journal Citation 
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Reports (JCR), zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 4,76, natomiast suma punktów za 

publikacje wchodzące w skład rozprawy doktorskiej według wykazu czasopism naukowych 

MNiSW wynosi 80. Należy zauważyć, że czasopisma w których zostały opublikowane prace 

naukowe wchodzące w skład rozprawy doktorskiej należą do prestiżowych czasopism z 

zakresu nauk o żywności, technologii przetwarzania i konserwacji żywności.   

To wszystko upoważnia recenzenta do stwierdzenia, że cykl publikacji współautorstwa 

Pani mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej ujętych pod wspólnym tytułem 

„Charakterystyka profilu związków lotnych w mięsie i wyrobach z mięsa wieprzowego o 

podwyższonej wartości biologicznej” odpowiada warunkom rozprawy doktorskiej 

przedstawionej według nowego trybu. 

 

Uzasadnienie  

 

Mgr inż. Iwona Wojtasik-Kalinowska w swoich badaniach zajęła się analizą wpływu 

wybranych substancji bioaktywnych na profil związków lotnych w mięsie i wyrobach z mięsa 

wieprzowego. Głównym celem prowadzonych przez  Autorkę  badań było określenie wpływu 

dodatku substancji bioaktywnych (witamina E, selen oraz olej lniany) na profil związków 

lotnych i właściwości fizykochemiczne wybranych mięśni wieprzowych. Autorka wraz z 

współautorami badała również wpływ dodatku oleju z czarnuszki siewnej do mielonego mięsa 

wieprzowego na profil związków lotnych, stopień utleniania tłuszczu, profil kwasów 

tłuszczowych, barwę oraz stan mikrobiologiczny podczas przechowywania w warunkach 

chłodniczych przez okres 8 dni.  Szczególnie interesującym aspektem ocenianej rozprawy 

doktorskiej jest próba wykorzystania  oleju z czarnuszki siewnej stanowiącego cenny 

surowiec roślinny o właściwościach plejotropowych. Nigella sativa L.  uważana jest jako 

obiecujący surowiec leczniczy o szerokie spektrum właściwości farmakologicznych. Nasiona 

i olej z czarnuszki siewnej, ze względu na niski poziomem toksyczności, znajdują już dzisiaj 

zastosowanie w przemyśle spożywczym jako przyprawa do pieczywa, marynat oraz jako 

środek konserwujący.  

Zakres pracy obejmował: 

- analizę związków lotnych (z wykorzystaniem elektronicznego nosa Heracles II) w 

mięśniach wieprzowych (semimembranosus oraz longissimus dorsi:longissimus thoracis et 

lumborum) tuczników żywionych paszami z dodatkiem oleju lnianego  oraz antyoksydantów 

w postaci witaminy E i selenu organicznego. 

- analizę związków lotnych (z wykorzystaniem elektronicznego nosa Heracles II), 

analizę stopnia utleniania tłuszczu, profilu kwasów tłuszczowych, barwy oraz stanu 

mikrobiologicznego podczas przechowywania w warunkach chłodniczych przez okres 8 dni 

wyrobów z mięsa wieprzowego wzbogacanych w olej z czarnuszki siewnej Nigella sativa L. 

 Dla realizacji założonego celu, postawiono sześć hipotez badawczych dotyczących: 

- istotnego wpływu dodatku substancji bioaktywnych do paszy dla świń na profil związków 

lotnych mięsa oraz profil kwasów tłuszczowych bez negatywnej zmiany profilu związków 

lotnych,  

- wpływu rodzaju mięśnia na profil chromatograficzny związków lotnych,  

- wpływu dodatku oleju  z Nigella sativa L. do wyrobów z mielonego mięsa wieprzowego na 

profil chromatograficzny związków lotnych, ograniczenie utleniania lipidów podczas 

przechowywania w warunkach chłodniczych oraz inne parametry fizykochemiczne takie jak 

pH czy barwa.  

Materiał badawczy stanowiły wybrane mięśnie tuszy wieprzowej (semimembranosus oraz 

longissimus dorsi:longissimus thoracis et lumborum) pozyskane od świń rasy polska biała 

zwisłoucha o znanym i udokumentowanym pochodzeniu, wyprodukowanych zgodnie z 

założeniami Krajowego Programu Hodowlanego w ramach Zadania nr 3 w Projekcie 
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BIOŻYWNOŚĆ. Tuczniki żywiono mieszankami pełnoporcjowymi do uzyskania masy 

ubojowej 100±5kg i ubito w wieku około 6 miesięcy.  W doświadczeniu I i II tuczniki po 

osiągnięciu masy ciała 60kg podzielono na grupy żywieniowe otrzymujące dodatek oleju 

lnianego, selenu organicznego i witaminy E w różnych wariantach. Ubój zwierząt 

przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi przepisami i technologią stosowaną w Zakładzie 

Mięsnym OLEWNIK BIS.  Tusze przez 24 godziny przechowywano w chłodni w 

temperaturze 4ºC do uzyskania temperatury tuszy 7ºC oraz pH 5,6. Następnie mięśnie 

przetransportowano do laboratorium w temperaturze 2ºC. Do badań wykorzystano  mięśnie 

semimembranosus oraz longissimus dorsi:longissimus thoracis et lumborum.  W 

analizowanych mięśniach analizowano skład podstawowy, związki lotne, profil kwasów 

tłuszczowych, zawartość witaminy E, pH, barwę w systemie CIE L*a*b*.  W publikacji 3 

mięsień najdłuższy grzbietu  longissimus dorsi:longissimus thoracis et lumborum oraz 

podgardle wieprzowe rozdrobniono (mielenie, średnica otworów sita 8 mm) a następnie 

podzielono na cztery grupy; 

- grupa kontrolna C1 – dodatek wodnego roztworu NaCl (0,5%), 

- grupa kontrolna C2 -  dodatek wodnego roztworu NaCl (0,5%) + antyoksydant syntetyczny 

BHT w ilości 0,015, 

- grupa O1 - dodatek wodnego roztworu NaCl (0,5%) oraz olej z czarnuszki siewnej Nigella 

sativa L. w ilości 1,88%, 

- grupa O2 - dodatek wodnego roztworu NaCl (0,5%) oraz olej z czarnuszki siewnej Nigella 

sativa L. w ilości 3,76%. 

Próbki pakowano próżniowo i przechowywano w warunkach chłodniczych (4±1ºC) przez 8 

dni. Analizę pH, barwy, całkowitego statusu antyoksydacyjnego, stopnia utlenienia tłuszczu, 

profilu kwasów tłuszczowych oraz związków lotnych przeprowadzono w 0, 2, 4, 6 i 8 dniu 

przechowywania, natomiast ocenę sensoryczną przeprowadzono w 0, 2 i 4 dniu 

przechowywania. Uzyskane wyniki podano analizie statystycznej przy użyciu programów 

Statistica 13,1 lub Statistica 8,0.      

Do przeprowadzonych badań, zastosowanych metod badawczych i statystycznych nie mam 

zastrzeżeń. Zastosowano najnowsze metody badawcze a do analizy związków lotnych 

zastosowano elektroniczny nos Heracles II (Alpha M.O.S, Toulouse, Francja).    

Publikacja 1 dotyczy wpływu dodatku oleju lnianego, selenu organicznego i witaminy E na 

skład podstawowy, barwę, twardość, profil kwasów tłuszczowych (na stronie 33 napisano 

zawartość kwasów tłuszczowych co sugeruje zawartość w gramach, natomiast w publikacji I 

– strona 5, tabela 3 podany jest procentowy udział poszczególnych grup kwasów 

tłuszczowych) i profil związków lotnych w mięśniu szynki m. semimembranosus.   

Wykazano, że możliwa jest produkcja mięsa wieprzowego o niskiej wartości stosunku PUFA 

n-6/n-3 bez zmiany profilu związków lotnych przez dodatek oleju lnianego i 1 mg kg
-1

 selenu 

organicznego do paszy tuczników. Dodanie oleju lnianego, witaminy E i selenu do paszy 

tuczników spowodowało zwiększenie poziomu PUFA o 26% w porównaniu do grupy 

kontrolnej. Zaskakująco niski stosunek PUFA n-6/n-3  (3,93), stwierdzono w mięsie 

tuczników grupy kontrolnej (nawet niższy niż w mięsie tuczników otrzymujących dodatek 

oleju lnianego (grupy L1 i L3). Jaka – (według Autorki)  może być przyczyna takich 

wyników?. Sądzę, (analizując profil kwasów tłuszczowych w surowych próbkach mięsa 

wieprzowego wzbogaconych w BHA oraz olej z czarnuszki siewnej w tabeli 9 zamieszczonej 

w aneksie) że jest to spowodowane tym, że nie wszystkie kwasy tłuszczowe zostały 

zidentyfikowane. Przy szczegółowej identyfikacji Autorka powinna otrzymać zarówno kwas  

18:3n-6 jak i 18:3n-3,  oraz 20:3n-6, 20:4n-6, 20:4n-3, 20:5n-3, 22:4n-6, 22:5n-3, 22:6n-3.  

Szkoda, że nie przeprowadzono oceny sensorycznej, konsumenckiej mięsa.  Elektroniczny 

nos Heracles II jest super czułym aparatem, jednak to konsument będzie decydował, czy takie 

mięso mu smakuje. Pomimo tego, że tłuszcz jest nośnikiem smaku, decyduje o soczystości 
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mięsa, to zawartość w szynce 9,52% tłuszczu (grupa L1) może budzić kontrowersje wśród 

dietetyków.      

Publikacja 2 dotyczy zmian profilu związków lotnych i kwasów tłuszczowych w mięśniu 

longissimus dorsi:longissimus thoracis et lumborum pochodzącym od tuczników którym do 

paszy dodano 3% dodatek oleju lnianego, witaminę E i selen.  Wykazano, że dodatek do 

paszy tuczników oleju lnianego, witaminy E i selenu zmienia profil MUFA w mięśniu 

longissimus dorsi. Prosiłbym Autorkę o doprecyzowanie jak profil MUFA wpłynie na zapach 

i trwałość mięsa?. Zastosowanie dodatku witaminy E w połączeniu z selenem oraz dodatku 

oleju lnianego zmienia profil związków lotnych, ogranicza tworzenie się związków lotnych 

zawierających siarkę. Podobnie jak w przypadku publikacji I, szkoda, że nie przeprowadzono 

oceny sensorycznej, konsumenckiej mięsa. 

Publikacja 3 dotyczy oceny wpływu dodatku różnych poziomów oleju z czarnuszki siewnej 

do mielonego mięsa wieprzowego na stopień utleniania tłuszczu, profil kwasów 

tłuszczowych, barwę oraz stan mikrobiologiczny podczas przechowywania w warunkach 

chłodniczych przez okres 8 dni. Po procesie pieczenia badano również profil związków 

lotnych oraz przeprowadzono analizę sensoryczną wyrobów z mięsa wieprzowego. 

Wykazano, że dodatek oleju  z czarnuszki siewnej do mielonego mięsa wieprzowego 

korzystnie wpłynął na jego jakość oraz spowolnił proces utleniania lipidów. Dodatek oleju z 

czarnuszki siewnej do wyrobów z mielonego mięsa wieprzowego pozwala na kształtowanie 

korzystnego profilu kwasów tłuszczowych oraz akceptowalnego zapachu. Na stronie 53 

Autorka pisze „Pomimo, że w 0, 2, 4 i 6 dniu przechowywania nie obserwowano zmian w 

potencjale oksydacyjnym, to w 8 dniu przechowywania w próbkach z dodatkiem oleju 

odnotowano blisko 60% niższą wartość potencjału utleniającego lipidy porównując do próbek 

kontrolnych, bez negatywnych zmian właściwości sensorycznych”. Czy w 8 dniu 

przechowywania przeprowadzono również ocenę sensoryczną, bo na stronie 23 napisano , że 

ocenę sensoryczną przeprowadzono w 0, 2 i 4 dniu przechowywania?. Proszę również, o 

uściślenie jaki antyoksydant syntetyczny zastosowano – strona 23 BHT natomiast tabela 9 w 

aneksie  BHA?.  Wprawdzie zarówno BHT jak i BHA są konserwantami i 

przeciwutleniaczami to jednak  E321 i  E320 różnią się.  

Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej liczy 72 

strony maszynopisu i 6 załączników w postaci kopi publikacji naukowych i oświadczeń 

autorów o procentowym udziale w opracowaniu publikacji.   

Strona 5 zawiera informację o projekcie w ramach którego praca została zrealizowana i jego 

współfinansowaniu. Strona 7  to stosowne oświadczenia promotora pracy  i promotora  

pomocniczego oraz Autorki pracy. Strona 9 zawiera streszczenia pracy i słowa kluczowe w 

języku polskim i angielskim a na stronie 11 zamieszczono spis treści. Na stronie 13 

zamieszczono wykaz publikacji stanowiących pracę doktorską, IF prac i ilość punktów 

MNiSW danego czasopisma, sumaryczną ilość punktów MNiSW oraz sumaryczny IF. Krótki 

wstęp (1strona) oraz syntetyczne uzasadnienie podjęcia tematu pracy doktorskiej w oparciu o 

dane literaturowe (4 strony)  wprowadzają czytelnika w tematykę rozprawy. Kolejne 2 strony 

to szczegółowy cel pracy, zakres pracy oraz sześć krótkich hipotez badawczych.  Rozdział 

Materiał i metody badawcze liczy 10 stron i  zawiera szczegółową charakterystykę materiału 

badawczego z rysunkami przedstawiającymi schematy, opis metod badawczych oraz analizy 

statystycznej uzyskanych wyników. Na szczególne podkreślenie zasługują nowoczesne 

metody badawcze (szczególnie elektroniczny nos), które Autorka zastosowała w swych 

badaniach i zapewne opanowała. Na kolejnych 22 stronach  Autorka w sposób syntetyczny 

omówiła trzy publikacje wchodzące w skład rozprawy doktorskiej. Rozdział Stwierdzenia i 

wnioski (3 strony)  zawiera sześć stwierdzeń i wniosków wynikających z rezultatów 

przedstawionych w trzech spójnych tematycznie publikacjach. Ponadto w rozdziale tym 

przedstawiono możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów pracy, omówiono aspekt 
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aplikacyjny rezultatów  pracy, znaczenie uzyskanych wyników dla konsumentów. Wyniki 

pracy znalazły uznanie wśród hodowców świń, gdyż wielokrotnie w trakcie szkoleń i spotkań 

z hodowcami otrzymywałem pytania o zastosowanie dodatku oleju lnianego w żywieniu 

tuczników.  

Rozdział Spis piśmiennictwa (11 stron) to 111 pozycji literaturowych zamieszczonych w 

pracy i publikacjach. Na stronach 68-71 w Aneksie Autorka  przedstawiła profil kwasów 

tłuszczowych w surowych próbkach mięsa wieprzowego wzbogaconych w olej z czarnuszki 

siewnej w zależności od dnia przechowywania oraz związki lotne zidentyfikowane w 

pieczonych próbkach mięsa.  

Na stronie 72 Autorka przedstawiła spis załączników do pracy – czyli kopii trzech publikacje 

naukowych i oświadczeń autorów o procentowym udziale w opracowaniu publikacji.  

Rozprawa doktorska Pani mgr inż. Iwony Wojtasik-Kalinowskiej ma charakter 

aplikacyjny, gdyż uzyskane wyniki badań pozwalają określić wpływ zastosowania dodatku 

oleju lnianego, witaminy E i selenu na jakość wieprzowiny, jej walory smakowe oraz 

zdrowotne. Szczególnie interesującym aspektem ocenianej rozprawy doktorskiej jest próba 

wykorzystania  oleju z czarnuszki siewnej stanowiącego cenny surowiec roślinny o 

właściwościach plejotropowych. 

Zarówno praca jak i publikacje zostały bardzo dobrze opracowane i napisane o czym 

świadczy opublikowanie tych prac w renomowanych czasopismach. Trudno mieć uwagi i 

jakiekolwiek zastrzeżenia do przedstawionych publikacji, gdyż każda z nich została poddana 

ocenie i recenzji przez recenzentów i redaktorów czasopism. Należy podkreślić, że badania i 

publikacje były realizowane w ramach projektu „BIOŻYWNOŚĆ”  i są wymiernym efektem 

tego projektu.   

Z funkcji recenzenta chciałbym zapytać Autorkę o aspekt ekonomiczny zastosowania dodatku 

oleju lnianego w żywieniu tuczników  oraz proszę o ustosunkowanie się do uwag zawartych 

recenzji.  

Pomimo drobnych uwag, przedstawioną do oceny pracę doktorską uważam za bardzo dobrą 

rozprawę naukową zakończoną trzema publikacjami naukowymi, wzorcową dla przyszłych 

doktorantów pragnących realizować pracę doktorską  według nowego trybu. Zarówno 

Autorce pracy Pani mgr inż. Iwonie Wojtasik-Kalinowskiej jak i Promotorowi pracy Pani 

prof. dr  hab.  Agnieszce Wierzbickiej oraz Promotorowi pomocniczemu  dr hab. Dominice 

Guzek chciałbym pogratulować pomysłu, determinacji i odwagi w realizacji projektu, 

prowadzonych badaniach i realizacji pracy doktorskiej według nowego trybu. 

 

Wniosek końcowy 

 

Reasumując, przedłożona do oceny praca doktorska Pani mgr inż. Iwony Wojtasik-

Kalinowskiej pod tytułem „Charakterystyka profilu związków lotnych w mięsie i 

wyrobach z mięsa wieprzowego o podwyższonej wartości biologicznej” odpowiada 

warunkom sprecyzowanych w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o 

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

poz. 595, wraz z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami do tej ustawy (Dz. U. z 2003 r. 

Nr 65, poz. 595; z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 182, poz. 1228, z 

2011 r. Nr 84, poz. 455), w Ustawie z dnia 18 marca 2011 r. 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. z 2011 r. Nr 84, poz. 

455, Nr 112, poz. 654, z 2012 r. poz. 1544) – art. 13 oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego trybu i 

warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu 

http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/09/habilitacja.pdf
http://ekulczycki.pl/wp-content/uploads/downloads/2011/09/habilitacja.pdf



