
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Protokół
INSTYTUTwN~~~~ia Komisji Habilitacyjnej w dniu 04 grudnia 2019 r. w Warszawie

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159C
tel.: 22 59-37510 w sprawie przeprowadzenia postępowania

habilitacyjnego dr inż. Joanny Bryś

W posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej wzięło udział siedmiu jej członków w składzie:

Przewodniczący Komisji - prof. dr hab. Zdzisław Targoński, Sekretarz komisji - dr hab. Krzysztof

Dasiewicz, Recenzent - dr hab. Marek Adamczak, prof. UWM, Recenzent - prof. dr hab. inż.

Jacek Domagała, Recenzent - prof. dr hab. Małgorzata Gniewosz, Członek komisji - pro f. dr hab.

Renata Zawirska- Wojtasiak, Członek komisji - dr hab. Dorota Pietrzak. Przewodniczący Komisji,

prof. dr hab. Zdzisław Targoński przywitał wszystkich członków Komisji oraz przedstawił

porządek posiedzenia Komisji Habilitacyjnej. Następnie zapoznał członków Komisji z

materiałami dostarczonymi przez Habilitantkę i poprosił Recenzentów o przedstawienie recenzji

osiągnięcia naukowego, dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr inż. Joanny

Bryś. Po przedstawieniu recenzji przez Recenzentów, odbyła się dyskusja. Każdy z członków

Komisji zabrał głos, wyrażając swoją opinię na temat osiągnięcia naukowego Habilitantki, Jej

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego. Wszystkie wystąpienia członków Komisji

były pozytywne, doceniono w nich osiągnięcie naukowe, dorobek naukowy, dydaktyczny i

organizacyjny Habilitantki.

Po zakończeniu dyskusji Przewodniczący Komisji, prof. dr hab. Zdzisław Targoński postawił

wniosek do Rady Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia o nadanie stopnia naukowego

doktora habilitowanego dr inż. Joannie Bryś. W głosowaniu jawnym, jednomyślnie pozytywnie

zaopiniowano wniosek.

Po głosowaniu Sekretarz Komisji przygotował Uchwałę Komisji Habilitacyjnej powołanej

przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w sprawie przeprowadzenia postępowania

habilitacyjnego dr inż. Joanny Bryś w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia

żywności i żywienia, specjalności chemia żywności, wskazującą na jednomyślne pozytywne

zaopiniowanie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego dr inż. Joannie Bryś. Do

Uchwały, podpisanej przez wszystkich obecnych członków Komisji, dołączono załącznik nr 1,

stanowiący jej uzasadnienie.

Uchwałę wraz z uzasadnieniem Przewodniczący Komisji przekazał prof. dr hab. Krystynie

Gutkowskiej Przewodniczącej Dyscypliny Technologia Żywności i Żywienia Szkoły Głównej

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

dr hab. KrzysztofDasiewicz

Sekretarz Komisji
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