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VVYDZiAL NAUK 0 Z> v^•^OSU 
powolanej przez Centraln^ Komisj^ ds. Stopni i Tytulow, 

Uchwala 

e-mail: dwnoz@sggw.pi 

na podstawie Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2017 r. poz. 1789) oraz Ustawy z dnia 3 lipca 

2018 roku- Przepisy wprowadzaj^ce ustawy- Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 

w sprawie przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego 
dr inz. Doroty Derewiaka 

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia zy^nosci i zywienia 

§1 

Komisja na posiedzeniu w skladzie: przewodnicz^cy komisji - prof, dr hab. Zdzisiaw 

Targonski, sekretarz komisji - dr hab. Agata Marzec, recenzent komisji - prof, dr hab. Agnieszka 

Kita, recenzent komisji - prof, dr hab. Stanislaw Blazejak, cztonek komisji - dr hab. Urszula 

Samotyja, czlonek komisji - dr hab. EUza Gruczyhska-S^kowska, w jawnym giosovvaniu, 

dzialaj^c zgodnie z w>̂ zej wymienionymi ustawami, uwzgl^dniaj^c rozporz^dzenie MNiSW 

zdnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie szczegolowego trybu i warunkow przeprowadzania 

czynnosci vv przewodzie doktorskim, w post^powaniu habilitacyjnym oraz w post^powaniu 

0 nadanie tytulu profesora (Dz. U. z 2018 r. poz. 261), stosuj^c kryteria zawarte 

wRozporz^dzeniu MNiSW z dnia 1 wrzesnia 2011 roku (Dz.U. m' 196, poz. 1165) 

z pozniejszymi zmianami, jednomyslnie pozytywnie opiniuje uchwal^ o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia zywnosci 

1 zywienia, specjalnosci analiza zywnosci dr inz. Dorocie Derewiaka. 

§2 
Integraln^ cz^sci^ niniejszej uchw^aly jest zal^cznik nr 1 stanowi^cy jej uzasadnienie. 

§3 

Komisja przekazuje niniejsz^ uchwal^ Dziekanowi Wydziahi Nauk o Zywnosci 

Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

1. prof, dr hab. Zdzisiaw Targonski - przew^odniczacy Komisji 

2. dr hab. Agata Marzec - sekretarz Komisji 

3. prof, dr hab. Agnieszka Kita - recenzent Komisji 

4. prof, dr hab. Stanislaw Blazejak - recenzent Komisji 

5. dr hab. Urszula Samotyja- czlonek Komisji 

6. dr hab. Eliza Gruczyhska-S^kowska - czlonek Komisji 8 

Warszawa. 10 wrzesnia 2019 r. 


