
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Uchwala Komisji Habilitacyjnej W Warszawie

02_7;6NSWaTYTUTNAUK o ŻYWNO$CIz dnia 04.11.2019 r. rszawa ul No• . woursynowska 159C
powołanej w postępowaniu habilitacyjnym wszczętym na wnioseIt&/·:22 59-37510

dr inż. Magdaleny Wirkowskiej-Wojdyły w dziedzinie nauk rolniczych
w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia

§1.
Komisja habilitacyjna, powołana przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów w dniu 2 września
2019 r., działając na podstawie art. 18a, ust. 8 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z dnia 27 września 2017 r., poz. 1789
ze zmianami), w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r., Przepisy wprowadzające
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669), po zapoznaniu się z
recenzjami i z autoreferatem stwierdza, że aktywność naukowa oraz osiągnięcie naukowe
zatytułowane "Zastosowanie przeestryfikowywanych mieszanin tłuszczów naturalnych do
wypieku kruchych ciastek oraz w technologii modelowych farszów mięsnych" stanowią znaczny
wkład w rozwój dyscypliny naukowej Technologia Żywności i Żywienia i jednomyślnie wyraża
pozytywną opinię w sprawie nadania dr inż. Magdalenie Wirkowskiej-Wojdyle stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie Technologia Żywności i Żywienia.

UZASADNIENIE
Załącznik nr l do niniejszej uchwały zawierający uzasadnienie stanowi jej integralną część.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

§ 3.

Komisja przekazuje mmejszą Uchwałę Przewodniczącemu Rady Dyscypliny Technologia
Żywności i Żywienia Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
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