
Warszawa, 7.11.2019 r. 

Protokol 
z posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w dniu 7 listopada 2019 r. w Warszawie 

w sprawie przeprowadzenia postepowania 

habilitacyjnego dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej 

W posiedzeniu Komisji Habilitacyjnej wzi^lo udziat szesciu jej czlonkow w skladzie: 

przewodnicz^cy komisji - prof, dr hab. Zdzislaw Targonski, 

sekretarz komisji - dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW, 

recenzent komisji - prof, dr hab. Anita Rywinska, 

recenzent komisji -prof, dr hab. Zbigniew Czamecki, 

czlonek komisji - dr hab. Aleksander Poreda, prof. UR 

cztonek komisji - dr hab. Aneta-Cegielka. 

Recenzent komisji prof, dr hab. Andrzej Lenart 12.09.2019 r. poinformowat, ze nie b^dzie 

mogl uczestniczyc w posiedzeniu z powodu wczesniej zaplanowanych wydarzeh. 

Przewodnicz^cy Komisji, prof. Zdzislaw Targonski przywital wszystkich czlonkow 

Komisji oraz przedstawil porz^dek posiedzenia Komisji Habilitacyjnej. Nast^pnie poprosil 

Recenzentow o przedstawienie recenzji osi^gni^cia naukowego, dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej. Recenzji przygotowan^ 

przez prof. A. Lenarta, przedstawit Przewodnicz^cy Komisji prof. Zdzislaw Targonski. 

Po zaprezentowaniu recenzji, odbyla si? dyskusja. Kazdy z czlonkow Komisji zabral glos, 

wyrazaj^c swoj^ opini? na temat osi^gni^cia naukowego, dorobku naukowego, 

dydaktycznego i organizacyjnego Habilitantki. Wszystkie zaprezentowane opinie czlonkow 

Komisji byty pozytywne, doceniono w nich osi^gni^cie naukowe, dorobek naukowy, 

dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki. Po zakohczeniu dyskusji przewodnicz^cy Komisji, 

prof dr hab. Zdzislaw Targonski postawil wniosek do Rady Dyscypliny Technologii 

Zywnosci i Zywienia o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej. W glosowaniu jawnym, jednomyslnie pozytywnie 

zaopiniowano wniosek. 

Po glosowaniu sekretarz Komisji przygotowala Uchwal? Komisji Habilitacyjnej 

powolanej przez Centraln^ Komisj? ds. Stopni i Tytuiow w sprawie przeprowadzenia 

postepowania habilitacyjnego dr inz. Lidii Stasiak-Rozanskiej w dziedzinie nauki rolnicze, 

dyscyplinie technologia zywnosci i zywienia, wskazuj^c^ na jednomyslne pozytywne 



zaopiniowanie wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego drinz. Lidii Stasiak-

Rozanskiej. Do Uchwaly, podpisanej przez obecnych na posiedzeniu czlonkow Komisji, 

dol^czono zal^cznik nr 1, stanowi^cy jej uzasadnienie. 

Uchwal? wraz z uzasadnieniem przewodnicz^cy Komisji przekazal 

prof, dr hab. Krystynie Gutkowskiej Przewodnicz^cej Dyscypliny Technologia Zywnosci 

i Zywienia Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

Sekretarz komisji Przewodnicz^ev^ximisji 

dr hab. Agata Marzec, prof. SGGW 


