
Warszawa, 8.11.2019r. 

Zal^cznik nr 1 
Uzasadnienie 

do Uchwaly Komisji habilitacyjnej z dnia 8 listopada 2019 roku powolanej przez 
Centraln^ Komisji ds. Stopni i Tytulow 

w sprawie przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego 
dr inz. Anny Chlebowskiej - Smigiel 

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technoiogia zywnosci i zywienia 

Pani dr inz. Anna Chlebowska - iSmigiel jest absolwentk^ Wydziaiu Technologii 
Zywnosci Szkoiy Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia ukonczyla w 1988 
r. uzyskuj^c tytul zawodowy magistra inzyniera technologii zywnosci. W latach 1988-1989 
pracowala jako asystent stazysta w Katedrze Technologii Przemyshi Fermentacyjnego i 
Owocowo-Warzywnego, Wydziahi Technologii Zywnosci SGGW, a w latach 1989-2000 jako 
asystent w Zakladzie Biotechnologii i Mikrobiologii ^jrwnosci, Katedry Technologii i Oceny 
Zywnosci WTZ, SGGW. Od 2000 do 2003 roku byla zatrudniona na stanowisku wykladowcy 
w tej jednostce. W tym okresie Kandydatka przez prawie 11 lat (od 1992 do 2002 r.) 
przebywala na urlopach macierzynskich i wychowawczych. W roku 2003 podj^la studia 
doktoranckie w macierzystej jednostce, ktore ukonczyla w 2007 r. uzyskuj^c stopien doktora 
nauk rolniczych w zakresie technologii zywnosci i zywienia na podstawie rozprawy pt. 
„Badania nad zastosowaniem pullulanu w postaci powloki jadalnej jako czynnika trwalosci 
wybranych surowcow roslirmych". W latach 2007-2009 zostala zatrudniona na stanowisku 
wykladowcy w Szkole Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w Zakladzie 
Biotechnologii i Mikrobiologii Zywnosci (obecnie: Katedra Biotechnologii i Mikrobiologii 
Zywnosci) Wydziaiu Nauk o Zywnosci (obecnie: Instytut Nauk o Zywnosci). Od 2010 r. do 
chwili obecnej pracuje w tej jednostce na stanowisku adiunkta. 

Jako swoj dorobek ilustruj^cy wldad w rozwdj nauki dr inz. Anna Chlebowska -
Smigiel przedstawila do oceny cykl publikacji pt. „Studia nad zastosowaniem pullulanu 
w zywnosci jako substancji dodatkowej o dzialaniu prebiotycznym", ktory sklada si? 
z szesciu oryginalnych prac tworczych, opublikowanych w latach 2013-2019. Sumaryczny 
impact factor (IF) publikacji wynosi 6,545. L^czna liczba punktow za te publikacje wg listy 
MNiSW zgodnie z rokiem opublikowania wynosi 135. Wartosc Indexu Hirscha wg bazy Web 
of Science wynosi 3, zas sumaryczna liczba cytowan wg WoS (na dzien zlozenia 
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dokumentacji do post^powania 29.04.2019r.) wynosila 22, w tym bez autocytowan 20. 
Wszystkie publikacje pracami zespolowymi (od dwoch do szesciu wspolautorow). 
Deklarowany udzial przez Kandydatk? w powstawanie tych prac wynosi od 45 do 80%, co 
daje srednio 62,5%. Habilitantka deklaruje, ze Jej udzial w powstanie publikacji polegal na: 
opracowaniu koncepcji pracy, planowaniu lub wspohidziale w planowaniu doswiadczen, 
opracowaniu lub wiod^cym udziale w opracowaniu metodyki badan, wykonaniu lub 
wspohidziale w badaniach i analizie wynikow badan oraz przygotowaniu lub wspohidziale 
w przygotowaniu manuskryptu, korespondencji z wydawnictwem. Recenzenci stwierdzili, ze 
pisemne oswiadczenia wspolautorow publikacji, okreslaj^ce szczegolowo ich udzial w 
powstaniu kazdej z nich, potwierdzaja indywiduabiy wklad Habilitantki w osi^gni^cie. Pan 
prof. Jacek Domagala podkreslil, ze swiadczy to o samodzielnosci Kandydatki oraz dobrej 
umiej^tnosci wspolpracy z zespolem. 

Glownym celem naukowjnn Osi^gni^cia b^d^cego podstaw^ do ubiegania si? 
o stopien naukowy doktora habilitowanego jest: 
• weryfikacja zdolnosci wykorzystania pullulanu jako zrodla w^gla przez bakterie 

z rodzaju Lactobacillus i analiza wplywu suplementacji podloza hodowlanego 
pullulanem na wzrost i aktywnosc metaboliczn^ wybranych bakterii z rodzaju 
Lactobacillus w badaniach modelowych (H1,H2), 

• ocena in vitro mozliwosci wykorzystania pullulanu jako zrodla w^gla przez 
drobnoustroje stanowi^ce mikroflor? przewodu pokarmowego niemowl^t (H3), 

• wykazanie korzystnego wplywu dodatku pullulanu na cechy fizykochemiczne jogurtow 
naturalnych i przezywalnosc LAB podczas ich chlodniczego przechowywania oraz 
akceptowalnosci konsumenckiej wytworzonych jogurtow naturalnych (H4, H5), 

• ocena mozliwosci zastosowania pullulanu jako substancji niskothiszczowej w parzonych, 
homogenizowanych kielbasach (H6). 

Dr inz. Anna Chlebowska - Smigiel przetestowala wplyw dodatku pullulanu najpierw 
jako stymulatora wzrostu wybranych bakterii probiotycznych (HI,2,3), a nastepnie zbad^a 
wlasciwosci konkretnych produktow (jogurtow) otrzymanych z jego udzialem (H4,5). 
Recenzenci i Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze przedstawione do oceny osi^gni^cie jest 
kontynuacj^ zainteresowan naukowych Habilitantki i stanowi logiczny ci^g tematyczny oraz 
podejmuje nowe zagadnienia badawcze. W ostatniej pracy (H6) Habilitantka podejmuje 
znany juz w literaturze problem wykorzystania pullulanu do produkcji zywnosci o obnizonej 
kalorycznosci. Wedhig prof. Elzbiety Klewickiej jest to ciekawy element osi^gni^cia. 
Dowiedziono, ze dodatek pullulanu do jogurtu moze spowodowac popraw? lub pogorszenie 
stabilnosci i tekstury produktu, co w duzej mierze jest zalezne od poziomu dodatku tego 
polisacharydu. Pani prof. Ewa Domian stwierdzila, ze zadanie badawcze podj^te przez Pani^ 
dr Ann? Chlebowska - Smigiel bylo bardzo ambitne i wymagalo posiadania rozleglej wiedzy 
o mechanizmach i naukowych podstawach z zakresu biotechnologii i mikrobiologii Zywnosci, 
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jak tez chemii i analizy zywnosci, by sposrod wielu mozliwych skutkow stosowania pullulanu 
w zywnosci analizowac potencjahiy efekt prebiotyczny i ksztahowanie atrybutow wyxobow. 
Wyniki cz^tkowe badan zostaly opublikowane w renomowanych i dobrze dobranych 
tematycznie czjisopismach, gdzie poddano je wnikliwej ocenie recenzentow, ktorzy docenili 
merytoryczn^ wartosc tych prac. 

Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze na podkreslenie zashiguje bardzo dobry 
i roznorodny warsztat metodyczny Pani dr inz. Anny Chlebowskiej - Smigiel. Przedstawione 
w publikacjach badania zostaly wykonane przy wykorzystaniu nowoczesnej aparatury 
procesowej i nowoczesnymi metodami analitycznymi z zakresu mikrobiologii 
i biotechnologii oraz technologii i analizy zywnosci. Swiadczy to o dojrzalosci naukowej 
Habilitantki, zdobytym doswiadczeniu metodycznym i wszechstronnosci. Pani prof. Ewa 
Domian stwierdzila, ze zrealizowanie przez Habilitantka tak szerokiego zakresu badan 
pozwolilo na uzyskanie interesuj^cych i wartosciowych wynikow o niezaprzeczalnym 
aspekcie poznawczym i aplikacyjnym. 

Habilitantka wykazala, ze: 
- bakterie kwasu mlekowego zaleznie od szczepu mog^ wykorzystywac pullulan jako 

zrodlo w^gla; 
- mikroflora kalowa niemowl^t karmionych naturalnie jest zdohia wykorzystywac pullulan 

jako jedyne zrodlo w^gla i zwi^kszac swoj^ aktywnosc fermentacyjn% co skutkowalo 
zahamowaniem wzrostu Escherichia coli; 

- zastosowanie pullulanu jako skladnika jogurtow zwi^ksza przezywalnosc stosowanej 
kultury starterowej, a jego ilosc istotnie wplywa na cechy fizykochemiczne i sensoryczne 
gotowego produktu; 

- mozliwe jest uzyskanie niskothiszczowych, homogenizowanych kielbas parzonych, 
o dobrych parametrach fizykochemicznych, mikrobiologicznych i sensorycznych przy 
zast^pieniu pullulanem nie wi^cej niz wsadu surowca mi^snego. 
W podlozach MRS zawieraj^cych glukoz? i pullulan obserwowano wydhizenie fazy 

logarytmicznego wzrostu w pordwnaniu w podlozem niesuplementowanym pullulanem. 
Zdaniem prof. Elzbiety Klewickiej wydluzenie fazy logarytmicznego wzrostu 
mikroorganizmow nie jest korzystne, a z punktu widzenia technologicznego nalezy d ^ c do 
szybkiej stabilizacji hodowli i osi^gni^cia maksymahiego i stabilnego namnazania w fazie 
stacjonamej. Pani prof. Ewa Domian stwierdzila, ze osi^gni^cie naukowe Pani dr inz. Anny 
Chlebowskiej - Smigiel, stanowi istotny wklad do wiedzy, poprzez wykazanie mozliwych 
efektow i selektywnych mechanizmow z udzialem mikroorganizmow jelitowych oraz 
kierunk6w zmian jakosciowych zywnosci w wyniku stosowania pullulanu jako substancji 
dodatkowej o potencjahiie prebiotycznych wlasciwosciach. Prof. Jacek Domagala rowniez 
uznal osi^gni^cie dr Anna Chlebowskiej - Smigiel za bardzo wazne dla rozwoju dysc5^1iny 
badawczej, maj^ce charakter zarowno poznawczy jak i aplikacyjny. 
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Oceniaj^c wartosc merytoryczn^ cyklu publikacji dr inz. Anny Chlebowskiej - Smigiel 
Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze zarowno poziomem naukowym, jak rowniez zakresem 
przeprowadzonych badan odpowiada wymaganiom w post^powaniu habilitacyjnym. Pani 
prof. Elzbieta BClewicka stwierdzila, ze przedstawione do recenzji osi^gni^cie jest spojnym 
opracowaniem, a uwagi krytyczne maj^ charakter dyskusyjny oraz zach^caj^cy do 
kontynuowania badan. Recenzenci stwierdzili, ze przedstawione do oceny publikacje 
uprawniaJ4 Kandydatk? do ubiegania si? o stopien doktora habilitowanego. 

Dorobek naukowy dr inz. Anny Chlebowskiej - Smigiel po uzyskaniu stopnia doktora 
zostal znacz^co powi^kszony, obejmuje 10 publikacji z listy JCR (w tym 5 publikacji stanowi 
osi^gni^cie habilitacyjne) co odpowiada wspolczynnikowi IF 17,609 (369 pkt MNiSW), 
a wyl^czaj^c osi^gni^cie IF wynosi 11,064 (234 pkt MNiSW). Ponadto na dorobek naukowy 
sklada si? 14 publikacji z listy B, 5 monografii i rozdzialow w monografiach, 38 doniesien 
konferencyjnych, 10 ekspertyz. Prace byly cytowane 32 razy (bez autocytowan, dane z 21 
pazdziemika). Najcz?sciej (18 razy) cytowany byl przeglad z Trends in Food Science and 
Technology^ z 2018 roku, nastepnie artykul z Molecules (8 razy) i przeglad Acta Scientiarum 
Polonorum (4 razy). Te cytowania skladaj^ si? na mdeks Hirscha 3. Czlonkowie Komisji 
uznali, ze jest to skromny dorobek publikacyjny, z udzialem Habilitantki szacowanym od 5 
do 30%, bior^c pod uwag? czas od rozpocz?cia kariery akademickiej 20 lat (po wyl^czeniu 11 
lat przeznaczonych na urlopy rodzicielskie). Jednak jak podkreslila prof. Elzbieta Klewicka, 
na uwag? zashiguje praca Habilitantki w Muzeum czystych kultur ZBiMZ, oraz 
zaangazowanie i czas poswi?cany na izolowanie i identyfikacj? szczepow bakterii, drozdzy 
i plesni do zaj?c dydaktycznych oraz badan naukowych prowadzonych przez pracownikow 
naukowo-dydaktycznych. Pani prof. Ewa Domian podkreslila, ze Habilitantka dobiera 
warunki hodowli oraz przechowjrvvania szczepow referencyjnych. Wiele szczepow izolowala 
z produktow spozywczych, identyfikowala oraz wprowadzila do Muzeum. W chwili obecnej 
Muzeum dysponuje ponad 120 szczepami bakterii, ponad 150 szczepami grzybow. 

Za osi^gni?cia naukowe dr inz. Anna Chlebowska - Smigiel otrzymala nagrod? zespolow^ 
II stopnia Rektora SGGW w Warszawie, w 2018 roku. 

Przed uzyskaniem stopnia doktora Kandydatka byla wykonawc^ w 3 projektach 
badawczych oraz kierowala 1 projektem doktoranckim finansowanym ze srodkow Szkoiy 
Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Zdaniem prof. Jacka Domagaly do slabych 
stron Kandydatki zalics^c nalezy brak stazu naukowego w zagranicznym osrodku naukowym, 
brak udziahi lub kierowania projektem badawczym po uzyskaniu stopnia doktora. Recenzenci 
stwierdzili, ze z pewnosci^ oczekiwana bylaby wi?ksza aktywnosc Kandydatki w przyszlosci. 

Pan prof. Jacek Domagala stwierdzil, ze dzialalno^c naukowa Kandydatki pod 
wzgl?dem tematycznym jest dose zwarta i koncentmje si? wok6l dwoch zagadnien: pierwsze 
zwi^zane jest z mikrobiologii zywnosci, szczegolnie z wyst?powaniem zakazen 
mikrobiologicznych oraz poszukiwaniem substancji o przeciwdrobnoustrojowym dzialaniu. 
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drugie wi^e si? z mozliwosci^ wykorzystania pullulanu w technologii zywnosci. Recenzenci 
stwierdzili, ze prowadzone przez Kandydatk? badania z zakresu mikrobiologii zywnosci s^ 
bardzo wazne maj^ aspekty poznawcze i praktyczne i dostarczaj^ wielu niezb?dnych danych, 
tak procesowych i surowcowych, jak i metodycznych, istotnych w ocenie jakosci 
mikrobiologicznej produktow spozywczych, ocenie aktywnosci przeciwdrobnoustrojowej czy 
biosyntezie z w i ^ o w funkcjonalnych. 

Zainteresowania naukowe Habilitantki, w zakresie przydatnosci pullulanu do 
konstruowania powlok jadalnych i ich wplywu na przedhizenie trwalosci wybranych 
surowcow spozywczych, zapocz^tkowane byly prac^ doktorsk^ i kontynuowane po 
doktoracie. Wedhig prof. Jacka Domagaly Habilitantka jest specjalistk^ w zakresie 
wykorzystywania pullulanu w przetworstwie zywnosci, jak rowniez w stosowaniu roznych 
metod przedhi^ania trwalosci zywnosci. Ocena barierowosci powlok puilulanowych i powlok 
na bazie pullulanu wzbogaconych w inne skladniki (bialka roslinne, ekstrakty roslinne 
0 aktywnosci przeciwdrobnoustrojowej) oraz analiza wplywu tych jadalnych powlok na 
ograniczenie zmian mikrobiologicznych, sensorycznych i fizykochemicznych roznych 
surowcow roslirmych i mi?sa podczas przechowywania to zagadnienia wielu prac 
badawczych Habilitantki realizowanych po uzyskaniu stopnia doktora. 

Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze dorobek naukowy Kandydatki jest spojny, 
wartosciowy, a co istotne znacz^co powi?kszony po uzyskaniu stopnia doktora. W opinii 
Recenzentow dr inz. Anna Chlebowska - Smigiel jest przygotowana do samodzielnego 
prowadzenia badan naukowych. 

W ocenie osi^gni?c dydaktycznych i organizacyjnych czlonkowie Komisji 
stwierdzili, ze w ramach dzialalnosci dydaktycznej dr inz. Anna Chlebowska - Smigiel 
prowadzila liczne zaj?cia laboratoryjne oraz wyklady dla studentow studiow stacjonamych I 
1 II stopnia oraz studiow niestacjonamych, na kierunkach studiow: Bezpieczenstwo zjwnosci 
(Wydzial Nauk o Zywnosci), Dietetyka (Wydzial Nauk o Zywieniu Czlowieka 
i Konsumpcji), Mi^dzjrwydzialowe Studium Biotechnologii (obecnie Wydzial Ogrodnictwa, 
Biologii i Architektury Krajobrazu), Mi?dzywydzialowe Studium Towaroznawstwa (obecnie 
kierunek Towaroznawstwo w biogospodarce na Wydziale Technologii Zywnosci). 
Kandydatka opracowala wiele programow zaj?c w formic wykladow i/lub cwiczen 
z przedmiotow: Podstawy biotechnologii (kierunek Przedmiot specjalizacyjny II- diagnostyka 
mikrobiologiczna, Wspolczesne trendy w nauce o zywnosci i zywieniu - biotechnologia, 
mikrobiologia i ocena zywnosci, Wspolczesne trendy w nauce o zywnosci i zywieniu -
inzynieria i technoiogia zywnosci, Wspolczesne trendy w biotechnologii i analityce (kierunek 
Technoiogia zywnosci i zywienie WNoZ); Mikrobiologia ogolna i zywnosci (Wydzial Nauk 
o Zywieniu Czlowieka i Konsumpcji kierunki dietetyka oraz Z5rsvienie i ocena zywnosci); 
Biotechnologiczne wykorzystanie drobnoustrojow, Metody diagnostyki zakazen 
mikrobiologicznych zywnosci (Mi?dzywydzialowe Studium Biotechnologii, Wydzial 
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Ogrodnictwa, Biologii i Architektury Krajobrazu). Ponadto podczas swojej pracy 
dydaktycznej prowadzila/i zaj?cia dydaktyczne na Wydziale Nauk o 2ywnosci 
z przedmiotow: Mikrobiologia Zywnosci, Ogolna Technoiogia Zywnosci, Kierunkowe 
Technologic Zywnosci (Technoiogia przemyshi fermentacyjnego), Enzymologia, 
Propedeutyka przemyshi spozywczego, Drobnoustroje patogenne przenoszone przez zywnosc 
i wod?; na Wydziale Ogrodnictwa, Biologii i Architektury Krajobrazu z przedmiotow: 
Mikrobiologia ogolna, Mikrobiologia zywnosci, Fizjologia drobnoustrojow. 

Sredni wymiar prowadzonych przez Ni^ zaj?c dydaktycznych w latach 2008 - 2018 
wynosil 240 - 435 godzin/rok. Jej praca dydaktyczna jest wysoko oceniana przez studentow 
(wedhig ankiety dydaktycznej prowadzonej w SGGW). 

Jest autork^ trzech monografii dydaktycznych zawartych w dwoch pozycjach 
literaturowych przeznaczonych dla studentow studiow I i II stopnia, wydanych przez 
Wydawnictwo SGGW w roku 2010 i 2013. 

Wszyscy czlonkowie Komisji podkreslali duze zaangazowanie Habilitantki 
wdzialahiosc dydaktyczn^. W latach 2009 - 2019 byla promotorem 68 prac dyplomowych 
(22 prace magisterskie i 46 prace inzynierskie) oraz recenzentem 17 prac. Organizowala 
zaj?cia pozauczelniane dla student6w specjalizacji celem podnoszenia jakosci ksztalcenia, 
m.in. do Siliker Sp. z o.o., Bierhalle, Browar Rzemieslniczy w Wawrze, Browar Sierpc, Firma 
Lallemand - Wytwomia drozdzy piekarskich. Organizowala spotkania studentow 
w przedstawicielami firm zajmuj^cych si? diagnostyk^ mikrobiologiczna zywnosci, np.: 
Merck, Noack, Labsoft. W 1990 roku byla opiekunem grupy student6w na praktyce 
w gospodarstwie rolnym Ame Haugen, Vallset, Norwegia. 

Za osi^gni^cia dydaktyczne zostala dwukrotnie wyrozniona nagrodami Rektora Szkoiy 
Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (2011,2014). 

Recenzenci stwierdzili, ze Habilitantka umiej?tnie l^czy prac? naukowy i dydaktyczne 
z dzialalnosci^ organizacyjne podejmuj^c szereg funkcji w pracach na rzecz Zakladu, 
Wydziaiu i Uczelni. Byla V-ce przewodniczece komitetu organizacyjnego Sympozjum 
Naukowego „Wykorzystanie drobnoustroj6w i ich metabolitow w produkcji i utrwalaniu 
zywnosci" (2011) oraz trzykrotnie przewodniczec^ komitetu organizacyjnego Sympozjum 
Naukowego, „Drobnoustroje - tradycja i nowoczesnosc w produkcji i utrwalaniu Zywnosci" 
(2013, 2014 i 2016) cyklicznie organizowanego w Kirach/Zakopanego przez zespol 
macierzystego Zakladu ZBiM2 SGGW. 

Inne wazniejsze funkcje organizacyjne to: czlonek Komisji Egzaminacyjnej 
rekrutujecej studentow I roku (1989-1992), czlonek Wydzialowej Komisji ds. Wdrazania 
Krajowych Ram Kwalifikacji na kierunku Bezpieczenstwo Zywnosci (2011), wspolopiekun 
Muzeum Czystych Kultur ZBiMZ SGGW (2002 - 2019), koordynator wydzialowy Dni 
SGGW (2012). 
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Jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Technologow Zywnosci (od 1990), Food 
Microbiology Teachers Global Network (od 2016), Unii Europejskich Federalistow (od 
2017), Dobrzynskiego Towarzystwa Naukowego (od 2017). Odbyla cztery 1 - 3 miesi?czne 
staze przemyslowe (1990, 2018) oraz brala udzial w siedmiu szkoleniach (lata 2006 - 2018) 
w zakresie doskonalenia w metodologii badan mikrobiologicznych oraz doskonalenia 
zawodowego nauczycieli. Wykonala 5 recenzji publikacji do czasopism znajduj^cych si? 
w wykazie B MNiSW. 

Zdaniem Czlonkow Komisji na podkreslenie zashiguje r6wniez dzialalno^c 
populamonaukowa Habilitantki. Od 2002 r. corocznie reprezentowala Wydzial Nauk 
0 Zywnosci, na pokazach naukowych i corocznie prowadzila lekcje laboratorjrjne dla dzieci 
1 mlodziezy szkol podstawowych i srednich w ramach Festiwalu Nauki (2002 - 2016). 
Ponadto w 2012 roku byla koordynatorem wydzialowym Dni SGGW, a w 2017 r. Pikniku 
Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopemik „Ziemia". Za osi^gni^cia 
organizacyjne na rzecz wydziahi otrzym^a n2igrod? JM Rektora SGGW w Warszawie 

Pani prof. Ewa Domian stwierdzila, ze przedstawiony dorobek dydaktyczny, 
popularyzatorski i wspolpracy z instytucjami i organizacjami naukowymi dr inz. Anny 
Chlebowskiej - Smigiel pozwala stwierdzic, ze jest Ona pracowitym i zaangazowanym 
nauczycielem akademickim, realizujecym znaczny zakres zadan dydaktycznych 
i wychowawczych oraz popularyzatorskich, a takze uczestnicz^cym w pracach 
organizacyjnych na rzecz Wydziatu i macierzystej Uczelni. Zakres pelnionych obowi^zkow, 
a takze szereg ukohczonych szkolen, wskazuje rowniez poczucie samoksztalcenia 
i samodzielnosc. 

Bior^c pod uwag? pozytywne oceny osi^gni^cia naukowego w postaci cyklu publikacji 
pt.: Studia nad zastosowaniem pullulanu w zywnosci jako substancji dodatkowej o dzialaniu 
prebiotycznym", stanowi^cego podstaw? do ubiegania si? o stopien doktora habilitowanego 
oraz caloksztaltu dorobku naukowego, dydaktycmego i organizacyjnego, wyrazone przez 
wszystkich Recenzentow i Czlonkow Komisji, a tak^e dyskusj? i jednomyslne glosowanie na 
posiedzeniu w dniu 8.11.2019 roku, Komisja Habilitacyjna powolana przez Centraln^ 
Komisj? ds. Stopni i Tytulow w sprawie przeprowadzenia post?powania habilitacyjnego 
dr inz. Anny Chlebowskiej - Smigiel pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie w/w stopnia 
naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii zywnosci 
i zywienia i rekomenduje go Radzie Dyscypliny Technoiogia Zywnosci i Zywienia Szkoiy 
Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 

(2013 r.). 
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