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Zalqcznik nr 1 

Uzasadnienie 

do Uchwaly Komisji habilitacyjnej z dnia 10 wrzesnia 2019 roku powolanej 

przez Centralnq Komisji ds. Stopni i Tytulow 

w sprawie przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego 

dr inz. Doroty Derewiaka 

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia zywnosci i zywienia 

Pani dr inz. Dorota Derewiaka w 2004 roku ukonczyla studia wyzsze na Wydziale 

Nauk o Zywieniu Czlowieka i Konsumpcji Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w 

Warszawie. Prac? magistersk^ pt. „Ocena zawartosci izomerow trans kwasow tluszczowych w 

wybranych produktach cukierniczych i przek^skowych" wykonala pod kierunkiem pana prof, 

dr hab. Franciszka Swiderskiego. Po zakonczeniu studiow Kandydatka prac? naukow^ 

rozpocz^la w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Zywnosci Wydzialu Nauk o 

Zywnosci (wczesniej Wydzial Technologii Zywnosci) Szkoly Glownej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. W latach 2004-2008 byla uczestniczk^ dziennych studiow 

doktoranckich w tejze Jednostce i 12.12.2008 roku obronila prac? doktorsk^ pt. 

„Wyst?powanie i powstawanie produktow utleniania steroli w wybranych produktach 

spozywczych", wykonan^ pod kierunkiem prof, dr hab. Mieczyslawa Obiedzihskiego. Przez 

caly okres pracy zawodowej Habilitantka byla zwi^zana z Katedr^ Biotechnologii, 

Mikrobiologii i Oceny Zywnosci Wydzialu Nauk o Zywnosci, Szkoly Glownej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie, od 30.12.2008 roku do 31.12.2009 byla zatrudniona na etacie 

asystenta, a od 1.01.2010 na etacie adiunkta, gdzie pracuje do dzisiaj. 

Jako swoj dorobek ilustruj^cy wklad do rozwoju nauki dr inz. Dorota Derewiaka 

przedstawila do oceny osi^gni^cie naukowe pt. „Sterole i ich produkty przemian jako 

wskazniki jakosci tluszczow obecnych w produktach spozywczych", w postaci 
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jednotematycznego cyklu szesciu publikacji naukowych, ktore ukazaly si? drukiem w latach 

2011-2019. Pi?c artykulow zostalo opublikowanych w czasopismach z listy A MNiSW: 

\) European Journal of Lipid Science and Technology (IF2011=1,733; IF2017=2,200), 2) 

Pakistan Journal of Botany (IF2014=0,822) 3) Food Chemistry (IF2015=4,052) i 4) Grasas y 

Aceites (IF2018= 0,891, IF5-letni=l,203). Jedna publikacja ukazala si? w czasopismie 

Nauka.Przyroda.Technologie., znajduj^cym si? na liscie B MNiSW (9 pkt.). 

Sumaryczny Impact Factor publikacji stanowi^cych osi^gni?cie naukowe Kandydatki 

wynosi 9,373, co stanowi 144 punkty wg MNiSW. Liczba cytowan wg Web of Science na 

dzieh 22.07.2019 r. wynosila 48. Jak podkresla dr hab. Magdalena Rudzihska nalezy zwrocic 

uwag?, ze dwie sposrod wybranych publikacji: H I i H4, byly cytowane, odpowiednio 17 i 22 

razy, co swiadczy o ich szczegolnie wysokiej wartosci naukowej. Recenzenci zgodnie 

podkreslili, ze we wszystkich publikacjach pani dr D. Derewiaka jest pierwszym autorem 

i autorem korespondencyjnym, a takze do wszystkich publikacji zal^czono oswiadczenia 

wspolautorow wskazuj^ce, ze Kandydatka kierowala prowadzonymi badaniami, brala udzial 

w opracowaniu metod badawczych. Ponadto zarowno prof. A. Kita, dr hab. M . Rudzihska jak 

i prof S. Blazejak stwierdzili, ze zakres cyklu publikacji przedstawionych przez Kandydatk? 

jako osi4gni?cie naukowe ma charakter zarowno poznawczy, jak i aplikacyjny, a szczegolowa 

analiza prac stanowi^cych podstaw? omawianej rozprawy pozwolila na stwierdzenie, ze 

zawieraJ4 one bardzo cenne wyniki dotycz^ce zastosowania charakterystyki frakcji sterolowej 

do identyfikacji i analizy jakosciowej produktow spozywczych. Pani dr inz. D. Derewiaka 

przedstawila wyniki oznaczania zawartosci steroli oraz produktow ich przemian jako 

wskaznikow jakosci i zafalszowah tluszczow w wybranych produktach spozywczych (maslo, 

orzechy jadalne, oliwa z oliwek). Wediug dr hab. M . Rudzihskiej do tej pory (1955-2019) 

opublikowano tylko 7 artykulow, w tym 5 dotyczy identyfikacji zafalszowah tluszczu 

mlecznego, a 2 oliwy z oliwek, ktore ŝ  dost?pne w bazie Web of Science. 

Wediug prof A. Kita najciekawszym zagadnieniem byla ocena wplywu obrobki termicznej 

na sklad cholesterolu. Prof. Rudzihska i prof. Blazejak rowniez podkreslili istotnosc 

i znaczenie tych badah. Dr D. Derewiaka wykonala badania modelowe oraz w srodowisku 

zywnosci, wktorych scharakteryzowala lotne produkty przemian cholesterolu 

z uwzgl?dnieniem przemian degradacyjnych, oksydacyjnych i polimeryzacyjnych, w wyniku 

ktorych powstaj^ niekorzystne dla czlowieka oksysterole, zwi^zki lotne oraz dimery, trimery 

i oligomery. W tym celu Habilitantka zmodyfikowala sposob ekstrakcji produktow utleniania 

cholesterolu poprzez zastosowanie kolumn SPE wypelnionych zelem krzemionkowym, oraz 



dopracowala parametry oznaczania zwi^zkow lotnych z zastosowaniem chromatografii 

gazowej GC-MS. Przeprowadzone badania doprowadzily do oznaczenia po raz pierwszy 

zwi^zkow b^d^cych produktami przemian cholesterolu takich jak: 3,5-cholestadien i 4,6-

cholestadien. Dr hab. M . Rudzihska podkreslila, ze przeprowadzone przez Habilitantk? 

badania ŝ  nowatorskie, a wykonane analizy wymagaiy umiej?tnosci prawidlowego 

planowania doswiadczeh z wykorzystaniem szerokiej gamy zaawansowanych technik 

instrumentalnych i interpretacji uzyskanych wynikow. Kandydatka po raz pierwszy wykazala 

pozytywn^ zaleznosc mi?dzy zawartosci^ dimerow cholesterolu z obecnosci^ 

5-metyloheksanalu i 4-metylodek-2-enu. Dowiodla, ze zwi^zki lotne zawarte w produktach 

spozywczych zawieraj^cych cholesterol mog^ bye stosowane jako markery przemian 

termicznych cholesterolu, a ich oznaczenie moze stac si? prost^ i szybk^ metod^ identyfikacji 

przemian termicznych zywnosci. Jedna z publikacji tworz^cych cykl monotematyczny 

poswi?cona jest analizie jakosciowej tluszczu, w tym frakcji sterolowej, w jogurcie 

naturalnym z 2% dodatkiem oleju z nasion Salva hispanica (chia hiszpahska). Wzbogacenie 

produktow spozywczych w fitosterole moze zapobiegac negatywnym skutkom wysokiego 

udzialu cholesterolu w diecie, jako efekt wspolzawodnictwa podczas procesu wchlaniania. 

W podsumowaniu dyskusji o osi^gni?ciu naukowym dr inz. Doroty Derewiaka 

przedstawionego w formie cyklu publikacji pt. „Sterole i ich produkty przemian jako 

wskazniki jakosci tluszczow obecnych w produktach spozywczych", jednomyslnie 

stwierdzono, ze zawiera ono istotny i oryginalny wklad Kandydatki w rozwoj dyscypliny 

naukowej technologia zywnosci i zywienia, i moze bye przedmiotem post?powania 

habilitacyjnego. Badania opisane w cyklu publikacji ŝ  nowatorskie, maj^ charakter zarowno 

naukowy jak i aplikacyjny oraz wpisuj^ si? w obszar badah dotycz^cych metod analizy. 

Dorobek naukowy dr inz. Doroty Derewiaka obejmuje ogolem 76 publikacji, w tym 

22 oryginalne prace tworcze znajduj^ce si? w bazie Web of Science (w tym 5 wchodz^cych 

w sklad osi4gni?cia) oraz 54 w czasopismach z Listy B MNiSW (w tym 1 wchodz^ca w sklad 

osi^gni?cia), 62 komunikaty naukowe na konferencjach krajowych i mi?dzynarodowych, 

6 wygloszonych referatow na konferencjach krajowych i mi?dzynarodowych. Calkowity 

dorobek punktowy wediug punktacji MNiSW wynosi 815 punktow, z czego 795 Habilitantka 

uzyskala po doktoracie. Sumaryczny Impact Factor wynosi 27,484, liczba cytowan 180 (176 

bez autocytowah), a indeks Hirscha 8 (na dzieh 25.07.2018). Dr hab. M . Rudzihska uwaza, ze 

dorobek ten powinien bye umniejszony o pozycje wchodz^ce w cykl prac monotematycznych 

stanowi^cych Osi4gni?cie naukowe Habilitantki, co daje rzeczywisty dorobek Habilitantki 
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bez punktow za publikacje stanowi^ce osi^gni^cia naukowe (IF = 17,474; 671 punktow 

MNiSW). 

Kandydatka jest pierwszym autorem w 30 publikacjach i jej udzial w ich powstawaniu 

okreslony jest na poziomie 70-80%, natomiast w pozostalych na 5-15%. Po uzyskaniu stopnia 

doktora Kandydatka znacznie powi?kszyla swoj dorobek naukowy publikuj^c w czasopismach 

z bazy Web of Science, m.in. takich jak: Food Chemistry, International Journal of Food Science 

and Nutrition, European Journal of Lipid Science and Technology, Grasas y Aceites, Journal of 

the American Oil Chemists' Society czy Lipids. Swiadectwem uznanej dojrzalosci naukowej jest 

takze powierzenie Habilitantce recenzji 29 publikacji naukowych przez redakcje czasopism 

z listy JCR jak i MNiSW. W 2019 roku zostala redaktorem specjalnego wydania 

w czasopismie Molecules pt.: „Food chemistry - new compounds". 

W charakterystyce dorobku naukowego Kandydatki nalezy takze zwrocic uwag? na 

wykonanie 2 sprawozdah z realizacji zadah badawczych, 2 ekspertyz oraz 2 opracowah 

zbiorowych. Udzial Habilitantki w tych opracowaniach wynosi 80-100%. Za osi^gni^cia naukowe 

dr inz. D. Derewiaka zostala dwukrotnie nagrodzona i raz wyrozniona przez JM Rektora SGGW. 

Uzyskala takze 8 wyroznieh za prezentacj? posterow na konferencjach naukowych. Wyglosila 

w sumie 6 referatow, w tym 2 na konferencjach mi?dzynarodowych. 

W dorobku naukowym dr inz. Doroty Derewiaka wyst?puje kilka typow zagadnieh: 

• wlasciwosci i przemiany frakcji tluszczowej wyst^puj^cej w produktach spozywczych i 

suplementach diety; 

• problematyka zafalszowah zywnosci oraz przekazywania rzetelnych informacji 

konsumentom o produkcie; 

• wlasciwosci bioaktywne skladnikow wyst?puj^cych w wybranych produktach 

spozywczych; 

• analizy zwi^zkow lotnych w wybranych produktach spozywczych; 

• analizy rynku produktow spozywczych oraz poziomu wiedzy i preferencji konsumentow 

dotycz^cych wybranych produktow spozywczych. 

Jednak zainteresowania naukowe Habilitantki koncentrowaly si? na analizie jakosciowej 

i ilosciowej frakcji tluszczowej, ze szczeg61nym uwzgl?dnieniem steroli oraz okreslania jej 

stabilnosci podczas wytwarzania i przechowywania produktow zywnosciowych. Na te badania 

uzyskala finansowanie: dwukrotnie w ramach konkursu ogloszonego przez SGGW (2012, 2015) i 

raz z NCN w konkursie Miniatura 1 (2017/01/X/NZ9/00919). Ponadto Habilitantka duzo uwagi 

poswi?cila zagadnieniom towaroznawczym w aspekcie analizy jakosci produktow dost?pnych 

w handlu z uwzgl?dnieniem zafalszowah zywnosci. Podj?la si? badania wlasciwosci 



bioaktywnych skladnikow zywnosci, badania te opieraly si? na zalozeniach, ze substancje 

przeciwutleniaj^ce maJ4 pozytywny wplyw na organizm czlowieka, a wielopierscieniowe 

w?glowodory aromatyczne (WWA) wykazuj^ dzialanie niepoz^dane. Kandydatka wykazala 

wlasciwosci przeciwutleniaj^ce owocow egzotycznycli, kielkow slonecznika, brokulow 

i rzodkiewki, kwiatow dzikiej rozy, pylku kwiatowego, pierzgi i miodu pitnego, szczegolnie 

poltoraku. Habilitantka badala tez wplyw procesow przetwarzania zywosci na te wlasciwosci. 

W swoich badaniach dr inz. D. Derewiaka zaj?la si? takze oznaczaniem poziomu WWA 

w produktach mi?snych i kawie. 

Prof. A. Kita stwierdzila, ze Kandydatka nie odbyla zagranicznego stazu naukowo-

badawczego, co prawdopodobnie wplyn?lo na slab^ wspolprac? mi?dzynarodow4 (1 publikacja). 

Przebywala jednak na stazu krajowym na Uniwersytecie Warmihsko-Mazurskim w Olsztynie, co 

zaowocowalo wspolnymi badaniami i publikacjami. Od 2009 roku jest czlonkiem PTTZ, a od 

2018 roku European Federation for the Science and Technology of Lipids (EuroFedLipid). 

W podsumowaniu dzialalnosci naukowej Czlonkowie Komisji stwierdzili, ze dorobek 

Habilitantki jest oryginalny, wlasciwie ukierunkowany oraz wartosciowy z punktu widzenia 

naukowego. Udokumentowany dorobek naukowo-badawczy pani dr inz. Doroty Derewiaka 

znacznie powi?kszony po uzyskaniu stopnia naukowego doktora, jest wartosciowy i wnosi nowe 

tresci poznawcze do wiedzy z zakresu technologii zywnosci. Habilitantka wykazuje duz^ 

aktywnosc naukowy i jest dobrze przygotowana do samodzielnej pracy badawczej. Recenzenci 

i czlonkowie Komisji wysoce ocenili osi4gni?cia naukowo-badawcze dr inz. Doroty 

Derewiaka. 

W oeenie osi^gni?c dydaktycznych i organizacyjnych czlonkowie Komisji 

stwierdzili, ze dzialalnosc dydaktyczna dr inz. Doroty Derewiaka jest nieodl^cznym 

elementem aktywnosci zawodowej nauczyciela akademickiego i zwi^zana jest 

z zatrudnieniem najpierw na stanowisku asystenta (2008 r.), a potem adiunkta (2010 r.) 

w Katedrze Biotechnologii, Mikrobiologii i Oceny Zywnosci. 

Prowadzila caly szereg zaj?c dydaktycznych dla studentow studiow I , I I i III stopnia oraz 

na studiach podyplomowych na Wydziale Nauk o Zywnosci i na Wydziale Ogrodnictwa 

i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie. Jest autork^ lub wspolautork^ instrukcji 

i stanowisk badawczych do prowadzenia cwiczeh laboratoryjnych i realizowania prac 

dyplomowych, koncepcji zaj?c laboratoryjnych i wykladow. Byla koordynatorem przedmiotow 

specjalizacyjnych dla studentow studiow stacjonamych i niestacjonamych na Wydziale Nauk 

o Zywnosci SGGW. Roczny wymiar prowadzonych zaj?c w ostatnich latach (2014-2018) wynosil 

od 316 do 426 h (w tym wyklady 80-125 h). 
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Od 2012 r. koordynuje zaj?cia w j^zyku angielskim dla studentow studiow wymiennych 

w ramach programu Erasmus. Brala udzial jako ekspert w festiwalach, warsztatach i piknikach 

naukowych. Pod kierunkiem pani dr inz. D. Derewiaka wykonano 59 prac dyplomowych (20 

magisterskich i 39 inzynierskich) na roznych kierunkach studiow prowadzonych na Wydziale 

Nauk o Zywnosci SGGW. Byla takze opiekunk^ kola naukowego oraz jednej stazystki 

zChorwacji. Wykonala recenzje 15 prac dyplomowych. Habilitantka pelni funkcj? promotora 

pomocniczego w przewodzie doktorskim pani mgr inz. Bogumily Urbahskiej pt. „Wplyw 

wybranych parametrow surowcow oraz parametrow procesu konszowania na wlasciwosci masy 

czekoladowej". W roku akademickim 2014/2015 pelnila funkcj? opiekuna studentow I roku 

kierunku „Bezpieczehstwo zywnosci" i „Technologia zywnosci i zywienia". 

W opinii recenzentow wartosciowym elementem dorobku Habilitantki jest bardzo 

zroznicowana dzialalnosc organizacyjna na rzecz Wydzialu i Uczelni. Od 2016 roku jest 

ekspertem wspolpracuj^cym z Punktem Kontaktowym Komisji Kodeksu Zywnosciowego 

FAO/WHO. Jest czlonkiem Rady Wydzialu i sprawowala opiek? nad profesorem Jerzym 

Zawistowskim z University of British Columbia (Kanada) wizytuj^cym Wydzial w 2017 roku. 

Bior^c pod uwag? pozytywne oceny osi^gni?cia naukowego w postaci cyklu publikacji 

pt.: „Sterole i ich produkty przemian jako wskazniki jakosci tluszczow obecnych w produktach 

spozywczych" stanowi^cego podstaw? do ubiegania si? o stopien doktora habilitowanego oraz 

caloksztaltu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, wyrazone przez 

wszystkich Recenzentow i Czlonkow Komisji, a takze dyskusj? i jednomyslne glosowanie na 

posiedzeniu w dniu 10.09.2019 roku, Komisja Habilitacyjna powolana przez Centraln^ 

Komisj? ds. Stopni i Tytulow w sprawie przeprowadzenia post?powania habilitacyjnego 

dr inz. Doroty Derewiaka pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie w/w stopnia naukowego 

doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii zywnosci i zywienia 

i rekomenduje go Radzie Wydzialu Nauk o Zywnosci Szkoly Glownej Gospodarstwa 

Wiejskiego w Warszawie. 

Sekretarz Komisji 
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