
Warszawa, 10.12.2013 r.

Zalacznik nr 1 - Uzasadnienie

do Uchwaty Komisji habilitacyjnej z dnia 10 grudnia 2013 roku

powolanej przez Centreing Komisjf ds. Stopni i Tytulow

w sprawie przeprowadzenia post$ powania habilitacyjnego

dr inz. Grazyny BUDRYN

w dziedzinie nauki rolnicze, dyscyplinie technologia zywnosci i zywienie

Dr inz. Grazyna Budryn urodzila si? 29 grudnia 1968 roku w Toruniu. W 1993 roku

ukonczyla studia na Wydziale Chemii Spozywczej i Biotechnologii Politechniki Lodzkiej

uzyskujajc dyplom magistra inzyniera nauk technicznych w specjalnosci technologia

chemiczna. Stopien doktora nauk technicznych w zakresie technologii chemicznej otrzymala

w 2004 roku na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Zywnosci Politechniki Lodzkiej na

podstawie rozprawy pt. ,,Wpbyw metody prazenia na wlasciwosci fizykochemiczne kawy",

ktorej promotorem byla prof, dr hab. inz. Ewa Nebesny.

Po ukonczeniu studiow (1993 r.) zostala zatrudniona na stanowisku inzynieryjno-

technicznym w Instytucie Chemicznej Technologii Zywnosci Wydziahi Chemii Spozywczej i

Biotechnologii (obecnie Biotechnologii i Nauk o Zywnosci) Politechniki Lodzkiej. W roku

1994 rozpoczela prac? na stanowisku asystenta, na ktorym pozostala do roku 2004. Od

stycznia 2005 roku do chwili obecnej pracuje na stanowisku adiunkta.

Dokumentacja dorobku naukowego dr inz. Grazyny Budryn obejmuje lajcznie 56 pozycji, z

czego 53 powstaly po uzyskaniu stopnia doktora. Kandydatka opublikowalal 8 oryginalnych

prac tworczych (dalsze 3 przyj^te do druku), 6 prac przeglajiowych, 12 prac

popularnonaukowych, 2 monografie w je^zyku polskim i 2 rozdziaty w monografiach o

zasi^gu mi^dzynarodowym. Ma w swoim dorobku 2 patenty i 4 zgloszenia patentowe, 6

doniesien na konferencjach krajowych i mi^dzynarodowych oraz wyglosila 4 referaty na

krajowych konferencjach naukowych. Byla rowniez recenzentka^ ponad 50 artykulow w

renomowanych czasopismach indeksowanych w JCR. Wi^kszosc oryginalnych prac

Scopus - 49, natomiast indeks Hirscha wynosi 5. Sumaryczna liczba punktow za

opublikowane prace wg listy MNiSzW wynosi 538 (wf^czajac prace przyj^te do druku).



Dr inz. Grazyna Budryn jako warunek uzyskania stopnia doktora habilitowanego

przedstawila monotematyczny cykl 7 publikacji naukowych pod wspolnym tytulem ,,Kwasy

hydroksycynamonowe i ekstrakty zielonego ziarna kawowego oraz ich wykorzystanie do

wzbogacania zywnosci". We wszystkich pracach wchodzajcych w sklad osi^gni?cia dr inz. G.

Budryn jest pierwszym i wiodajcym autorem, a jej deklarowany udzial wynosi od 60 do 95 %.

Lajszna ich punktacja wg MNiSzW wynosi 187 pkt., a ich SIF = 9,640.

Prace badawcze realizowane przez Habilitantk? dotyczyty glownie wielokierunkowych

badafi ziarna kawy i opracowania procedur otrzymywania polproduktow i wyrobow

cukierniczych i ciastkarskich o okreslonym skladzie chemicznym i okreslonych

wlasciwosciach funkcjonahiych i obejmowaly nastejmjajce zagadnienia:

• Badanie wiasciwosci fizykochemicznych ziaren kawy w zaleznosci od metody

zastosowanej w procesie ich prazenia

• Badanie mozliwosci wykorzystania zwiajzkow bioaktywnych kawy do wzbogacania

zywnosci

• Badanie interakcji kwasow hydroksycynamonowych pochodzajcych z kawy z innymi

skladnikami zywnosci

• Otrzymywanie nowych wyrobow cukierniczych wzbogaconych probiotykami i o

obnizonej zawartosci zwiajzkow przeciwzywieniowych.

Dorobek naukowy dr inz. Grazyny Budryn zostal bardzo dobrze oceniony przez

recenzentow: prof, dr hab. Barbar? Baraniak, prof, dr hab. Mari§ Malecka^ i dr bab. MartQ

Mitek, prof. SGGW.

Prof, dr hab. Barbara Baraniak stwierdzita, ze prowadzone przez dr inz. Grazyn§ Budryn

badania naukowe charakteryzuje zwartosc tematyczna z jednoczesnym stalym

poszukiwaniem i wdrazaniem aspektow stanowiajsych o innowacyjnosci opracowanych

procedur technologicznych i nowoczesnych wyroznikow jakosci otrzymanych produktow.

Recenzentka zwrocila uwag? na nowatorski charakter badari i ich znaczenie dla rozwoju

technologii zywnosci i zywienia, ktory potwierdzaja^ wysokie wskazniki scjentometryczne Jej

dorobku oraz otrzymywane srodki finansowe na ich realizowanie. Odnoszajc si§ do cyklu

publikacji prezentowanych jako Osiajmi^cie, prof. B. Baraniak wysoko ocenila podj§t%

tematyk? badawczq. dotyczajca^ identyfikacji kwasow hydroksycynamonowych obecnych w

ziarnie kawy i okreslenie ich poziomu w trakcie procesow prazenia i ekstrakcji oraz

wykazanie, ze moga^ bye one wykorzystane w procesie wzbogacania wyrobow cukierniczych.

Opublikowane prace w renomowanych czasopismach o zasi^gu swiatowym, swiadcza ,̂



zdaniem Recenzentki, o dojrzalosci naukowej Habilitantki i wnosz^nowe wartosci do nauk o

zywnosci, a tym samym Habilitantka spelnia warunki do uzyskania stopnia doktora

habilitowanego. Ponadto Recenzentka bardzo pozytywnie ocenila szeroka^ dzialalnosc

eksperckq. oraz docenila dorobek dydaktyczny i organizacyjny Habilitantki stwierdzajajc, ze

jest bogaty i spelnia oczekiwania stawiane samodzielnemu pracownikowi naukowo-

dydaktycznemu.

Prof, dr hab. Maria Malecka stwierdzila, ze dr inz. Grazyna Budryn posiada znaczapy

dorobek naukowy o walorach poznawczych i aplikacyjnych, opublikowany w czasopismach o

swiatowym zasi^gu. Charakterystyczna^ cecha^ dorobku naukowego Habilitantki jest zwartosc

tematyczna b^daca efektem skoncentrowania zainteresowari naukowych na problematyce

wzbogacania zywnosci w skladniki bioaktywne pochodzape z kawy, ktore moga^ stanowic

swoiste narz^dzie wspomagajape zdrowie i wnoszape okreslone korzysci tylko pod

warunkiem swiadomego i wlasciwego ich wykorzystania. Za najbardziej wartosciowq. prac?

cyklu tematycznego, Recenzentka uznala badania nad wplywem ekstraktu kawy i dla

porownania zielonej herbaty, na wybrane cechy jakosciowe, stabilnosc frakcji thiszczowej,

aktywnosc przeciwutleniajajcq. i poziom akrylamidu w smazonych papzkach, podkreslajajc

jednoczesnie kompleksowe zaplanowanie badan. Za wazne osi^gni^cie aplikacyjne prac,

Recenzentka uwaza opracowanie metody otrzymywania preparatow z ziarna kawowego o

wysokim st^zeniu kwasow hydroksycynamonowych i wysokiej aktywnosci

przeciwutleniajajcej oraz potwierdzenie stabihiosci tych kwasow we wzbogaconej zywnosci.

Praktyczne znaczenie dorobku znalazlo potwierdzenie we wspolautorstwie dwoch patentow i

czterech zgloszefi patentowych oraz wspolpracy Habilitantki z praktyka^ przemyslowa^.

Zdaniem Recenzentki Osi^gni^cie naukowe opisane w jednotematycznym cyklu publikacji

wnosi znaczapy wklad do rozwoju wiedzy w dyscyplinie technologia zywnosci i zywienia i

spelnia tym samym kryteria okreslone w ustawie do uzyskania stopnia doktora

habilitowanego. Prof, dr hab. Maria Malecka podkreslila rowniez szeroka^ wspolprac§

Habilitantki z redakcjami czasopism branzowych, w ktorych opublikowala 12 artykulow

popularnonaukowych.

Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW uznala, ze dr inz. Grazyna Budryn posiada wartosciowy

dorobek naukowo-badawczy, ktory w znaczajoy sposob uzupelnia wspolczesna^ wiedz? na

temat substancji polifenolowych ziarna kawowego. Dorobek ten jest w czesci samodzielny, a

doswiadczenie zdobyte w trakcie realizacji zadari badawczych z wykorzystaniem

nowoczesnych technik analitycznych Habilitantka zdobywala wspolpracujajo z wieloma

osrodkami naukowymi. Recenzentka podkreslila, ze Habilitantka jest jednym z nielicznych



polskich naukowcow zajmujajsych sie_ zagadnieniami ziarna kawowego i z powodzeniem

moze wspoltworzyc mi^dzynarodowy zespol specjalistow z tej dziedziny. Wedhig dr hab.

Marty Mitek, prof. SGGW opublikowany cykl 7 artykulow scisle zwiajzanych tematycznie,

stanowia^cych Osiajmi^cie naukowe jest bardzo wartosciowy dla nauki i stanowi dobre

podstawy do przemyslowego wykorzystania tych cennych skladnikow, jakimi sâ  kwasy

hydroksycynamonowe oraz spelnia ustawowe wymagania wyodrebnionego dorobku na

stopien doktora habilitowanego. Ponadto Recenzentka zwrocila uwag§ na latwosc

nawiazywania wspolpracy przez Habilitantk? z innymi osrodkami badawczymi i

wydawnictwami, aktywnosc w zakresie przygotowania i kierowania projektami naukowymi i

inwestycyjnymi oraz szerokq. dzialalnosc eksperckq.. Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW

podkreslila rowniez, istotne osiajjni^cia dydaktyczno-wychowawcze Habilitantki oraz

wyrozniajajsa^ si? dzialalnosc organizacyjn%

Podobnie jak Recenzenci, rowniez pozostali czlonkowie Komisji wysoko oceniaj%

osiaj*ni?cia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dr inz. Grazyny Budrys, uznajajc, ze Jej

dorobek w pelni uzasadnia zakonczenie z powodzeniem staran o uzyskanie stopnia doktora

habilitowanego.

Dzialalnosc dydaktyczna dr inz. Grazyny Budryn, w ocenie Komisji, wypadla wysoce

pozytywnie. Zakres dzialahiosci dydaktycznej Habilitantki jest spqjny z obszarem

dzialalnosci naukowej. Dr inz. Grazyna Budryn jest doswiadczonym nauczycielem

akademickim, prowadzajcym od wielu lat wszystkie formy zaj^c ze studentami zarowno na

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku nauczania Technologia

zywnosci i zywienie czlowieka i Ochrona srodowiska na macierzystym Wydziale oraz na

kierunku nauczania Dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w

Lodzi. La^cznie realizuje 14 przedmiotow. Byla dotychczas promotorem 21 prac magisterskich

i 22 prac dyplomowych inzynierskich. Habilitantka jest rowniez promotorem pomocniczym w

przewodzie doktorskim. Ponadto dr inz. Grazyna Budryn bierze czynny udzial jako

wykladowca w realizacji projektow dydaktycznych finansowanych z Europejskiego Funduszu

Spolecznego, Programu Operacyjnego Kapital Ludzki oraz w mi^dzynarodowym programie

Socrates-Comenius dla mlodziezy szkol srednich, jak rowniez swoj% wiedz? przekazywala

shichaczom Uniwersytetu III Wieku, dzialajajiym przy Politechnice Lodzkiej.

Wszyscy czlonkowie Komisji bardzo wysoko ocenili dzialalnosc organizacyjna^

Habilitantki na rzecz Wydziahi, a szczegolnie Jej osi^gni^cia w zdobywaniu funduszy i

kierowania pracami czterech projektow inwestycyjnych. Na podkreslenie zashiguje

aktywnosc Habilitantki w obszarze wspolpracy z przemyslem jako eksperta, opiniodawcy



wnioskow na potrzeby ubiegania si? o fundusze europejskie oraz wspolpraca w zakresie

produkcji innowacyjnych wyrobow. Ponadto Habilitantka od szeregu lat jest czlonkiem

Wydzialowej Komisji Stypendiahiej, pi^ciokrotnie uczestniczyla w pracach Wydzialowej

Komisji Rekrutacyjnej, byla i jest czynnie zaangazowana w organizowaniu kilku krajowych i

mie_dzynarodowych konferencji naukowych. Pozytywnie oceniono wspolprac?

mi^dzynarodowq. Habilitantki zwiajzan% z dzialalnosci% wydawniczq. czasopism naukowych,

redakcja_ rozdzialow monografii i ostatnio z redagowaniem ksiazki ,,Plant Lipids, Science,

Technology, Nutritional Value and Benefis of Human Health" ( ed. Research Singpost, India).

Przedstawione powyzej fakty dowodza^ ze dr inz. Grazyna Budryn posiada znaczace

osiqgni^cia naukowe, po otrzymaniu stopnia doktora i wniosla swoj indywidualny, oryginahiy

wklad w rozwqj dyscypliny technologia zywnosci i zywienia. Habilitantka wykazuje duza^

aktywnosc naukow% pozwalajaca^ oczekiwac na Jej dalszy rozwoj w zakresie badan nad

zywnosciq. w przyszlosci.

Biorajc pod uwag? jednoznacznie pozytywne oceny cyklu publikacji naukowych zebranych

pod wspohiym tytulem ,,Kwasy hydroksycynamonowe i ekstrakty zielonego ziarna

kawowego oraz ich wykorzystanie do wzbogacania zywnosci" przedstawionej jako

Osi^gni^cie naukowe stanowiaj^e podstaw? ubiegania si? o stopien doktora habilitowanego

oraz caloksztaltu dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego, wyrazone przez

wszystkich Recenzentow, a takze dyskusj? i jednomyslne glosowanie na posiedzeniu w dniu

10.12.2013 roku, Komisja Habilitacyjna powolana przez Centralna^ Komisj? ds. Stopni i

Tytulow w sprawie przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego dr inz. Grazyny Budryn

pozytywnie opiniuje wniosek o nadanie w/w stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk

rolniczych w zakresie technologii zywnosci i zywienia i rekomenduje go Radzie Wydziahi

Nauk o Zywnosci Szkoly Glownej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Sekretarz Komisji Przewodniczacy Komisji

Dr hab. Zbighiew Palacha, prof. SGGW

Prof, dr hab. Barbara Baraniak - recenzent

Prof, dr hab. Maria Malecka - recenzent

Dr hab. Marta Mitek, prof. SGGW - recenzent

Prof, dr hab. Agnieszka Troszyfiska - czlonek Komisji

Prof, dr hab. Mieczyslaw Obiedzifiski - czlonek Komisji

Prof, dr hab. Erwin Wasowicz


