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Wydział Technologii Żywności UR podpisał
umowę z Małopolską Szkołą Gościnności
w Myślenicach
23 marca 2021 r.

Przedstawiciele Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach i Uniwersytetu Rolniczego po podpisaniu umowy; fot. Adrianna Hudaszek-Olszowska

23 marca zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Wydziałem
Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie a Zespołem Szkół
„Małopolska Szkoła Gościnności” w Myślenicach. W spotkaniu wzięli udział:
JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof.
UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego,
prof. dr hab. Aleksandra Duda-Chodak
– dziekan Wydziału Technologii Żywności, Marta Malec-Lech – członek
Zarządu Województwa Małopolskiego,
Agata Suszczyńska – zastępca dyrektora
Departamentu Edukacji Urzędu Marszał-

kowskiego Województwa Małopolskiego,
Jerzy Niedenthal – dyrektor Małopolskiej
Szkoły Gościnności oraz wicedyrektorzy:
Dorota Gabzdyl i Anna Ambroży oraz
dr Gabriela Zięć – nauczyciel akademicki,
adiunkt w Katedrze Technologii Węglowodanów i Przetwórstwa Zbóż WTŻ UR.
Wydział Technologii Żywności objął
patronat nad klasą technikum, kształcącą
do zawodu technika żywienia i usług gastronomicznych – specjalność dietetyka
i fitness. Pracownicy Wydziału opracowali indywidualny program nauczania
właśnie dla tego zawodu.

4

Porozumienie ma duże znaczenie zarówno dla Małopolskiej Szkoły Gościnności, jak i dla Wydziału Technologii
Żywności UR. Z jednej strony umożliwi uczniom z Myślenic zapoznanie się
z pracą w laboratorium i zaznajomienie
się ze specjalistycznymi urządzeniami,
z drugiej zaś stworzy dla Wydziału Technologii Żywności UR szansę na pozyskanie w przyszłości studentów pełnych pasji
w wybranej przez siebie dziedzinie.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

20 stycznia 2021 r.

Nominację na członka Rady Uczelni z rąk JM dr. hab. inż. Sylwestra Tabora, prof. UR, odbiera dr Krzysztof Duda

Na posiedzeniu 27 listopada 2020 r. Senat
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona
Kołłątaja w Krakowie powołał członków
Rady Uczelni na kadencję 2021–2024.
18 grudnia 2020 r. Senat powołał dr.
Krzysztofa Dudę na przewodniczącego Rady. 20 stycznia 2021 r. odbyło się
pierwsze w nowej kadencji posiedzenie
Rady Uczelni UR.
W skład Rady weszło siedem osób; poniżej prezentujemy ich biogramy.

Dr Krzysztof Duda – dyrektor Instytutu Zootechniki PIB w Balicach. Doktor
nauk humanistycznych w dyscyplinie
kulturoznawstwo, nauczyciel akademicki, przedsiębiorca, pracownik instytucji
państwowej. Po ukończonym Technikum Leśnym w Starym Sączu odbył
studia filozoficzne w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Stopień
doktora nauk humanistycznych uzyskał
w Akademii Ignatianum w Krakowie.

Wykładał na Uniwersytecie Jana Pawła II
w Krakowie, w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego, na Uniwersytecie Rolniczym i w Akademii Ignatianum w Krakowie. Obecnie pełni funkcję prodziekana
w Akademii Ignatianum w Krakowie
i kieruje Katedrą Antropologii Kulturowej w Instytucie Kulturoznawstwa.
W latach 1999–2017 przedsiębiorca.
Od 2018 r. członek zwyczajny American
Anthropological Association. W latach
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Pierwsze posiedzenie Rady Uczelni w kadencji
2021 – 2024

z życia Uczelni

Spółdzielczego w Zatorze. Jest również
członkiem Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości. Ukończyła liczne
kursy i szkolenia z zakresu zarządzania,
analizy finansowej, ryzyk bankowych.
Od wielu lat promuje edukację finansową
wśród dzieci i młodzieży oraz seniorów.
Z jej inicjatywy rozpoczęto realizację
m.in. programu edukacji finansowej „Bakcyl”. Propagatorka nowoczesnych rozwiązań i innowacji. Pod jej kierunkiem Bank
Spółdzielczy jako jeden z pierwszych banków w Polsce udostępnił klientom m.in.
usługę biometrii, umożliwiającej wypłaty
gotówki z bankomatu przy użyciu dłoni.
Otwarta na nowe pomysły, inicjatywy

Dr Krzysztof Duda

2018–2020 dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział
w Krakowie. Od 2020 r. dyrektor Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie. Członek
organizacji pozarządowych: Polskiej Sieci
Gospodarczej, Stowarzyszenia Twórców
Nauki i Kultury „Episteme”, Związku
Podhalan, Towarzystwa Karpackiego i in.
Prezydent Kapituły Fundacji „Patronus
Animalum”.
Katarzyna Lalik – prezes Zarządu
Banku Spółdzielczego w Zatorze. Jest
absolwentką Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – kierunku finanse
i bankowość. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania audytem
wewnętrznym w organizacjach gospodarczych (UEK) oraz studia podyplomowe
MBA „Zarządzanie bankiem spółdzielczym” na Uniwersytecie Rolniczym. Posiada tytuł dyplomowanego pracownika
bankowego, certyfikat profesjonalnego
doradcy finansowego European Financial Guide (EFG) oraz uprawnienia do
kandydowania na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Od
20 lat związana z sektorem usług bankowych i ubezpieczeniowych. Od 2015
r. pełni funkcję prezesa Zarządu Banku

Województwa Małopolskiego. Członek
Rady Sano – Centrum Zindywidualizowanej Medycyny Obliczeniowej – Międzynarodowej Fundacji Badawczej. Członek Komitetu Biotechnologii PAN. Jest
animatorem współpracy w ramach Klastra LifeScience Kraków (Krajowego Klastra Kluczowego) – ekosystemu wspierającego innowacje dla zdrowia i jakości
życia w regionie Małopolski. Zajmuje
się innowacyjnością i przedsiębiorczością
oraz transferem wiedzy i technologii mających zastosowanie w dziedzinie zdrowia
i jakości życia. Ekspert w zakresie planowania strategicznego, planowania scenariuszowego, kreatywności i kreatywnego
rozwiązywania problemów oraz zarządzania projektami. Ekspert w dziedzinie
analizowania i modelowania złożonych
systemów uczących się.
Ukończył Wydział Mechaniczny Politechniki Krakowskiej, studia podyplomowe „księgowość i finanse, zarządzanie biznesem, marketing, zastosowanie
informatyki w biznesie” (Polish Institute
of Scence and Culture, Chicago, Polsko-Amerykańska Szkoła Biznesu im. M.
Dzielskiego w Krakowie), studia Mini-MBA „Global BioPharma Entrepreneurship” (Rutgers University w New
Brunswick) i inne specjalistyczne kursy
w USA.

Katarzyna Lalik

i współpracę. Wierzy, że warto inwestować
w rozwój, naukę i na tej podstawie budować relacje biznesowe. Podkreśla, że bank
tworzą ludzie, więc troszczy się o rozwój
zarówno banku, jak i pracowników.
Kazimierz Murzyn – prezes Fundacji
Klaster LifeScience Kraków i dyrektor
zarządzający Klastra LifeScience Kraków; członek grupy strategicznej SCANBALT; członek Rady Uczelni Uniwersytetu Rolniczego na kadencję 2019–2020;
przewodniczący Grupy Roboczej ds. Inteligentnej Specjalizacji „Nauki o Życiu”
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Kazimierz Murzyn

Prof. dr hab. inż. Rafał Barański

kresie dyscypliny biotechnologia uznany
został przez Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Zajmowane stanowiska: st.
ref. techn. (1992), asystent (1992), adiunkt
(1996), prof. nadzw. UR (2012), prof.
nadzw. (2014), prof. zw. (2019), profesor
(2020). Jest członkiem Kolegium Elektorów oraz Senatu od 2012 r. Obecnie jest
także członkiem Senackiej Komisji ds. Nauki i Rektorskiego Zespołu Zadaniowego
ds. Formalnej Oceny Wniosku o Nadanie Tytułu Naukowego. W poprzednich
kadencjach był członkiem Rektorskiej
Komisji ds. Opracowania Statutu, Rektorskiej Komisji ds. Restrukturyzacji
Uczelni, Senackiej Komisji ds. Budżetowych i Majątkowych, Senackiej Komisji
ds. Nauki i Współpracy Zagranicznej. Na
Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa
(WBiO), oprócz obecnej funkcji kierownika katedry (od 2019 r.), pełnił funkcję dyrektora Instytutu Biologii Roślin

odmian. Opracowane przez niego systemy markerowe DNA i białkowe zostały
wdrożone do oceny materiałów hodowlanych polskich spółek hodowlano-nasiennych. Uzyskał transgeniczne rośliny marchwi tolerancyjne na choroby grzybowe.
Opracował modelowy system do badania
związków karotenoidowych, m.in. stosując metody spektroskopii ramanowskiej,
mikroskopii AFM i SNOM. W ostatnich
latach kieruje badaniami nad identyfikacją genów regulujących tolerancję na
zasolenie z użyciem sekwencjonowania
NGS transkryptomu, mikroRNA i degradomu. Promotor w 2 zakończonych
przewodach doktorskich, promotor kolejnych 3 doktorantów. Prowadzi zajęcia dydaktyczne głównie na WBiO. Opracował
treści programowe kursów związanych
z biotechnologią, hodowlą roślin i biostatystyką, w tym w języku angielskim dla
kierunków międzynarodowych International Master of Horticultural Science
i Environmental and Plant Biotechnology
oraz studentów programu wymiany Erasmus. Współtworzył kierunek międzynarodowy EPB. Był redaktorem naczelnym
czasopisma „Folia Horticulturae” o zasięgu międzynarodowym i członkiem zespołu redakcyjnego „Board Journal of Applied
Botany and Food Quality”. Był członkiem
zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych i Komisji Rewizyjnej Polskiej Federacji Biotechnologii.
Odznaczony medalem KEN. Otrzymał
16 nagród JM Rektora UR za osiągnięcia
naukowe, w tym 11 indywidualnych, oraz
jedną za osiągnięcia dydaktyczne. Uzyskał
Krajową Nagrodę Naukową PAN z zakresu genetyki roślin, stypendium Fundacji
na Rzecz Nauki Polskiej oraz został nominowany do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019 w kategorii „Naukowiec
przyszłości”. Uzyskał wyróżnienie Belfer
Roku przyznane przez studentów WBiO.

i Biotechnologii (2014–2019). Jest członkiem Komisji Dziekańskiej ds. Rozwoju,
Organizacji i Budżetu WBiO, był m.in.
przewodniczącym Wydziałowej Komisji
ds. Finansowych oraz Pełnomocnikiem
Dziekana ds. Programu Erasmus. Jest
członkiem Rady Dyscypliny Rolnictwo
i Ogrodnictwo, Rady Kierunków Biotechnologia i Environmental and Plant
Biotechnology oraz Subject-Area Board of
the International Double Degree Doctoral
Study Program European Horticulture.
Doświadczenie naukowe zdobywał m.in.
w ramach 7 staży zagranicznych w Anglii
i Niemczech, gdzie łącznie spędził ponad
4 lata. W kraju uzyskał zgodę Ministra Środowiska na prowadzenie Zakładu Inżynierii Genetycznej na WBiO, gdzie obecnie
rozwija i wdraża do badań najnowszą technologię inżynierii genetycznej, tj. system
ukierunkowanej mutagenezy CRISPR/
Cas9 do edycji genomu (za odkrycie tego
systemu przyznano w 2020 r. Nagrodę
Nobla). Był kierownikiem 8 projektów
badawczych (NCN, MNiSW, MRiRW),
w tym 2 międzynarodowych. Uczestniczył w 26 projektach finansowanych m.in.
przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą
(DFG) i instytucje międzynarodowe International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI) i NATO. Był ekspertem
NCN, NCBiR i europejskiego programu
Leonardo da Vinci. Autor 265 publikacji
i doniesień, w tym 11 rozdziałów w monografiach. Współredaktor dwóch monografii. Wskaźniki bibliometryczne 61
artykułów wg. bazy Web of Science Core
Collection: indeks Hirscha 19, liczba cytowań 1118, sumaryczny IF 110, liczba pkt.
wg. listy MNiSW 2240 pkt.
Prof. Barański prowadzi badania z zakresu biotechnologii roślin warzywnych
z zastosowaniem metod kultur tkankowych, analiz DNA i RNA oraz inżynierii
genetycznej, ukierunkowane na poznanie
funkcji genów, ocenę różnorodności zasobów genowych kolekcji banków genów
w Polsce, Anglii i Niemczech oraz na
wspomaganie procesu hodowli nowych

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek –
nauczyciel akademicki, kierownik Katedry Ekologii i Hodowli Lasu na Wy-
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Prof. dr hab. inż. Rafał Barański – nauczyciel akademicki, kierownik Katedry
Biologii Roślin i Biotechnologii. W 1996
r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk
rolniczych w specjalności ogrodnictwo,
w 2009 r. stopień doktora habilitowanego
w specjalności genetyka i biotechnologia
roślin, w 2014 r. tytuł profesora nauk rolniczych, a w 2016 r. jego dorobek w za-

z życia Uczelni

Leśnnictwa na kadencję 2016–2020,
3 zespołów doradczo-pomocniczych Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na kadencję 2016–2020, Konwentu
Rzeczników Dyscyplinarnych MNiSW
(2015–2018), zespołu ekspertów Ministra
Środowiska ds. opracowania planu działań na terenie Puszczy Białowieskiej, S4C
Scientific Steering Committee – S4C
Science for the Carpathians, Komitetu
Nauk Leśnych PAN (2011–2014), Rady
Naukowo-Społecznej LKP „Lasy Beskidu
Śląskiego” na lata 2009–2012, a w latach
2013–2020 przewodniczącym Rady. Jest
członkiem PAU, Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych oraz
Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej i Polskiego Towarzystwa Leśnego
(od 2018 r. przewodniczący zarządu oddziału w Krakowie).
Doświadczenie naukowe zdobywał
m.in. w ramach 2 staży zagranicznych
w Norwegii i Szwecji, gdzie łącznie spędził
ponad 1 rok. Uczestniczył w 6 szkoleniach
naukowych. Wygłosił ponad 100 referatów na zagranicznych konferencjach, sympozjach i kongresach (Czechy, Finlandia,
Francja, Japonia, Kanada, Kazachstan, Litwa, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, USA, Walia i Węgry), Kierował
3 grantami KBN/NCN, był głównym wykonawcą w 5 grantach i wykonawcą w 6
grantach, wykonawcą w 3 grantach międzynarodowych, kierownikiem 7 projektów (PGL LP oraz Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), kierownikiem 1 zadania,
głównym wykonawcą w 2 projektach
i wykonawcą w 7 projektach. Jest autorem
5 wdrożeń oraz 2 patentów. Był ekspertem
NCN panelu NZ9. Autor 175 publikacji
i doniesień, w tym 60 rozdziałów w monografiach. Współredaktor 3 monografiii,
redaktor 1 monografii. Wskaźniki bibliometryczne 50 artykułów wg. bazy Web of
Science Core Collection: indeks Hirscha
11, liczba cytowań bez autocytowań 316,
sumaryczny IF 68, a łączna liczba pkt. wg
listy MNiSW 2600 pkt. Jego zainteresowania naukowo-badawcze z zakresu ekologii

Prof. dr hab. inż. Stanisław Małek

dziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego.
W 1994 r. uzyskał stopień naukowy
doktora nauk leśnych, w 2009 r. stopień
doktora habilitowanego nauk leśnych
z zakresu ekologii lasu, a w 2017 r. tytuł
profesora nauk leśnych. Zajmowane stanowiska: asystent stażysta (1989–1991),
asystent (1991–1994), adiunkt (1994–
2011), prof. nadzw. UR (2011–2018),
prof. zwyczajny (2018–2019), od 2019 r.
profesor. Jest członkiem Kolegium Elektorów (od 2012 r.), obecnie jest także
członkiem Senackiej Komisji Organizacyjno-Statutowej. W kadencji 2016–2020
był pełnomocnikiem JM Rektora ds. wymiany międzynarodowej, przewodniczącym Rektorskiej Komisji ds. Wymiany
Międzynarodowej, Rektorskiej Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów i Studentów oraz Członkiem Komisji Rektorskiej ds. Własnego Funduszu Stypendialnego. W latach 2012–2016 pełnił
funkcję prorektora ds. nauki, wdrożeń
i współpracy międzynarodowej, a w latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Leśnego i był członkiem
Senackiej Komisji Nauki i Komisji Budżetowej oraz Komisji ds. Nauki na Wydziale Leśnym. Był lub jest członkiem:
Rady Naukowej Leśnictwa przy Prezesie Rady Ministrów RP (2016–2018),
Rady Naukowej Instytutu Badawczego
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lasu koncentrują się wokół następujących
zagadnień: obiegi biogeochemiczne w małych zlewniach leśnych; biologia, chemizm
i jakość wód w ekosystemach leśnych; rewitalizacja zdegradowanych siedlisk świerczyn górskich w Beskidzie Śląskim i w Beskidzie Żywieckim; określenie stopnia
skażenia środowiska; zintegrowany monitoring ekologiczny (chemizm wód, gleb
i roślinności); wpływ kwaśnych deszczów
i nawożenia na sadzonki drzew leśnych
oraz szkółkarstwo precyzyjne. Promotor
w 2 zakończonych przewodach doktorskich i promotor zagraniczny oraz promotor kolejnych 2 doktorantów. Był
opiekunem naukowym 5 studentów zagranicznych ze Słowacji, Litwy i Kazachstanu. Ponadto był opiekunem naukowym
profesora wizytującego – prof. Michala V.
Marka, dyrektora Instytutu Badań nad
Zmianami Globalnymi (CzechGlobe)
Akademii Nauk Republiki Czeskiej. Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale
Leśnym oraz na Wydziale Chemii UJ.
Opracował treści programowe dla kursów:
Ekologia ogólna, Ekologiczne podstawy hodowli lasu, Hydroekologia, w tym
w języku angielskim dla studentów polskich i programu wymiany Erasmus. Jest
przewodniczącym Rady Programowej
„Acta Agraria et Silvestria. Series Silvestris” oraz członkiem zespołu redakcyjnego
czasopisma „Beskydy” wydawanego przez
Uniwersytet Mendla w Brnie i redaktorem
„Monitoringu Środowiska Przyrodniczego” oraz czesopism „Sylwan” i „Forests”.
Organizator 7 konferencji i seminariów
naukowych. Odznaczony medalem KEN
oraz Odznaką Honorową „Zasłużony dla
Rolnictwa” i Kordelasem Leśnika Polskiego. Otrzymał 7 nagród JM Rektora UR
za osiągnięcia naukowe oraz 5 za osiągnięcia organizacyjne. Uzyskał nagrody
zespołowe III stopnia: Ministra Ochrony
Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uzyskał Nagrodę Lasów
Państwowych im. Adama Loreta za pracę
naukową.

Dr Michał Szanduła

Dr Michał Szanduła – dyrektor Centrum
Kultury i Kształcenia Ustawicznego. Doktor w dziedzinie nauk humanistycznych
w dyscyplinie nauki o kulturze i religii
(Wydział Filozoficzny Akademii Ignatianum w Krakowie, 2019). Praca doktorska
została wyróżniona Nagrodą Rektora. Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie na kierunku Inżynieria Środowiska
(2008). Ukończone podyplomowe studia
w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
i higieną pacy na Politechnice Krakowskiej
(2009). Posiada 12-letnie doświadczenie menadżerskie. W latach 2008–2010
pełnił funkcję kierownika Klubu Akademickiego „Arka”. W latach 2010–2015
pełnił funkcję kierownika Centrum Kultury Studenckiej Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie. Od 2015 r. pełni funkcję
dyrektora Centrum Kultury i Kształcenia
Ustawicznego UR, gdzie kieruje i sprawuje
nadzór nad działalnością poszczególnych
jednostek organizacyjnych Centrum, takich jak: Centrum Kongresowe, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Uniwersytet dla
Młodzieży, Klub Studencki „Arka”, Klub
Buda, stołówka UR, Zespół Sygnalistów
Myśliwskich „Hagard”, Studencki Zespół Góralski „Skalni”, Chór Uniwersytetu Rolniczego, Międzyuczelniany Chór

Inż. Julia Tarnowska – przewodnicząca
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego, studentka II
roku studiów II stopnia – technologia
roślin leczniczych i prozdrowotnych. Od
początku nauki na UR związana z Samorządem Studenckim. W latach 2018–
2020 pełniła funkcję przewodniczącej
Wydziałowej Rady Samorządu Studentów

Inż. Julia Tarnowska

Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa.
Od 1 lipca 2020 r. jest przewodniczącą
Uczelnianej Rady Samorządu Studentów
Uniwersytetu Rolniczego. Specjalizuje się
we właściwościach oraz zastosowaniu roślin w kosmetyce oraz nowoczesnej fitoterapii. Swoją przyszłość zawodową wiążę
z działalnością naukową oraz rozwijaniem branży naturalnych kosmetyków.
W wolnym czasie rozwija umiejętności
kulinarne oraz poszerza wiedzę z zakresu
współczesnej kinematografii.
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Uczelnianej Rady Samorządu Studentów,
członkiem Senatu, Komisji Organizacji
i Rozwoju, Komisji ds. Dydaktycznych
i Studenckich oraz Komisji Dyscyplinarnej. W okresie działalności samorządowej
był dwukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora za szczególne osiągnięcia organizacyjne w działalności studenckiej.

„Agricola” oraz inne agendy o charakterze
kulturalnym. Koordynuje współpracę z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi na rzecz kultury oraz kształcenia ustawicznego. Odpowiada za organizację zajęć
dydaktycznych na Uniwersytecie Rolniczym w zakresie nauk humanistycznych.
Z ramienia uczelni odpowiada za współpracę ze szkołami objętymi patronatem
UR. Koordynuje ogólnouczelniane wydarzenia cykliczne na Uniwersytecie, takie
jak: Małopolska Giełda Agroturystyczna,
Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj
z UR”, Dni Owada, Święto Uczelni itp.
Wyróżnia się dużym doświadczeniem
w organizowaniu i koordynowaniu licznych konferencji krajowych i międzynarodowych, eventów i targów. Jest autorem
kilkunastu projektów o charakterze edukacyjno-kulturowym. Posiada ponadto
kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu
zajęć dydaktycznych na UR, Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie
oraz w Akademii Ignatianum w Krakowie. Jego obszar badawczy obejmuje kulturoznawstwo, antropologię kulturową,
kulturę akademicką, turystykę kulturową.
Jest m.in. autorem monografii Kultura
Studencka na Uniwersytecie Rolniczym. Historia i współczesność (Kraków 2020) oraz
redaktorem monografii Tradycja i współczesność kultury studenckiej w Uniwersytecie
Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Wybrane aspekty fenomenu (Kraków
2013). Był członkiem zespołu ds. opracowania koncepcji architektoniczo-urbanistycznej kampusu UR. W 2018 r. został
powołany do komisji ds. studenckich InnoTechKrak. W 2019 r. wszedł w skład
Rady Uczelni Uniwersytetu Rolniczego w
Krakowie pierwszej kadencji. W uznaniu
zasług dla Uczelni otrzymał od JM Rektora Medal Sześćdziesięciolecia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, był też kilkukrotnie wyróżniony nagrodą Rektora.
W okresie studiów był aktywnym działaczem samorządowym, m.in.: przewodniczącym Wydziałowej Rady Samorządu
Studentów WIŚiG, wiceprzewodniczącym

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie:
prof. dr hab. inż. Krystyna
Ciarkowska
Katedra Gleboznawstwa i Agrofizyki
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

Krystyna Ciarkowska jest absolwentką
Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.
W 1987 r. obroniła pracę magisterską
Wpływ ekstraktów roślinnych na żywotność
kalusa tytoniu Nicotianatabacum przygotowaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Edwarda Pojnara. Pracę w Katedrze Gleboznawstwa na Wydziale Rolniczym rozpoczęła
w grudniu 1989 r. na etacie asystenta stażysty, a rok później została asystentem.
W 1998 r. na podstawie rozprawy Litologiczne uwarunkowanie właściwości fizykochemicznych i mikromorfologicznych rędzin
gipsowych Niecki Nidziańskiej, której promotorem była prof. dr hab. Joanna Niemyska-Łukaszuk, uzyskała stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii.
W 2010 r. Rada Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego Uniwersytetu Rolniczego
im. Hugona Kołłątaja w Krakowie nadała
jej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii,
specjalność: gleboznawstwo, ochrona gleb.
Do oceny przedstawiła wówczas rozprawę
habilitacyjną Wpływ agrotechniki i zanieczyszczeń przemysłowych na aktywność
biologiczną gleb oraz ich właściwości
fizyczno-chemiczne i mikromorfologiczne
(Zesz. Nauk. UR w Krakowie, ser. Rozprawy 458).
Na mocy postanowienia Prezydenta RP
z 22 lutego 2021 r. otrzymała tytuł nauko-

wy profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,
górnictwo i energetyka.
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA
Działalność naukowa K. Ciarkowskiej
koncentrowała się wokół wykorzystania
technik mikromorfologicznych w badaniach w zakresie wpływu zanieczyszczeń
przemysłowych i agrotechniki na właściwości gleb. Ustaliła, że w warunkach
prowadzonych badań (długotrwale zanieczyszczenie metalami ciężkimi gleb
o odczynie obojętnym lub alkalicznym)
znacznie silniejsze było oddziaływanie
agrotechniki (silne nawożenie z chemiczną ochroną roślin), aniżeli zanieczyszczenia metalami na aktywność biologiczną
gleby. Stosowane przez nią metody mikroskopowe wraz z mikromorfometryczną analizą obrazu umożliwiły również
dokładną analizę budowy materii organicznej akumulowanej w analizowanych
glebach. W ramach opisanych badań kierowała grantem.
Kolejnym nurtem jej badań było określenie procesów prowadzących do odtwarzania się gleby na hałdach cynkowo-ołowiowych w aspekcie opracowania metod ich stabilizacji. Rezultatem tych badań było ustalenie, że najistotniejszym
procesem zachodzącym w czasie rekonstrukcji gleby na zwałowisku jest akumu-
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lacja próchnicy, której towarzyszy zmiana struktury porowatości prowadząca do
wykształcenia porów zdolnych do retencji
wody dostępnej dla roślin i rozwój aktywności biologicznej pomimo utrzymującego się silnego zanieczyszczenia metalami
ciężkimi. Przez wiele lat prowadziła również interdyscyplinarne badania w zespole
z botanikami Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie nad wykorzystaniem lokalnych gatunków metalofitów
lub gatunków roślin metalotolerancyjnych
do stabilizacji hałd powstałych po wydobyciu i przeróbce rud cynku i ołowiu i silnie
zanieczyszczonych tymi metalami.
W ostatnich latach zainicjowała wieloletnie wspólne badania z przedstawicielami nauk biologicznych i hydrologicznych z Uniwersytetu Attyki Zachodniej
w Atenach. Badania dotyczą analizy
zarządzania obiektami rolnymi w celu
ochrony produktów rolnych i zdrowia
ludzi przed zagrożeniami w wyniku toksycznych emisji ze składowisk odpadów.
W czasie pobytu na stażu na Uniwersytecie Neapolitańskim im. Fryderyka II
nawiązała współpracę z pracownikami
Instytutu Naukowego CNRISAFOM
w Ercolano. Obejmuje ona analizę struktury porowatości gleb w cienkich płytkach z zastosowaniem techniki „progowania” przy użyciu Corel Photo-Paint

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Jest doświadczonym i cenionym dydaktykiem. Na swojej macierzystej uczelni jest
koordynatorem 16 modułów zajęciowych,
w tym 9 angielskojęzycznych, oraz twórcą

programów nauczania tych przedmiotów.
Prowadzi lub prowadziła zajęcia dla studentów Wydziału Rolniczego i obecnego Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego,
Ogrodniczego (obecnie Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa), Inżynierii Środowiska i Geodezji, Hodowli i Biologii
Zwierząt. Dodatkowo prowadzi zajęcia
dla słuchaczy studiów podyplomowych
„Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich
i alternatywnych”. Prowadziła także cykl
wykładów z przedmiotów: soil protection, biodiversity of soils i seminariów dla
słuchaczy studiów „agroecology” prowadzonych w języku angielskim w ramach
programu „Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie” współfinansowanego przez
Unię Europejską oraz z przedmiotów
human impact on soil and waterquality,
protection of soils and geologicalheritage
i soil quality assessment w ramach działania 3.3 programu operacyjnego „The University of Agriculture – open space for you”,
współfinansowanego z programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój” i Europejskiego Funduszu Społecznego. Brała
również udział w utworzeniu programu
i planu studiów angielskojęzycznej specjalności studiów II stopnia agroecology na
kierunku ochrona środowiska, jak również była członkiem rady programowej tej
specjalności. Była opiekunem naukowym
studentów I stopnia kierunku agriculture (studentki z Uniwersytetu w Madrycie
oraz studentów z Uniwersytetu w Palermo
i z Uniwersytetu w Padwie) odbywających
kilkumiesięczne staże pod jej kierunkiem.
W całej swojej karierze była pomysłodawcą i opiekunem ponad 80 prac magisterskich i inżynierskich. Recenzowała
ponad 150 prac dyplomowych.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA
I POPULARYZATORSKA
Była pełnomocnikiem Rektora UR ds.
prowadzenia i promocji studiów I i II stopnia realizowanych w języku angielskim,
przewodniczącą Wydziałowej Komisji

Konkursowej dla Asystentów, Adiunktów
i Wykładowców, członkiem Wydziałowej
Komisji Nauki, członkiem Komisji ds.
Dydaktycznych i Studenckich Wydziału
Rolniczo-Ekonomicznego. Obecnie jest
przewodniczącą Odwoławczej Komisji
Dyscyplinarnej dla Doktorantów.
Jest lub była członkiem: Polskiego
Towarzystwa Gleboznawczego (PTG),
Międzynarodowego Towarzystwa Gleboznawczego (IUSS), Międzynarodowego Towarzystwa Humusowego (IHSS)
i Europejskiej Unii Nauk o Ziemi (EGU).
Była współorganizatorką sześciu konferencji naukowych przygotowywanych
przy współudziale Katedry Gleboznawstwa i Ochrony Gleb (obecnie Katedra
Gleboznawstwa i Agrofizyki) oraz współorganizatorką sesji „The role of trees and
understories in controlling forest dynamics in currentand futureenvironments
(European Geosciences Union, General
Assembly, Wiedeń).
W ramach popularyzacji nauki brała
udział (jako opiekun grupy studentów)
w Dniu Ziemi „The Earth – Our Planet
2007”, organizowanego przez Litewski
Uniwersytet Rolniczy w Kownie. Brała
udział w Międzynarodowych Targach
Edukacyjnych „Education abroad” oraz
w Międzynarodowych Targach Edukacyjnych „Overseas Studies and Students’
Services” w ramach programu „Study in
Poland”, Tbilisi. Jest autorką kilku artykułów popularnonaukowych.
Ośmiokrotnie była wyróżniana przez
Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie za wybitne osiągnięcia naukowe
(nagrody II i III stopnia).
Prywatnie jest mamą Daniela – socjologa, grafika komputerowego i kompozytora
ścieżek dźwiękowych do gier komputerowych. Biegle posługuje się językiem angielskim i włoskim. Jej pasją są podróże,
poznawanie innych kultur i języków. Na
co dzień lubi czytać thrillery, spacerować
ze swoim pupilem yorkiem i jeździć na
skuterze.
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X5. Rozkład wielkości porów określono
na podstawie analizy obrazu przy użyciu
oprogramowania Micromorph 1.4 (Transvalor 2000), poprzez zastosowanie algorytmu „sukcesywnego otwierania” z okrągłym „elementem strukturyzującym”.
Inny nurt badań K. Ciarkowskiej obejmuje szczegółowe badania gleb wytworzonych ze zwietrzelin gipsu, prowadzone
wspólnie z pracownikami Instytutu Nauk
Geologicznych PAN w Warszawie. Badania dotyczą stabilizacji materii organicznej
gleb gipsowych ze szczególnym uwzględnieniem ich makro- i mikrostruktur, jak
również roli gipsu pierwotnego, pochodzącego ze skał gipsowych (neogen), i wtórnego, współcześnie wytrącanego w glebach
w wyniku procesów biochemicznych; badania te wykorzystują metody mikromorfologiczne i izotopowe (δ34S).
Wyniki swoich badań publikuje
w czasopismach o wysokiej randze naukowej. Opublikowała 149 prac naukowych,
na co składają się oryginalne prace twórcze, monografie, rozdziały w monografiach oraz wydrukowane komunikaty na
konferencje. Za publikacje wg MNiSW
zgromadziła ponad 1600 punktów, sumaryczny Impact Factor wynosi 71,23,
a wskaźnik Hirscha 12. Chętnie recenzuje
manuskrypty do renomowanych czasopism zagranicznych. Opiniowała ponad
80 artykułów, w tym ponad 70 do czasopism międzynarodowych posiadających
IF. Wielokrotnie aktywnie uczestniczyła
w krajowych i zagranicznych konferencjach. Spośród 54 doniesień 24 prezentowane były na konferencjach zagranicznych. Jest promotorem trzech otwartych
przewodów doktorskich, w tym przewodu
studenta zagranicznego. Recenzowała dwa
przewody doktorskie oraz była członkiem
komisji w postępowaniu habilitacyjnym.

z życia Uczelni

Nominacje profesorskie:
prof. dr hab. Aleksandra
Duda-Chodak
Katedra Technologii Fermentacji i Mikrobiologii
Wydział Technologii Żywności

Prof. Aleksandra Duda-Chodak jest absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego
w Krakowie, gdzie uzyskała tytuł magistra biologii (1997). W 2002 r. uzyskała
stopień doktora nauk biologicznych (Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ),
broniąc rozprawy doktorskiej pt. Ekspresja cytokin i rola reaktywnych form tlenu
w uszkodzeniu wywołanym ischemią-reperfuzją w śluzówce żołądka szczura (promotor: prof. dr hab. med. Stanisław J. Konturek). Stopień doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
uzyskała w 2015 r. na podstawie osiągnięcia pt. Interakcje związków przeciwutleniających występujących w roślinach oraz
suplementach diety z bakteriami reprezentującymi mikrobiotę jelitową człowieka.
26 lutego 2021 r. Prezydent RP nadał
jej tytuł naukowy profesora nauk rolniczych, w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.
PRZEBIEG PRACY ZAWODOWEJ
Swoją karierę zawodową rozpoczęła w Katedrze Fizjologii Wydziału Lekarskiego
CM UJ, gdzie pracowała jako starszy
referent inżynieryjno-techniczny (1998–

2002). W 2003 r. ukończyła Studium
Pedagogiczne UJ, uzyskując kwalifikacje
pedagogiczne do pracy nauczycielskiej.
Następnie swój rozwój zawodowy związała z ówczesną Akademią Rolniczą (dziś
Uniwersytet Rolniczy), zatrudniwszy
się w Katedrze Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii Technicznej, gdzie na etacie naukowo-dydaktycznym pracuje do
dziś, kolejno na stanowiskach: asystenta (2003–2006), adiunkta (2006–2018),
profesora nadzwyczajnego UR (2018–
2020), profesora uczelni (2020–2021),
a od 2021 r. profesora.
STAŻE NAUKOWE I ZAWODOWE
Odbyła dwa staże naukowe w Medizinische Klinik I mit Poliklinik der Friedrich-Alexander-Universität
Erlangen-Nürnberg w Erlangen (łącznie 9 miesięcy
w 1998 i 2000 r. ). W ramach współpracy w przemysłem zrealizowała miesięczny staż przemysłowy w Wytwórni
Drożdży Piekarskich w Krakowie-Bieżanowie Sp. z o.o. (2005). Dzięki udziałowi w projekcie współfinansowanym
przez Unię Europejską i organizowanym
przez MARR, pt.: „Wiedza, praktyka,
kadry – klucz do sukcesu w biznesie”
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odbyła 6-miesięczny staż przemysłowy
w firmie ARTAGRO Edward Kulikowski
w Krakowie (2012–2013).
DZIAŁALNOŚC NAUKOWA
Zainteresowania naukowe Aleksandry
Dudy-Chodak są interdyscyplinarne, co
wynika m.in. ze zmian jednostek naukowych, w których zdobywała kolejne
stopnie awansu zawodowego. Chociaż od
ponad 17 lat pracuje i prowadzi badania
naukowe na Wydziale Technologii Żywności, to jej podstawowe wykształcenie
– biologa, a następnie praca i doktorat
na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum UJ pozostawiły niezatarty ślad na
jej dalszej działalności naukowej. Patrząc
z perspektywy czasu, można zauważyć,
że realizowane przez nią projekty i tematy badawcze mają wspólny mianownik,
jakim jest poznawanie mechanizmów
oddziaływania szeroko rozumianego środowiska zewnętrznego na życie i zdrowie
człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem roli mikroorganizmów, reaktywnych form tlenu i przeciwutleniaczy.
Generalnie, obszary badawcze, jakimi
się zajmowała lub nadal zajmuje, można zebrać w kilka nurtów: mechanizmy

PROJEKTY BADAWCZE I ROZWOJOWE
W okresie zatrudnienia była kierownikiem 2 projektów badawczych finansowanych przez NCN (2011–2014,
2016–2022), wykonawcą lub głównym
wykonawcą w 7 grantach oraz kierownikiem zadania badawczego w projekcie finansowanym w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020.
Aktywnie uczestniczyła w przygotowaniu

wniosków do programu Horyzont 2020
(AppleZeroWaste w 2020, Apple4Future w 2021) oraz brała udział w realizacji
projektu European Joint Doctorate Food
Science (2016–2020, Horyzont 2020).
Była członkiem zespołu przygotowującego zakwalifikowany do finansowania
wniosek dotyczący budowy i wyposażenia Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności. Ponadto wielokrotnie była wykonawcą lub
kierownikiem projektów B+R zlecanych
przez przemysł, w tym finansowanych
w ramach „Bonu na innowację” (m.in. dla
firm: Wosana SA, Brylant SC Grzegorz
i Tomasz Szuba, „U Jędrusia”, MIK
GROUP sp. z o.o., Minibrowary.pl,
„Stanflex” – Polski Instytut Truskawki,
Doehler sp. z o.o).
PATENTY I WDROŻONE TECHNOLOGIE
Jest współtwórcą 3 patentów: „Sposób wytwarzania chipsów jabłkowych”
(2013, opis patentowy nr 214196), „Zastosowanie biopolimerów w procesie fermentacji etanolowej brzeczek i nastawów
wysokocukrowych w produkcji napojów
alkoholowych, zwłaszcza miodów pitnych” (2013, opis patentowy nr 215214)
oraz „Sposób pozyskania wyciągu aktywnych składników z biomasy sinic
z rodzaju Arthrospira oraz napoje owocowe z dodatkiem tego wyciągu” (2018, opis
patentowy nr PL 231953). Na podstawie jej badań zrealizowanych w ramach
bonu na innowację (2012/2013) została
wdrożona technologia wytwarzania piwa
o obniżonej zawartości cukrów (B.J.G.
Sp. z o. o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach).
DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Prof. Duda-Chodak prowadzi głównie
zajęcia z szeroko rozumianego zakresu
mikrobiologii, genetyki oraz dotyczące
bioaktywnych i przeciwutleniających
składników żywności. Jest promotorem
jednej obronionej i jednej realizowanej
pracy doktorskiej. Była także promoto-

rem 37 prac magisterskich i 45 prac inżynierskich, a ponad 60 recenzowała. Ponadto była członkiem blisko 150 komisji
egzaminacyjnych na stopień inżyniera
oraz 180 komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzamin dyplomowy
i obronę pracy magisterskiej. Brała udział
w przygotowaniu programu studiów dla
kierunku browarnictwo i słodownictwo,
dietetyka (studia niestacjonarne), a także
nowych ścieżek dydaktycznych: biotechnologia żywności oraz jakość i bezpieczeństwo żywności na studiach I stopnia.
Trzykrotnie uzyskała tytuł Super Belfer
przyznawany przez studentów Wydziału
Technologii Żywności dla najlepszego
prowadzącego zajęcia. Przewodniczy Radzie Kierunku WTŻ oraz jest członkiem
4 rad programowych. W latach 2010–
2017 była opiekunem Sekcji Mikrobiologii Żywności „MikroB” Koła Naukowego
Technologów Żywności, której prace były
wielokrotnie nagradzane.
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Za swoje osiągnięcia na polu naukowym,
dydaktycznym i organizacyjnym prof.
Aleksandra Duda-Chodak została wielokrotnie nagrodzona, w tym dwukrotnie
nagrodami MEN, 7-krotnie nagrodami
JM Rektora Uniwersytetu Rolniczego,
czterokrotnie uzyskała stypendium Rektora UR za aktywność naukową, a wcześniej indywidualne stypendium naukowe
Fundacji Uniwersytetu Jagiellońskiego
im. Stanisława Estreichera. Prezydent
RP odznaczył ją brązowym medalem Za
Długoletnią Służbę. W rankingu Uniwersytetu Stanforda w 2020 r. znalazła
się w gronie 2% najczęściej cytowanych
naukowców na świecie.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA I CZŁONKOSTWO
W ORGANIZACJACH
Prof. Aleksandra Duda-Chodak od początku bardzo aktywnie angażuje się
w działalność organizacyjną. Jest członkiem Komitetu Nauk o Żywności i Żywieniu PAN (2020–2023), członkiem
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powstawania, zapobiegania oraz leczenia wrzodów i nowotworów przewodu
pokarmowego; aspekty technologiczne,
analityczne i zdrowotne przeciwutleniaczy; interakcje związków przeciwutleniających z mikroorganizmami; rola i wykorzystanie mikroorganizmów w przemyśle
spożywczym.
Działalność naukowa prof. Aleksandry
Dudy-Chodak zaowocowała powstaniem
ponad 250 publikacji, do których można
zaliczyć 89 oryginalnych prac twórczych,
23 monografie i rozdziały w monografiach, 12 artykułów popularnonaukowych, ponadto redakcję 11 monografii,
3 patenty oraz niemal 120 prezentacji na
krajowych i zagranicznych konferencjach
naukowych.Sumaryczna wartość współczynnika wpływu (IF) wg listy Journal Citation Reports zgodnie z rokiem
opublikowania wynosi 90,417, indeks
Hirscha 22, natomiast liczba cytowań to
1503 (wg bazy Web of Science, identyfikator naukowca: E-2022-2012).
Prof. Duda-Chodak była recenzentem w 2 przewodach doktorskich, w tym
jednym zagranicznym (Indie, 2014), recenzentem w 2 postępowaniach habilitacyjnych oraz kilkukrotnie członkiem
lub sekretarzem komisji habilitacyjnych.
Ponadto zrecenzowała ponad 60 artykułów do czasopism naukowych, była
ekspertem NCN oceniającym wnioski w konkursach OPUS (2017, 2018),
PRELUDIUM (2017) i MINIATURA
(2021) oraz recenzentem grantów dla JSC
National Centre of Science and Technology Evaluation (Kazachstan, 2011).

z życia Uczelni

Senatu UR (od 2020), w latach 2016–
2020 była prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich na Wydziale
Technologii Żywności, a od 2020 r. jest
dziekanem tego wydziału. Ponadto jest
lub była członkiem: Społecznej Rady
Konsultacyjnej WTŻ, Senackiej Komisji ds. Nauczania, Rady Dyscypliny
Technologia Żywności i Żywienia, Rady
Wydziału Technologii Żywności, Uczelnianego Kolegium Elektorów, 5 komisji
wydziałowych i 2 komisji dziekańskich,
odwoławczych komisji dyscyplinarnych
dla studentów i doktorantów, zespołu ds. rozwoju dyscypliny technologia
żywności i żywienia, zespołu ds. wyposażenia obiektu pn. „Budowa Centrum
Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej
i Bezpiecznej Żywności”. Od 2006 r. jest
członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności (od 2012 r. członek,

a od 2018 r. wiceprezes Zarządu Oddziału Małopolskiego PTTŻ), Polskiego
Towarzystwa Magnezologicznego (członek od 2007 r., członek Zarządu PTM
Oddział Kraków w latach 2008–2017,
skarbnik w latach 2008–2012, sekretarz
zarządu w latach 2012–2017), European
Federation of Biotechnology (od 2012)
i Polskiego Towarzystwa Nauk Żywieniowych (od 2016 r.). W latach 2017–2018
była członkiem kapituły nagrody im.
Prof. F. Nowotnego (Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego).
W ramach współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim w latach 2017–2019
zasiadała w Radzie Naukowej Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz była kierownikiem Pracowni Bezpieczeństwa Żywności
w MCB UJ.

Budynek Wydziału Technologii Żywności przy ul. Balickiej 122

14

Prof. Duda-Chodak brała aktywny
udział w przygotowywaniu 6 konferencji
naukowych, głównie z cyklu „Żywność
XXI wieku” (członek komitetu organizacyjnego, potem jego sekretarz i przewodniczący) oraz uczestniczyła w organizacji
różnych imprez promujących uczelnię
i wydział, jak Festiwal Nauki i Sztuki,
Małopolska Noc Naukowców, Małopolskie Targi Żywności „Zasmakuj z UR”,
Dzień Otwarty UR. Organizowała i prowadziła także zajęcia z mikrobiologii dla
uczniów I klasy liceum ogólnokształcącego, dla których wygłosiła kilka wykładów
i prelekcji.
PRYWATNIE
Prywatnie jest matką 19-letniej Katarzyny
i 17-letniej Magdaleny oraz właścicielką
dwóch kotów. Uwielbia góry, ogród, dobry kryminał, sudoku i czerwone wino.

Katedra Eksploatacji Maszyn, Ergonomii
i Procesów Produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Tomasz Głąb urodził się 13 lipca 1967 r.
w Krakowie. W roku 1992 uzyskał tytuł
magistra inżyniera na Wydziale Rolniczym z Oddziałem Technologii Żywności Akademii Rolniczej w Krakowie.
Następnie rozpoczął pracę w Katedrze
Podstaw Rolnictwa na Wydziale Techniki i Energetyki Akademii Rolniczej
w Krakowie. Ukończył podyplomowe
studia pedagogiczne oraz studia ochrony przyrody i środowiska na Wydziale
Leśnym Akademii Rolniczej w Krakowie. W 2000 r. uzyskał stopień doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza na podstawie pracy pt.
Wpływ ugniatania gleby kołami ciągnika
na jej właściwości fizyczne oraz plonowanie wybranych gatunków roślin łąkowych
wykonanej pod kierunkiem prof. dr
hab. Stanisława Kopcia. W roku 2009
uzyskał stopień doktora habilitowanego
na podstawie rozprawy Analiza przyczyn
zmian plonowania wybranych gatunków
traw pod wpływem wielokrotnych przejazdów kół ciągnika. W roku 2019 został
zatrudniony na stanowisku profesora
nadzwyczajnego. Tytuł profesora nauk
rolniczych uzyskał w 2021.
Badania nad wpływem zagęszczenia
gleby na wzrost i rozwój roślin łąkowych
prowadzone były w ramach kierowanego przez Tomasza Głąba projektu Na-

rodowego Centrum Nauki pt. „Wpływ
wielokrotnych przejazdów ciągnika na
plonowanie mieszanki trawiasto-koniczynowej przy zróżnicowanym nawożeniu mineralnym”. Prowadził badania
nad wpływem użytkowania sportowego
na jakość sportowej murawy trawiastej
jako kierownik projektu badawczego
NCN pt. „Wyznaczenie cech odpowiedzialnych za odporność traw na warunki
eksploatacji sportowej”. Problematyka
jakości trawiastej murawy sportowej
kontynuowana była przez Tomasza Głąba w kolejnych latach w badaniach nad
wpływem stosowania regulatorów wzrostu na jakość trawy, jej barwę i parametry biomechaniczne. Równocześnie
prowadził badania nad optymalizacją
systemu fertygacji murawy trawiastej na
obiektach sportowych.
Tomasz Głąb prowadził badania nad
modyfikacjami technologii uprawy roślin bobowatych oraz wpływem różnych
technologii uprawy roślin zbożowych na
właściwości fizyczne gleb. Zajmował się
również badaniami w rejonie Beskidu
Sądeckiego nad sposobami użytkowania
łąk i pastwisk w terenach górskich.
Tomasz Głąb zajmuje się obecnie problematyką rolniczego wykorzystania
komunalnych odpadów organicznych
i biowęgla oraz ich wpływem na struk-

turę i właściwości fizyczne gleby. Tomasz
Głąb współpracował z Agricultural Research and Education Centre Raumberg-Gumpenstein (AREC) w Austrii oraz
Agricultural Research Centre Gent, Departament of Crop Husbandry and Ecophysiology w Belgii. Wyrazem tej współpracy było powołanie w 2003 r. w skład
Rady Naukowej Austrian Lysimeter Working Group. Od roku 2020 jest członkiem
komitetu redakcyjnego czasopisma „Agronomy” oraz członkiem rady recenzentów
czasopisma „Soil Systems”.
Tomasz Głąb był członkiem Senatu
Uniwersytetu Rolniczego, Senackiej Komisji ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą. W latach 2015–2019 był kierownikiem Zakładu Inżynierii Produkcji
Rolno-Spożywczej na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki. Jego działalność naukowa została siedmiokrotnie
wyróżniona nagrodami JM Rektora UR.
W 2020 r. znalazł się na międzynarodowej liście TOP 2% najczęściej cytowanych autorów.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Inżynierii Produkcji i Energetyki
z przedmiotów: mechaniczna uprawa roli
z elementami gleboznawstwa, ochrona
środowiska, sozologia, ekologia i zarządzanie środowiskowe oraz ekologistyka.
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Nominacje profesorskie:
prof. dr hab. inż. Tomasz Głąb
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Nominacje
profesorskie:
prof. dr hab. inż.
Paweł Satora
Katedra Technologii Fermentacji
i Mikrobiologii
Wydział Technologii Żywności
Prof. dr hab. inż. Paweł Satora ukończył
studia na Wydziale Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
Jego praca doktorska dotyczyła Aspektów
mikrobiologicznych otrzymywania spirytusów śliwkowych w rejonie Łącka, a wykonał
ją pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Tadeusza Tuszyńskiego w Katedrze Technologii
Fermentacji i Mikrobiologii Technicznej.
W 2004 r. uzyskał tytuł doktora nauk
rolniczych w zakresie technologii żywności i żywienia człowieka, specjalność mikrobiologia żywności. W 2011 r. uzyskał
tytuł doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie technologii żywności
i żywienia człowieka, specjalność technologia fermentacji. Przedstawił rozprawę
habilitacyjną Wpływ kultur mieszanych
wybranych szczepów drożdży z rodzaju
Saccharomyces na fermentację i skład chemiczny win jabłkowych (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie,
Rozprawy 346, 2011). 28 lutego 2020 r. prezydent RP nadał mu tytuł profesora nauk
rolniczych.
Odbył kilkanaście staży naukowych
i szkoleniowych, brał także udział w konferencjach międzynarodowych, m.in. w Belgii, na
Słowacji, w Czechach, Słowenii, Chorwacji,

Danii, na Ukrainie, w Hiszpanii, Włoszech
i Portugalii.
W latach 2012–2016 był kierownikiem
Pracowni Bezpieczeństwa Żywności MCB
UJ. Od września 2014 r. jest kierownikiem
Katedry Technologii Fermentacji i Mikrobiologii UR.
Jego dorobek naukowy obejmuje 161 pozycji, w tym 61 oryginalnych prac badawczych (36 w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej, H=12), 73 komunikatów na sesje
oraz publikacji popularnonaukowych oraz
1 zgłoszenie patentowe.
Praca badawcza profesora związana jest
głównie z mikrobiologią i biotechnologią
żywności, a szczególnie z wpływem szczepów
killerowych oraz kultur mieszanych drożdży
na przebieg fermentacji alkoholowej, fermentacją spontaniczną, a także procesami biosyntezy z udziałem innych grup mikroorganizmów, jak sinice i bakterie. W swoich badaniach wykorzystuje najnowocześniejsze techniki, jak chromatografia cieczowa i gazowa, spektrofotometria oraz techniki biologii molekularnej (PCR-RAPD, PCR-FLP,
sekwencjonowanie techniką Sangera, NGS).
Uczestniczył w 13 projektach badawczych, w tym 1 międzynarodowym, przy
czym w 6 pełnił funkcję kierownika. Ściśle
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współpracuje z jednostkami badawczymi ze
Słowacji, Portugalii, Chorwacji i Chin.
Jest autorem zajęć dydaktycznych i wykładowcą zarówno na Wydziale Technologii
Żywności, jak i na kierunku Biotechnologia
(Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa).
Do prowadzonych przedmiotów należą
m.in.: mikrobiologia przemysłowa, mikrobiologia żywności, mikrobiologia browarnicza, mikrobiologia wina, biopolimery,
winiarstwo, biotechnologia komponentów
smaku i aromatu. W 2017 r. był pomysłodawcą i współtwórcą studiów podyplomowych „Dyplomowany enolog – technologia
winiarska i miodosytnicza”. Należy również
do wykładowców Podkarpackiej Akademii
Wina. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności i Polskiej Federacji Biotechnologii.
W 2005 r. został laureatem stypendium
Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, w 2009,
2010 i 2015 r. uzyskał Nagrodę Rektora za
działalność naukową, a w 2011 r. Nagrodę
Rektora II stopnia za najlepszą pracę magisterską.
Zainteresowania pozazawodowe związane są z podróżami, nauką języków obcych,
kinematografią europejską, wspinaczką wysokogórską oraz podróżami.

Katedra Biologii Roślin i Biotechnologii
Wydział Biotechologii i Ogrodnictwa
Urodził się 10 listopada 1977 r. w Dąbrowie Tarnowskiej. Ukończył Technikum
Ogrodnicze w Tarnowie w 1997 r. Studia wyższe ukończył w 2002 r. na Wydziale Ogrodniczym Akademii Rolniczej
w Krakowie, uzyskując dyplom magistra
inżyniera ogrodnictwa. Stopień doktora
nauk rolniczych uzyskał na tym samym
wydziale w 2006 r. Ukończył również
podyplomowe studia z pedagogiki na
Wydziale Pedagogicznym AP w Krakowie (2006). Habilitował się w 2014 r. na
Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu
Rolniczego na podstawie pracy Agrotechniczne metody biofortyfikacji marchwi
(Daucus carota L.) w jod – nowe perspektywy jodowania żywności. Tytuł naukowy
profesora nauk w dyscyplinie rolnictwo
i ogrodnictwo otrzymał 26 lutego 2021 r.
Od 2006 r. pracuje na Wydziale
Ogrodniczym, kolejno jako asystent, adiunkt, profesor UR i profesor. Od 2018 r.
pełni funkcję kierownika Laboratorium
Spektrometrii Mas na WBiO.
Jest specjalistą z zakresu chemii rolnej.
Specjalizuje się w badaniach z zakresu: biofortyfikacji roślin w pierwiastki śladowe
(głównie w jod i selen), biostymulacji, określenia efektywności nawożenia w uprawach
polowych, bezglebowych i hydroponicznych. Ponadto zajmuje się opracowywaniem
dodatków funkcjonalnych do nawozów
w zakresie inhibitorów ureazy i nitryfikacji
oraz biostymulacji i biofortyfikacji roślin.
Jego prace naukowe z zakresu biofortyfikacji obejmują również dyscyplinę technologii
żywności i żywienia.

Realizował kilka grantów, w tym 4
w charakterze kierownika (2 granty NCN
i 2 NCBiR) oraz 5 grantów NCN w charakterze głównego wykonawcy. Jego dorobek
naukowy obejmuje 127 publikacji recenzowanych (w tym 76 z IF). Ma w swoim dorobku 31 artykułów popularnonaukowych
(wg Web of Science H=13, liczba cytowań
599). Wygłosił 15 referatów na konferencjach. Posiada 149 komunikatów/streszczeń
lub abstraktów naukowych. Współpraca
z otoczeniem gospodarczym obejmuje: 12
pisemnych opinii i instrukcji aplikacyjnych
opracowanych dla firm i przedsiębiorstw
krajowych; 20 badań zamawianych przez
jednostki sektora gospodarczego. Dotychczas był promotorem 20 prac inżynierskich,
11 magisterskich, 4 prac doktorskich, z czego 2 zostały obronione, a 2 kolejne są w końcowym etapie realizacji.

Pozyskał fundusze na zakup aparatury naukowej, m.in. 2 analizatorów elektroforezy kapilarnej, spektrometrów mas
ICP-MS/MS, LC-MS/MS i innego sprzętu laboratoryjnego, dzięki czemu unowocześnione zostało zaplecze naukowo-badawcze Wydziału Biotechnologii
i Ogrodnictwa.
Pełnił funkcje pełnomocnika dziekana ds. praktyk na kierunkach: ogrodnictwo, sztuka ogrodowa, technologia roślin
leczniczych i prozdrowotnych. W latach
2012–2016 był członkiem, a następnie
w latach 2016–2020 przewodniczącym
Wydziałowej Komisji Finansowej. Od
2016 r. jest członkiem Senackiej Komisji Budżetu oraz Rektorskiej Komisji ds.
Własności Intelektualnej Uniwersytetu
Rolniczego. Należy do Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych.

13 lutego 2019 r., w Laboratorium Spektrometrii Mas; od lewej: mgr Joanna Pitala, dr hab. inż.
Sylwester Smoleń, dr hab. Sebastian Skuza – podsekretarz stanu w MNiSW i prof. Włodzimierz
Sady – rektor UR w latach 2012–2020; fot. Joanna Roczniewska-Cieślik
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Wspomnienie o prof.
Krzysztofie Maślance
(1945 – 2021)

Krzysztof Maślanka (1945 – 2020), profesor
doktor habilitowany nauk rolniczych w zakresie
kształtowania środowiska – melioracji wodnych; fot. Archiwum UR

Społeczność akademicka Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z głębokim smutkiem przyjęła wiadomość o śmierci śp. prof. dr. hab. inż.
Krzysztofa Maślanki, zasłużonego nauczyciela akademickiego Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji.
Krzysztof Maślanka urodził się 16
grudnia 1945 r. w Krakowie. Szkołę
średnią – Liceum Ogólnokształcące im.
Władysława Łokietka w Skale ukończył
w 1963 r. Studiował na Wydziale Melioracji Wodnych Wyższej Szkoły Rolniczej
w Krakowie. Za pracę Sposoby odwadniania młak w terenach górzystych na przykładzie obiektu Czarny Potok uzyskał dyplom
magistra inżyniera melioracji wodnych
w 1968 r. Stopień naukowy doktora nauk
technicznych nadała mu Rada Wydziału
Melioracji Wodnych Akademii Rolniczej
w Krakowie w 1977 r. na podstawie pracy, przygotowanej pod kierunkiem prof.
P. Prochala, pt. Potrzeby nawodnień deszczownianych niektórych roślin polowych na
glebach lekkich w warunkach podkrakowskich. Stopień doktora habilitowanego

nauk rolniczych w zakresie kształtowania
środowiska – melioracji wodnych uzyskał na Wydziale Inżynierii Środowiska
i Geodezji AR w Krakowie w 1997 r. na
podstawie rozprawy Ocena geowłóknin
zastosowanych w drenażach rolniczych
i umocnieniach kanałów melioracyjnych.
Tytuł naukowy profesora nauk rolniczych otrzymał w grudniu 2003 r.
Po ukończeniu studiów pracował
w Rejonowym Przedsiębiorstwie Melioracyjnym w Bochni na stanowisku inżyniera budowy (1968–1969). W 1969 r.
został zatrudniony w Katedrze Melioracji
Rolnych i Leśnych Akademii Rolniczej
w Krakowie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: inżyniera naukowo-technicznego
(1969), asystenta (1969–1971), starszego asystenta (1971–1977), adiunkta (1977–2003),
profesora nadzwyczajnego (od 2003) i od
2003 r. profesora tytularnego.
Brał udział w pracach komisji uczelnianych, senackich i rektorskich oraz
wydziałowych, takich jak Komisja Dyscyplinarna dla Studentów, Komisja ds.
Hoteli Asystenckich i Mieszkań Rotacyjnych, Komisja ds. Rozwoju i Oceny Kadr,
Komisja Inwentaryzacyjna i Likwidacyjna, Komisja Rekrutacyjna.
Odbył kilka staży naukowych: dwukrotnie na Politechnice Federalnej (ETH)
w Zurychu, na Uniwersytecie w Rostocku
i Słowackim Uniwersytecie Rolniczym
w Nitrze.
Jego główne zainteresowania naukowe, którym poświęcił cały okres swej
aktywności naukowej, dotyczyły stanu,
potrzeb i efektów drenowania użytków
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rolnych, potrzeb i efektów nawodnień
deszczownianych niektórych roślin polowych i oceny techniczno-ekonomicznej
zabudowy potoków. Koncentrowały się
również na ocenie geowłóknin zastosowanych w drenażach i umocnieniach kanałów melioracyjnych oraz jakości wody
powierzchniowej ujmowanej dla potrzeb
wodociągowych w powiązaniu z możliwością stosowania zbiornikowej rezerwy
wody. Przedmiotem zainteresowania stała
się także ocena oddziaływania inwestycji
wodnomelioracyjnych na środowisko ze
szczególnym uwzględnieniem obszarów
chronionych.
Prof. Krzysztof Maślanka jest autorem
i współautorem 145 publikacji, z czego 99
pozycji to oryginalne prace twórcze. Do
szczególnie wartościowych prac należy
zaliczyć: Ocenę techniczno-ekonomiczną
zabudowy wybranych potoków karpackich,
Laboratoryjną metodę oznaczania wodoprzepuszczalności materiałów porowatych
aparatem PPWKG i Walory przyrodniczo-krajobrazowe podstawowym czynnikiem
planowania ekorozwoju terenów Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego.
Był promotorem dwóch rozpraw doktorskich i ponad pięćdziesięciu prac magisterskich. Prowadził wykłady z przedmiotów: geosyntetyki w inżynierii i ochronie
środowiska, ekonomika inżynierii środowiska, podstawy ekonomiki przedsiębiorstwa, zarządzanie środowiskiem oraz ocena oddziaływania na środowisko.
Był głównym współautorem podręczników akademickich: Ochrona środowiska
przed erozją wodną, Geosyntetyki w inży-

wodnomelioracyjnych. W związku z tym
brał udział w realizacji trzech celowych
projektów badawczych KBN. Również
od 1998 r. corocznie czynnie uczestniczył
w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowo-technicznych organizowanych przez BIT i SPG, na których
wygłosił łącznie 12 referatów i prowadził
sesje referatowe.
Był członkiem NOT SITWM oraz
rzeczoznawcą tej organizacji w zakresie
melioracji wodnych oraz członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Ekonomistów
Środowiska – Oddział w Polsce. Kilka lat
społecznie działał jako członek oraz jako
prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej ARDOM przy Uniwersytecie Rolniczym. Poza Uczelnią przez kilkanaście lat
był członkiem Rady Nadzorczej Zjednoczonej Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „Piast” w Krakowie, w tym przez
9 lat był jej przewodniczącym.
Za osiągnięcia naukowe został wyróżniony licznymi nagrodami: zespołową nagrodą II stopnia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w 1977 r. i 1981
r. oraz nagrodą indywidualną III stopnia

tegoż Ministra w 1981 r. za rozprawę doktorską w 1981 r., a także dwunastokrotnie Nagrodą Rektora Akademii Rolniczej
w Krakowie. W uznaniu dla pracy społecznej otrzymał w 1986 r. Złotą Odznakę „Za Pracę Społeczną dla Miasta
Krakowa”. Za działalność dydaktyczną
trzykrotnie uzyskał Nagrodę Rektora
Akademii Rolniczej. Został również odznaczony Srebrną (1997) i Złotą (2003)
Odznaką Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Wodnych i Melioracyjnych
oraz Złotym Krzyżem Zasługi RP (2001).
Odszedł od nas człowiek dobry, przyjaźnie nastawiony do wszystkich, których
spotkał na swojej drodze życia. Do ostatnich chwil optymistycznie podchodzący
do życia, zainteresowany i żyjący sprawami Katedry. Spełniony rodzinnie kochany mąż, ojciec i dziadek. Jego wieloletnia
praca pozostawiła trwały ślad w naszej
społeczności i w działalności Katedry.
Opracowanie:
dr hab. inż. Tomasz Kowalik, prof. UR
Katedra Melioracji
i Kształtowania Środowiska
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji

Informacja z przebiegu obrad Senatu UR
Posiedzenie 29 stycznia 2021 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarł prof. dr hab. inż. Krzysztof Maślanka – emerytowany pracownik Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji. Senat uczcił Jego pamięć chwilą ciszy.
Rektor powitał nowego członka Senatu – dziekana Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa, prof. Edwarda Kunickiego, który
zastąpił prof. Rafała Barańskiego.
Rektor odczytał list gratulacyjny dla prof. Sławomira Francika, któremu Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.
Rektor poinformował, że:
• 20 stycznia 2021 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Uczelni na kadencję 2021–2024;
• Uniwersytet Rolniczy znalazł się wśród uczelni europejskich, które otrzymały kartę Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego (ECHE)
na lata 2021–2027;
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z życia Uczelni

nierii i ochronie środowiska oraz monografii pt. Oddziaływanie na środowisko nowo
wybudowanego zbiornika Domaniów na
rzece Radomce.
Przez wiele lat współpracował z Wojewódzkimi Zarządami Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach i w Warszawie – Oddział w Radomiu, doradzając
w problematyce naukowo-praktycznej
i wykonując ekspertyzy oraz opracowując
koncepcje głównie w zakresie melioracji wodnych. Był współautorem łącznie
17 ekspertyz i 13 koncepcji zlecanych
przez instytucje. Opracowania dotyczyły
szczególnie ocen oddziaływania na środowisko, istniejących i projektowanych
inwestycji wodnomelioracyjnych na obszarach prawnie chronionych, należących
do Świętokrzyskich i Nadnidziańskich
Parków Krajobrazowych.
Od 1998 r. współpracował z Beskidzkim Instytutem Tekstylnym (BIT)
w Bielsku-Białej oraz kontynuował
współpracę ze Stowarzyszeniem Producentów Geotekstyliów (SPG) dotyczącą
produkcji nowych materiałów syntetycznych do stosowania w urządzeniach

z życia Uczelni

• Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Krakowie przyznał nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych
uczestników i podmiotów w kończącym się programie ramowym Komisji Europejskiej – Horyzont 2020. Wśród laureatów znalazł
się pracownik Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR, który był
koordynatorem projektu „Food Science, Technology and Engineering – European Joint Doctorate Training Towards Knowledge,
Skills and Mobility – EJDFOODSCI”.
Senat zmienił skład Senackiej Komisji ds. Socjalnych.
Senat uzupełnił składy:
• Senackiej Komisji ds. Inwestycji i Remontów;
• Senackiej Komisji ds. Budżetu;
• Senackiej Komisji ds. Gospodarki Majątkowej.
Senat zweryfikował składy rad dyscyplin.
Senat przyjął sprawozdanie z działalności Wydawnictwa UR za lata 2019–2020.
Senat zmienił Uchwały Senatu:
• nr 102/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku dietetyka, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 103/2019 z 26 września 2019 r. i Uchwały nr 61/2020 z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie dostosowania programu studiów
do wymagań określonych w ustawie na kierunku dietetyka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku
akademickiego 2019/2020;
• nr 129/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 130/2019 z dnia 26 września 2019 r. i Uchwały Senatu nr 196/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia
stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 131/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: leśnictwo, studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, studia niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 132/2019 z dnia 26 września 2019 roku i Uchwały Senatu nr 197/2019 z dnia 29 listopada 2019 roku w sprawie dostosowania
programu studiów do wymagań określonych w ustawie na kierunku: leśnictwo, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia
niestacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020;
• nr 59/2020 z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie ustalenia programu studiów na kierunku: technologia żywności i żywienie
człowieka, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021;
• nr 96/2020 z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie powołania Rady Uczelni.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• Plan inwestycji i remontów na lata 2021–2025;
• Plan remontów na 2021 r.

Posiedzenie 17 lutego 2021 r.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o nadanie:
• odznaczeń państwowych
• odznaczeń resortowych.
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Senat zmienił Uchwałę Senatu nr 170/2019 z dnia 26 września 2019 r. w sprawie dostosowania programu studiów do wymagań
określonych w ustawie na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, studia II stopnia, profil ogólnoakademicki, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2019/2020.

Posiedzenie 26 marca 2021 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarli: mgr inż. Wojciech Królik – pracownik Wydziału
Technologii Żywności, prof. dr hab. inż. Tadeusz Zając – emerytowany pracownik Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego. Senat
uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor odczytał listy gratulacyjne dla:
• prof. Krystyny Ciarkowskiej, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka;
• prof. Aleksandry Dudy-Chodak, której Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie technologia żywności i żywienia;
• prof. Tomasza Głąba oraz prof. Sylwestra Smolenia, którym Prezydent RP nadał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.
Rektor poinformował, że:
• prof. Andrzej Lepiarczyk został wybrany na członka Senatu;
• wręczył autorom publikacji pt. Atlas siedlisk leśnych Nagrody Ministra Edukacji i Nauki; nagrodę zespołową w zakresie znaczącej
działalności dydaktycznej otrzymali byli i obecni pracownicy Wydziału Leśnego: prof. Stanisław Brożek, prof. Piotr Gruba, dr
hab. inż. Jarosław Lasota, prof. UR, dr hab. inż. Ewa Błońska, prof. UR, dr inż. Tomasz Wanic, dr inż. Piotr Pacanowski
oraz dr inż. Maciej Zwydak;
• Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki ogłosiło laureatów XI edycji programu
LIDER; dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR, z Katedry Chemii na Wydziale Technologii Żywności otrzyma 1 500 000 zł na
realizację projektu pn. „Nowoczesne biopolimerowe nośniki składników aktywnych – nanokapsułki wzbogacone glutationem oraz
wielowarstwowe folie typu smart”. Spośród 253 młodych badaczy wyłoniono 63 zdolnych polskich naukowców, których nagrodzono łączną kwotą aż 89 mln zł przeznaczoną na realizację projektów badawczych;
• dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR, z Katedry Chemii WTŻ zdobyła 1. miejsce w rankingu Polskiego Radia „Innowacje
2021” w kategorii „Najlepsze rozwiązanie ekologiczne” za produkt „Bio-Films – folie biopolimerowe”;
• nowatorski kierunek leśnictwo (studia II stopnia), specjalność geoinformacja na kierunku gospodarka przestrzenna oraz kierunek
inżynieria i gospodarka wodna uzyskały certyfikaty jakości „Studia z Przyszłością”;
• prof. dr hab. inż. Józef Hernik, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale Inżynierii
Środowiska i Geodezji, został powołany na członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska;
• mgr Kinga Kowalik – doktorantka z Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt uzyskała nominację do nagrody „Naukowiec Przyszłości 2021” w kategorii „Nauka dla lepszego życia w przyszłości” za realizację projektu badawczego pn. „Oddziaływanie polichlorowanych bifenyli i ich hydroksylowanych metabolitów na syntezę i metabolizm jodotyronin w tarczycy i wątrobie kury (Gallus
gallus domesticus)”;
• Anna Ciećkiewicz – studentka UCMW UJ-UR została wybrana na prezydentkę IVSA Global (Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Weterynarii) na rok 2021 – 2022;
• koszykarze AZS naszej Uczelni zajęli 2. miejsce w Akademickich Mistrzostwach Małopolski w Koszykówce Mężczyzn;
• siatkarki AZS naszej Uczelni zdobyły 4. miejsce w klasyfikacji ogólnej Akademickich Mistrzostw Małopolski w Piłce Siatkowej Kobiet;
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z życia Uczelni

Posiedzenie 5 marca 2021 r.

• siatkarze AZS naszej Uczelni zajęli 4. miejsce w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski w Siatkówce Mężczyzn.

z życia Uczelni

Senat pozytywnie zaopiniował powołanie pana mgr. Pawła Jakubca na dyrektora Biblioteki Głównej.
Senat uzupełnił skład Senackiej Komisji ds. Kształcenia.
Senat pozytywnie zaopiniował:
• powołanie jednostki ogólnouczelnianej pn. Centrum e-Learningu Uniwersytetu Rolniczego;
• zmianę nazwy Katedry Technologii Węglowodanów na Wydziale Technologii Żywności na Katedrę Technologii Węglowodanów
i Przetwórstwa Zbóż.
Senat przyjął:
• raport pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia dotyczący funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości
Kształcenia w roku akademickim 2019/2020;
• sprawozdanie z działalności Biblioteki Głównej za rok 2020.

Posiedzenie 26 kwietnia 2021 r.
Senat pozytywnie zaopiniował wnioski o przyznanie Nagrody Prezesa Rady Ministrów:
• prof. dr. hab. inż. Marcinowi Pietrzykowskiemu za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej;
• dr. hab. inż. Stanisławowi Baciorowi, prof. UR, za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora
habilitowanego;
• dr hab. inż. Joannie Tkaczewskiej, prof. UR, za wysoko ocenione osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego;
• dr. inż. Dawidowi Kudasowi za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Posiedzenie 30 kwietnia 2021 r.
Rektor poinformował, że w okresie od ostatniego posiedzenia Senatu zmarły: mgr Krystyna Günther i mgr Urszula Rząsa –
emerytowane pracownice Biblioteki Głównej. Senat uczcił Ich pamięć chwilą ciszy.
Rektor powitał: nowego członka Senatu, przedstawiciela studentów WIPiE – Kacpra Karczmarczyka oraz nowego dyrektora
Biblioteki Głównej – mgr. Pawła Jakubca, uczestniczącego w pracach Senatu z głosem doradczym.
Rektor poinformował, że:
• dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR dr hab. inż. Leszek Książek, prof. UR, otrzymał nominację na przewodniczącego Sekcji Kształtowania Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii
Nauk;
• sześcioro naukowców naszej Uczelni zostało nominowanych do tytułu Osobowość Roku 2020 w kategorii „Nauka”: dr inż.
Maciej Gliniak (WIPiE), dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR (WTŻ), mgr Kinga Kowalik (WHiBZ), prof. dr hab. inż.
Agnieszka Płażek (WRE), dr hab. inż. Joanna Tkaczewska, prof. UR (WTŻ), dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. UR (WL).
Kandydaci otrzymali nominację od kapituły redakcji „Gazety Krakowskiej” i „Dziennika Polskiego”;
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Senat odnowił doktorat po 50 latach:
• prof. dr hab. inż. Małgorzaty Skrzypczyńskiej;
• prof. dr. hab. Edwarda Wierzchosia;
• prof. dr. hab. inż. Waldemara Kmiecika.

Senat zmienił:
• Uchwałę Senatu nr 49/2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Szkoły Doktorskiej, znowelizowaną Uchwałą Senatu nr 77/2020 z dnia 25 maja 2020 r.;
• Uchwałę Senatu nr 50/2019 z 29 maja 2019 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zmienioną Uchwałą nr 78/2020 z dnia 25 września 2020 r.;
• Uchwałę Senatu nr 27/2020 z 27 marca 2020 r. w sprawie ustalenia programu kształcenia „European Horticulture” (EUROHORT) w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zmienioną Uchwałą nr 79/2020 z dnia
25 września 2020 r.;
• Uchwałę nr 21/2019 z 22 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia programu jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu praktycznym prowadzonych na Uczelni, zmienioną Uchwałą nr 190/2019 z dnia 8 listopada 2019 r.;
• Uchwałę nr 57/2020 z 26 czerwca 2020 r. w sprawie dostosowania programu studiów stacjonarnych do standardu kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza weterynarii na kierunku weterynaria, studia jednolite magisterskie, profil praktyczny, studia stacjonarne, od roku akademickiego 2020/2021;
• treści kształcenia w sylabusach określonych w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu
ogólnoakademickim.
Senat ustalił zmiany w programie jednolitych studiów magisterskich na kierunku weterynaria na profilu ogólnoakademickim.
Senat ustalił program studiów:
• dla kierunku etologia i psychologia zwierząt, studia I stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego
2021/2022;
• dla kierunku etologia i psychologia zwierząt, studia II stopnia, stacjonarne, profil ogólnoakademicki, od roku akademickiego
2021/2022;
• podyplomowych pn. „Dyplomowany enolog – technologia winiarska i miodosytnicza” od roku akademickiego 2021/2022.

Oryginały protokołów wraz z załącznikami znajdują się w Biurze Rektora Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
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z życia Uczelni

• w ramach 3. edycji konkursu o Nagrodę Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii na najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji wśród nagrodzonych prac znalazły się: rozprawa doktorska pt. Metoda wyznaczania zasobów terenów inwestycyjnych autorstwa Anity Kukulskiej-Kozieł z Wydział Inżynierii Środowiska
i Geodezji oraz praca magisterska pt. Symulacja komputerowa pożaru lasu w programie FlamMap6 z wykorzystaniem cech drzewostanu
określonych na podstawie chmur punktów lotniczego skanowania laserowego autorstwa Karola Wieczorka;
• Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzony przez naszą Uczelnię otrzymał Certyfikat Partnera Kampanii „Solidarni z Seniorami –
Razem Damy Radę”, a prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech został Ambasadorem Głosu Seniora i członkiem Rady Ambasadorów
Głosu Seniora na lata 2021 – 2025;
• Studencki Zespół Góralski „Skalni” zdobył 2. miejsce w kategorii dorosłych, a zespół śpiewaczy dodatkowo zdobył wyróżnienie
również w kategorii dorosłej podczas XXXVI Muzykowania na Duchową Nutę, które odbyło się 16 i 17 kwietnia w Czarnym
Dunajcu.

nasze sukcesy

Sukces Uniwersytetu Rolniczego w konkursie
NCN „Projekty aplikacyjne”
Kraków, 26 listopada 2020 r.

Ponad 192 mln zł z funduszy europejskich
pomoże zespołom polskich naukowców
i przedsiębiorców w realizacji 30 nowatorskich projektów z różnych dziedzin.
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
rozstrzygnęło siódmy konkurs „Projekty
aplikacyjne”.
Pierwotnie budżet konkursu wynosił
100 mln zł. Jednak ze względu na wysoki
poziom projektów konieczne okazało się
niemal dwukrotne jego zwiększenie. Źródłem finansowania są środki z programu
operacyjnego Inteligentny Rozwój.
W siódmej edycji wpłynęło aż 85
wniosków z bardzo wielu dziedzin. Do
dofinansowania eksperci wybrali 30 projektów. Najwyżej oceniono projekt „Rozwój przedkliniczny przeciwciał monoklonalnych do diagnostyki i terapii psich
nowotworów hematologicznych” realizowany pzez Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN, Uniwersytet Przyrodniczy we
Wrocławiu i Vet Planet sp. z o.o.
Na wysokim, szóstym, miejscu listy
rankingowej znalazł się wniosek o dofinansowanie złożony przez Uniwersytet
Rolniczy w Krakowie w konsorcjum z firmą Bioefekt sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn. „Opracowanie innowacyjnej
technologii produkcji substratu i nawozów
z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych”, zwany w skrócie
„Subnawkont”. Uniwersytet Rolniczy jest
liderem tego przedsięwzięcia, a pozyskane
dofinansowanie wyniesie 10 859 769,88
zł. Kierownikiem projektu B+R jest prof.

dr hab. inż. Stanisław Małek z Wydziału
Leśnego UR.
Projekt realizowany jest w odpowiedzi
na zapotrzebowanie rynkowe i problemy
zgłaszane w ostatnim czasie przez właścicieli kontenerowych szkółek leśnych oraz
przez PGL Lasy Państwowe. Na stronie
projektu czytamy, że problem dotyczy
dostępności oraz jakości wykorzystywanego obecnie w szkółkarstwie substratu
na bazie torfu wysokiego (75 – 95%), który w całości jest importowany do Polski,
na domiar złego jego zasoby się kurczą,
jakość staje się coraz gorsza, a cena wzrasta. Projekt zakłada opracowanie nowych receptur substratu i nawozów do

Fot. tayphuong388 (Pixabay)
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produkcji sadzonek drzew leśnych oraz
technologii ich produkcji. Nowość to
przede wszystkim zastąpienie w recepturze substratu importowanego torfu łatwo
dostępnymi krajowymi komponentami
organicznymi. Zakłada się, iż opracowany substrat powinien cechować się: jakością nie gorszą od substratu na bazie torfu
wysokiego, konkurencyjną ceną do aktualnie wykorzystywanego oraz gwarancją
ilości, pewności dostaw i stabilnej jakości.
Ponadto wykorzystane łatwo dostępne
komponenty krajowe powinny częściowo
lub w całości zastąpić w recepturze substratu torf wysoki.
Opracowanie: Redakcja

Dr Kamila Kliś-Garlicka i prof. dr
hab. Marek Ptak z Katedry Zastosowań
Matematyki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR oraz M. Cristina
Câmara z Uniwersytetu Lizbońskiego
i dr Bartosz Łanucha z Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
za artykuł naukowy pt. Invertibility,
Fredholmness and kernels of dual truncated
Toeplitz operators otrzymali Annual Best
Paper Award 2021. Nagrodę przyznał
zespół redakcyjny prestiżowego „Banach
Journal of Mathematical Analysis”, który
wyżej wymieniony artykuł uznał za najlepszy spośród 80 prac opublikowanych
w czasopiśmie w 2020 r.
Cały artykuł mogą Państwo przeczytać na stronie https://link.springer.com/
article/10.1007/s43037-020-00077-8.
Dla zachęty do lektury i analizy tekstu
przedstawiamy jego abstrakt:

„Asymmetric dual truncated Toeplitz operators acting between the orthogonal
complements of two (eventually different) model spaces are introduced and studied.
They are shown to be equivalent after extension to paired operators on L2(T) ⊕ L2(T)
and, if their symbols are invertible in L∞(T), to asymmetric truncated Toeplitz operators with the inverse symbol. Relations with Carleson’s corona theorem are also established. These results are used to study the Fredholmness, the invertibility and the
spectra of various classes of dual truncated Toeplitz operators”.

Dr inż. Maciej Gliniak członkiem zarządu
Fundacji „Progress and Business” w Krakowie
Dr inż. Maciej Gliniak, pełniący funkcję
kierownika laboratorium Katedry Inżynierii Bioprocesów, Energetyki i Automatyzacji na Wydziale Inżynierii Produkcji
i Energetyki, został członkiem zarządu Fundacji „Progress and Business” w Krakowie.
Celem Fundacji jest m.in. aktywne
wspieranie rozwoju gospodarczego, przyczynianie się do wdrażania i upowszechniania nowych rozwiązań, uczestniczenie
w procesie unowocześniania, rozwoju, re-

strukturyzacji oraz procesów przekształceń własnościowych w polskiej gospodarce. Jak czytamy na stronie Fundacji,
powstała ona w roku 1991 z inicjatywy
krakowskiego środowiska akademickiego: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej, Akademii
Ekonomicznej oraz Duńskiego Instytutu
Technologicznego i innych instytucji zainteresowanych rozwojem nauki, restrukturyzacją gospodarki, a w szczególności

wdrażaniem w praktyce osiągnięć nauki
w Polsce. Organami sprawującymi nadzór nad działalnością Fundacji Progress
and Business są Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezydent Miasta Krakowa. Misją Fundacji Progress
and Business jest wspomaganie rozwoju
gospodarczego w warunkach przemian
i tworzenia gospodarki wolnorynkowej.
Opracowanie:
Redakcja
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Dr Kamila Kliś-Garlicka i prof. Marek Ptak
zdobywcami Annual Best Paper Award 2021
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Gwiazda Horyzontu 2020: dr hab. inż.
Aleksander Poreda, prof. UR
22 grudnia 2020 r.

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, działający na Politechnice Krakowskiej, przyznał nagrody i wyróżnienia dla najaktywniejszych
uczestników i podmiotów w kończącym
się programie ramowym Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”.
W konkursie Gwiazdy Horyzontu
2020 jedną z pięciu nagród indywidualnych wyróżniony został dr hab. inż.
Aleksander Poreda, prof. UR, pracownik Wydziału Technologii Żywności
Uniwersytetu Rolniczego, który był koordynatorem projektu „Food science, technology and engineering – European joint
doctorate training towards knowledge,
skills and mobility”.
Celem projektu było stworzenie studiów doktoranckich z zakresu browarnictwa i słodownictwa. Doktoranci są
szkoleni przez sześć uniwersytetów europejskich, które przodują w badaniach
związanych z technologią browarniczą. Oprócz Uniwersytetu Rolniczego
w projekcie biorą udział: Uniwersytet
Kopenhaski, Uniwersytet w Nottingham, Uniwersytet Gandawski, Katolicki
Uniwersytet w Lowanium i Uniwersytet
Techniczny w Berlinie. Absolwenci, po
obronie pracy, otrzymają stopień doktora
dwóch uczelni.
Doktoranci, oprócz prowadzenia pracy naukowo-badawczej, mogą zdobywać
doświadczenie praktyczne, bowiem projekt wspierają przedstawiciele biznesu:
VLB Berlin (instytut browarnictwa), angielska firma FlavorActiV Limited, duń-

ski koncern piwowarski Carlsberg Group
i belgijska wytwórnia słodu Boortmalt.
„Udział w tak dużym projekcie pozwala
rozwinąć skrzydła – mówi prof. Aleksander Poreda – nie tylko koordynatorowi,
nie tylko bezpośrednio zaangażowanym
jednostkom (...), ale także całemu zespołowi. Również dla jednostki, która prowadzi
taki projekt, jest to olbrzymia okazja do
rozwijania sieci powiązań, a tym samym
do osiągania później kolejnych sukcesów”.
Z zapałem naukowiec zachęca do zgłaszania się do tego typu projektów: „Nie
ma się co przejmować tymi liczbami,
dużą ilością wniosków składanych w projektach, ponieważ to od nas zależy, jakiej
jakości będzie nasz projekt. Więc warto
się postarać, mieć super pomysł, ciężko
nad nim pracować, przygotować wspaniały wniosek i uzyskać dofinansowanie”.
Opracowanie: Redakcja

Dr hab. inż. Aleksander Poreda – koordynator
projektu EJDFoodSci, prof. UR; kadr z filmu
„Gwiazda Horyzontu 2020: dr hab. inż.
Aleksander Poreda, prof. UR” sfinansowanego
przez MNiSW

Dr hab. inż. Aleksander Poreda, prof. UR, i (po lewej) Jonas Trummer – doktorant projektu
EJDFoodSci, obecnie główny piwowar browaru BGH Kraków
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Przyznano certyfikaty akredytacyjne
„Studia z Przyszłością”

VI edycja konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” dobiegła końca. Prestiżowym certyfikatem
akredytacyjnym zostały wyróżnione studia oferowane m.in. przez Uniwersytet
Rolniczy. Są to: prowadzony na Wydziale Leśnym kierunek leśnictwo (studia II
stopnia) oraz prowadzone przez Wydział
Inżynierii Środowiska i Geodezji kierunek inżynieria i gospodarka wodna
(studia I stopnia) i specjalność geoinformacja (studia II stopnia) na kierunku gospodarka przestrzenna.
Wyróżnienia te cieszą tym bardziej,
że certyfikat został nadany przez komisję
składającą się z najwyższej klasy ekspertów. Zgłoszone do konkursu studia oceniało niezależnie od siebie trzech ekspertów – członków komisji, w tym: ekspert
reprezentujący środowisko akademickie,
ekspert będący przedstawicielem środowiska gospodarczego oraz ekspert działający

w imieniu organów statutowych Fundacji
Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Członkowie komisji, badając kierunki
studiów, sięgali do wielu zróżnicowanych
źródeł informacji o realizowanych programach i koncepcjach kształcenia.
Poza analizą kwestionariuszy certyfikacyjnych i opisu efektów uczenia się
czy stron internetowych uczelni recenzenci pozyskiwali informacje m.in. z systemów Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej,
bazy POL-on, Ogólnopolskiego Systemu Monitorowania Ekonomicznych
Losów Absolwentów Szkół Wyższych,
baz Głównego Urzędu Statystycznego,
baz zawierających dane z rynku pracy,
a także bezpośrednio od interesariuszy
rynkowych. Analizie podlegały także
dane i informacje zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej uczelni
oraz systemach informatycznych uczelni

– istotne dla oceny zgodności realizowanych programów studiów z przepisami
prawa powszechnie obowiązującego oraz
najwyższymi standardami akademickimi.
Organizatorami konkursu są: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa
Wyższego oraz Agencja PRC. Celem
Konkursu jest promocja wśród kandydatów na studia najlepszych kierunków
kształcenia prowadzonych przez polskie
uczelnie, a przede wszystkim doskonalenie jakości kształcenia na polskich uczelniach i dostarczanie szkołom wyższym
rekomendacji eksperckich, jak kształcić
skuteczniej i efektywniej. Jak czytamy
na stronie programu (studiazprzyszloscia.
pl), certyfikatami wyróżniane są kierunki
dobrze przygotowujące do rynku pracy,
nowoczesne, przyszłościowe, wartościowe
merytorycznie. Konkurs to znakomity
sposób na budowanie wizerunku studiów
jako najlepszych w kraju, jak również
na uzyskanie rekomendacji Komisji, jak
kształcić jeszcze lepiej, bardziej innowacyjnie i nowocześnie.
Kierunki i specjalności ze znakiem
jakości „Studia z Przyszłością” to akademicka elita w skali ogólnopolskiej!
Opracowanie: Redakcja
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Kraków, 13 lutego 2021 r.
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Naukowcy Wydziału Leśnego laureatami
Nagrody Ministra Edukacji i Nauki
19 lutego 2021 r.

19 lutego, podczas uroczystego spotkania on-line organizowanego w ramach obchodów Dnia Nauki Polskiej, wyłonieni zostali
laureaci Nagród Ministra Edukacji i Nauki, przyznanych za rok
2020 w pięciu kategoriach: za całokształt dorobku naukowego
oraz za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej,
dydaktycznej, wdrożeniowej i organizacyjnej.
W zakresie znaczącej działalności dydaktycznej nagroda została przyznana zespołowi naukowców Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego, którzy są autorami Atlasu Siedlisk Leśnych.
Wyróżniony zespół tworzą: prof. dr hab. Stanisław Brożek, dr
hab. inż. Jarosław Lasota, prof. UR, prof. dr hab. inż. Piotr
Gruba, dr hab. inż. Ewa Błońska, prof. UR, dr inż. Tomasz
Wanic, dr inż. Maciej Zwydak i dr inż. Piotr Pacanowski.
Atlas – monografia naukowa pod redakcją prof. Stanisława Brożka – został wydany przez Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego
w Krakowie oraz Centrum Informacyjne Lasów Państwowych.
„Atlas siedlisk leśnych Polski” wyjaśnia istotę siedliskoznawstwa,
jest przeglądem różnorodności siedlisk w lasach Nizin i Wyżyn oraz
Karpat i Sudetów. Ujmuje siedliska analitycznie, prowadzi Czytelnika od etapu zbierania danych, poprzez ich przetwarzanie, aż do
końcowego postawienia diagnoz cząstkowych i syntetycznych wraz
z ich możliwym zastosowaniem. Wykorzystanie tej wiedzy do prawidłowego ustalania składów gatunkowych odnawianych drzewostanów w lasach gospodarczych stwarza podstawę do długowiecznego
życia lasu wraz z jego niezliczonymi bogactwami środowiskowymi
i przyrodniczymi, a także zapewnia pożytek społeczeństwu w postaci odnawialnego surowca – drewna.
Z autorskiego „Wprowadzenia do książki”
„Atlas siedlisk leśnych Polski” to książka opracowana na podstawie
bardzo bogatego materiału dokumentacyjnego, ilustrowanego dobrze dobranymi fotografiami wysokiej jakości. Autorzy zadali sobie
wiele trudu, aby na niżowym, wyżynnym i górskim obszarze Polski
założyć 463 powierzchnie siedliskowo-rozpoznawcze (o wielkości
0,25 ha), a na każdej z nich ustalić, opisać i pomierzyć cechy ekosystemu leśnego dotyczące gleby, drzewostanu i roślinności dna lasu.

28

Materiały zebrane w terenie były szczegółowo analizowane
i klasyfikowane, a próbki gleby badane laboratoryjnie. Dzięki tym
żmudnym pracom powstał niezwykły atlas, który dla przyrodników, a zwłaszcza leśników, stanie się cennym podręcznikiem typologii siedlisk leśnych i ich diagnozowania. Będzie on szczególnie
przydatny taksatorom sporządzającym operaty i mapy siedliskowe
na użytek gospodarczy nadleśnictw.
Z recenzji dr hab. Ewy Sikorskiej

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik powołany
do Państwowej Rady Ochrony Środowiska

Prof. dr hab. inż. Józef Hernik

19 marca br. oficjalnym Zarządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska prof. dr hab.
inż. Józef Hernik powołany został na
członka Państwowej Rady Ochrony Środowiska. 22 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Państwowej Rady Ochrony Środowiska (PROŚ) z udziałem ministra klimatu
i środowiska – Michała Kurtyki, podczas

którego dyskutowano m.in. na temat najpilniejszych wyzwań związanych z ochroną
środowiska.
Do głównego zakresu działalności Państwowej Rady Ochrony Środowiska należy
opracowywanie dla ministra właściwego do
spraw środowiska opinii w sprawach ochrony środowiska, a także przedstawianie propozycji i wniosków zmierzających do tworzenia warunków zrównoważonego rozwoju
i ochrony środowiska oraz do zachowania
lub poprawy jego stanu.
W skład Państwowej Rady Ochrony Środowiska wchodzi 30 członków, powoływanych na okres 5 lat spośród przedstawicieli
nauki, środowisk zawodowych, organizacji
ekologicznych oraz przedstawicieli samorządu gospodarczego.
PROŚ tworzą trzy grupy robocze, skupiające się głównie na następujących tematach: natura (kwestie przyrody, leśnictwa
i gospodarki wodnej), technologia (dążenie
do neutralności klimatycznej dzięki odpowiedniemu rozwojowi technologicznemu)

i człowiek/miasto (wyzwania ekonomiczne,
społeczne i ekologiczne).
Prof. dr hab. inż. Józef Hernik jest kierownikiem Katedry Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu na Wydziale
Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Jego głównym
obszarem zainteresowań i badań są krajobrazy kulturowe, gospodarka gruntami i ochrona środowiska. Bada również rolę polityki
środowiskowej, w tym ograniczanie ryzyka
i rolę zmian klimatu. Był kierownikiem pięciu międzynarodowych projektów badawczych w zakresie krajobrazów kulturowych
i użytkowania gruntów. Jest autorem ponad
130 publikacji naukowych i prowadzi szeroką współpracę naukową w zakresie rozwoju
i ochrony krajobrazów kulturowych oraz
wdrażania optymalnego zagospodarowania
przestrzennego z uniwersytetami i instytutami badawczymi w Europie, USA i Azji.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Kolejne sukcesy dr hab. inż. Eweliny Jamróz,
prof. UR
26 marca 2021 r.

„Innowacje 2021” to
ogólnopolski
ranking Polskiego Radia, który promuje innowacyjne projekty, przyczyniające się do rozwoju polskiej gospodarki i wdrażane przez polskie firmy.
Podczas specjalnego wydania audycji
ekonomicznej „Winien i ma”, emitowanej w Programie 3. Polskiego Radia,
ogłoszono wyniki rankingu. I miejsce
w kategorii „Najlepsze rozwiązanie ekologiczne” zdobyła dr hab. inż. Ewelina
Jamróz, prof. UR, z Katedry Chemii
Wydziału Technologii Żywności Uniwersytetu Rolniczego za produkt „Bio-Films
– folie biopolimerowe”.
Prof. Jamróz opracowała całkowicie
biodegradowalne folie na bazie furcelleranu (polisacharydu pozyskiwanego
z glonów Furcellaria lubricalis), wzbogacone we właściwości antyoksydacyjne
i/lub przeciwdrobnoustrojowe. Folie pełnią funkcję materiału opakowaniowego dla produktów spożywczych, dzięki
czemu, nie tylko można wyeliminować
zalegające odpady z tworzyw sztucznych
w przemyśle spożywczym, ale również
wpłynąć na jakość przechowywania żywności.
Nagrodzone folie to efekt prac w ramach projektu „Nowoczesne, biopolimerowe nośniki składników aktywnych
– nanokapsułki wzbogacone glutationem
oraz wielowarstwowe folie typu smart”,
który został w całości sfinansowany przez
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
w ramach programu LIDER XI. Wartość dofinansowania wynosi 1 500 000

w okresie okołowysiłkowym dodatkowo
wzbogaconej w glutation zamknięty
w biopolimerowych nanokapsułkach
wkomponuje się w rosnące potrzeby rynku suplementów diety.
Serdecznie gratulujemy prof. Ewelinie
Jamróz sukcesów i życzymy kolejnych.
Redakcja

Dr hab. inż. Ewelina Jamróz, prof. UR, i jej
wynalazek

zł (okres realizacji projektu: styczeń 2021
– grudzień 2023 r.). Docenienie przez
NCBR prac badawczych pani profesor to
kolejny jej wielki sukces.
Potencjał nanotechnologii może przyczynić się do zrewolucjonowania wielu
dziedzin przemysłu. Drugie założenie
projektu ma na celu otrzymanie innowacyjnego systemu uwalniania substancji
aktywnie czynnej, glutationu, opartego
na zastosowaniu biopolimerów. Biopolimerowe nanokapsułki wzbogacone w glutation zostaną zaaplikowane metodą elektrospinningu na wcześniej przygotowaną
prozdrowotną przekąskę okołowysiłkową dedykowaną sportowcom. Opracowanie całkowicie naturalnej przekąski
o optymalnym składzie do wykorzystania
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Ewelina Jamróz od 2015 r. jest pracownikiem
naukowo-dydaktycznym UR, a od lutego 2020 r.
zatrudniona jest na stanowisku profesora w Katedrze Chemii na Wydziale Technologii Żywności
UR. Studia magisterskie ukończyła w 2010 r. na
Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym UR, kierunek
rolnictwo, specjalność agroekonomia, obroną pracy Podatność krajowych oraz zagranicznych odmian owsa na fuzaryjną zgorzel siewek.
W 2011 r. ukończyła studia inżynierskie na kierunku ogrodnictwo, specjalność ogrodnictwo
z marketingiem, obroną pracy Analiza czynników
wpływających na gynogenezę u cebuli. W 2013 r.
ukończyła studia podyplomowe „Chemia dla nauczycieli” na UJ. W 2014 r. uzyskała tytuł doktora
nauk rolniczych, specjalność agronomia, specjalizacja ochrona środowiska, na podstawie pracy
Synteza biodegradowalnych kompleksów białkowych furcelleranu i ich zastosowanie. Podstawą
nadania w 2020 r. stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie technologia żywności i żywienia
było osiągnięcie pt. Ocena wpływu aktywnego
oraz/lub inteligentnego składnika na właściwości
funkcjonalne folii polisacharydowych oraz polisacharydowo-białkowych.

Powstała pierwsza w Polsce modułowa
uprawa hydroponiczna

W ramach współpracy firm: Hydropolis
sp. z o.o. i EQ Development Wojciech
Krajewski z Uniwersytetem Rolniczym
w Krakowie został zbudowany pierwszy
w Polsce kontener uprawowy, czyli modułowa uprawa hydroponiczna z systemem kontroli warunków uprawy.
Twórcami urządzenia jest zespół pracowników naukowych trzech wydziałów
w składzie: dr hab. inż. Tomasz Zaleski,
prof. UR (Wydział Rolniczo-Ekonomiczny), dr inż. Anna Kołton, prof. UR
(Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa)
i dr hab. inż. Jarosław Knaga (Wydział
Inżynierii Produkcji i Energetyki).
Mieszcząca się w 12-metrowym kontenerze morskim uprawa niskich warzyw
liściastych i ziół może być prowadzona
w prawie każdym miejscu na Ziemi, przez
cały rok, zużywając przy tym mniej wody
w porównaniu z tradycyjnym szklarniowym lub gruntowym systemem uprawy.
Lampy LED – jedyne źródło światła,
o odpowiednio dobranym promieniowaniu – decydują o wielkości i jakości plonów oraz tempie wzrostu rośliny.
Jak mówi dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR – kierownik Katedry Gleboznawstwa i Agrofizyki oraz prodziekan
Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego UR,
„jest to pierwszy w Polsce kontener uprawowy, a zbudowany został we współpracy Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie
i firmy Hydropolis, wsparty finansowo w
programie „Bon na Innowacje”. To bardzo innowacyjny projekt, który powstał
dzięki połączeniu pasji, wiedzy, kreatyw-

współpraca z gospodarką

Kraków, 16 lutego 2021 r.

Dr hab. inż. Tomasz Zaleski, prof. UR; kadr z filmu zrealizowanego przez Hydropolis sp. z o.o.

ności i doświadczenia naukowców z zakresu rolnictwa, ogrodnictwa i inżynierii
mechanicznej i stanowi spełnienie wizji
i pozytywnej ambicji inwestora”.
Jak stwierdza Anna Węgiel z firmy
Hydropolis, jedna z pomysłodawców,
„poprzez tę uprawę Hydropolis odpowiada na problemy świata, z którymi
będziemy się mierzyć (przeludnienie, susza, zanieczyszczenie środowiska). Przez
swoją mobilność oraz oszczędność wody
innowacja pozwala na lokalną uprawę w
miejscach nieprzystosowanych, np. centrach miast, jednocześnie ograniczając
emisję zanieczyszczeń wywoływaną przez
transport”.
Kontener uprawowy został zbudowany
na bazie morskiego kontenera chłodni-

czego z automatyczną kontrolą temperatury atmosfery, dzięki czemu jest przystosowany do uprawy w niemal każdych
warunkach klimatycznych, a jedynym
ograniczeniem jest dostęp do energii elektrycznej i wody”.
Naukowcy UR razem z firmą Hydropolis nadal będą pracować nad ulepszeniem
kontenera. W tym celu podpisano już list intencyjny o współpracy nad tym projektem.
Więcej informacji na ten temat można
znaleźć na stronie internetowej https://
www.hydro-polis.com/, zachęcamy też
do obejrzenia prezentacji wynalazku na
Youtube’ie (https://www.youtube.com/
watch?v=4JBv2pjwUBU).
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju
obszarów wiejskich wobec wyzwań
demograficznych (GROWID)
Projekt „Gospodarstwa opiekuńcze
w rozwoju obszarów wiejskich wobec
wyzwań demograficznych (GROWID)”
realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Rolniczy oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie. Działania projektowe zostały dofinansowane przez Narodowe Centrum
Badań i Rozwoju w ramach programu
„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach globalizujących się rynków
(GOSPOSTRATEG)”.
Główne cele konsorcjum GROWID to
opracowanie modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz przygotowanie systemu
jego wdrażania. Działania zmierzające do
osiągnięcia tych planów są odpowiedzią
na dwa syndromy zjawisk, które występują obecnie w Polsce. Pierwszym z nich są
przemiany społeczne zachodzące w społecznościach wiejskich. Kiedyś, bardziej
jednorodne ekonomicznie i kulturowo,
funkcjonowały one w stabilniejszym, zintegrowanym systemie społecznym. Dziś
społeczności wiejskie podlegają fragmentaryzacji i poddawane są presji procesów
globalizacji gospodarczej i kulturowej,
czego efektem są takie zjawiska jak: dezagraryzacja, wyludnianie się wsi peryferyjnych, starzenie się mieszkańców wsi,
migracje zarobkowe. Drugą przesłanką
do podjęcia badań nad proponowanym
rozwiązaniem jest proces starzenia się
społeczeństw europejskich, który rozpoczął się w połowie XX w. Proces ten wpisuje się w grupę zjawisk składających się

na tzw. pułapkę demograficzną. O jego
nasileniu w Polsce świadczy systematycznie wzrastający odsetek osób powyżej 60.
roku życia w populacji ogólnej. Pociąga to
za sobą wyzwania dla systemu zabezpieczenia społecznego oraz dla gospodarki.
Konieczne jest zapewnienie przystępnych
cenowo i cechujących się wysoką jakością usług opiekuńczych. Ich dostępność
powinna wpływać nie tylko na polepszenie sytuacji osób w wieku senioralnym,
ale także na poprawę funkcjonowania
rodzin i społeczności lokalnych. Kryzys
związany ze starzeniem się społeczeństwa
kryje w sobie także szanse rozwojowe,
ponieważ pojawia się zapotrzebowanie
na innowacyjne rozwiązania w zakresie
opieki. Taką innowacją są gospodarstwa
opiekuńcze, które oferują wykorzystanie
zasobów wsi i rolnictwa do tworzenia wysokiej jakości usług opiekuńczych.
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Gospodarstwo opiekuńcze to świadczona w gospodarstwie rolnym usługa
w zakresie opieki dziennej i integracji
społecznej na rzecz osób i rodzin w celu
poprawienia ich funkcjonowania (gospodarstwo rolne rozumiane jest tu zgodnie
z definicją zawartą w Kodeksie cywilnym). Uczestnikami gospodarstw opiekuńczych będą mogły być osoby wymagające wsparcia w realizacji podstawowych
czynnościach życiowych, w zakresie opieki higienicznej, zapewnienia kontaktów
z otoczeniem, wsparcia w ramach integracji i aktywizacji społecznej. W gospodarstwie opiekuńczym obligatoryjnie będą
świadczone usługi w zakresie agroterapii, pomocy w załatwianiu codziennych
spraw uczestników itp.
Projekt jest podzielony na dwa etapy.
W trakcie zakończonej w czerwcu 2020
r. części badawczej zrealizowano nastę-

pujące zadania badawcze: 1) wyodrębniono modele starzenia się na obszarach
wiejskich oraz zbadano wpływ innowacji
społecznych na tradycyjne sieci wsparcia
osób starszych, 2) przeprowadzono diagnozę postaw społecznych wobec starości
oraz zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, 3) wykonano analizę kosztów
oraz określono potencjał samorządów
i gospodarstw wiejskich w zakresie usług
opiekuńczych na obszarach wiejskich.
Ponadto zidentyfikowano i przeanalizowano dotychczas podejmowane inicjatywy w zakresie łączenia działalności
rolniczej i opiekuńczej w Polsce. Realizacja powyższych zadań doprowadziła
do przygotowania trzech kluczowych dla
powodzenia projektu GROWID produkProjekt „Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań
demograficznych (GROWiD)”, ID: 381773,
jest współfinansowany przez Narodowe
Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski
w warunkach globalizujących się rynków –
GOSPOSTRATEG”. Umowa Gospostrateg nr
1/381773/17/NCBR/2018.

tów: raportu z badań diagnostycznych,
modelu gospodarstwa opiekuńczego oraz
strategii wdrażania gospodarstwa opiekuńczego.
Wypracowany model gospodarstwa
opiekuńczego to zbiór postulatów sformułowanych na podstawie badań przeprowadzonych przez konsorcjum GROWID,
które dotyczą najbardziej optymalnych
rozwiązań prawnych, instytucjonalnych
i organizacyjnych związanych z funkcjonowaniem gospodarstw opiekuńczych
w Polsce. Wdrożenie proponowanych rozwiązań składających się na model gospodarstwa opiekuńczego powinno przełożyć
się na stworzenie w naszym kraju systemu
gospodarstw opiekuńczych, który przyczyni się do minimalizowania negatywnych następstw niekorzystnych zjawisk
demograficznych w Polsce.
Z kolei strategia wdrażania modelu gospodarstwa opiekuńczego to dokument (plan operacyjny) opracowany
przez konsorcjum GROWID w trakcie
realizacji fazy badawczej projektu. Dokument ten opisuje i porządkuje wszystkie
działania, które powinny być podjęte, by
w pełni wdrożyć wszystkie elementy modelu gospodarstwa opiekuńczego. Strate-

gia grupuje działania, które zarówno wpisują się w zaplanowane wcześniej zadania
związane z przygotowaniem do wdrożenia modelu gospodarstwa opiekuńczego,
jak również działania, które w dłuższej
perspektywie czasu powinny doprowadzić do powstania w Polsce systemu gospodarstw opiekuńczych.
Prace konsorcjum będą kontynuowane
w roku 2021. W tym czasie zrealizowane
zostaną dwa zadania składające się na fazę
przygotowania do zastosowania wypracowanego rozwiązania. Pierwsze z nich to
przygotowanie do wdrożenia w praktyce
usług społeczno-opiekuńczych oraz popularyzacja wyników badań i nowych
rozwiązań. Drugim ważnym zadaniem
jest opracowanie projektu nowych regulacji prawnych oraz budowanie poparcia
społecznego dla proponowanych rozwiązań, a także prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych.
Tekst:
dr Konrad Stępnik
Centrum Doradztwa Rolniczego
w Brwinowie Oddział w Krakowie
mgr Agnieszka Tworzyk
Wydział Rolniczo-Ekonomiczny
Katedra Statystyki i Polityki Społecznej
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Siedziba Rodzinnego Domu Pomocy „Magnolia” (badanie metodą case study); fot. z archiwum pani L. Kukulskiej

„Godziny rektorskie” – comiesięczny cykl
debat na antenie Radia Kraków
Kraków, styczeń – kwiecień 2021 r.

nie tylko nauka

„Godziny rektorskie” 17 lutego 2021 r.; fot. Marek Lasyk

Wieczorem 13 stycznia Radio Kraków
zainaugurowało cykl debat, do których
zapraszani są rektorzy krakowskich uczelni. „Godziny rektorskie” – bo tak zatytułowano spotkania – odbywają się raz
w miesiącu, a ich gospodarzem jest redaktor Jacek Bańka. Jednym ze stałych
gości debat jest JM dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie.
W pierwszym spotkaniu poruszone
zostały takie tematy, jak: „Jakich kompetencji i umiejętności będzie oczekiwał
od absolwentów polskich uczelni rynek
pracy po epidemii COVID-19?”, „Dlaczego w czasie pandemii rośnie nieufność
wobec nauki i skąd biorą się przeciwnicy
szczepień?”.

17 lutego krakowscy rektorzy skupili
się na następujących zagadnieniach: „Jaka
będzie przyszłość szkolnictwa wyższego?”,
„Czy zmieni się oferta kierunków nauczania?”. Dyskutowano też o wpływie zmian
demograficznych na sytuację uczelni.
Podczas spotkania 21 kwietnia w Akademii Sztuk Pięknych rektorzy zastanawiali się, jak sektor kultury decyduje
o rozwoju miasta i regionu oraz jaki jest
jego wpływ na lokalny rynek pracy.
Audycja „Godziny rektorskie” jest
transmitowana na żywo na antenie Radia
Kraków oraz na stronie internetowej rozgłośni. Zachęcamy do obejrzenia zapisu
z dotychczas zorganizowanych debat, które
są dostępne na stronie Radia Kraków.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska
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Głos w debacie 21 kwietnia 2021 r. zabiera
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR – rektor
UR; fot. Marek Lasyk

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska i Geodezji
Kraków, cyberprzestrzeń, 16 lutego 2021 r.

„Wody Polskie” – RZGW w Krakowie):
Wody polskie i ich rola w gospodarowaniu
zasobami wodnymi.
Na zakończenie spotkania dr hab.
inż. Tomasz Bergel, prof. UR – prodziekan WIŚiG przedstawił informacje
na temat rekrutacji kandydatów na studia
(warto dodać, że podczas Wielkiej Lekcji
można było zadawać pytania na czacie),
a dziekan WIŚiG – prof. Leszek Książek podsumował XIV Wielką Lekcję
i podziękował wszystkim uczestnikom,
wykładowcom i organizatorom, w tym
prof. Sławomirowi Klatce, prof. Edy-

cie Kruk i Piotrowi Dulowi, który zadbał o wszystkie szczegóły techniczne
spotkania. Dziekan wyraził też nadzieję,
że zaprezentowane prelekcje pozwoliły
poznać specyfikę prac badawczych prowadzonych na Wydziale, co na pewno
zachęci wielu młodych ludzi do podjęcia
ambitnego wyzwania, jakim są studia na
Uniwersytecie Rolniczym.
Naszym skromnym zdaniem cel ten
został osiągnięty, a organizatorom i wykładowcom serdecznie gratulujemy.
Redakcja

Wykład dr. hab. inż. Karola Plesińskiego, prof. UR, „Budowle hydrotechniczne bliskie naturze
a możliwość migracji ryb”; zrzut ekranu
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nie tylko nauka

Wielka Lekcja Inżynierii Środowiska
i Geodezji to w zamyśle jej organizatorów
spotkanie, w którym co roku uczniowie
krakowskich szkół mają okazję zapoznać
się z ofertą edukacyjną Wydziału. Niestety, w tym roku – z powodu obostrzeń
sanitarnych – spotkanie musiało się przenieść do świata wirtualnego. XIV Wielka
Lekcja Inżynierii Środowiska i Geodezji
przyjęła zatem formę prelekcji, których za
pośrednictwem internetu mogli wysłuchać wszyscy zainteresowani.
Po przywitaniu wszystkich widzów dr
hab. inż. Leszek Książek, prof. UR –
dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska
i Geodezji przedstawił ofertę edukacyjną
swej jednostki, opisując pokrótce specyfikę każdego z kierunków studiów. Później
Jakub Polak opowiedział o działalności
Wydziałowej Rady Samorządu Studenckiego, której przewodniczy. Następnie
widzowie – uczestnicy Wielkiej Lekcji
mogli wysłuchać bogato ilustrowanych
prelekcji. Oto ich tytuły:
• dr hab. inż. Piotr Bugajski, prof. UR:
Oczyszczanie ścieków – historia w pigułce;
• dr hab. inż. Karol Plesiński, prof.
UR: Budowle hydrotechniczne bliskie naturze a możliwość migracji ryb;
• dr hab. inż. Marek Ślusarski: Geomatyka jako narzędzie pozyskiwania informacji o środowisku przyrodniczym;
• dr inż. arch. Michał Uruszczak:
Architektura krajobrazu jako połączenie
przyrody, technologii i sztuki;
• dr inż. Arkadiusz Doroż: Tworzenie warunków do rozwoju obszarów wiejskich poprzez scalenie i wymianę gruntów;
• mgr inż. Katarzyna Wachulec
(Państwowe Godpodarstwo Wodne

Posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni
Rolniczych i Przyrodniczych

nie tylko nauka

Warszawa, 3 marca 2021 r.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: posiedzenie Konferencji Rektorów Uczelni Rolniczych i Przyrodniczych; fot. Małgorzata
Trzak (SGGW)

W trakcie wydarzenia poruszona została m.in. tematyka kształcenia, rozwoju
współpracy w zakresie badań oraz najnowszych zmian legislacyjnych.
W spotkaniu pod przewodnictwem
rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we
Wrocławiu – prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego udział wziął rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr hab.
inż. Sylwester Tabor, prof. UR, a także:
prorektor ds. studiów Uniwersytetu Przy-

rodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
– prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie – prof. dr hab. Krzysztof
Kowalczyk, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – dr
hab. Jerzy Andrzej Przyborowski,
prof. UWM, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – prof. dr hab.
Krzysztof Szoszkiewicz. Gospodarzem
konferencji był rektor Szkoły Głównej

36

Gospodarstwa Wiejskiego – prof. dr
hab. inż. Michał Zasada.
Podczas posiedzenia rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – dr hab.
inż. Sylwester Tabor, prof. UR wygłosił
referaty pt. Kształcenie i kosztochłonność
oraz Badanie i współpraca, z kolei na temat
zmian legislacyjnych mówił rektor SGGW
– prof. dr hab. inż. Michał Zasada.
Opracowanie:
mgr inż. Izabella Majewska

UR w XXXV Międzynarodowym Salonie
Edukacyjnym „Perspektywy 2021”
Warszawa – Kraków, cyberprzestrzeń, 13, 20 marca 2021 r.

Dominik Sempek z Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa opowiada o studiowaniu w czasie
pandemii (zrzut ekranu)

nie tylko nauka

13 i 20 marca Uniwersytet Rolniczy aktywnie uczestniczył w wirtualnym Salonie Edukacyjnym Perspektywy 2021. Salon zorganizowany był w formule on-line
na nowej platformie „Perspektyw”.
Stoisko Uniwersytetu Rolniczego znalazło się w tzw. strefie expo, pośród stoisk
innych szkół wyższych, na których można było na czacie porozmawiać z przedstawicielami poszczególnych uczelni. Na
wirtualnej scenie zaplanowano niezwykle
ciekawy program prezentacji i spotkań z
ekspertami, wykładowcami akademickimi i studentami. Odwiedzający mogli
się dowiedzieć wszystkiego na temat egzaminu maturalnego, budowania ścieżki
swojej kariery itp.
13 marca, w panelu pt. „Kierunkowskaz – studenci kierunków rolniczych, leśnych i weterynaryjnych
o swoich doświadczeniach i planach”,
mogliśmy zobaczyć m.in. naszego studenta kierunku zootechnika – pana Wojciecha Oleksego. Podczas panelu studenci
dyskutowali o swoich motywach podjęcia
nauki na konkretnym kierunku, o tym,
czy studia ich satysfakcjonują oraz jakie
widzą perspektywy zatrudnienia po ich
ukończeniu.
Z kolei 20 marca naszą Uczelnię reprezentowali w felietonach: „Studia w
czasie pandemii” pan Dominik Sempek
„Jak dzięki studiom możemy zmieniać
świat?” pani dr inż. arch. krajobrazu
Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk.
Tekst:
mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

Dr inż. arch. kraj. Magdalena Wilkosz-Mamcarczyk przedstawia felieton „Jak dzięki studiom
możemy zmieniać świat” (zrzut ekranu)
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Red. Joanna Maraszek („Perspektywy”) rozmawia z Wojciechem Oleksym – studentem zootechniki (zrzut ekranu)

Wirtualny Dzień Otwarty UR
nie tylko nauka

Kraków, cyberprzestrzeń, 22 marca 2021 r.
Pragnąc kontynuować tradycję corocznych spotkań z młodzieżą na Uniwerytecie Rolniczym w okolicach pierwszego
dnia wiosny, zorganizowaliśmy Wirtualny Dzień Otwarty w poniedziałek
22 marca 2021 r. Zasady udziału były
proste: dobre chęci i trochę czasu. Wystarczyło wejść na specjalnie utworzone
wydarzenie na Facebooku i to wszystko.
Zdalna forma spotkania wymusiła, że
były to głównie materiały wideo, tak więc
poza platformą Facebook były dostępne
na kanale YouTube Uczelni.
Chcąc zachęcić młodzież do udziału
w Dniu Otwartym oraz do wyboru studiów na naszej Uczelni, postanowiliśmy
wyeksponować hasła przewodnie, które
(przynajmniej w stopniu ogólnym) od-

„Rozmowy w lesie o lesie” (kadr z filmu): dr inż. Magdalena Frączek (Wydział Leśny) i mgr inż.
Kacper Foremnik (absolwent Wydziału Leśnego)
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dałyby zakres tematyczny zarówno tego,
co się na Uczelni „dzieje”. Tym sposobem
powstały następujące bloki tematyczne:
• ROŚLINY – prezentacja Wydziału Rolniczo-Ekonomicznego i Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa;
• ŚRODOWISKO/TECHNOLOGIA
– prezentacja Wydziału Leśnego, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji i Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki;
• ZWIERZĘTA – prezentacja Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt oraz
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny
Weterynaryjnej;
• ŻYWNOŚĆ – prezentacja Wydziału Technologii Żywności;
• WSPARCIE STUDENCKIE – tutaj
prezentowało się Biuro Karier i Kształcenia
Praktycznego, Biuro Wymiany Międzynarodowej, Biblioteka Główna, Uczelniana
Rada Samorządu Studentów, Studium
WF, wspomnieliśmy także o stypendiach
dla studentów i domach studenckich;

• ŁYK KULTURY – zespoły artystyczne, inicjatywy artystyczne, działalność kulturalna.
Na potrzeby organizacji powstało około 20 filmów i 66 wpisów w wydarzeniu
na Facebooku. Serdecznie dziękujemy
za ogromną ilość włożonej pracy i serca

w przygotowanie materiałów filmowych
i graficznych. Było treściwie, czasem
żartobliwie, ale przede wszystkim swojsko, bo o tę właśnie atmosferę dbamy na
wszelkich naszych wydarzeniach, także
tych organizowanych zdalnie!
Tekst: mgr inż. Joanna Roczniewska-Cieślik

Filmy były przygotowane tak, by pokazać także zaplecze do zajęć praktycznych
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nie tylko nauka

Studentki Wydziału Inżynierii Produkcji i Energetyki wykonały specjalną sesję zdjęciową w budynku Wydziału

Sukcesy Skalnych w Czarnym Dunajcu
Czarny Dunajec, 16 – 17 kwietnia 2021 r.

nie tylko nauka

Muzykowanie na Duchową Nutę to
coroczny przegląd i konkurs muzyki
i śpiewu góralskiego, związany ze sławnym muzykantem z Cichego, żyjącym
w 1. połowie XX w. Andrzej Knapczyk-Duch prezentował odrębny styl muzyczny, który na stałe wszedł do tradycji góralskiej. „Czcząc pamięć po nim – czytamy
na stronie www.janosik.info.pl – od 1981
r. w Czarnym Dunajcu spotykają się muzykanci i śpiewacy, aby dać wyraz temu,
że ani śmierć, ani czas nie zniweczy
muzyki i pieśni zrodzonej z wielkiego
szacunku i miłości do Skalnej Ziemi
Podhalańskiej”.
Muzykowanie na Duchową Nutę jest
jedną z ważnych imprez konkursowych
w środowisku góralskim. W ubiegłym
roku konkurs nie odbył się z powodu rządowych obostrzeń. W tegorocznej edycji
muzyka Studenckiego Zespołu Góralskiego „Skalni” zdobyła II miejsce, a grupa śpiewacza dziewczyn – wyróżnienie.

XXXVI Muzykowanie na Duchową Nutę: występ Skalnych; fot. Józef Brzuchacz

Główni organizatorzy wydarzenia
– Centrum Kultury i Promocji Gminy
Czarny Dunajec – nie kryją satysfakcji
z faktu, że liczba uczestników konkursu z roku na rok rośnie. Tym razem na

czarnopotockiej scenie wystąpiło aż 300
artystów!
Redakcja (na podstawie informacji Józefa
Brzuchacza – kierownika „Skalnych”
i doniesień medialnych )

Drużyny AZS UR w Akademickich
Mistrzostwach Małopolski
Małopolska, marzec – kwiecień 2021 r.
II MIEJSCE KOSZYKARZY
W rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski w Koszykówce
Mężczyzn wzięło udział 8 drużyn, które
podzielono na dwie grupy. W grupie A
triumfował zespół AZS AGH, zaś w grupie B drużyna Uniwersytetu Rolniczego
po zwycięstwach nad AZS UJ 66:45,

AZS PK 105:52 i AZS AWF 82:45. W finale AZS UR uległ drużynie AZS AGH
63:95.
IV MIEJSCE SIATKAREK
Akademickie Mistrzostwa Małopolski
w Piłce Siatkowej Kobiet również rozgrywane były w dwu grupach. W pię-
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ciodrużynowej grupie B 2. lokatę zdobył
zespół UR – po zwycięstwach nad CM
UJ 2:0, UP 2:0 i UEK 2:0 oraz po porażce z PWSZ Tarnów 0:2. W półfinale
po zaciętym meczu nasz zespół przegrał
z drużyną AWF 0:2 (17:25, 31:33), a następnie przegrał mecz o 3. miejsce z UJ
0:2 (20:25, 21:25).

W finale drużyna krakowskiej AWF
uległa AZS PWSZ Tarnów 0:2.
IV MIEJSCE SIATKARZY
Akademickie Mistrzostwa Małopolski
w Piłce Siatkowej Mężczyzn zakończyły się triumfem drużyny AGH, która
w finale pokonała UEK 2:1. Drużyna
Uniwersytetu Rolniczego występowała ze
zmiennym szczęściem. W rozgrywkach
grupowych zanotowała wyniki: UR – PK
1:2, UP – UR 0:2, UR – AGH 0:2, CM
UJ – UR 0:2. Rezultaty te dały naszej
drużynie 2. miejsce w grupie. W półfinałach AGH pokonało AWF 2:0, a UEK
wygrał z UR 2:0. W meczu o 3. miejsce:
AWF pokonał UR 2:1.
Redakcja

Drużyna AZS UR – zdobywca IV miejsca w rozgrywkach Akademickich Mistrzostw Małopolski;
zdjęcie ze strony http://www.azs.krakow.pl/aktualnosci/siatkarze-agh-najlepsi-w-malopolsce/

Prof. Kazimierz Wiech Honorowym
Ambasadorem „Głosu Seniora”
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
został Ambasadorem „Głosu Seniora”
i członkiem Rady Ambasadorów „Głosu
Seniora” na lata 2021–2025.
„Głos Seniora” jest ogólnopolskim
magazynem skierowanym do seniorów,
wydawanym przez Stowarzyszenie „Manko”. Celem stowarzyszenia jest aktywizacja seniorów w taki sposób, aby rozwijali swoje pasje, hobby i umiejętności.
Czasopismo ma służyć jako informator
i poradnik, a także platforma do wymiany doświadczeń pomiędzy uniwersytetami trzeciego wieku, klubami seniora oraz
innymi organizacjami zajmującymi się tą
grupą wiekową.
Prof. dr hab. inż. Kazimierz Wiech
od wielu lat działa aktywnie na rzecz promocji Uniwersytetu Rolniczego w kraju
i za granicą poprzez organizację Ogólno-

Prof. Kazimierz Wiech; fot. Jacek Okarmus

polskich Dni Owada oraz Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Obie inicjatywy powstały dzięki jego osobistemu zaangażowaniu.
Jest wybitnym entomologiem, znawcą

ochrony roślin, a jednocześnie wybitnym
animatorem kultury, m.in. założył Chór
Męski AGRICOLA Krakowskiego Środowiska Akademickiego przy Uniwersytecie
Rolniczym. Również z jego inicjatywy
powstał Chór Uniwersyteu Rolniczego,
a także tradycja spotkań przedświątecznych, które z pasją prowadzi.
W maju 2020 r. prof. Kazimierz Wiech
został wyróżniony przez Fundację Polcul
im. Jerzego Bonieckiego. W czerwcu
2020 r. profesor otrzymał od Uniwersytetu Rolniczego Złotą Odznakę za Wybitne Zasługi dla Uczelni. Wcześniej
został uhonorowany medalem Uniwersytetu Jagiellońskiego „Plus ratio quam vis”,
a także Krzyżem Kawalerskim Orderu
Odrodzenia Polski.
Redakcja
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27 kwietnia 2021 r.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do obejrzenia wystawy „130 lat studiów
rolniczych w Krakowie”, do zapoznania się z historią
i dniemdzisiejszym Uniwersytetu Rolniczego imienia
Hugona Kołłątaja. Jest to tylko mały wycinek aktywności jego pracowników i studentów, ale istotny z punktu
widzenia rozwoju nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych w Polsce, dydaktyki w tych obszarach wiedzy,
działań w dziedzinie gospodarki oraz na rzecz społeczności Małopolski. Mamy nadzieję, że nasza wystawa będzie
miała zarówno wymiar informacyjny, jak i promocyjny
pod względem oferty dydaktyczno-badawczej.
Rektor Uniwersytetu Rolniczego
dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR
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•

Otwarcie wystawy „130 lat studiów rolniczych w Krakowie”

https://urk.edu.pl

