
zat^cznik 1 
UZASADNIENIE UCHWALY KOMISJI HABILITACYJNEJ 

powotanej w dniu 6 maja 2019 r. (Nr BCK - III-L-6981 /2019) 
przez Centraln^ Komisj? do Spraw Stopni i Tytutow, na podstawie art. 18 a ust. 5 ustawy 
zdnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule 
w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 
2018 r. Przepisy wprowadzaj^ce ustaw? - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce 
(Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669) 

w sprawie wniosku 
0 nadanie dr inz. Wioletcie Samolinskiej stopnia doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika 
Podstawowe informacje o przebiegu kariery zawodowej 

Dr inz. Wioletta Samolinska ukonczyla studia w Akademii Rolniczej w Lublinie 
(obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) w 1997 r., uzyskuj^c tytul zawodowy 
magistra inzyniera. Prac^ magisterskq pt. „Wystf powanie i pokarm sumika karlowatego na 
Pojezierzu Lfczynsko-Wlodawskim" wykonala pod kierunkiem dra hab. Ryszarda 
Komijowa W 1997 r. rozpocz^la Studia Doktoranckie na Wydziale Zootechnicznym 
(obecnie Wydzial Biologii, Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki) tej samej Uczelni. Stopien 
naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki - zywienie zwierz^t. uzyskala 
w 2001 r. na podstawie rozprawy doktorskiej „Efektywnosc mieszanek z udziatem owsa 
nagiego (Arena nuda L.) i krajowych pasz bialkowych w zywieniu tucznikow", 
zrealizowanej pod kierunkiem prof, dr hab. Eugeniusza R. Greli. W tym samym roku zostata 
zatrudniona na stanowisku adiunkta w Instytucie Zywienia Zwierzqt owczesnego Wydzialu 
Biologii i Hodowli Zwierz^t Akademii Rolniczej w Lublinie. We wrzesniu 2006 r., jako 
adiunkt rozpocz^la prac? naukowy w Pracowni Bromatologii i Fizjologii Zywienia 
w Instytucie Zywienia Zwierz^t na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierz^t, Akademii 
Rolniczej w Lublinie (obecnie Zaklad Bromatologii i Fizjologii Zywienia, Instytut Zywienia 
Zwierz^t i Bromatologii, Wydzial Biologii, Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki, Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie), gdzie pracuje do chwili obecnej. 

Podczas studiow doktoranckich oraz pracy zawodowej dr inz. Wioletta Samolinska 
podnosila swoje kompetencje zawodowe. W 1997 r. ukonczyla Mi^dzywydzialowe Studium 
Pedagogiczne (Akademia Rolnicza w Lublinie), a w 2015 r. uzyskala uprawnienia do 
prowadzenia badah na zwierz^tach laboratoryjnych. W okresie 01.06.-15.09.2017 r. odbyla 
staz naukowy w Ukrainian State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal 
Products and Feed Additives we Lwowie. Ponadto odbyla szkolenia dotycz^ce uwarunkowah 
biomedycznych, technologicznych i ekonomicznych higieny zywnosci i zywienia, 
informatyki w naukach o zywnosci i zywieniu, bezpieczehstwa zywnosci, wykonywania 
i interpretacji analiz statystycznych. 

Ocena formalna ztozonej dokumentacji 
Komisja Habilitacyjna powolana do przeprowadzenia post^powania habilitacyjnego 

dr inz. Wioletty Samolinskiej zapoznala si^ z przedlozonq dokumentacji, tj.: wnioskiem do 
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytulow o przeprowadzenie post^powania habilitacyjnego 
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika; kopi^ dyplomu uzyskania stopnia 

str. 1 / 7 



doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki - zywienie zwierz^t; autoreferatem; wykazem 
publikacji skladaj^cych si? na osiagniecie naukowe, wykazem opublikowanych prac 
naukowych oraz informacje o osi^gni^ciach dydaktycznych i organizacyjnych, wspolpracy 
naukowej i popularyzacji nauki, tabelarycznym zestawieniem i podsumowaniem dorobku 
naukowego, oswiadczeniami wspolautorow prac skladaj^cych si? na osiagniecie naukowe, 
atakze z recenzjami wykonanymi przez: prof, dr hab. Stanislaw^ Raj, prof, dra hab. 
Andrzeja Frankiewicza i prof, dra hab. Marka Babicza. Komisja stwierdzila, ze 
dokumentacja sprawy jest prawidlowa pod wzgl^dem formalnym. 
Ocena osi^gni^cia naukowego 

Przedstawione przez dr inz. Wioletty Samolihsk^ osiagniecie naukowe stanowi 
monotematyczny cykl trzech oryginalnych prac tworczych oraz jednej pracy przegl^dowej 
pod wspolnym tytuiem „Efektywnosc oddziatywania roznych zrodel inuliny na parametry 
produkcyjne i status zdrowotny swih" Prace te zostaly opublikowane w czasopismach 
indeksowanych w bazie Journal Citation Reports (JCR). Sumaryczny Impact Factor (IF) 
publikacji wchodz^cych w sktad osi^gniecia wynosi 5,95 (wg roku opublikowania), a l^czna 
liczba punktow wedlug wykazu czasopism naukowych MNiSW - 80. Recenzenci zgodnie 
podkreslaji wiod^cy udzial Habilitantki w sformulowaniu koncepcji badawczych tych prac 
oraz ich realizacji. Dr inz. Wioletta Samolinska jest pierwszym wspolautorem w trzech 
pracach oryginalnych oraz drugim wspolautorem w publikacji przegl^dowej. Jej wklad 
oszacowano na 45 do 80% w zaleznosci od publikacji. 

Recenzenci oceniaj^ przedstawione do oceny osiagniecie naukowe jako przemyslan^ 
i kompletn^ calosc, a wchodz^ce w jego sklad publikacje jako merytorycznie spojne, 
0 niew^tpliwych walorach poznawczych i aplikacyjnych. Postawiony przez Habilitantke eel -
okreslenie wplywu roznych zrodel pochodzenia oraz form inuliny na efekty produkcyjne 
1 status zdrowotny u tucznikow - zdaniem Recenzentow, zostal osiqgniety. Prof, dr hab. 
Stanislawa Raj stwierdza, ze „wyniki przeprowadzonych badan (...) mogq zostac 
wykorzystane przy opracowaniu receptur mieszanek paszowych, poprawiajqcych wyniki 
produkcyjne i status zdrowotny tucznikow, a tym samym ich dobrostan\ 

Prof, dr hab. Andrzej Frankiewicz podkreslaj^c zasadnosc wyboru tematu zwraca 
uwage, ze „dotychczas badania nad zastosowaniem inuliny w zywieniu swih prowadzone byly 
przede wszystkim na zwierz^tach mlodych (prosiftach) i koncentrowaly si^ glownie na jej 
cechach prebiotycznych, modyfikujqcych mikrobiot^ jelitowq. Niewiele jest natomiast 
doniesieh dotyczqcych mozliwosci zwiqkszenia efektywnosci dzialania inuliny poprzez Iqczne 
zastosowanie z probiotykami . Opinie te potwierdza prof, dr hab. Marek Babicz, 
zaznaczaj^c, ze „badania przedstawione w cyklu publikacji (...) doskonale uzupelniajq luk§ 
informacyjnq dotyczqcq starszych swifi rosnqcych - tucznikow, wpisujqc siq w aktualny nurt 
swiatowych rozwazah naukowych z zakresu zywienia swih". Rowniez zdaniem prof, dr hab. 
Stanislawy Raj przedstawione przez Habilitantke osiagniecie naukowe ,jest waznq pozycjq 
naukowq poszerzajqcq zakres wiedzy o dzialaniu inuliny, jako prebiotyku na wybrane 
parametry produkcyjne i status zdrowotny tucznikow''. Zwraca takze uwage, ze „rozbieznosc 
efektow dzialania Iqcznego podania inuliny i probiotyku w paszy sugeruje potrzeb^ realizacji 
dalszych badah w tym zakresie'". Prof, dr hab. Andrzej Frankiewicz opiniuje ponadto. ze 
„podjfta przez Habilitantke problematyka badawcza podyktowana jest koniecznosciq ciqglej 
intensyfikacji produkcji zwierzqcej poprzez poszukiwanie nowych, bardziej efektywnych, 
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a jednoczesnie naturalnych dodatkow paszowych o korzystnym oddzialywaniu na zdrowie 
i produkcyjnosc zwierzqt gospodarskich . 

W ocenie Komisji do najwazniejszych osi^gniec swiadcz^cych o oryginalnosci prac 
badawczych, stanowi^cych osiagniecie naukowe Habilitantki. nalezy zaliczyc: 
• wykazanie, ze stopien polimeryzacji inuliny istotnie wplywa na wielkosc srednich 

dziennych przyrostow oraz mas? ubojow^ tucznikow przy podobnym spozyciu paszy, co 
moze wskazywac, ze dodatek dlugolahcuchowej inuliny ma korzystny wplyw na procesy 
trawienia i wchlaniania skladnikow pokarmowych w jelitach; 

• wykazanie, ze dodatek inuliny i/lub probiotyku do mieszanek wplywa istotnie na 
poprawe srednich dziennych przyrostow oraz stopien wykorzystania paszy u tucznikow; 

• wykazanie, ze inulina wplywa stymuluj^co na absorpcje Fe. Cu i Zn, a takze na 
zwi^kszenie zawartosci tych pierwiastkow w osoczu krwi tucznikow, przy czym 
w zaleznosci od rodzaju podawanej inuliny (standardowa czy dlugolahcuchowa) 
wystepuje jednak znacz^ce roznice; 

• wykazanie, ze inulina w zaleznosci od stopnia polaryzacji wykazuje korzystny wplyw na 
procesy zachodz^ce w w^trobie oraz na poziom immunoglobulin (IgA, IgG) we krwi 
u tucznikow; 

• wykazanie, ze inulina o wi^kszym stopniu polimeryzacji cechuje si? korzystniejszym 
oddzialywaniem na badane parametry statusu zdrowotnego tucznikow; 

• wykazanie, ze inulina, niezaleznie od zrodla pochodzenia, dodawana do mieszanek nie 
wplywa na parametry rzezne tusz. 

Recenzenci i pozostali czlonkowie Komisji okreslili przedstawione osiagniecie 
badawcze Habilitantki jako wazn^ pozycje naukowy oraz zgodnie uznali. ze zaprezentowany 
cykl spojnych tematycznie publikacji spelnia okreslone wymogi i kryteria oraz stanowi 
wymiemy wklad w rozwoj zarowno nauki jak i praktyki hodowlanej. Zwracaj^c uwage na 
aplikacyjny charakter badan, czlonkowie Komisji zaznaczyli takze istotny wklad Habilitantki 
w rozwoj dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo oraz Jej dojrzalosc do pracy 
naukowej. 

Po zapoznaniu si? z calosci^ dokumentacji i przygotowanymi recenzjami, 
Komisja stwierdza, ze przedstawiony do oceny cykl publikacji powi^zanych tematycznie 
stanowi istotny wktad w rozwoj dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo i moze bye 
uznany za osiagniecie naukowe HabiUtantki w rozumieniu Ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule zakresie sztuki z dnia 14 marca 
2003 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789). 
Ocena dziatalnosci naukowej 

Dorobek naukowy dr inz. Wioletty Samolinskiej obejmuje l^cznie 152 pozycje 
bibliograficzne w tym: 65 publikacji naukowj'ch, 9 rozdzialow w monografiach naukowych, 
66 doniesieh i komunikatow prezentowanych na konferencjach krajowych 
i miedzynarodowych. Wsrod publikacji naukowych 27 prac opublikowano w czasopismach 
z listy JCR (w tym 4 stanowi^ce szczegolne osiagniecie) oraz 38 w recenzowanych 
czasopismach z czesci B wykazu czasopism MNiSW. Wartosc punktowa wszystkich prac 
znajduj^cych sie w dorobku Habilitantki wyliczona na podstawie aktualnej listy MNiSW 
wynosi 871 pkt, a po wyl^czeniu 80 pkt za monotematyczny cykl publikacji - wartosc ta 
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wynosi 791 pkt. Sumaryczny Impact Factor (IF) wedlug bazy Journal Citation Reports (JCR) 
zgodnie z rokiem ukazania si? prac i zamieszczonym wykazem przez Habilitantk? ksztaltuje 
si? na poziomie 35,224, w tym 5,95 za osiagniecie naukowe. Liczba cytowari wedlug bazy 
Web of Science na dzien 21. 02. 2019 r. wynosi 145 (bez autocytowan 109), natomiast indeks 
Hirscha - 7. 

Prof, dr hab. Andrzej Frankiewicz oraz prof, dr hab. Marek Babicz podkreslaj^, ze 
okres po uzyskaniu stopnia doktora to etap dynamicznego rozwoju naukowego 
i publikacyjnego Habilitantki, bowiem w tym okresie opublikowala Ona prace o l^cznej 
liczbie 766 punktow (z wyl^czeniem dorobku stanowi^cego osiagniecie), a sumaryczny IF 
wyniosl 28,609. Pozytywn^ ocen? o dorobku publikacyjnym wyraza rowniez prof, dr hab. 
Stanislawa Raj, zaznaczaj^c przy tym jednak, ze po wyl^czeniu prac stanowi^cych 
osiagniecie, Habilitantka ma w swoim dorobku „ jedynie 1 oryginalnq pracq opublikowanq 
w czasopismie znajdujqcym si§ w bazie JCR, w ktdrej jest pierwszym wspolautorem''. 
Wskazuje takze na fakt, ze ,Jej udzial w tworzeniu prac znajdujqcych siq w bazie JCR wynosi 
tylko okolo 22%", co mozna w pewnym stopniu tlumaczyc „dosc duzym zaangazowaniem 
w dzialalnosc dydaktycznq, ktora jest bardzo wysoko oceniana w studenckich ankietach 
semestralnych". Na wynosz^cy ok. 20% sredni wklad Habilitantki w powstanie prac 
naukowych opublikowanych w czasopismach z listy JCR zwraca takze uwage prof, dr hab. 
Marek Babicz, podkreslaj^c przy tym Jej „aktywnosc w zakresie wspoluczestnictwa 
w opracowaniu koncepcji, a przede wszystkim w realizacji czesci badah zwiqzanej 
z analizami laboratoryjnymi, opracowaniu statystycznym wynikow, ich interpretacji 
i napisaniu manuskryptu". 

W opinii Recenzentow dzialalnosc naukowy dr inz. Wioletty Samolinskiej mozna 
zamkn^c w pieciu nurtach badawczych: 
• efektywnosc stosowania roznorodnych dodatkow paszowych, komponentow paszowych 

w zywieniu zwierzqt w poprawie ich produkcyjnosci, zdrowotnosci oraz pozyskaniu 
produktow pochodzenia zwierzecego o wysokiej wartosci odzywczej i dietetycznej; 

• zywieniowe metody ograniczania wydalania pierwiastkow biogennych do srodowiska; 
• ekologiczna produkcja trzody chlewnej; 
• wartosc odzywcza, dietetyczna i prozdrowotna produktow pochodzenia zwierzecego 

i roslinnego poddanych przetworzeniu lub nie; 
• bromatologiczna ocena spozycia zywnosci, sposobu zywienia i stanu odzywienia roznych 

grup ludnosci oraz wplywu postepowah zywieniowych na stan zdrowia ludnosci. 
Recenzenci wyrazili pozytywne opinie dorobku naukowego Habilitantki. zwracaj^c 

uwage ri^ dose szerokie spektrum zagadnieh bed^cych w kregu Jej zainteresowan 
badawczych. Wszyscy zgodnie podkreslili, ze dorobek Habilitantki prezentuje wysoki poziom 
naukowy. W opinii prof, dra hab. Andrzeja Frankiewicza „oryginalne prace tworcze 
autorstwa i wspolautorstwa Kandydatki prezentujq wysoki poziom naukowy dzi^ki trafnie 
stawianym hipotezom badawczym, doborowi wlasciwej metodyki, stosowaniu nowoczesnych 
metod analitycznych i statystycznych oraz cytowaniu aktualnego pismiennictwa". Zdaniem 
prof, dr hab. Stanislawy Raj „analiza dorobku naukowego Kandydatki wskazuje, ze wnosi 
ona do aktualnego stanu wiedzy wiele waznych poznawczo i aplikacyjnie informacji". Opinie 
te potwierdza prof, dr hab. Marek Babicz zaznaczaj^c, ze prace badawcze Habilitantki 
„przyniosly szereg wnioskow o charakterze naukowym, ale rowniez aplikacyjnym, co jest 
szczegolnie wazne dla srodowisk branzowych o specyfice hodowlano-produkcyjnej zwierzqt 
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sospodankich'\c ocen? dorobku dr inz. Wioletty Samolinskiej prof, dr hab. 
Andrzej Frankiewicz podkresia Jej „duie doswiadcscmc w prow(f4s^mu i of^mh^c/t hadm 
naukowych, nowocziimy wuraslul budawcsy, pfojosjonalism zawodowy oraz zaclgcle naukowe 
i komekwencj^ w podejmowamj problematyce hadawczuf. 

Nalezy rowniez zaznaczyc. ze dr inz. Wioletta Samolinska publikowala wyniki swoich 

I 

V 7a III 
swiatowym. Prof, dr hab. Andrzej Frankiewicz podkresia ponadto znaczn^ aktywnosc 
Habilitantki w zyciu naukowym, mierzon^ liczb^ doniesieh oraz komunikatow 
opublikowanych w materialach z miedzynarodowych i krajowych konferencji naukowych 
(66 pozycji, w tym 62 po doktoracie). 

Wysoka ocena dzialalnosci naukowej Habilitantki znajduje takze uzasadnienie w Jej 
aktywnosci w zdobywaniu srodkow na fmansowanie badah naukowych. Kandydatka 
uczestniczyla jako glowny wykonawca (2 razy) lub wykonawca (8 razy) w realizacji 
10 zakohczonych projektow badawczych fmansowanych przez KBN. MNiSzW, NCN. 
NCBiR i MRiRW. Brala takze udzial w opracowaniu i przygotowaniu 8 innych projektow 
badawczych, z ktorych jeden zostal pozytywnie rozpatrzony i oczekuje na realizacje-
Za dzialalnosc naukowy Habilitantka zostala dwukrotnie (w 2011 i 2018 r.) nagrodzona przez 
JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. 

Recenzenci i pozostali czlonkowie Komisji pozytywnie ocenili badania 
realizowane przez dr inz. Wiolettf Samolinska w ramach wspomnianych wyzej 
zainteresowan badawczych, podkreslaj^c szeroki zakres tematyczny prowadzonych 
badan, ich kompleksowosc i roznorodnosc zastosowanych technik badawczych, a takze 
umiejftnosc pracy w zespole badawczym. Wszyscy czlonkowie Komisji stwierdzili, ze 
dorobek naukowy Habilitantki jest wartosciowy i znacz^cy pod wzgl^dem ilosciowym 
i jakosciowym oraz stanowi istotny wklad w rozwoj dyscypliny zootechnika i rybactwo. 
Tym samym dr inz. Wioletta Samolinska spelnia wymagania Ustawy o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule zakresie sztuki z dnia 14 marca 
2003 roku (Dz, U. z 2017 r. poz. 1789) stawiane kandydatom do stopnia doktora 
habilitowanego. 
Ocena osi^gni^c dydaktycznych, popularyzatorskich, organizacyjnych oraz wspolpracy 
z instytucjami i organizacjami naukowymi 

Recenzenci wysoko oceniaj^ osi^gniecia dr inz. Wioletty Samolinskiej w zakresie 
dzialalnosci dydaktycznej oraz ksztalcenia kadr. Podkreslajq, ze Habilitantka aktywnie 
uczestniczyla w przygotowaniu i prowadzeniu wykladow oraz cwiczeh audytoryjnych, 
laboratoryjnych i terenowych az z 19 przedmiotow na kierunkach: zootechnika, biologia, 
dietetyka, bezpieczehstwo zywnosci. bezpieczehstwo i certyfikacja zywnosci, ochrona 
srodowiska, technologia zywosci i zywienie czlowieka oraz agroturystyka. O tym. ze jest 
cenionym dydaktykiem swiadczy wysoka (powyzej 4,40) srednia ocen z poszczegolnych 
ankiet semestralnych. 

Przejawem aktywnego udzialu Habilitantki w ksztalceniu kadr jest takze pelnienie 
obowi^zkow promotora pomocniczego w dwoch przewodach doktorskich (jednym 
zakohczonym z wyroznieniem i jednym otwartym). Byla rowniez opiekunem naukowym 



61 prac magisterskich oraz 50 inzynierskich lub licencjackich. W 2016 r. przygotowala dla 
szkol ofert? warsztatow z wykorzystaniem specjalistycznego oprogramowania zywieniowego 
pt.: „Produkty zywnosciowe w racjonalnej diecie". W latach 2010-2012 r. jako wykonawca 
uczestniczyla w projekcie „Program unowoczesniania ksztalcenia na SGGW dla 
konkurencyjnosci oraz wysokiej kompetencji absolwentow", w ramach ktorego opracowala 
skrypt oraz prezentacje multimedialne czesci wykladow z przedmiotu .,Fizjologia i zywienie 
zwierzqt" dla potrzeb nauczania na odleglosc na kierunku rolnictwo z wykorzystaniem 
platformy intemetowej. 

W opinii prof, dra hab. Marka Babicza ,jako nauczyciel akademicki Habilitantka 
bardzo dobrze realizuje swoje zadania, a jako pracownik Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Lublinie aktywnie angazuje si§ w jego funkcjonowanie". Dr inz. Wioletta Samolinska brala 
aktywny udzial w organizacji dwoch konferencji naukowych (2003 oraz 2017 r.) oraz 
w pracach 6 konsorcjow i sieci badawczych. Jest rowniez czlonkiem Komitetow 
Redakcyjnych i Rad Naukowych uznanych czasopism naukowych, takich jak: American 
Journal of Agriculture and Forestry, International Journal of Agriculture and Environmental 
Research, Journal of Veterinary Science and Research, International Journal of Clinical 
Nutrition & Dietetics oraz Journal of Drug Safety and Toxicology. Uczestniczyla w tworzeniu 
i organizacji pracowni komputerowej przeznaczonej do realizacji zaj^c dydaktycznych oraz 
w organizacji i wyposazeniu zaplecza hematologiczno-biochemicznego w laboratorium 
Instytutu Zywienia Zwierzqt i Bromatologii UP w Lublinie. Habilitantka brala takze udzial 
w pracach Komisji Przetargowej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Przygotowywala 
specyfikacje i oceniala oferty dotycz^ce zakupu odczynnikow specjalistycznych, sprz^tu 
laboratoryjnego i komputerowego oraz oprogramowania specjalistycznego przeznaczonego 
do wyposazenia laboratoriow oraz sal dydaktycznych. Opracowywala dokumentacji 
obejmuj^c^ opis struktury i elementow procesu dydaktycznego na kierunku ochrona 
srodowiska. zwiqzanej z akredytacj^ tego kierunku na Wydziale Biologii i Hodowli Zwierzqt 
Akademii Rolniczej w Lublinie w roku 2001. 

Na pozytywn^ opini? zasluguje takze zaangazowanie Habilitantki w dzialalnosc 
popularyzatorsk^. Prof, dr hab. Stanislawa Raj podkresia, ze ^Habilitantka obok wielu 
podstawowych zadah naukowo-badawczych zajmowala si^ popularyzacjq nauki. W jej 
dorobku znajduje si§ az 12 prac, ktdre dotyczq zywienia trzody chlewnej oraz aspektow 
ekologicznej produkcji zwierzqcef. Opini? t? podziela prof, dr hab. Marek Babicz, ktory 
wskazuje, ze dr inz. Wioletta Samolinska „wykazuje duty wklad w popularyzacjq nauki 
poprzez prezentacje wynikow swoich prac badawczych na konferencjach naukowych, oraz 
w formie artykulow popularno-naukowych". Rowniez prof, dr hab. Andrzej Frankiewicz 
zwraca uwag? na pokazn^ liczb? doniesieh i komunikatow opublikowanych w materialach 
konferencyjnych i prac populamo-naukowych zamieszczonych w czasopismach branzowych. 

Ocena koricowa 
Bior^c pod uwag? ocen? osi^gnif cia naukowego, przedstawionego w postaci cyklu 

4 tematycznie powi^zanych publikacji, pozostalych osi^gni^c naukowych oraz 
dzialalnosci dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej Komisja stwierdza, ze 
dr inz. Wioletta Samolinska jest w pelni przygotowanym dojrzalym pracownikiem 
naukowym zdolnym do samodzielnej pracy, a ponadto jest dobrym i aktywnym 
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nauczycielem akademickim. Jej dorobek naukowy wnosi znacz^cy wklad w rozwoj 
zootechniki. 

Komisja stwierdza, ze osi^gnifcie i dorobek naukowy oraz pozostata dziatainosc 
Habititantld w pelni odpowiadaj^ wymaganiom Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. 
o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1789) w zw. z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. przepisy wprowadzajqce 
ustaw? - Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. poz. 1669), 
Komisja pozytywnie opiniuje i jednomyslnie popiera wniosek kierowany do Rady 
Wydzialu Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki (dawniej Wydzialu Biologii, Nauk 
0 Zwierz^tach i Biogospodarki) Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie o nadanie 
dr inz. Wioletcie Samolinskiej stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo. 
Wyniki glosowania: 
Uprawnionych do glosowania: 7 
Obecnych: 6 
Za: 6 
Przeciw:0 
Wstrzymalo si?: 0 

Sekretarz Komisji 

Lublin, 3.09.2019 r. 
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