
Uchwala Nr 55/pt012013
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego pAN

z dnia 10 maja 2013 roku

w sprawie nadania dr Magdalenie Fr4c stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
rolniczych w dyscyplinie agronomia,

na podstawie art.18a, ust'5 Ustawy z dnia 74 mirca2003 roku o stopniach i tytule naukowym
otaz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (Dz. tJ . z 2003 r ., nr 65 , poz. sSS z poLn. zm)

$1

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN na posiedzeniu dnia 10 maja
2o13 roku po zapoznaniu sig z uchwalqkomisji habiliticyjnej - powol ane>j przez Centraln4
Komisjp do Spraw Stopni i Tytul6w, zawierajqc4 porfy*nq opinig wniosku o nadanie

uzasadnieniem i peln4 dokumentacj4 postEpowania
si4gniqd naukowych podjgla w glosowaniu-tajnym
Fr4c stopnia doktora habilitowan€go w dziedzinie
omia.

$2

W glosowaniu spoSr6d 41 uprawnionych, wziqlo udzial2T osob,oddajqc 27 gLosowwaznych,
w tym: 27 glos6w ,,2a", glos6w,,przeciwnych" i glos6w wstrzymui4cych sip ii. uyto.

$3

Niniejsz4 uchwalp wrY z recenziamr zlo?onymi w postEpowaniu habilitacyjnymdr Magdaleny FrQc Rada Naukowa Instytutu Alrofizyki l-. ^g. 
Dobrzariskiego pAN

przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i iyulow celem ogloszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej a takhe ogLasza na stronie internetowej Instytirtu wraz z wnioskiem
habilitanta i autoreferatem, informacj4 o skladzie komisji traLititacy.ynej i harmonogramem
przebiegu postqpowania habilitacyj ne go.

Prof. dr hab. Wieslaw Ol PAN
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RN - 002-Ul3
Uzasadnienie

pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr Magdalenie Fr4c
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolnicrych w dyscyplinie agronomia

Dr Magdalena Fr4c, urodzona dnia 19.04.1979 r. w Lublinie, ukofczytrtr z wyr6Znieniem

studia wyasze na kierunku Ochrona Srodowiska na Wydziale Biologii i Hodowh Zwierzqt,
Akademii Rolniczej w Lublinie w 2003 roku, otrzymuj4c tytul magistra rn?ymera ochrony
Srodowiska. Pracg magisterskq wykonala w Katedrze Mikrobiologii Rolniczej. Podczas

studi6w byta stypendystk4 programu Unii Europejskiej Sokrates-Erasmus, w ramach kt6rego

odbyla trzytygodniowy staz w ISARA w Lyonie we Francji, uczestniczqc) w intensywnym
pro gramie doty czqcymj akoSci Zywno Sci w Europie.

W latach 2003-2001 Habilitantkabyla uczestnikiem Studiow Doktoranokich w Akademii
Rolniczej w Lublinie na Wydziale Rolniczym w Katedrze Mikrobiologii" Stopieri doktora
nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalnoSd mikrobiologia Srodowiskowa, uzyskaNa

w 2007 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. ,,Wplyr,v osadu Sciekowego z mleczarrri
na liczebnoS6 mikroorganizm6w i ich aktywnoSd biochemiczn4w glebie", k16rej promotorem
byNa dr hab. Stefania Jezierska-Tys prof. nadzw. AR. Rozprawa cloktorska zostala
wyr62niona.

W latach 2006-2007 dr Magdalena Frqc odbyla studia podyplornowe z biologii
molekularnej na Uniwersltecie Jagiellofrskim w Krakowie, a w latach 2009-2010 studia
podyplomowe na Politechnice tr 6dzkiej w zakresie mikrobiologii, higieny i jakoSci

w przemySle. Odbyta r6wnieZ kilka szkolet'r i kurs6w w zakresie wykorzystania metod
mikrobiologicznych i technik biologii molekulamej w badaniach naukowych. W latach 2008-
2011 odbyla studia podyplomowe organizowane przezWylszqSzkolg Ekonomii i Innowacji
w Lublinie oruz WyLszq SzkolE Finans6w i Zarzqdzania w Warszawie, kot'rcz4c kilka
kierunk6w zwiqzanych z zarzqdzaniem projektami i badaniami naukowymr oraz pracami
rozwoj owymi w j ednostkach naukowych.

W 2011 roku dr Magdalena Fr4c zostila laureatkq Programu LIDER Narodowego
Centrum Badari i Rozwoju wspieraj4cego badania naukowe prowadzone przez mtodych
naukowc6w.

Dr Magdalena Fr4c jest zatrudniona w Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie od 2008
roku, pocz4tkowo na stanowisku mikrobiologa, a nastppnie adiunkta w Zaldadzie Badaf
Systemu Gleba-RoSlina. W latach 2009-2010 aktywnie uczestniczyla .w utworzeniu
w Instytucie Agrofizyki PAN Laboratorium Mikrobiologii Molekularnej i Srodowiskowej,
a od sierpnia 2010 roku jest opiekunem tego Laboratorium. Decyzjq Rady Naukowej
Instytutu Agrofizyki PAN z dnia 01 .06.2012 roku zostala powolana na kierownika tematu
badawczego pt. ,,AktywnoS6 mikrobiologiczna gleby i odpad6w organicznych", kt6ry
reahzowany jest w ramach dzialalno6ci statutowej IA PAN.

W 2008 r. podczas staZu naukowego na Uniwersytecie we Florenrji we Wloszech,
uczestniczyla w projekcie badawczym dotyczqcym badania zmiennoSci mikroorganizm6w
glebowych technik4 DGGE. W 2012 roku odbyNa staz naukowy w dw6ch oSrodkach
naukowych we Wloszech, wykonujqc badania aktywnoSci enzyrnatycznej gleby
z zastosowaniem metod fluorymetrycznych (Centro di Ricerca per 1o Studio delle Relazioni
tra Pianta e Suolo w Gorizii) oraz prowadzqc badania zmiennoSci bakterii wystEpuj4cych
w Srodowisku glebowym technik4 elektroforezy w gradiencie Zelu denaturuj4cego
(Dipartamento di Scienze delle Produzioni Vegetali, del Suolo e dell'Ambiente Agroforestale
Uniwersytetu we Florencji).



Najwainiejsze osi4gnigcie naukowe Kandydatki, bgdqce podstaw4 ubiegania sig
o stopieri naukowy doktora habilitowanego, wnosi nowe wartoSci Ao ayscyptiny agronomia,
szczeg6lnie w zakresie mikrobiologii Srodowiskowej, i zostalo zawarte w opubiikowanej
monografii pt': ,,Ocena mikologiczna osadu oczyszczalni Sciek6w mleczarstich oraz jego
wptyw na t6lnotodnodi funkcjonalnq mikroorganizm6w glebowych", Acta Agrophysica,
Monographiae, 2072, I, pp.I42.

Problem badawczy przedstawiony w rozprawie habilitacyjnej dotyczqcy badan
mikrobiologicznych laboratoryjnych i terenowych, wplywu-"wybranych czynnik6w
Srodowiskowych, w tym osad6w Sciekowych z mleczarni, na- aktywntse minouioiogiczn4
gleby, pomimo duZej trudnoSci samego zagadnienia jak i wlaSciwej inte4lretacji wynit<Ow
zostal przedstawiony przejrzyScie, profesjonalnil pod wzglEdem merytory cznym
i metodycznym, przystppnie i ciekawie.

Na podstawie uzyskanych, starannie wykonanych unikalnych wynik6.,w z wieloletnich
badan Autorka wykazaNa, 2e na aktywnoSi mikrobiolo gicznq gteUy ma wplyw wiele
czynnik6w natury ekologicznej, agrotechnicznej i fizykochemicznej, wykazano m.in., Le;
badany osad Sciek6w mleczarski ch zawieru prr"d," wr;zystkim grzybysaprofityczne, zagrolenia dla zdrowia, badany osad aktywizowal populacjl
glebowych mi i w efekcie wzrost r6ZnorodnoSti nrntc;onalnej gleby, 

^anahLa

profilu metabolicznego gleby okazala siQ cnilym wskaZnikiem zmian iachodzqcychw Srodowisku glebowym pod wplywem nawozenia osadem z oczyszczalni Sciek6w
mleczarskich, w6r6d wyizolowanych gatunkow grzybow dominowaNy 

-grzyby 
z rodzaju:

Penicillium, Geotrichum, Hypocrea, Coprinus, Fusarium, Mltcom, Tricioierma, Aspergillus,
Rhizopus, Alternaria, Candida, Acremonium t Beauveria.

Rozprawa habilitacyjna dr Magdaleny Fr4c jest oryginalna i wnosi nowe elementy do
wiedzy o wplywie osad6w Sciekowych na mikrooiganizmy glebowe, ich aktywno66
biologicznq i wiele parametr6w fizykochemicznych gleby. Dobrze udokumentowane wyniki
tzucajqnowe Swiatlo na problemy ekologiczne i mikrobiologiczne zwiqzane ze stosowaniem
o sad6w Sciekowych z przemy slu rolno - spo Zy w cze go .

Badania przedstawione w rozprawie, dobrze udokumentowane wraz zaul,orskqmetodyk4
dyskusjQ wynik6w i wnioskowaniem s4 przedstawione wzorowo, majqznaczenie-poznawcz6i praktyczne, takhe dydaktyczne oraz wnosze istotny wklad do sianu wiedzy z zakresu
mozliwoSci bezpiecznego wykorzystania osad6w z oczyszczalni Sciek6w mleczarskich i ich
wplywie na Srodowisko.

Dorobek publikacyjny dr Magdaleny Frqc jest znaczqcy i obejmuje ponad 100 publikacji
Lych - jest autorem lub wl;p6lautorem 37

h, w tym 15 w czasopismach z IF. Jej
SW, zgodnie z rokiem publikacji wynosi 367
doktoratu. Sumaryczny Impact Factor dla
32 (wszystkie opublikowane po uzyskaniu
b of Science wynosi 25, a indeks Hirscha 2

copus.
po uzyskaniu stopnia doktora brala czynnv

1 projektu infrastrukturalnego. W 5 projektacir
z pracy naukowej, aktywnie uczestniczyla w
wanego z funduszy strukturalnych Unii

Instvtucie Agrorizyki w ramach programu oo$"":ril.:: f"lffitiTr'ji #ffi'"".:il"E1ui-
2013, pelni4c rolp kierownika projektu.



W ramach pracy naukowej wsp6lpracuje z oSrodkami naukolvymi w calym krajt oraz
podmiotami sektora przemyslu rolno-spoZywczego. Wykonywane przez niq badania majq
czEsto charakter aplikacyjny, zwiqzany z zagospodarowaniem odpad6w, ochron4 Srodowiska
i praktyk4 rolniczar. Tematyka pracy naukowej dr Fr4c skupia sip na badaniach w obszarue
mikrobiologii Srodowiskowej, a w szczegolnoSci mikrobiologrcznych i biochemicznych
parametrach gleby i odpad6w organicznych z uwzglgdnieniem metod molekularnych orcz
poszukiwaniu szczep6w mikroorgantzm6w przydatnych w procesach przetwarzania,
detoksykacj i i biologicznej degradacj i odpad6w.

Rozwijaj4c wspolpracq naukow4 uczestniczyla w programach europejskich, takich jak:
Program S4siedztwa Polska-BialoruS-Ukraina INTERREG, Program Operacyjny Wspolpracy
Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska oraz Program LIFE+ Unii
Europejskiej.

Podczas pracy naukowej brala czynny udzial w wielu kongresach, spotkaniach
i konferencjach mipdzynarodowych i krajowych, prezentuj4c wyniki w ,formie ustnej lub
w formie poster6w. SpoSr6d 7 prezentacji ustnych, 3 wyglosila w jpzyku angielskim.
Uczestnrczyla r6wnie2 w pracach komitet6w organizacyjnych konferencji i seminari6w
naukowych oraz braLa czynny udzial w zorganizowaniu i przeprowadzeniu warcztat6w
naukowych z mikrobiologii Srodowiskowej. Pelnila takze funkcjp redaktora material6w
konferencyj nych pt.,,Agrofizyka w badaniach Srodowiska przyrodniczego".

W latach 2008-2012 wykonala 19 recenzji artykutr6w naukowych dla 9 czasopism o
zasiEgu miEdzynarodowym, 6 recenzjr projekt6w badawczych oruz 1 recenzjE raportu
koricowego z projektu rozwoj owego.

DzialalnoS6 dydaktyczna Od pocz4tku swojej pracy naukowej brala czynrty udzial w
prowadzeniu 6wiczeri z mikrobiologii na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych, podczas
studi6w doktoranckich. Byla r6wnie2 opiekunem magistrant6w, kt6rzy wykonywali badania
i przygotowywali prace dyplomowe pod kierunkiem prof. dr hab. Stefanii Jezierskiej-Tys.
Efektem Jej zaangalowania w dzialalnoSi dydaktycznqbylo opracowanie w 2006 i 2009 roku
wsp6lautorskiego przewodnika do lwiczen z mikrobiologii rolniczej. W roku akademickim
20lll20l2 opracowala i prowadzila wyktady dla doktorant6w, obejmrlqce zagadnienia
mikrobiologii Srodowiskowej w ramach przedmiotu Ksztaltowanie Srodowiska Glebowego.
Jest r6wnie2 naukowym opiekunem pomocniczym dw6ch Doktorant6rru, wykonuj4cych
badaniaw obszarze mikrobiologii Srodowiskowej. Podczas pracy naukowej przeszkolila kilku
wolontariuszy, stazyst6w i student6w, odbywaj4cych pod Jej kierunkiem praktyki
w Laboratorium Mikrobiologii Molekulamej i Srodowiskowej.

AktywnoS6 naukowo-spoleczna dr Magdalena Fr4c jest czlonkiem Polskiego
Towarzystwa Mikrobiolog6w, Polskiego Towarzystwa Mykologicznego, Polskiego
Towarzystwa Gleboznawczego orazMigdzvnarodowej Unii Towarzystw Gleboznawczych.

Nagrody i wyr62nienia - w czasie pracy zawodowej dr Magdalena Frac wielokrotnie
otrzymywala Dyplom Uznama JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie za
osi4gnipcia naukowe udokumentowane publikacjami naukowymi. ZostaNa r6wniea
wyr6zniona Dyplomem Uznania JM Rektora Akademii Rolniczej w Lublinie za dziaNalnoSc
dydaktyczn4 a w roku 2012 uzyskala Stypendium Dyrektora IA PAN dla mlodych
naukowc6w.

Reasumuj4c komisja habilitacyjna stwierdza, 2e dr Magdalena Jir4c powiqkszyta
znaozrTre sw6j dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolnic zych w dyscyplinie



agronomia. Jej znaczqcy dorobek naukowy i rozprawa habilitacyjna wnosze nowatorski
wklad w rozw6j dyscypliny agronomia, szczegSlnie w zakresie mikrobiologii Srodowiskowej.
Habilitantka jest dojrzalympracownikiem naukowym, o ukierunkowanych zainteresowaniach
i osiqgniEciach, dobrze przygotowanym do samodzielnej pracy.

Przedstawione osi4gnigcie naukowe, dydaktyczne i organizacyjne stanowi4 pelne
uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr Magdalenie Fr4c stopnia doktora
habilitowanego w dziadzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Jednoczesnie komisja
w pelni popiera wniosek do Rady Naukowej IA PAN zgloszony przez dw6ch Recenzent6w i
zawarty w rccenzjach - prof. Wieslawa Barubaszai prof. Jana Kopera oraz zgloszony podczas
posiedzenia komisji przez prof. Jana Kucharskiego o wyr6Znienie osi4gnip6 naukowych
i rozprav,ry habilitacyjnej dr Magdaleny Fr4c stosown4 nagrod4.

Lublin, 19.04.2013


