
Uchwala Nr 91/P1512014
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

z dnia 15 grudnia 2014 r.

w sprawie nadania dr. Arturowi Wojciechowi Nosalewiczowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalnoS6 agrofrzyka
na podstawie art. 1 8a, ust. 1 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym
otazo stopniach i tytule w zakresie sztuki, (Dz.U. nr 65, poz595,zp62n. zm.)

$1

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzafskiego PAN na posiedzeniu dnia
15 grudnia 2014 roku po zapoznaniu siE z uchwa\qkomisji habilitacyjnej - powolanej przez
Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w, zawierajqcq pozytywn4 opiniq wniosku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz uzasadnieniem i peln4 dokumentacj4
postgpowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osi4gnigi naukowych podjpla
w glosowaniu tajnym uchwalg o nadaniu dr. Arturowi Wojciechowi Nosalewiczowi
stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
s p ecj aln o 5 ( agr <tfwyka,

I

Niniejszq uchwalq wraz z uzasadnieniem, recenzjami zlohonymi w postgpowaniu
habilitacyjnym dr. Artura Wojciecha Nosalewicza i informacjE o skladzie komisji
habilitacyjnej Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego PAN
przekaztje Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytul6w celem ogloszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej a takhe ogNasza na stronie internetowej Instytutu wraz z wnioskiem
habilitanta, autoreferatem, informacjq o skladzie komisji habilitacyjnej i harmonogramem
przebiegu po stqpowania habilitacyj ne go.

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia,

Przewodni czqcy Rady Naukowej
Instytutu Agrofizykr PAN w Lublinie

czl. koresp. PAN



RN - 002-1/14

Uzasadnienie
pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr. Arturowi Nosalewiczowi

stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
specj alno56 agrofizyka

Sylwetka Habilitanta: Artur Nosalewicz urodzlN 24.10.1972 roku. W roku 1997 ukoriczyl
studia magisterskie otrzymuj4c tytut magistra fizyki na podstawie egzaminu i pracy
magisterskiej pt. "Szumy natgienia prqdu w cienkich warstwach" piygotowanej- pod
kierunkiem prof. dr. hab. L. Gladyszewskiego. W tym samym roku 

-rozpo 
cz4l praca w

Instytucie Agrofizyki PAN w Zaldadzie Agrofrzycznych Podstaw Ksztattowania S.oao*irku
Glebowego (obecna nazwa Zal<Nad Badari Sytemu Gleba-RoSlina) kierowanym przezprof. dr.
hab. Jeruego Lipca. Jego badania prowadzone w tym zaldadzie koncentrowaly sie na dw6ch
obiektach: glebie i roSlinie. W badaniach podejmowal sig oceny *piyr* sposobu
uzltkowania gleby na jej wlaSciwoSci, oraz wplywu wlaSciwoSci i stanu gtlby na wzrost i
funkcj onowanie roSlin uprawnych.

W roku 2005 Habilitant otrzymal stopieri doktora nauk rolniczych w zakresie
agronomii, specjalnoSi agrofrzyka na podstawie rozprawy doktorskiej : ,,Wpl1nu warstwowego
zaggszczenia gleby na wzrost i funkcjonowanie korzeni pszenicy" wykonanej w Instytucie
Agrof,rzyki PAN w Zakladzie Badari Sytemu Gleba-RoSlina pod kierunkiem prof. dr. hab.
Jerzego Lipca. Od tego samego roku do chwili obecnej jest zatrudniony na stanowisku
adiunkta. Od roku 2010 jest r6wnie2 opiekunem Laboratorium Systemu Korzeniowego
Roslin, Pracowni Ulepszania Gleb oraz pracowni'wzrostu Roslin.

Najwa2niejsze osi4gnigcie naukowe Kandydata, bgd4ce podstaw4 ubiegania sig o stopieri
naukowy doktora habilitowanego zostalo zawarte w opublikowanej monografii p,t., ,,Wpty*
zlokalizowanego nawo2enia oraz stanu zaggszczenia gleby na pobieranie iody i s&aafiiaw
mineralnych przez kukurydzg", kt6ra ukazala sig w 2013 r w Acta Agrophysica,
Monographiae, 20 13 (3).

Przedstawione osi4gnigcie naukowe obejmuje szeroki zal<res kompleksolvych badaft
dotyczqcych zaleLnolci migdzy warunkami glebowymi, nawoaeniem i zagQszczeniem a
wzrostem korzeni i czgSci nadziemnej roSlin, a takae pobierania wody i skladnik6w
mineralnych' Ze wzglgdu na podjgte w pracy problemy nadmierne go ,igE t"zenia gleb
uznany przez UE jako jeden z czynnik6w powoduj4cych degradacjg Srodowiska
ptzyrodniczego otaz sposobu nawozenia mineralnego, kt6re ioze prowadzi( do
wyplukiwania skladnik6w mineralnych w gl4b profilu do w6d gruntowych lublch splyw, cele
badawcze ptacy nale?y uznat za wysoce trafne oraz wazne poztawczo i praktycznie.

Pod wzglgdem metodycznym, w tym zastosowane eksperymenty, meto dy analizy
chemicznej i statystycznej onz modelowania matematycznego s4 w pelni poprawne, a
wyniki, wnioski i uog6lnienia wysoce miarodajne. Praca wnosi istotne nowatorskie treSci
poznawcze do problematyki zwiqzanej z reakcj4 roSlin uprawnych (szczegolnie kukurydzy)
na zt6Znicowanie oporu mechanicznego gleby oraz zwiqzanq z tym dostgpnoSe wody i
skladnik6w mineralnych. Uzyskane wyniki maj4 r6wniel charakter aplikacyjny: mogg byi
pomocne w ograniczeniu strat w rolnictwie zwi1zanych , wymy*aniem 11oUiinytn
skladnik6w, tym samym mog? przyczyni(, sig do obnizenia koszt6w produkcji roSlinnej i
zmnreiszenia zanieczyszczenia Srodowiska. Najbardziej wartoSciowym elementem b:
rozprawy jest oryginalnoSi zastosowanej techniki badawczej dla uzyskania odpowie dzi ni
postawione cele poznawcze oraz wykorzystanie i modyfikacja matematycznego modelu



wzrostu roSlin do analizy wplywu nawohenianazmiany systemu korzeniowego w warunkach
zr 6 Znrc ow ane go zagQ szczenia gl eby.

Podsumowujqc naIe?y stwierdzi6, i2 monografia dr. Artura Nosalewicza jest pracq
oryginaln4, bgd4ca samodzielnym dorobkiem i stanowi wartoSciowe osi4gnigcie naukowe z
zakresu agronomii oraz jest liczqcym sig wkladem Habilitanta do literatury przedmiotu
dotyczqcego wplywu zaggszczeuia gleby i nawozenia zlokalizowanego na wzrost korzeni i
czgSci nadziemnych roSlin uprawnych oraz pobieranie wody i sktadnik6w mineralnych.

Ocena dorobku naukowego. Dorobek dr. Artura Nosalewicza jest znacz4cy i wskazujqcy na
wysok4 jakoSi. Obejmuje on 85 publikacji naukowych i komunikat6w konferencyjnych (42
po uzyskaniu stopnia doktora). Habilitant jest autorem lub wsp6lautorem 32 oryginalnych
prac tw6rczych i przegl4dowych, w tym 12 w czasopismach z IF, z czego nalely v,ryr6ani6
prace w takich uznanych czasopismach jak Plant and Soil (IF:3.24), International
Agrophysics (IF:1 .I42) Chemosphere (IF:2,74) czy Soil & Tilage Research (IF:1.62). Na
podkreSlenie zasluguje fakt, iz publikacje te maj4 charakter zespolowy, audziaN. Habilitanta w
ich przygotowaniu jest znaczqcy. CaloSciowy dorobek naukowy wg punktacji MNiSW,
zgodnie z rokiem publikacji wynosi 363 pkt., z czego 27 uzyskane przed, obron4 doktoratu.
Sumaryczny Impact Factor dla opublikowanych publikacji po uzyskaniu stopnia doktora
wynosi 18,91 (wszystkie opublikowane po uzyskaniu stopnia doktora), liczba cytowari
wedlug bazy Web of Science wynosi I42 (Il8 bez autocytowafi), a indeks Hirscha 6.
WielkoSci tych wskaZnik6w Swiadcz1o duZej wartoSci naukowej publikowanych badari.

Pod wzglgdem merytorycznym dziaNalnoll Habilitanta ukierunkowana jest na
problematykg zwiqzanq z ocenE wplywu uZltkowania gleby, a w szczeg6lno$ci wplywu
nacisku wywieranego przez maszyny rolnicze, na jej wlaSciwoSci frzyczne i wynikaj4ce st4d
nastgpstwa dla rozwoju systemu korzeniowego roSlin uprawnych i ich reakcji na stresy
zwiqzane z niedoborem wody i zbyt wysok4 temperatur4. Dorobek naukowy pod wzglgdem
iloSciowym i merytoryczrrym nalezy uznad za oryginalny i wlaSciwie ukierunkowany, w
znacznym stopniu nowatorski, a takhe dynamicznie rozwijany. Wnosi on istotne nowe tresci
poznawcze do dzi.edziny nauk rolniczych, a w szczeg6lnoSci do dyscypliny agronomia. Jest
on w pelni wystarczajqcy, zarowno pod wzglgdem iloSciowym jak i prezentowanej mySli
tw6rczei, do ubiegania sig o stopieri doktora habilitowanego nauk rolniczych, specjalnoSd
agroftzyka.

DzialalnoSd dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna. Dr Artur Nosalewicz
ptowadzi znacz4cE dziaLalno!;(, dydaktyczn4 w Instytucie Agrofizykr oruz organizacyjn4 dla
Srodowiska naukowego. Opiekowal sig mrgdzy innymi studentami odbywaj4cymi praktyki
studenckie (7 os6b) oraz wolontariuszami w Instytucie Agrofizyki. Obecnie jest opiekunem
pomocniczym dw6ch doktorant6w, wykonuj4cych badania z zal<resu interakcji gleba -
roSlina.

Habilitant posiada znacz4ce sukcesy w zakresie wsp6lpracy migdzynarodowej i
krajowej. Wsp6lpracowal z oSrodkami naukowymi w kraju i zagranicq, migdzy innymi
Instytutem Rolnictwa i Maszyn Rolniczych (IMAMOTER CNR) w Turynie, Wyaszq Szkola
Nauk Rolniczych i Biologicznych w Nagoi, Laboratorium Modelowania System6w
Rolniczych i Hydrologicznych (UMR EMMAH) w Awinion, Zaktadem System6w i
Ekonomiki Produkcji RoSlinnej IUNG w Pulawach, Katedr4 Agrotechnologii Uniwersytetu
TechnologiczrTo - Przyrodniczego w Bydgoszczy, jak te?jednostkami Instytutu Agrofizyki
PAN w Lublinie. W ramach projektu POLAPGEN BD, jako przedstawiciel IAPAN, pracuje
w konsorcjum 10 oSrodk6w naukowych i 2 przedsigbiorstw.



Podczas pracy naukowej braN czynrry udzial w wielu kongresach, spotkaniach
i konferencjach migdzynarodowych i krajowych, prezentuj4c wyniki w formie ustnej lub w
formie poster6w. W sumie bylo to 47 doniesieh, z czego 21 po doktoracie. Uczestniczyl
r6wniez w pracach komitet6w organizacyjnych 4 konferencji krajowych.

W ciqgu calego okresu pracy zawodowej dr Artur Nosalewicz bril. czynny udzial w
realizacji 5 projekt6w badawczych, w tym kierowal2 projektami.

W latach 2008-2012 wykonal 4 recenzje artykul6w naukowych dla 3 czasopism
o zasiggu migdzynarodowym oraz I recenzjg projektu badawczego.

Od roku 2007 do korica 2014 pelni funkcje przedstawiciela mlodych pracownik6w
naukowych w Radzie Naukowej Instytutu Agrofizyki. Dr Artur Nosalewicz jest czlonkiem
Polskiego Towarzystw a Agrofizycznego.

Powyzsze zestawienie wskazuje, iZ dr Artur Nosalewicz jest pracownikiem naukowym
aktywnie zaangazowanym w dzialalnoSd edukacyjn4, wsp6lprac9 migdzynarodow4 i pracg
or ganizacyjnq na rzecz macierzystego instytutu.

Reasumuj4c komisja habilitacyjna stwierdza,2e dr Artur Nosalewicz powigkszyN znacznie
sw6j dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie
agronomia oraz posiada wartoSciowy dorobek naukowy, spelniaj4cy wymagania dla
uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Jego znaczqcy dorobek naukowy i osi4gnigcie
naukowe wnoszq nowatorski wktad w rozw6j dyscypliny agronomia. Habilitant jest
dojrzalym pracorvnikiem naukowyfl, o ukierunkowanych zainteresowaniach i osi4gnigciach
p opuluy zatorski ch, dyd aktycznych i or g an izacy jny ch.

Przedstawione osi4gnigcia naukowe, dziaNalnoit dydaktyczna i organizacyjna
stanowi4 pelne uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie dr. Arturowi
Nosalewiczowi stopnia doktora habilitowanego w dziadzinie nauk rolniczych w dyscyplinie
agronomia, specj alno Si agr ofrzyka.

Przewodni jnej

Prof. dr

Lublin. 09.12.2014


