
Uchwala Nr 33/P3/2015
Rady Naukowej Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego PAN

z dnia 26 czerwca20l1 r.

w sprawie nadania dr. tnL. Robertowi Rusinkowi stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie
nauk ro lni c zy ch w dyscyp linie agronomi a, sp e cj alno 5c agr ofrzyka,
na podstawie art. 1 8a, ust. 1 1 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym
orz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, (Dz. U. nr 65, poz 595, zp62n. zm)

s1

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im, Bohdana Dobrzafskiego PAN na posiedzeniu dnia
26 czerwca 2015 roku po zapoznaniu sig zuchwal4 komisji habilitacyjnej - powolanej przez
Centraln4 Komisjg do Spraw Stopni i Tytul6w, zawierajqc4 pozl.tywn4 opinig wniosku
o nadanie stopnia doktora habilitowanego oraz uzasadnieniem i petrn4 dokumentacj4
postqpowania habilitacyjnego, w tym recenzjami osi4gnigi naukowych podjgla
w glosowaniu tajnym uchwalg o nadaniu dr. inZ. Robertowi Rusinkowi stopnia doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalnoSd
agrofizyka.

s2

Rada Naukowa Instytutu Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego PAN przekazuje niniejsz4
uchwalg wtM z uzasadnieniem, recenzjami zlozonymi w postgpowaniu habilitacyjnym dr.
in2. Roberta Rusinka oraz informacjg o skladzie komisji habilitacyjnej do Centralnej Komisji
do Spraw Stopni i Ty'tu16w celem ogloszenia w Biuletynie Informacji Publicznej, atakae
oglasza na stronie internetowej Instytutu wraz z wnioskiem habilitanta, autoreferatem,
informacj4 o skladzie komisji habilitacyjnej i harmonogramem przebiegu postgpowania
habilitacyjnego,

$3

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjgcia.

Przewodni czqcy Rady Naukowej
Instytutu Agrofizyki PAN w Lublinie

Prof.



RN -002 - LOlIs

Talqcznik nr l stanowiqcy uzasadnienie pozytywnej opiniiwniosku o nadanie
dr. ini. Robertowi Rusinkowi stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia,
specja I no56 agrofizyka

Sylwetka Habilitanta: Robert Rusinek urodzil siq 4 lutego 1973 roku. W roku 1999 uko6czyl
studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Politechniki Lubelskiej uzyskujqc tytul magistra
in2yniera na podstawie egzaminu i pracy magisterskiej pt. "Analiza stanu naprqze6 w glebie pod
kofami pojazdu" przygotowanej pod kierunkiem dr hab. in2. Jarosfawa pytki. W tym samym roku
rozpoczql prace w Instytucie Agrofizyki PAN na stanowisku mlodszego mechanika. Od pa2dziernika
1999 do grudnia 2005 zatrudniony byt w tym samym Instytucie na etacie asystenta. JednoczeSnie,
pod opiekq prof. dr. hab. J6zefa Horabika, przygotowywal pracq doktorskq na temat ,,lloraz
naporu ro(linnych material6w sypkich". W roku 2005 Habilitant otrzymal stopied doktora nauk
rolniczych w zakresie agronomii, specjalnoS6 agrofizyka. W styczniu 200G roku Kandydat podjql
pracQ na etacie adiunkta w Zakladzie Fizycznych Wlaiciwoici Material6w Ro6linnych Instytutu
Agrofizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, gdzie jest zatrudniony
do chwiliobecnej.

Najwa2nieisze osiqgniecie naukowe Kandydata pt. ,,Wla5ciwosci fizyczne nasion rzepaku
istotne w procesach technologicznych", bqdqce podstawq ubiegania siq o stopiefi naukowy
doktora habilitowanego, zawarte jest w cyklu publikacji powiqzanych tematycznie, sktadajqcym siq
z siedmiu publikacji naukowych, kt6re ukazaly siq drukiem w latach 2}O8-2}I4,jednego patentu i

jednego wzoru u2ytkowego . Irzy z ocenianych prac zostaly opublikowane w czasopismach
naukowych z Listy Filadelfijskiei.Lqczna wartoii publikacji, kt6re sq ujqte w monotematyczny cykl
prac ficzona wedlug punktacji z roku opublikowania wynosi odpowiednio 92 i 3,92L. Wartosi
punktowa patentu i wzoru u2ytkowego wynosi 25.

Celem ocenianego osiqgniqcia byla analiza wtaiciwoSci fizycznych nasion wykorzystywanych w
procesach technologicznych w aspekcie ich przechowywania i produkcji oleju tloczonego.
Motywacjq do przeprowadzonych prac byla wa2noii upraw i produkcji rzepaku w grupie roSlin
oleistych ze wzglqdu na duzq jego wartoSi u2ytkowq w spo2ywczym przemySle tluszczowym i

produkcji biopaliw.

Zasadnicza czqSi osiqgniqcia naukowego podzielona zostafa na dwa podrozdzialy opisujqce
przechowywanie nasion oraz wplyw wybranych parametr6w fizycznych nasion rzepaku na punkt
olejowy. Pierwszy z tych rozdzialow wzbogaca agronomiq o opis wplywu geometrii aparatu
jednoosiowego Sciskania i wymiaru czqstek oirodka na wynik pomiaru naporu oraz wplyw
samonagrzewania rzepaku na jego jakoSi technologicznq. Badania dotyczqce punktu olejowego
nasion rzepaku polegaly na poszukiwaniach optymalnych parametr6w dotyczqcych zar6wno
suszenia, przechowywania jak i tloczenia oleju rzepakowego. W wyniku przeprowadzonych prac
uzyskano nowe informacje poznawcze oraz praktycznq wiedzq na temat konieczno(ci modyfikacji
technologii pozyskiwania oleju metodq,,na zimno". Zaowocowalo to opracowaniem projektu linii



technologicznei (zgloszenie patentowe P.401881/2012-12-04) do ekologicznego pozyskiwania
oleju z nasion rzepaku.

Przedstawiony sp6jny tematycznie zestaw prac stanowi wa2ny i istotny wklad poznawczy i

aplikacyjny w zakresie badanych zagadnieri w ramach dyscypliny naukowej agronomia. Warte
podkreSlenia sq rezultaty dajqce mozliwoSci praktycznego ich wykorzystania, co zresztq ju2
czq5ciowo stalo siq przez uzyskanie patentu i wzoru przemyslowego. prace dr. ini. Roberta
Rusinka stanowiqce podstawq Jego rozprawy habilitacyjnej sq oryginalnym i warto3ciowym
osiqgniqciem naukowym, a przedstawione wyniki zostaty uzyskane w oparciu o prawidfowy
warsztat metodyczny.

Pozostaty dorobek naukowy dr. in2. Roberta Rusinka jest znaczqcy o wysokiej jakoSci. obejmuje
on 99 prac og6fem, z czego 40 to oryginalne prace tw6rcze, w tym L0 w czasopismach z lF, z czego
nale2y wyr62nii prace w takich uznanych czasopismach jak powder Technology (lF=L7451,
International Agrophysics (lF=1.574), Journal of Stored Product Research (lF=1,491) czy journal of
Food Engineering (lF=2.4L4). Pozostale 59 stanowiE prace opublikowane w r62nej formie w
czasopismach naukowych spoza listy, materiafach konferencyjnych oraz 9 ekspertyz i recenzji. Na
podkreSlenie zasluguje fakt, i2 publikacje te majq charakter zespolowy, a udzial Habilitanta w ich
przygotowaniu jest znaczqcY. Calo6ciowy dorobek naukowy wg punktacji MNiSW, zgodnie z
rokiem publikacji wynosi 41.4 pkt., z cze}o 1_03 uzyskane przed obronq doktoratu.
Sumaryczny lmpact Factor dla opublikowanych publikacji po uzyskaniu stopnia doktora wynosi
14,302. Nale2y zaznaczy{ ze wartoSci punktowe poszczeg6lnych publikacji nie zawsze podawane
sq z roku opublikowania, jednak2e ma to nieznaczny wplyw na calkowity dorobek punktowy.
Liczba cytowari wedlug bazy web of Science wynosi24, a indeks Hirscha 3.
Na szczeg6lnQ uwagq zasluguje dziafalnoS6 Kandydata w dziedzinie opracowywania materiat6w
przeznaczonych do ochrony patentowej. W latach 2008-2013 bral udzial w pracach nad
przygotowaniem 4 patent6w, 5 wzor6w przemyslowych,2 zglosze6 patentowych ijednej umowy
Iicencyjnej.

Znaczqcq aktywno5i wykazat Habilitant w pozyskiwaniu i realizowaniu zewnetrznych grant6w
badawczych finansowanych przez KBN, MNiSzW i NCBR, tak2e w ramach konsorcj6w naukowych z
innymi jednostkami' Habilitant 3-krotnie pefnil funkcjq kierownika projektu, jeden raz - gl6wnego
wykonawcy i 4 razY - wykonawcy projekt6w badawczych. Ostatnio w ramach projektu
finansowanego przez NcBiR, dr in2. Robert Rusinek zajmuje siq zastosowaniem analizy substancji
lotnych do okreSlenia stanu mikrobiologicznego nasion w trakcie przechowywania. Jest to pr6ba
adaptacji technik rozpoznawania zapach6w za pomocq elektronicznego nosa w celu okre6lenia
jakoSci nasion.

osiqgniqcia naukowe dr. in2. Roberta Rusinka wnoszq istotne nowe tre6ci poznawcze do dziedziny
nauk rolniczych, a w szczeg6lno5ci do dyscypliny agronomia. Przedstawiony dorobek naukowy jest
w pelni wystarczajqcy, zar6wno pod wzglqdem iloSciowym jak i prezentowanej my5li tw6rczej, do
ubiegania siq o stopieri doktora habilitowanego nauk rolniczych, specjalno6i agrofizyka.

Dziatalno6d dydaktyczna, popularyzatorska i organizacyjna dr. in2. Roberta Rusinka w
Instytucie Agrofizyki im. Bohdana Dobrzadskiego PAN w Lublinie jest znaczqca. opiekowaf siq
miqdzy innymi studentami odbywajqcymi praktyki studenckie, byl wsp6lautorem i

wsp6twykonawcq urzqdzed do wizualizacji zjawiska wyplywu lejowego itarcia material6w sypkich,



uczestniczyl w prezentacjach siedmiu Piknik6w Naukowych w Warszawie, trzech Festiwalach
Nauki w Lublinie, bral czynny udzial w pracach komitet6w organizacyjnych 4 konferencji
naukowych i 3 miqdzynarodowych warsztat6w naukowych, jest wspdlautorem rozdzial6w w
popularno-naukowej monografii ,,Teraz rzepak. Teraz olej". Habilitant jest czynnym czlonkiem
Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Stowarzyszenia Top 500 Innovators.
Dr Robert Rusinek posiada znaczace sukcesy w zakresie wsp6tpracy miqdzynarodowej i krajowej.
w roku 2013 przebywal na 2-miesiqcznym sta2u naukowo-szkoleniowym na Uniwersytecie
Kalifornijskim w Berkeley. Dotyczyl on komercjalizacji badaf naukowych, wsp6lpracy nauki z
gospodarkq i biznesem oraz transferem technologii. W ramach pobytu Habilitant mial mo2liwo$i
wizytacji firm amerykariskich 5ci5le wdra2ajqcych osiqgniqcia naukowe do zastosowa6
przemyslowych' wsp6tpracowal tak2e z Instytutem Genetyki Roflin pAN w poznaniu, zajmujqc siq
wyznaczaniem indywidualnych wfa5ciwoici fizycznych opisujqcych ro2nice miqdzygatunkowe i

genetyczne ro6lin strqczkowych. Razem z naukowcami z Politechniki Lubelskiej pracowal przy
doskonaleniu pomiar6w parcia od material6w sypkich, a w szczeg6lnoici w zakresie teoretycznego
i empirycznego opisu oddzialywania czqstek oirodka sypkiego na elementy czynne czujnik6w.

Reasumujqc Komisja habilitacyjna stwierdza, ze drin2. Robert Rusinek powiqkszyl znacznie sw6j
dorobek naukowy po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia oraz
posiada wartoiciowy dorobek naukowy, spefniajqcy wymagania do uzyskania stopnia doktora
habilitowanego. Jego znaczEcy dorobek naukowy i osiqgniqcie naukowe wnoszE nowatorskiwklad
w rozwoi dyscypliny agronomia. Habilitant jest dojrzalym pracownikiem naukowym,
o ukierunkowanych zainteresowaniach i osiqgniqciach popularyzatorskich, dydaktycznych
i organizacyjnych.

Przedstawione habilitacyjne osiqgniqcie naukowe, tak2e pozostaly tw6rczy dorobek naukowy
i wdrozeniowy oraz dzialalnoii dydaktyczna i organizacyjna stanowiq petne uzasadnienie
pozytywnej opiniiwniosku o nadanie dr. in2. Robertowi Rusinkowi stopnia doktora habilitowanego
w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia, specjalnodi agrofizyka.

Wynik gfosowania Komisji: 7 glos6w popierajqcych nadanie stopnia doktora habilitowanego,
0 przeciw, 0 wstrzymalo siq.

g-^.*.-L*_-
Sekretarz Komisji

prof. dr hab. in2. Wojciech Skierucha

Lublin, 15.06.2015 r.

Przewodniczqcy

prof. dr hab. Wo


