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na ksztattowanie wlasciwosci fizycznych pieczywa" 

oraz dorobku naukowo-badawczym i dydaktycznym 
dr inz. Renaty Rozylo 

w zwi^zku z post^powaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego 
nauk rolniczych w zakresie inzynierii rolniczej 

Podstawa prawna 

Recenzj? opracowano na zlecenie Pana prof, dr hab. Andrzeja Marczuka, Dziekana 

Wydzialu Inzynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po wyznaczeniu mojej 

osoby na recenzenta i zatwierdzeniu przez Centraln^ Komisj? do Spraw Stopni i Tytulow. 

W recenzji przyj^to kryteria wynikaj^ce z obowi^zuj^cej Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku 

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, 

poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455) oraz 

Rozporz^dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 roku (Dz. U. 

Nr 196, poz. 1165). 

Sylwetka Habilitantki 

Pani dr inz. Renata Rozylo jest absolwentk^ Wydzialu Techniki Rolniczej (obecnie 

Wydzial Inzynierii Produkcji) Akademii Rolniczej (obecnie Uniwersytetu Przyrodniczego) 

w Lublinie. W 2001 roku z wyroznieniem ukonczyla studia i obronila prac? magistersk^ pt. 

„Zmiany cech fizycznych wybranych odmian jablek w procesie konwekcyjnego suszenia", 

uzyskuj^c tytul zawodowy magistra inzyniera w specjalnosci inzynieria zywnosci. W 2002 

roku zostala zatrudniona na etacie asystenta w Katedrze Eksploatacji Maszyn Przemysiu 

Spozywczego Akademii Rolniczej w Lublinie. W 2005 roku uzyskala stopieh naukowy doktora 
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nauk rolniczych w zakresie inzynierii rolniczej specjalnosc przetworstwo zboz, broni^c na 

Wydziale Inzynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dysertacj? pt. „Wplyw 

wlasciwosci ziama pszenicy jarej na wartosc technologiczn^ m^ki". Praca zostala wyrozniona. 

Od 2006 roku do chwili obecnej dr inz. Renata Rozylo zatrudniona jest na etacie adiunkta 

w Katedrze Eksploatacji Maszyn Przemysiu Spozywczego Uniwersytetu Przyrodniczego 

w Lublinie. 

Ocena osi^gni^cia naukowego Habilitantki uprawniaj^cego do ubiegania sif 
0 stopien naukowy doktora habilitowanego 

Osi^gni^cie naukowe Habilitantka przedstawila w formic cyklu monotematycznych 

publikacji. Cykl stanowi 7 prac, w tym 4 indywidualne i 3 wspolautorskie. Tylko jedna praca 

ukazala si? w j?zyku polskim, pozostalych 6 jest w j?zyku angielskim, co znacznie zwi?ksza 

zasi?g ich rozpowszechniania. Kazda z prac opublikowana zostala w innym czasopismie 

naukowym, z ktorych 6 znajduje si? na tzw. liscie filadelfijskiej, a ŝ  to: Journal of Food 

Properties, Food and Bioprocess Technology, Journal of Cereal Science, Journal of Texture 

Studies, Jo\imal of Food and Nutrition Research i International Journal of Food Science and 

Technology. L^czna liczba punktow przedlozonego do oceny osi4gni?cia naukowego w formie 

monotematycznych publikacji wedlug punktacji MNiSW wynosi 181, a sumaryczny impact 

factor wedlug listy Journal Citation Reports (JCR) zgodny z rokiem opublikowania wynosi 

9,45. Nalezy podkreslic, ze we wszystkich pracach Pani dr inz. Renata Rozylo jest pierwszym 

autorem, a takze autorem korespondencyjnym. W publikacjach zespolowych liczba 

wspolautorow waha si? od 3 do 7. Do dokumentacji dol^czono oswiadczenia Habilitantki 

1 Wspolautorow, z ktorych wynika, ze dr inz. R. Rozylo byla w tych artykulach autorem 

wiod^cym, ktorego udzial w opublikowane prace wynosil, w zaleznosci od artykulu, od 60 do 

85%. 

Kazda z prac jest oryginalnym dzielem naukowym, zawieraj^cym prawidlowo nakreslone 

cele badan, opracowane metodyki, wyniki badan i ich dyskusj? oraz wnioski a caiosc, dzi?ki 

zunifikowaniu tresci, mozna uznac jako cykl monotematyczny. Jednakze cykl publikacji 

stanowi^cych osi4gni?cie habilitacyjne, przedstawiony przez Habilitantk?, powinien bye 

zatytulowany, co znacznie ulatwiioby analiz? wszystkich publikacji jako jednotematyczn^ 

caiosc. Tytul znajduje si? dopiero w wykazie opublikowanych prac naukowych i brzmi 

„Modyfikacje parametrow i metod wytwarzania ciasta i ich wplyw na ksztaltowanie 

wlasciwosci fizycznych pieczywa". 
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Przy ocenie przediozonego cyklu publikacji pragn? zwrocic uwag?, ze kazdy wchodz^cy 

w sklad opracowania artykul przeszedl ustalone dla wydawnictw naukowych procedury i zostal 

poddany wnikliwej ocenie przez niezaleznych recenzentow, przez ktorych prace zostaly uznali 

jako oryginalne. St^d tez, moja recenzja sprowadza si? do ogolnej oceny calego cyklu 

w odniesieniu do wymagan ustawowych dotycz^cych stopnia naukowego doktora 

habilitowanego. 

Osi^gni^cie naukowe dr inz. Renaty Rozylo dotyczy okreslenia warunkow prowadzenia 

ciasta i ich wplywu na wlasciwosci fizyczne roznych rodzajow chleba: pszennego, pszenno-

owsianego, pszennego z dodatkiem m^ki z prosa i bezglutenowego. W pierwszej 

z przedstawionych w monotematycznym cyklu prac Habilitantka analizowala jednoczesnie dwa 

parametry wyrobu ciasta a mianowicie czas miesienia i czas fermentacji, i wplyw 

rownoczesnych zmian tych parametrow na wlasciwosci teksturalne mi?kiszu chleba pszennego. 

Wymiernym efektem badan przedstawionych w kolejnej pracy byto opracowanie 

autorskiego wskaznika oceny niejednorodnosci tekstury mi?kiszu. Roznorodnosc mi?kiszu na 

calym przekroju kromki nie byla wczesniej brana pod uwag? przy okreslaniu jego wlasciwosci 

mechanicznych i jest to osi^gni^cie Habilitantki. 

Trzecia praca dotyczyla modyfikacji procesu miesienia ciasta z m^ki pszennej 

charakteryzuj^cej si? stab^ wartosci^ wypiekow^. Zaproponowana przez dr inz. Renat? Rozylo 

modyfikacja metody wypieku jednofazowego polega na zastosowaniu dwu cyklow miesienia, 

przy czym pierwszy powinien bye dwa razy dluzszy od drugiego, i nalezy uwzgl?dniac czas 

odpoczynku ciasta mi?dzy cyklami. Wypiek pieczywa t^ metody musi odbywac si? po 

uzyskaniu optymalnego czasu rozrostu ciasta. Modyfikacja ta jest naturalnym sposobem 

umozliwiaj^cym wytworzenie pieczywa lepszej jakosci bez dodatku sztucznych polepszaczy 

i moze mice zastosowanie w procesie wytwarzania pieczywa ekologicznego. 

W czwartej publikacji dr iz. Renata Rozylo i Wspolautorzy zaproponowali oryginalny 

eksperyment polegaj^cy na przerwaniu i spowolnieniu fermentacji podmlody pszennej i jego 

wplywie na wlasciwosci fizyczne pieczywa. Dzi?ki zaproponowanej metodzie mozna uzyskac 

skrocenie procesu w dniu w}'pieku, co ma istotne znaczenie praktyczne. 

W kolejnej pracy Habilitantka i Wspolautorzy przedstawili now^ dwufazow^ metod? 

z zastosowaniem podmlody owsianej do wytwarzania chleba pszenno-owsianego. Metoda ta 

z powodzeniem moze bye stosowana do produkcji chleba ekologicznego bez dodatkow 

polepszaj^cych. 

W szostej pracy Autorka porownywala wlasciwosci pieczywa wytwarzanego z rozczynu 
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mieszanego (m^ka pszenna wzbogacona m^k^ owsian^ i mqk^ z prosa) roznymi metodami 

z zastosowaniem podmlody pszennej, owsianej i z udzialem m^ki z prosa. Uzyskane wyniki 

potwierdziiy mozliwosc zastosowania podmlody na bazie m^ki z prosa do wyrobu pieczywa 

z m^ki pszennej o duzej zawartosci glutenu i wysokiej liczbie opadania. 

W ostatniej, siodmej pracy Autorzy analizowali wplyw dodatku swiezych 

i liofilizowanych zakwasow gryczanych na jakosc pieczywa bezglutenowego. Zastosowanie 

gryczanego zakwasu liofilizowanego pozwala wyeliminowac z procesu wielogodzinn^ 

fermentacj?, gdyz moze on bye dozowany bezposrednio do m^ki w procesie produkcji. 

Podsumowuj^c t? cz?sc mojej oceny, za glowne osi^gni^cia naukowe Habilitantki, 

zawarte w cyklu monotematycznych publikacji, uwazam: 

• zastosowanie roznych modyfikacj i procesu wytwarzania ciasta w celu uzyskania pieczywa 

0 poz^danych wlasciwosciach fizycznych, dodatkowo, zwi?kszenie efektywnosci 

1 wydajnosci procesu poprzez skrocenie czasu wytwarzania ciasta w dniu wypieku, 

• opracowanie technologii poprawy jakosci pieczywa poprzez modyfikacje technologii, bez 

stosowania dodatkow polepszaj^cych, 

• zaproponowanie do wytwarzania chleba pszennego metody dwufazowej z zastosowaniem 

spowolnienia fermentacji podmlody w obnizonej temperaturze po wczesniejszej 

fermentacji w optymalnych warunkach, dzi?ki temu mozliwe jest odroczenie wypieku bez 

koniecznosci mrozenia ciasta i skrocenie czasu wyrobu ciasta, 

• zaproponowanie do wytwarzania chleba pszenno-owsianego podmlody owsianej, co 

zwi?ksza wydajnosc produkcji i polepsza wlasciwosci teksturalne i organoleptyczne 

mi?kiszu, 

• opracowanie nowego wskaznika oceny niejednorodnosci tekstury mi?kiszu pieczywa na 

podstawie wartosci wspolczynnika zmiennosci odczytanej dla mi?kiszu pobieranego 

z calego profilu kromki a nie tylko z jej srodkowej cz?sci, 

• zaproponowanie technologii polepszenia jakosci chleba bezglutenowego poprzez 

zastosowanie liofilizowanego zakwasu gryczanego. 

Analiza przedstawionych do oceny publikacji upowaznia do stwierdzenia, ze dr inz. 

Renata Rozylo potrafi zorganizowac i przeprowadzic zlozone badania, dysponuje 

wszechstronnym warsztatem naukowym i ma umiej?tnosc pracy w zespole. Ponadto wykazuje 

duzq samodzielnosc i dojrzalosc jako pracownik naukowy. 

Bior^c powyzsze pod uwag? stwierdzam, ze przedlozony cykl publikacji spelnia 

wymagania pracy habilitacyjnej, wnosz^c wklad w rozwoj dyscypliny inzynieria rolnicza. 
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Ocena pozostalych osi^gni^c naukowo-badawczych Habilitantki 

Pozostaly, niewchodz^cy w skiad osi^gni^cia naukowego, dorobek naukowy 

Pani dr inz. Renaty Rozylo obejmuje 5 prac opublikowanych w czasopismach znajduj^cych si? 

w bazie JCR, 29 oryginalnych prac zamieszczonych w innych czasopismach naukowych, 

4 rozdzialy w monografiach oraz 25 prac prezentowanych na krajowych i mi?dzynarodowych 

konferencjach naukowych (w tej liczbie 3 wygloszone referaty i 22 postery). L^czna wartosc 

impact factor publikacji niewl^czonych do osi^gni^cia naukowego wynosi 9,929 a wedlug 

rankingu MNiSW suma punktow jest rowna 353. Za wyj^tkiem dwu prac opublikowanych 

w czasopismach z grupy B i jednego doniesienia konferencyjnego, przedstawione publikacje 

S4 pracami zespolowymi, z deklarowanym udzialem Habilitantki od 10 do 80%. Calkowita 

liczba cytowan opublikowanych prac wedlug bazy Web of Science wynosi 2, wedlug bazy 

SCOPUS - 8 a Indeks Hirscha odpowiednio 1 i 2. Nalezy zaznaczyc, ze wi?kszosc znacz^cych 

prac Habilitantka opublikowala w 2014 roku. 

Zainteresowania naukowe dr inz. Renaty Rozylo od pocz^tku pracy w Katedrze 

Eksploatacji Maszyn Przemysiu Spozywczego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

koncentrowaly si? glownie wokol zagadnien dotycz^cych jakosci zboz i procesu ich 

rozdrabniania, a w szczegolnosci wplywu zawartosci bialka w pszenicy na indeks twardosci 

(SKCS) i energochlonnosc rozdrabniania oraz wplj^wu zawartosci glutenu oraz szklistosci 

pszenicy na energochlonnosc rozdrabniania. Badala takze wplyw stopnia uszkodzenia skrobi 

w m^ce pszermej na wlasciwosci fizyczne ciasta. Kolejne badania dotyczyly analizy zaleznosci 

pomi?dzy zawartosci^ bialka a wlasciwosciami fizycznymi pszenicy jarej, ktorych wyniki 

Habilitantka prezentowala na konferencjach i zjazdach naukowych w formie 2 referatow 

i 2 posterow. 

Po uzyskaniu stopnia doktora glownym przedmiotem zainteresowah Habilitantki byly 

badania b?d4ce kontynuacj^ i rozszerzeniem problematyki podj?tej w rozprawie doktorskiej, 

a mianowicie zaleznosci pomi?dzy zawartosci^ bialka w ziamie pszenicy jarej 

a wlasciwosciami fizycznymi i technologicznymi. Badala wplyw wybranych wlasciwosci 

pszenicy jarej na wodochlonnosc m^ki oraz wplyw wlasciwosci alweograficznych ciasta na 

cechy tekstury mi?kiszu chleba. Prowadzone przez Habilitantk? badania ukierunkowaly Jej 

zainteresowania na proces wypieku pieczywa, w tym glownie na okreslenie wplywu warunkow 

oraz parametrow procesu na wlasciwosci fizyczne pieczywa, co z kolei przyczynilo si? do 

powstania koncepcji nowych metod opisanych w ocenianym osi4gni?ciu naukowym. 

5 



Oprocz badan dotycz^cych bezposrednio procesu wypieku pieczywa i czynnikow 

wpiywaj^cych na ten proces dr inz. Renata Rozylo badala, cz?sto we wspolpracy z innymi 

osrodkami naukowymi, proces przemialu i rozdrabniania roznych surowcow roslinnych, 

mi?dzy innymi nasion szarlatu {Amaranthus cruentus L.) i owocow suszonej pigwy, proces 

suszenia surowcow roslinnych (zurawina), wlasciwosci przemialowe i prozdrowotne roznych 

odmian pszenicy orkisz {Triticum aestivum ssp. spelta L.). Kolejnym nurtem badawczym 

Habilitantki byly prace nad innowacyjnymi produktami zbozowymi wzbogaconymi 

w naturalne dodatki, takie jak m^ka z prosa, mqka owsiana, otr?by owsiane, m^ka i platki 

z szarlatu oraz m^ka ryzowa. W kolejnych badaniach Habilitantka wzbogacala chleb kielkami 

brokulu, dodatkiem swiezej pulpy z dyni i liscmi komosy ryzowej, i badala wplyw tych 

dodatkow na zmiany wlasciwosci fizycznych pieczywa oraz wlasciwosci antyoksydacyjne. 

Prace te odzwierciedlaj^ szerokie zainteresowania naukowe dr inz. Renaty Rozylo, 

ktorych wyniki zaowocowaiy pracami zawartymi w ocenianym osi^gni^ciu naukowym jak 

i pozostalym dorobku publikacyjnym. Ogolnie, wraz z nabytym doswiadczeniem i rozwoj em 

warsztatu naukowego, aktywnosc naukowa Habilitantki systematycznie wzrastala, 

a najbardziej efektywny czas dzialalnosci przypadl na 2014 rok. 

Oprocz dzialalnosci publikacyjnej dr inz. Renata Rozylo otrzymala prawa ochronne na 

dwa wzory uzytkowe, jeden na przystawk? do oceny porowatosci mi?kiszu pieczywa, drugi zas 

na urz^dzenie do badania elastycznosci produktow spozjovczych. 

Podsumowuj^c ocen? pozostalych osi^gni^c naukowo-badawczych Habilitantki 

stwierdzam, ze Jej dorobek publikacyjno-wdrozeniowy jest wartosciowy i wystarczaj^cy do 

ubiegania si? o stopieh naukowy doktora habilitowanego. 

Ocena dorobku dydaktycznego, organizacyjnego i popularyzatorskiego oraz 
wspolpracy naukowej 

Pani dr inz. Renata Rozylo jest doswiadczonym nauczycielem akademickim, ktory od 

pocz^tku swojej pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie aktywnie uczestniczy 

w realizacji procesu dydaktycznego na macierzystym Wydziale. Prowadzila lub prowadzi 

wyklady i cwiczenia z 14 przedmiotow, mi?dzy innymi z: przetworstwa zbozowo-

mlynarskiego, produkcji przetworow zbozowych, inzynierii przetworstwa zbozowego 

i piekamictwa, a takze eksploatacji linii technologicznych, transportu technologicznego 

w przemysle spozywczym, produkcji zywnosci wygodnej. 
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Sprawowala opiek? naukowy nad 19 pracami magisterskimi i byla promotorem 21 prac 

inzynierskich. Pelnila rowniez funkcj? opiekuna naukowego studentow kierunku Zarzqdzanie 

i Inzynieria Produkcji. 

Pani dr inz. Renata Rozylo juz drug^ kadencj? (2008-2012, 2012-) bierze aktywny udzial 

w pracach Komisji Oceniaj^cej Wydzialu Inzynierii Produkcji UP w Lublinie. 

Habilitantka obyla 3 staze naukowe - jeden w Instytucie Agrofizyki w Lublinie, dwa 

w Zakladzie Badawczym Przemysiu Piekarskiego w Bydgoszczy oraz 2 staze przemyslowe 

w przedsi?biorstwach: Lubella w Lublinie i Vitagro w Swidniku. Wspolpracuje z krajowymi 

jednostkami naukowymi: Uniwersytetem Jagiellohskim w Krakowie, Szkoi^ Glown^ 

Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Instytutem Agrofizyki w Lublinie oraz z iimymi 

Wydzialami macierzystej Uczelni. Wspolpraca ta zaowocowala wspolnymi publikacjami. 

Uczestniczyla w realizacji krajowych projektow badawczych, w jednym jako kierownik 

zadania. Ponadto byla recenzentem 8 prac do czasopism z listy JCR. 

Wyniki badan dr inz. Renaty Rozylo byly upowszechniane na wielu krajowych 

i mi?dzynarodowych konferencjach naukowych w formie referatow lub posterow. 

Dr inz. Renata Rozylo jest autorem 3 opracowan na zamowienie, a we wspolautorstwie - jednej 

ekspertyzy dla piekarni. Ponadto byla czlonkiem Komisji Konkursowej Starostwa 

Powiatowego w Lublinie w konkursie o tytul „Powiatowej Piekarni Roku". 

Jako popularyzator nauki uczestniczyla w akcji „Dni Otwarte Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Lublinie" bior^c udzial w przygotowaniach warsztatow naukowych pt." 

Wypiek chleba bezglutenowego". 

Od 2006 roku Habilitantka jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa Inzynierii Rolniczej. 

Podsumowujqc ocen? dzialalnosci dydaktycznej i organizacyjnej stwierdzam, ze 

dr inz. Renata Rozylo jest zarowno doswiadczonym nauczycielem akademickim jak 

i aktywnym uczestnikiem zycia akademickiego, realizuje si? zarowno w pracy dydaktycznej 

jak i organizacyjnej, czynnie wspolpracuje z innymi osrodkami naukowymi i przemyslem. 

Wniosek koncowy 

Na podstawie szczegolowej analizy monotematycznego cyklu publikacji 

przedstawionego jako osi^gni?cie naukowe oraz pozostalego dorobku naukowego Pani 

dr inz. Renaty Rozylo stwierdzam, iz stanowiq one istotny i wartosciowy wklad w rozwoj nauk 

rolniczych w dyscyplinie inzynieria rolnicza, szczegolnie zas w zakresie modyfikacji 

parametrow i metod wytwarzania ciasta oraz ich wplywu na ksztaltowanie wlasciwosci 
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fizycznych pieczywa. Habihtantka jest w pelni przygotowana do prowadzenia samodzielnych 

badan naukowych, wykazuje si? istotny aktywnosci^ naukowy, dysponuje wszechstronnym 

i nowatorskim warsztatem badawczym. Posiada takze kwalifikacje do kierowania zespolem 

badawczym oraz wspolpracy naukowej z innymi osrodkami a takze podejmowania 

roznorodnych zadan dydaktycznych i organizacyjnych. 

Wobec powyzszego oceniaj^c pozytywnie caloksztalt dotychczasowej dzialalnosci 

Pani dr inz. Renaty Rozylo uwazam, ze Habilitantka spelnia kryteria stawiane 

kandydatom ubiegajqcym si? o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego, 

zawarte w Ustawie z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz 

0 stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, Dz. U. z 2005 r. nr 164, 

poz. 1365 oraz Dz. U. z 2011 r. nr 84, poz. 455) oraz Rozporz^dzeniu Ministra Nauki 

1 Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 roku (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 

Lublin, 7 stycznia 2015 r. ] 
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