
Zatqcznik Nr 1 

stanowiqcy uzasadnienie udtwafy Rady Wydziatu Biologii i Hodowli Zwierzqt 

o nadaniu dr int Markowi Staniszowi stopnia doktora habilitowanego 

nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika 

Dr inz. Marek Stanisz studia wyzsze ukoriczyl w 1989 r. na Wydziale Zootechnicznym Akademii Roiniczej w 

Poznaniu, po czym zostal zatrudniony w Katedrze Hodowli i Produkcji Owiec macierzystej Uczelni. Rozpraw? 

doktorsk^ pt. „Produkcyjnosc dwu-i trojrasowych mieszancow z wytwarzanej syntetycznej plennej linii 09 z 

udzialem owcy finskiej" obronil w 1997 roku przed Rady Wydziahi Zootechnicznego A R w Poznaniu. Od 

1.10.1997 roku awansowat na stanowisko adiunkta. 

Teoretyczn^ wiedz? zootechniczne wzbogacii doswiadczeniem podczas dwoch stazy krajowych i 

praktyki odbytej w Danii. W 1995 roku ukohczyt 4-tygodniowy kurs z zakresu klasyfikacji i wyceny wetny oraz 

oceny i selekcji owiec, zdobywaj^c uprawnienia selekcjonera. Odbyl tez szereg szkoleii, doskonal^c 

umiej^tnosci m.in. w zakresie wykorzystania USG i innych metod biotechnicznych w ocenie jagni^t rzeznych 

(1995) oraz uboju i rozbioru tusz owiec i koz (2006). W roku 1990 ukohczyl Studium Podyplomowego 

Ksztakenia i Doskonalenia Pedagogicznego Nauczycieli Akademickich. 

Zainteresowania naukowe dr. M . Stanisza koncentruj^ si? na zagadnieniach zwi^zanych z uzytkowaniem 

mi^snym malych przezuwaczy. Problematyk? badawcz^. 

Habilitanta mozna podzielic na trzy grupy tematyczne: 

• genetyczne doskonalenie owiec oraz tworzenie nowych ras i linii, 

• poprawa efektywnosci mi^snego uzytkowania malych przezuwaczy, 

• ocena jakosci surowcow (mi^so, mleko) pochodz^cych glownie od owiec i koz. 

Szczegolnym osiqgnieciem naukowym dr Marka Stanisza jest dzieto pt.: „Uproszczona, poubojowa metoda 

szacowania skJadu tkankowego tuszy jagni^t mi^snego typu uzytkowego" opublikowane w calosci w 2010 r. w 

Wydawnictwie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Recenzenci podkreslili, ze podj^cie badan, ktorych 

celem bylo opracowanie uproszczonej poubojowej metody szacowania skladu tkankowego tuszy jagni^t w typie 

mi^snym bylo niezwykle waznym i ambitnym zadaniem. Uzasadnieniem dla takiej tematyki byty potrzeby 

doswiadczalnictwa zootechnicznego jak rowniez oczekiwania praktyki hodowlanej zwi^zanej z mi^snym 

uzytkowaniem owiec. Habilitant, jako pierwszy w Polsce opracowal kompleksowe rownania regresji 

wielokrotnej do szacowania skladu tkankowego tuszy owiec mi^snego typu uzytkowego. W opinii Recenzentow, 

dr inz. Marek 

Stanisz opanowai umiej^tnosc stawiania hipotez badawczych i syntetycznej analizy wynikow 

Badah wiasnych jak i danych pismiennictwa. 

Do najwazniejszych, pozostalych osi^ni^c naukowych dr M . Stanisza nalezy 

zaliczyc: 

• opracowanie kryteriow selekcji w kierunku poprawy plennosci owiec, 

• okreslenie przydatnosci wybranych linii i ras owiec do produkcji jagni^t rzeznych, 

• opracowanie rownan regresji wielokrotnej do szacowania zawartosci tluszczu 

sr6dmi?sniowego w mi^sniu najdhizszym owiec i swih, 

• opracowanie metody przyzyciowej oceny marmurkowatosci mi^snia najdluzszego, 

przy uzyciu ultrasonografii. 

Dorobek publikacyjny dr inz. Marka Stanisza obejmuje 53 oryginalne prace tworcze 



(46 po doktoracie) opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych, 46 komunikatow 

prezentowanych na krajowych i mi^dzynarodowych sympozjach naukowych oraz 17 artykuiow populamo-

naukowych. W czasopismach aktualnie indeksowanych przez JCR Habilitant opublikowal 16 prac (w tym 15 po 

doktoracie). Sposrod oryginalnych rozpraw tworczych dr Stanisz samodzielnie opublikowal 4 prace, a w 24 jest 

pierwszym autorem. Jego rola i udzial w pracach zespolowych zostaty precyzyjnie okreslone i wyrazaty s\q, 

czynnym zaangazowaniem w planowanie i realizacj? eksperymentow, w opracowanie metodyki i 

przeprowadzenie analizy statystycznej oraz opracowanie wynikow. Liczna liczba punktow za publikacje wedlug 

aktualnego wykazu MNiSW wynosi 385, z czego 348 po doktoracie. Sumaryczny Impact Factor wynosi 3,213, 

wedlug WoS liczba cytowari wynosi 6,wskaznik Hirscha - 2, natomiast w bazie Scopus Habilitant ma 

zarejestrowanych 8 prac, liczba cytowan wynosi 12, a wskaznik Hirscha = 2. Osi^nieciem praktycznym dr inz. 

Marka Stanisza jest wspohidziat w wyhodowaniu dwoch nowych ras (bialogtowa i czamogtowa linia mi?sna) 

oraz pi^ciu linii syntetycznych,dla ktorych zatozono ksi^gi hodowlane. 

Dr inz. Marek Stanisz bral udzial w realizacji 6 projektow badawczych finansowanych 

przez K B N i MNiSW oraz realizowat zadanie badawcze w ramach sieci naukowej 

„BIOMILK". Aktualnie bierze udzial w realizacji zadania badawczego finansowanego w 

ramach grantu POIG -„BIOZYWNOSC". Wspolpracowal w projekcie K B N , ktorego celem byto opracowanie 

modelu fermy z mlecznym uzytkowaniem owiec w regionie nizinnym, wykorzystanym w praktyce jak rowniez 

w pracach nad konstrukcj^ indeksu selekcyjnego i metody USG oceny jakosci tusz. 

Dr inz. Marek Stanisz by! promotorem 18 prac magisterskich z zakresu chowu i hodowli oraz 

uzytkowania mif snego owiec i k6z. Dwie prace wykonane pod Jego opiek^ zostaty nagrodzone w ^ 

ogolnopolskim konkursie na najlepsz^prac? magistersk^ organizowanym przez Polskie Towarzystwo 

Zootechniczne i Redakcj? Przegl^du Hodowlanego. W latach 2005-2008 pehiit funkcj? opiekuna naukowego 

Sekcji Hodowli Owiec Kota Naukowego Zootechnikow. Do Jego dorobku nalezy zaliczyc takze 

zorganizowanie od podstaw dwoch pracowni: oceny mi^sa w macierzystej Katedrze oraz uboju jagni^t 

zlokalizowanej w gospodarstwie doswiadczalnym Ztotniki. Habilitant byt wspotorganizatorem 1 

i^dzynarodowej oraz 4 krajowych konferencji naukowych. W ramach dzialalnosci popularyzuj^cej wiedzy, 

oprocz autorstwa 17 artykulow, prowadzil wyktady dla hodowcow owiec i koz w ramach szkoleii i seminariow 

organizowanych przez z w i ^ k i hodowcow, Fundacje Programow Pomocy dla Rolnictwa P H A R E - F A P A , jak 

rowniez podczas Mi^dzynarodowych Targow POL A G R A , Regionalnych Wystaw Rolniczych czy Krajowej 

Wystawy Zwierzqt Hodowlanych. Od pocz^tku dzialalnosci zawodowej jest czlonkiem Polskiego Towarzystwa 

Zootechnicznego. Za swoj^ aktywnosc badawcz^, dydaktyczno-wychowawcz^ i organizacyjn^ byt 

wielokrotnie nagradzany przez JM Rektora UP w Poznaniu. Wszyscy Recenzenci zgodnie stwierdzili, ze dr 

Marek Stanisz spehiia wymogi stawiane Kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego okreslone 

w art. 16 i 17 Ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

Podkreslili, ze dzielo pt. „Uproszczona, poubojowa metoda szacowania skiadu tkankowego tuszy jagni^t 

mi^snego typu uzytkowego" jest dojrzat^ koncepcj^ badawcz^ zarowno z poznawczego jak i praktycznego 

punktu widzenia, a osi^ni^cia naukowe Kandydata po otrzymaniu stopnia doktora s^ ukierunkowane 

tematycznie i stanowi^ znacz^cy wktad do wiedzy i praktyki w dyscyplinie zootechnika. 

Bior^c powyzsze pod uwag^ Rada Wydzialu Biologii i Hodowli Zwierzqt ma podstawy 

o nadania dr inz. Markowi Staniszowi stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w 

dyscyplinie zootechnika. 


