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Uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie

dr inż. Sebastianowi Nowaczewskiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie zootechnika

Dr inż. Sebastian Nowaczewski studia wyższe ukończył w 1996 roku na ówczesnym

Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu (obecnie

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu). W tym samym

roku rozpoczął pracę w Katedrze Hodowli i Użytkowania Drobiu w/w Uczelni na stanowisku

asystenta. Stopień doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki uzyskał w 2004 roku na

podstawie dysertacji pt.: "Witamina C w żywieniu bażantów łownych". Od roku 2005 dr

Nowaczewski jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Drobiarstwa (od marca

2013 roku Katedra Hodowli i Użytkowania Drobiu UP w Poznaniu, z uwagi na reorganizację

Wydziału zmieniła nazwę na Zakład Drobiarstwa).

Całkowity dorobek naukowy Habilitanta stanowi: 35 oryginalnych prac twórczych,

z czego 31 (w tym 22 w czasopismach z IF) zostało opublikowanych po uzyskaniu stopnia

doktora; 1 rozdział w podręczniku akademickim; 33 doniesienia na konferencjach krajowych

i zagranicznych (21 po uzyskaniu stopnia doktora) oraz 87 artykułów popularno-naukowych.

Łączny wskaźnik Impact Factor opublikowanych prac wynosi 12,07; suma punktów MNiSW

483. Dane naukometryczne Habilitanta według bazy Web oj Science na czas złożenia

dokumentów do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów przedstawiały się następująco:

indeks Hirscha 3, a liczba cytowań 39. W chwili obecnej (na dzień 28.11.2013) indeks

Hirscha i liczba cytowań opublikowanych prac wynoszą, odpowiednio: 4 i 50. Należy

podkreślić, że dorobek ten został znacznie powiększony po uzyskaniu stopnia doktora.

Rozprawy naukowe wchodzące w skład szczególnego osiągnięcia naukowego dr inż.

Sebastiana Nowaczewskiego (pięć monotematycznych publikacji) przedstawił pod wspólnym

tytułem "Czynniki wpływające na jakość jaj i wyniki reprodukcyjne przepiórek japońskich

(Coturnix coturnix japonica) typu nieśnego". Prace te opublikowano w latach 2010-2013

w następujących czasopismach, sygnowanych wskaźnikiem wpływu IF: Archiv fur

Geflugelkunde (2 publikacje), Folia Biologica - Kraków (2 publikacje) oraz Archiv Tierzucht

(1 publikacja). Łączny Impact Factor tych publikacji wynosi 2,732 a suma punktów MNiSW

95. Należy podkreślić, iż we wszystkich w/w publikacjach Habilitant jest pierwszym

i korespondencyjnym autorem. Udział dra inż. Sebastiana Nowaczewskiego w powstaniu tych
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prac był znaczący (od 65 do 85%) i obejmował zazwyczaj koncepcję i zaplanowanie badań,

przeprowadzenie doświadczenia, opracowanie statystyczne i interpretację wyników oraz

opracowanie manuskryptu.

Recenzenci, w osobach prof. dr. hab. Danuty Szczerbińskiej, prof. dr hab. Jarosława

Horbańczuka oraz prof. dr hab. Leszka Nogowskiego, poza podkreśleniem dużej wartości

naukowej rozpraw przedstawionych jako cykl publikacji, zwrócili szczególną uwagę na ich

niewątpliwy wkład w obecny stan wiedzy w obszarze chowu i hodowli przepiórek japońskich

oraz znaczący aspekt aplikacyjny uzyskanych wyników, cennych dla hodowcy-producenta.

Reasumując ocenę pięciu oryginalnych prac naukowych pod wspólnym tytułem "Czynniki

wpływające na jakość jaj i wyniki reprodukcyjne przepiórek japońskich (Coturnix coturnix

japonica) typu nieśnego", Recenzenci jednomyślnie stwierdzają, że stanowią one

wartościowe osiągnięcie naukowe spełniające wymagania, o którym mowa w art. 16 Ustawy

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14

marca 2003r. (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki

i Szkolnictwa Wyższego z dnia l września 2011r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. nr 196, poz. 1165).

Na dorobek publikacyjny dr inż. Sebastiana Nowaczewskiego, poza pracami

stanowiącymi szczególne osiągnięcie naukowe, składa się: 30 oryginalnych prac twórczych,

w tym 17 opublikowanych w czasopismach posiadających wskaźnik wpływu IF. Należy

nadmienić, iż w większości prac oryginalnych Habilitant jest pierwszym lub drugim

współautorem i często korespondencyjnym. O wartości naukowej publikacji dr inż.

Sebastiana Nowaczewskiego, co podkreślają Recenzenci, świadczą m.in. prace opublikowane

w uznanych, wysoko punktowanych periodykach, w tym: Poultry Science (IF = 1,728) czy

Joumal ofEthology (IF = 1,183).

Podsumowując, Recenzenci zwrócili przede wszystkim uwagę na dużą samodzielność

Habilitanta w prowadzonych badaniach, o czym świadczy Jego udział w opublikowanych

pracach, a także walory poznawcze i aplikacyjne uzyskanych wyników, które z pewnością

mogą być wykorzystane w praktyce. Stwierdzili również, że przedstawiony do oceny dorobek

naukowy dr inż. Sebastiana Nowaczewskiego jest obszerny, wszechstronny i merytorycznie

spójny, a osiągnięcia naukowe Habilitanta zwłaszcza po doktoracie, są istotne dla wiedzy

i praktyki zootechnicznej. Z dorobku naukowego jasno wynika, że dr inż. Sebastian

Nowaczewski jest specjalistą z zakresu hodowli i chowu drobiu. Szczególnie jednak istotny

wydaje się fakt prowadzenia ważnych badań z zakresu chowu i hodowli niszowych gatunków

kuraków (bażant łowny, kuropatwa).
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Kompetencje oraz wiedza dr Sebastiana Nowaczewskiego w tematyce drobiarskiej

zostały również docenione przez Redakcje wielu czasopism krajowych i zagranicznych

przekazujących Mu rozprawy naukowe do oceny. Do czasu złożenia dokumentów

w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów Habilitant wykonał siedem recenzji dla takich

czasopism jak: African Journal of Biotechnology, Tropical Animal Health and Production,

Revista Cientifica UDO Agricola, Annals of Animal Science. Od tego czasu Habilitant

wykonał następnych dziewięć recenzji, w tym m.in. do nowych czasopism (British Poultry

Science, Vetrinarsky Archiv, Animal Science Papers and Reports, Iranian Journal of Applied

Animal Science, Nauka Przyroda Technologie).

Warto podkreślić, iż znaczny i dobry jakościowo dorobek naukowy dr inż. Sebastiana

Nowaczewskiego w roku 2007 został zauważony przez władze Uczelni, które przyznały Mu

Nagrodę Zespołową Stopnia II, za osiągnięcia naukowe udokumentowane publikacjami

naukowymi z zakresu hodowli i biologii zwierząt. W bieżącym roku (listopad 2013) otrzymał

również nagrodę zespołową I stopnia JM Rektora UP w Poznaniu za osiągnięcia naukowe.

Dr inż. Sebastian Nowaczewski legitymuje się szerokim spektrum działalności

dydaktycznej (prowadzonych 11 przedmiotów) obejmującym zarówno wykłady, jak

i ćwiczenia dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonamych, nie tylko na

macierzystym Wydziale. Ponadto zapraszany był na wygłoszenie zamówionych referatów,

jest także współautorem podręcznika akademickiego pod redakcją prof. dr hab. Jana

Jankowskiego (Hodowla i użytkowanie drobiu, wyd. 2012). W czasie swojej pracy na

Uczelni, Habilitant był opiekunem 12 prac inżynierskich oraz wypromował 11 magistrów.

Warto podkreślić ponadprzeciętną jakość promowanych przez dr S. Nowaczewskiego prac

dyplomowych, o czym może świadczyć chociażby zdobycie II nagrody w XXIX edycji

konkursu organizowanego przez Polskie Towarzystwo Zootechniczne na najlepszą pracę

magisterską z zakresu nauk zootechnicznych oraz opublikowanie wyników badań

przedstawionych w pracach magisterskich w czasopismach z listy JeR, Zaangażowanie

Habilitanta w proces dydaktyczny zostało również wyróżnione przez Władze macierzystej

Uczelni dwoma nagrodami zespołowymi stopnia II w 2000 i 2002 roku.

Z otrzymanej dokumentacji wynika, że dr inż. Sebastian Nowaczewski angażuje SIę

również w prace organizacyjne i promocyjne na rzecz Uczelni, Wydziału oraz Jednostki,

w której pracuje. Dla przykładu, pod egidą Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej

uczestniczył dwukrotnie w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych

o międzynarodowym zasięgu. Był także członkiem Komitetu Organizacyjnego Konferencji

z okazji 60-lecia Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego
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w Poznaniu. W 2010 i 2012 roku uczestniczył w pracach związanych z promocją Wydziału

Hodowli i Biologii Zwierząt na targach rolniczych AGROSHOW oraz VII Ogólnopolskiej

Wystawie Bydła Hodowlanego wSielinku.

Wszyscy Recenzenci zgodnie stwierdzili, że dr inż. Sebastian Nowaczewski spełnia

wymagania stawiane kandydatom do stopnia naukowego doktora habilitowanego określone

w ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie

sztuki. Wskazali jednocześnie na znaczący dorobek naukowy Habilitanta i Jego

samodzielność oraz dojrzałość naukową, a także sprecyzowany warsztat i określone kierunki

badawcze. Jednocześnie Recenzenci podkreślili nowe wartości wniesione przez Kandydata do

nauk o drobiu.

Biorąc powyższe pod uwagę Komisja, po wnikliwej dyskusji, jednomyślnie

rekomenduje Radzie Wydziału Hodowli Biologii Zwierząt Uniwersytetu

Przyrodniczego w Poznaniu wniosek o nadanie dr inż. Sebastianowi Nowaczewskiemu

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika.

Sekretarz Komisji

~v< howLh~00(,\.
dr h'ą, . Jan Mazurkiewicz
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prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk

Poznań, 28 listopada 2013 r.
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