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Rozwój zawodowy (stopnie i tytuły
naukowe) chronologicznie

1999 rok: magister inżynier, kierunek studiów: ogrodnictwo,
specjalizacja: rośliny warzywne;
2003 rok:
doktor nauk rolniczych, dyscyplina: ogrodnictwo,
specjalność: warzywnictwo;
2013 rok: doktor habilitowany nauk rolniczych, dyscyplina: technologia
żywności i żywienia, specjalizacja: żywność ekologiczna.
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Doświadczenie w pracy z
doktorantami (obronione doktoraty,
otwarte przewody), chronologicznie
Dorobek projektowy/grantowy
ostatnich 10 lat)

Zakres tematyczny – problem
badawczy – do rozwiązania którego
poszukuje się doktoranta

Promotor doktoratu mgr inż. Alicja Ponder (Ocena wpływu
gospodarowania ekologicznego i konwencjonalnego na zawartość
związków biologicznie czynnych w owocach i liściach wybranych
odmian malin) przewód otwarty 19 grudnia 2018 roku
(z

1. Ekhaga Foundation no. 2016/R/89, Research into nutritive value
and anticancer properties of blueberry and rasberry friut from
biodynamic, organic and conventional production; (wykonawca)
2. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr decyzji RRre-029-72809/10, z dnia 17 czerwca 2010, Ocena wartości odżywczej i
przeciwnowotworowej soków warzywnych z produkcji
ekologicznej; (główny wykonawca)
3. Eko Tech Product, Opracowanie innowacyjnych produktów i
technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych, Projekt
realizowany w ramach Innowacyjnej Gospodarki i Narodowej
Strategii Spójności; (wykonawca)
4. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr decyzji PKre-029-3128/11(71), z dnia 25 maja 2011, Ekologiczne metody przetwórstwa
owoców i warzyw z uwzględnieniem właściwości prozdrowotnych
otrzymywanych produktów; (główny wykonawca)
5. Biorewitt - opracowanie innowacyjnych technologii wytwarzania
nowych środków ulepszania gleby i nowych podłoży do upraw
bezglebowych; LIFE10 ENV/PL/661 2012-2013; (wykonawca)



wpływ gospodarowania ekologicznego i konwencjonalnego na
jakość i wartość odżywczą owoców i warzyw;
ocena zawartości związków biologicznie czynnych w warzywach i
owocach z produkcji ekologicznej, biodynamicznej, integrowanej i
konwencjonalnej;
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