
Poznan, 18.10.2019 r. 

Prof, dr hab. Piotr Slosarz 
Katedra Hodowli Zwierzqt i Oceny Surowcow 
Wydziat Medycyny Weterynaryjnej 
i Nauk o Zwierz^tach 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

^ • R E C E N Z J A 
osi^gni^cia naukowego w postaci jednotematycznego cyklu publikacji 

„Zootechniczna analiza czynnikow i ryzyka sprzyjajacego zakazentom S R L V " 
oraz aktywnosci naukowej, dydaktyczno-organizacyjnej i popularyzatorskiej ' ' • 

dr. Wiktora Bojara 
w zwigzku z postepowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego 

w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika, 
; ' prowadzonym przez Wydzial Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki 

, , Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 

opracowana na zlecenie Dziekana Wydziahi Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie, z dnia 16.09.2019 r., Zdz-532/5/2019. 

Ocen^ opracowano w oparciu o zapisy Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U . z 2017 r. poz. 
1789) oraz rozporz^dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 w 
sprawie kryteriow oceny osi^gni^c osoby ubiegaj^cej si? o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego, w oparciu o zal^czon^ dokumentacj?: 

Ogolna charakterystyka Kandydata 

Dr Wiktor Bojar ukohczyt studia wyzsze w zakresie ochrony srodowiska, na 
dwczesnym Wydziale Zootechnicznym Akademii Rolniczej w Lublinie (obecnie Uniwersytet 
Przyrodniczy w Lublinie), uzyskuj^c w roku 1996 tytui magistra. Ponadto, w roku 1997 
ukohczyl Wydzial Prawa i Administracji na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w 
Lublinie, uzyskuj^c tytul magistra prawa. W roku 2006, na Wydziale Rolniczym Akademii 
Podlaskiej w Siedlcach (obecnie Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 
uzyskat stopieri doktora nauk biologicznych w zakresie biologii, specjalnosc biologia, na 
podstawie dysertacji pt. „Metale ci^zkie w wodach i osadach dennych wybranych jezior 
Pojezierza L^czyhsko-Wtodawskiego". Promotorem w przewodzie doktorskim by! prof, dr 
hab. Stanislaw Radwan. Kandydat ukohczyl ponadto studia podyplomowe w zakresie 
menedzerskim oraz planowania i marketingu we wspotpracy z University of Illinois - U S A . 
Uzyskal tez uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy rolnosrodowiskowego. Od roku 2006 
jest zatrudniony na stanowisku adiunkta w Pracowni Doradztwa Rolniczego, Instytutu Hodowli 
Zwierzat i Ochrony Bioroznorodnosci, Wydziahi Nauk o Zwierz^tach i Biogospodarki 
Uniwersj^etu Przyrodniczego w Lublinie. 

Przebieg studiow i pracy zawodowej Kandydata wskazuje na duze predyspozycje do 
pracy naukowej - szerokie wyksztalcenie i zakres kompetencji, jednak wyraznie 
ukierunkowanych w obszarze zrownowazonego rolnictwa i ochrony bioroznorodnosci zwierzat 
gospodarskich. Istolny wplyw na uksztahowanie warsztatu naukowego mial specjalistyczny 
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staz naukowy na University o f Tras-os-Montes and Alto Douro w Portugaiii. Wazn^ roi? w 
opisie kompetencji naukowych Kandydata odgrywa tez dobra znajomosc j ^ z y k a angielskiego, 
potwierdzona certyfikatem oraz Hczne kursy doszkalaj^ce w zakresie doradztwa rolniczego, 
rolnosrodowiskowego i dobrostanu zwierzat. 

Ocena osi^gni^cia naukowego Kandydatka, b^d^cego podstawq ubiegania si^ o stopieA 
naukowy doktora habilitowanego 

Przedstawione do oceny osi^gni^cie naukowe pt. „Zootechniczna analiza czynnikow i 
ryzyka sprzyjajacego zakazeniu S R L V " stanowi cykl pi?ciu oryginainych prac tworczych 
opublikowanych w latach 2016-2018, powi^zanych tematycznie, ktorych celem bylo poznanie 
wplywu szeregu czynnikow i uwarunkowah zootechnicznych na dynamik? transmisji S R L V , 
CO ma istotne znaczenie dla strategii ochrony stad owiec przed wirusem i w konsekwencji 
znaczenie dla utrzymania i rozwoju produkcji owczarskiej w Polsce. 

Chronologicznie, pierwsz^ prac? z ocenianego cyklu, opublikowano w roku 2016 w 
czasopismie Preventive Veterinary Medicine ( I F = 1,987; 40 pkt. M N i S z W ) . Praca dotyczyla 
czynnikow ryzyka zakazenia lentiwirusem w stadach owiec we wschodnich regionach Polski. 
Dobor czasopisma jest zatem odpowiedni do tematyki lez^cej w kr?gu zainteresowan zarowno 
lekarzy weterynarii jak i zootechnikow. Kolejn^ prac? opublikowano w roku 2018 w 
czasopismie Annals of Agricultural and Environmental Medicine ([¥=\,\\6; 30 pkt. M N i S z W ) , 
w ktorej analizowano wpiyw szeregu czynnikow zootechnicznych (srodowiska hodowlanego) 
na poziom zakazen S R L V . Dopetnieniem cyklu, s^ 3 prace opublikowane w roku 2018 w 
czasopismie Medycyna Weterynaryjna (IF=0,197; 15 pkt. M N i S z W ) . Prace te dotyczyly 
wplywu zakazen na wzrost i uzytkowosc rozplodow^ owiec oraz wystepowania S R L V w 
poszczegolnych rasach owiec. Przeprowadzono te i monitoring wystepowania zakazen wirusem 
w stadach w srodkowo-wschodniej Polsce. Wszystkie te prace dotycz^ istotnych, 
zootechnicznych problemow zwi^zanych z wyst?powaniem i rozprzestrzenianiem si? wirusa 
S R L V , odnosz^c si? rowniez do aspektow i analiz weterynaryjnych - realizowanych we 
wszystkich pracach we wspolpracy z lekarzami weterynarii, zatem dobor czasopism jest w pelni 
uzasadniony. 

Wklad intelektualny Habilitanta w powstanie prac tworz^cych oceniany cykl publikacji 
nalezy uznac za wiod^cy. W czterech pracach jest On pierwszym autorem, w jednej pracy 
(chronologicznie pierwszej w ocenianym cyklu) wyst?puje na trzecim miejscu. Udzial 
Habilitanta w poszczegolnych pracach, potwierdzony oswiadczeniami wspolautorow, 
oszacowano w zakresie od 20-70%, co mozna uznac za poziom racjonalny i wiarygodny. Udzial 
70% dotyczy tylko jednej pracy, wykonanej w zespole 3-osobowym. W pozostalych pracach, 
realizowanych w wi?kszych zespoiach, s^ to udzialy: 60, 55 i 20%. Wklad Habilitanta w 
powstanie poszczegolnych prac obejmowal istotn^ rol? w zainicjowaniu tematyki badawczej, 
wykonaniu eksperymentu (w tym pobieranie materiatu badawczego), analiz? uzyskanych 
wynikow oraz przygotowanie manuskryptu i udziat w procesie redakcyjnym. W jednej z 
ocenianych publikacji, Habilitant pelnil funkcj? autora korespondencyjnego, co podkresla Jego 
rol? w zespole badawczym i predestynuje do uzyskania samodzielnosci naukowej. Sumaryczny 
wspolczynnik oddziatywania ocenianego cyklu publikacji wynosi 3,694 a liczba punktow 
MNiSzW = 115, CO w reprezentowanej dyscyplinie naukowej nalezy uznac za wynik 
satysfakcjonuj^cy. 

Przedstawiony do oceny cykl publikacji, skladaj^cy si? na osi^gni?cie naukowe, miesci 
si? w glownym nurcie badawczym Habilitanta, a scislej mowi^c spaja poszczegolne kierunki 
Jego badari obejmuj^cych rozne aspekty wykorzystania maiych przezuwaczy w ochronie 
przyrody i rolnictwie zrownowazonym - co wymaga znajomosci zootechnicznego potencjahi 
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tych zwierzat i ich odporaosci na poszczegolne zagroienia ^rodowiskowe, w tym 
weterynaryjne. W takim kontekscie uwazam, ze problematyka badawcza obejmuj^ca 
osi^gni?cie naukowe Habilitanta jest merytorycznie spojna, interesujaca, w wielu aspektach 
nowatorska - szczegolnie w warunkach naszego kraju oraz niezwykle wazna dla praktyki 
hodowli i produkcji owczarskiej. Wspolnym celem prowadzonych badah byla: ocena stanu 
epidemiologicznego zakazeii S R L V na obszarze poludniowo-wschodniej Polski, ocena 
podatnosci poszczegolnych ras owiec na to zakazenie, ocena czynnikow ryzyka sprzyjajqcych 
wyst^pieniu S R L V i analiza nast?pstw tego zakazenia na uzytkowosc rozptodowq owiec oraz 
wzrost jagni^t - jako glownych czynnikow warunkuj^cych oplacalnosc produkcji. Badania 
prowadzono w duzej skali, w 98 stadach owiec na terenie 3 wojewodztw srodkowo-wschodniej 
Polski. obejmuj^c nimi ok. 6,5 tysi^ca owiec 15 ras i l inii hodowlanych. Badania prowadzono 
w zespole interdyscyplinamym, obejmuj^cym zootechnikow i lekarzy weterynarii, wt^czaj^c 
szereg instytucji, organizacji i laboratoriow - co jednoznacznie swiadczy o umiej^tnosci 
wspotpracy i tworzenia zespolow badawczych, co jest istotne w kontekscie uzyskania 
samodzielnosci naukowej przez Habilitanta. Jest to niew^tpliwie efekt wszechstronnego 
wyksztalcenia dr. Wiktora Bojara, pozwalaj^cego na wieloaspektowe podejscie do 
anatizowanych zagadnien, ale tez jest to bez w^tpienia efekt pracy w bardzo silnym i 
interdyscyplinamym Zespole Naukowym stworzonym przez prof dr hab. Tomasza 
Gmszeckiego. W ramach przeprowadzonych badah, Habilitant uzyskal szereg oryginainych 
wynikow o charakterze poznawczym i aplikacyjnym, ktore w mojej opinii, stanowi^ istotny 
wklad w rozwqj nauk zootechnicznych. Stwierdzono m.in., i e : 

- najwi^kszy odsetek stad owiec, w ktorych wyst?powalo zakazenie S R L V oraz najwi?kszy 
odsetek zaka±onych zwierzat wyst?powal w wojewodztwie podkarpackim, a czynnikiem 
istotnie oddzialuj^cym na wzrost prewalencji zakazen byla wielkosc stada, 

- poszczegolne, badane rasy owiec wykazaly zroznicowan^ podatnosc na zakaienie S R L V , 
przy czym wyraznie najnizsz^ prewalencj? stwierdzono u owiec uhmskich, 

- wykazano kompleksowy wplyw czynnikow srodowiska hodowlanego na ryzyko 
wystepowania S R L V , w tym elementow technologii chowu wplywaj^cych na zapylenie 
srodowiska i budynkow inwentarskich. Wykazano tez interakcj? pomi^dzy wyst^powaniem 
zakazen S R L V a innymi schorzeniami i obnizeniem kondycji zwierzat, 

- wykazano istotne pogorszenie podstawowych wskaznikow produkcyjnych owiec zakazonych 
S R L V , takich jak plodnosc, przezywalnosc jagni^t i przyrost masy ciala potomstwa. 

Przedstawione wyniki mog^ bye bezposrednio przelozone na zalecenia hodowlane. shiz^ce 
poprawie optacalnosci chowu owiec oraz stuzyc przygotowaniu programu zwalczania choroby 
meadi-visna w Polsce. Wypracowano tez, na podstawie przeprowadzonych badah, szereg 
rekomendacji usytuowania i konstrukcji budynk6w owczarskich oraz elementow technologii 
chowu. 

Stwierdzam zatem, ze oceniany jednotematyczny cykl publikacji jest spqjn^ 
uporz^dkowan^ i wartosciow^ pozycj^ naukowy, zarowno w sensie koncepcji badah jak i 
zdefmiowanego celu oraz adekwatnie dobranych metod badawczych i moze bye uznany za 
podstaw? ubiegania si? o stopieh doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie 
zootechnika. Kolejne etapy badah zaplanowano i prowadzono konsekwentnie, uwzgl^dniaj^c 
wyniki wlasnych doswiadczeh jak i dane literatury swiatowej. Przedstawione wnioski s^ 
merytoryczne i adekwatne do przeprowadzonych badah, rozszerzaj^ istniej^cy stan wiedzy i w 
niektorych wypadkach pozwalaj^ na praktyczne ich wykorzystanie w realizowanych i 
opracowywanych programach hodowlanych. Oceniany cykl baddh, dotyczy zagadnieh 
relatywnie nowych na gmncie Polskim. Bior^c pod uwag? istotny rol? Habilitanta w pracach 
zespolu badawczego mozna uznac, ze dysponuje On nowoczesnym warsztatem badawczym. 
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posiada umiej?tnosc prawidlowego zaplanowania i przeprowadzenia eksperymentow 
naukowych oraz anahzy i interpretacji wynikow, a takze potrafi pozyskiwac srodki zewn^trzne 
na realizacj? badah. Wszystko to cechy szczegolnie istotne dla uzyskania samodzielnosci 
naukowej. •^y.tyr ^ ^mt? ^ . f . ; , - ^ " " •• -v^-ir.;.;^.^;*' 

Ocena caloksztahu dorobku i aktywnosci naukowej 

Habilitant, studia wyzsze ukohczyt w roku 1996, w zakresie ochrony srodowiska na 
obecnym Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Rok pozniej, uzyskal tytul magistra prawa 
na Uniwersytecie Marii Curie-Sklodowskiej w Lublinie. W roku 2006, na obecnym 
Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, uzyskal stopieh doktora nauk 
biologicznych w zakresie biologii, specjalnosc biologia. Promotorem w przewodzie doktorskim 
byt prof, dr hab. Stanistaw Radwan, ktory wczesniej byt tez promotorem pracy magisterskiej 
Kandydata, z zakresu octu^ony srodowiska. Kandydat odbyl tez liczne, certyfikowane kursy i 
szkolenia w zakresie doradztwa rolniczego i rolnosrodowiskowego oraz chowu i dobrostanu 
zwierzat. Te fakty, w mojej ocenie, pokazuja duz^ zdolnosc Kandydata do zdobywania 
roznorodnej wiedzy i Jego predyspozycje do pracy naukowej. Widz? tez systematyczne i 
perspektywiczne ukierunkowanie na realizacj? badah w obszarze ochrony srodowiska 
rolniczego i zrownowazonego rolnictwa, w tym naturalnego wykorzystania matych 
przezuwaczy w tych wieloaspektowych i interdyscyplinamych procesach. Badania naukowe 
Kandydata maj^ jednoznacznie zootechniczny charakter i s^ prowadzone w silnym, ale tei 
interdyscyplinamym zespole, stworzonym przez prof dr hab. Tomasza Gmszeckiego, ktorego 
wplyw i inspiracj? widac w przebiegu kariery naukowej Habilitanta, od roku 2006, tj. od chwili 
Jego zatmdnienia w Pracowni Doradztwa Rolniczego Instytutu Hodowli Zwierzat i Ochrony 
Bioroznorodnosci Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (wczesniej Katedry Hodowli 
Matych Przezuwaczy i Doradztwa Rolniczego tej Uczelni) . Istotnym etapem w rozwoju 
naukowym Kandydata byt tez 2-miesi?czny specjalistyczny staz naukowy na University of 
Trds-os-Montes and Alto Douro w Portugaiii (rok 2013), rozwijaj^cy kompetencje w zakresie 
wdrazania zasad zrownowazonego rozwoju na obszarach rolniczych. W mojej opinii, pokazuje 
to przemyslan^ i konsekwentnie realizowan^ sciezk? rozwoju naukowego. 

Habilitant wyroznia trzy gtowne kierunki swoich badah: 

1. wykorzystanie mahych przezuwaczy w octironie przyrody - kierunek b?d^cy efektem 
aktywnego wt^czenia si? do zespotu naukowego prof T . Gmszeckiego. Ten zakres badah 
obejmuje istotne gospodarczo, ale tez wazne naukowo problemy ochrony terenow 
przyrodniczo cennych poprzez kontrolowanych wypas zwierzat. Badania z tego zakresu 
Habilitant prowadzi w scistej wspotpracy z tzw. otoczeniem spoteczno-gospodarczym, w 

; tym organizacjami zajmuj^cymi si? ochrony przyrody oraz z w i ^ a m i hodowcow zwierzat. 
Z t^ tematyk^ zwi^zanych jest tez szereg projektow badawczych, w ktorych Kandydat pelnil 
funkcj? wykonawcy. to m.in. 3 granly finansowane przez K B N , 2 projekty M N i S z W oraz 
projekty finansowane przez N C B i R , w tym duzy projekt badawczy Biostrateg. Swiadczy to 
o kwalifikacjach Kandydata oraz umiej?tnosci wl^czania si? do zespotow badawczych i 
pozyskiwaniu srodkow finansowych na realizacj? badah. Wymiemym efektem tej gmpy 
badah jest wprowadzenie kontrolowanego wypasu owiec na tereny chronione przyrodniczo 
w poludniowo-wschodniej Polsce, wtasciwy dobor ras owiec przydatnych do tych celow 
oraz zapewnienie kontroli dobrostanu zwierzgt w tmdnych warunkach srodowiskowych. 
Wyniki z tego zakresu opublikowano m.in. w trzech oryginainych pracach naukowych w 
czasopismach z listy J C R , czterech pracach oryginainych w czasopismach bez I F oraz 

. rozdzialach w monografiach i pracach konferencyjnych. 



2. interesuj^cym nurtem badawczym jest problematyka wykorzystania niefarmakologicznych 
srodkow ochrony przeciwpasozytniczej i ich wplywu na oplacalnosc produkcji owczarskiej. 

' Jest to obszar wielow^tkowy, w pewnym stopniu dotycz^cy tez probiematyki realizowanej 
w ramach cyklu prac habilitacyjnych. Niemniej, zasadnicza cz?sc badah z tego zakresu byla 
realizowana w ramach 2 grantow komercyjnych, fmansowanych przez francusk^ firm? 
produkuj^c^ farmaceutyki i dodatki paszowe. Badania realizowano w scislej wspolpracy z 

, Zakladem Parazytologii i Chorob Inwazyjnych Wydziahi Medycyny Weterynaryjnej U P w 
Lublinie. T a wspolpraca naukowa, ze specjalistami z zakresu weterynarii, rozci^ga si? takze 
na irme obszary badawcze z pogranicza zootechniki i weterynarii, znacz^co poszerzaj^c 
mozliwosci analityczne i podnosz^c jakosc badah Habilitanta. Wymiemym efektem badah 
z tego zakresu jest m.in. wskazanie mozliwosci ograniczenia zuzycia srodkow chemicznych 
w zwalczaniu inwazji pasozytniczych dzi?ki precyzyjnemu wskazaniu okresow 
krytycznych. Wskazano tez na mozliwosc szeregu dzialah hodowlanych ograniczajacych 
podatnosc owiec na zakazenia, w tym dzialania na drodze zywieniowej oraz odpowiedni 
dobor ras zwierzat. Badano tez skutecznosc profilaktyki przeciwpasozytniczej. prowadzonej 

. z wykorzystaniem bioaktywnych substancji roslinnych, wykazuj^c skutecznosc tej metody 
w ograniczaniu inwazji kokcydiow u jagni^t, przy jednoczesnej poprawie ich zywotnosci i 
tempa wzrostu. Skutecznosc profilaktyki przeciwpasozytniczej wykazano takze u owiec 
doroslych. Przeprowadzono takze analiz? skutkow ekonomicznych roznych metod 
profilaktyki przeciwpasozytniczej na efektywnosc produkcji jagni^t rzeznych, co moze bye 
istotne dla praktycznego wykorzystania wynikow badah. Ten nurt badawczy pokazuje 
mozliwosc ograniczania strat produkcyjnych spowodowanych przez pasozyty za pomoc^ 
metod zootechnicznych, takich jak odpowiedni do srodowiska dobor ras zwierzat, czy 
metody zywieniowe. Wyniki tych interesuj^cych i nowatorskich w kraju badah 
zamieszczono w 7 publikacjach w czasopismach I F , w wi?kszosci w Medycynie 
Weterynaryjnej^ ale tez w bardzo eenionym czasopismie zootechnicznym Small Ruminant 
Research. Udzial Habilitanta w omawianych, wieloautorskich pracach oszacowano w 
zakresie od 10 do 30%, w jednej z tych publikacji dr Bojar byt pierwszym autorem. Nalezy 
podkreslic, ze w omawianym nurcie badawczym, zostala zrealizowana praca doktorska, w 
ktorej Habilitant petnit funkcj? promotora pomocniczego. 

3. Ciekawym i perspektywicznym nurtem badawczym realizowanym przez Habilitanta, 
b?d4cym jednoczesnie tworczym pol^czeniem wiedzy zdobytej podczas wszechstrormych 
studiow jak i doswiadczeh zootechnicznych z okresu pracy zawodowej, s^ zagadnienia 
dotyczace form wdrazania zasad zrownowazonego rozwoju i wspierania przedsicbiorczosci 
na obszarach rolniczych. Zagadnienia te, w uj?ciu praktycznym, prowadz^ do integracji 
srodowiska naukowego, organizacji samorz^dowych, rz^dowych i spotecznych w 
organizowaniu i stymulowaniu rozwoju i przedsi?biorczosci rolniczej. Dobrym obszarem 
takich dziatah mo^e bye produkcja owczarska, wymagajaca wsparcia i wspotpracy otoczenia 
spolecznego, ale tez bezposrednio z w i ^ a n a z tym otoczeniem, stuz^ca ochronie srodowiska 

. i buduj^ca wartosci spoleczno-kulturowe. Istotna cz?sc dziatalnosci i badah w omawianym 
zakresie byla realizowana w ramach duzego projektu badawczego N C B i R ~ Biostrateg oraz 
projektu rozwojowego N C B i R „Produkcja jagni?ciny w cyklu catorocznym i 
zagospodarowanie jej na rynku krajowym - Jagni?cina z Lubelszczyzny". Wymiemym i 
niezwykle cennym efektem tych dziatah bylo wytworzenie i wypromowanie regionalnej 
marki „Jagni?cina z Lul>elszczyzny" oraz uzyskanie Swiadectwa Ochronnego na znak 
towarowy. W aspekcie badawczym projekt ten wymagat opracowania strategii i tectmologii 
produkcji jagni?ciny, analizy jakosci i wartosci kulinamej tego mi?sa oraz opracowanie 
wyroznikow b?d^cych wskaznikiem tej marki. Efektem naukowym przeprowadzonych 
badah jest szereg publikacji naukowych, populamo-naukowych oraz opracowah 
konferencyjnych, opublikowanych w wi?kszosci w wydawnictwach krajowych - co wydaje 



si? zrozumiale w kontekscie charakteru tych badan. Jest tez jednak istotny aspekt 
: mi?dzynarodowy tych badan jak im jest rozdzial w monografii naukowej, wydanej przez 

Springer Verlag i indeksowany Web of Science. Z realizacj^ tego obszaru naukowego, 
zwi^zany jest tez szereg nagrod i certyfikatow uzyskanych przez Habilitanta. 

' Calkowity dorobek publikacyjny Habilitanta, po uzyskaniu stopnia doktora, bez pi?ciu 
prac wchodz^cych w sklad cyklu stanowi^cego osi^gni?cie naukowe, obejmuje 32 oryginalne 
prace tworcze, w tym 18 prac opublikowanych w czasopismach z listy J C R - o sumarycznym 
IF=7,859 i sumie punktow MNiSzW=315. Ponadto, Habilitant opublikowal 2 monografie, 17 
rozdzialow w monografiach oraz liczne prace i doniesienia konferencyjnych. L^cznie, 
Kandydat wykazuje 58 publikacji naukowych ( w tym 5 prac stanowi^cych tzw. osi^gni^cie 
naukowe), sumaryczny I F wszystkich opublikowanych prac wynosi 11,553, a Iqczna liczba 
punktow M N i S z W wynosi 649. Liczba cytowan i wskaznik Hirsha, na dzieh zlozenia wniosku 
wynosily odpowiednio 56 (27 bez autocytowah) oraz H=3 (wg bazy WoS) . Wskazniki te, w 
reprezentowanej dyscyplinie naukowej mozna uznac za satysfakcjonuj^ce, swiadcz^ce o 
rozpoznawalnosci naukowej Kandydatki i b^d^ce dobr^ podstaw^ do uzyskania samodzielnosci 
naukowej. SpoSrod ogolem 18 rozpraw naukowych opublikowanych w czasopismach z listy 
J C R , wszystkie prace powstaly po uzyskaniu stopnia doktora, co pokazuje bardzo dobr^ 
dynamik? rozwoju naukowego po doktoracie. Jednoczesnie, niestety nalezy dodac, ze sposrod 
ogolem 16 prac oryginainych opublikowanych w czasopismach spoza listy J C R , az 14 prac 
opublikowano po doktoracie, co cz?sciowo jest wytlumaczalne specyfik^ niektorych badan 
Kandydata. Wsrod pozostalych publikacji naukowych, wszystkie monografie powstaly po 
uzyskaniu stopnia doktora, co uznaj? za w pelni prawidlowy trend w rozwoju naukowym. Swoj 
wklad intelektualny w powstanie publikacji w czasopismach z listy J C R (wyl^czaj^c z tego 
cykl prac stanowi^cych osi^gni?cie naukowe) Habilitant oszacow^ w zakresie od 5% do 30%, 
srednio 14%, co uznaj? za wiarygodne i racjonalne w kontekscie duzych zespolow badawczych, 
wjak ich na ogol pracuje Habilitant. 

Doktor Wiktor Bojar byl wykonawcy 9 projektow badawczych fmansowanych przez 
K B N , M N i S z W i N C B i R oraz uczestniczyl w 2 projektach finansowanych przez Regionalnq 
Dyrekcj? Ochrony Srodowiska w Lublinie oraz Ogolnopoiskie Towarzystwo Ochrony Ptakow. 
Bra! tez udzial w konsorcjum naukowym dzialaj^cym przy Politechnice Lubelskiej oraz w 
mi?dzynarodowej sieci badawczej przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. Mozna 
zatem uznac, ze Kandydat posiada doswiadczenie w prowadzeniu badah zespolowych jak i 
pozyskiwaniu srodkow na te badania, niezb?dne dla uzyskania samodzielnosci naukowej. W 
tym miejscu nalezy tez odnotowac, wskazany juz wczesniej, zagraniczny staz naukowy. 
Kandydat jest wspohworc^ i uzyskal Swiadectwo Ochronne na znak towarowy „Jagni?cina z 
Lubelszczyzny", co jest istotnym osi^gni?ciem w zakresie wdrazania wynikow badah. 
Kandydat uzyskal tez szereg nagrod za dzialalnosc naukowy, w tym dwukrotnie Nagrod? J . M . 
Rektora U P w Lublinie za osi4gni?cia naukowe oraz nagrod? im. Stanislawa Staszica za 
badania aplikacyjne dla zespolu autorow za „Wytworzenie syntetycznej linii owiec dla potrzeb 
praktyki rolniczej i doswiadczalnictwa zootechnicznego". To jest w moim odczuciu 
szczegolnie wazne wyroznienie, nobilituj^ce Kandydata jako zootechnika - wspohworc? nowej 
rasy zwierzat. 

Podsumowuj^c t? ez?sc oceny nalezy uznac, ze Habilitant posiada istotny dorobek 
naukowy, jest rozpoznawalny w swiecie nauki i ma doswiadczenie w realizacji badah zarowno 
w zespolach krajowych jak i mi?dzynarodowych. Post?p osi4gni?ty w tym zakresie, po 
uzyskaniu stopnia doktora, w pelni uzasadnia ubieganie si? o kolejny awans naukowy. 



Ocena dzialalnoSci dydaktyczno-organizacyjnej 

Doktor Wiktor Bojar jest w istotnym stopniu zaangazowtmy w proces dydaktyczny na 
macierzystym Wydziale. Prowadzi zaj^cia dydaktyczne z zakresu ochrony wlasnosci 
intelektualnej, prawa rolnego i pozyskiwania funduszy U E , prawnej ochrony pracy, ale tez 
przedmioty typowo zootechniczne jak: technologia produkcji zwierz?cej a srodowisko, 
podstawy produkcji zwierz?cej, technologia pozyskiwania surowcow zwierz^cych, chow i 
hodowla zwierzat - s^ to zaj?cia dla k i lku kierunkow studiow w macierzystej Uczelni i 
Wydziale. Jest wspolautorem programu studiow na kierunku doradztwo w obszarach wiejskich, 
jest tez wspolautorem podr^cznika „Prawne aspekty podejmowania decyzji menedzerskich". 
B y l promotorem 11 prac magisterskich i 15 prac inzynierskich - praca magisterska wykonana 
pod Jego kierunkiem zostala nagrodzona przez Marszalka Wojewodztwa Lubelskiego. Jest tez 
opiekunem Sekcji Doradztwa Rolniczego, Studenckiego Kola Naukowego Biologow i 
Hodowcow Zwierzat na macierzystym Wydziale. Co warto podkreslic, jest tez opiekunem 
naukowym szeregu publikacji, przygotowanych przez studentow. B y l promotorem 
pomocniczym w zakohczonym, w roku 2017, przewodzie doktorskim. Za dzialalnosc 
dydaktyczny byl 3-krotnie nagradzany przez Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, 
uzyskal tez nagrod? Rektora za dzialalnosc organizacyjny. Doktor Wiktor Bojar, w roku 2017, 
zostal odznaczony prestizowym Medalem Komisj i Edukacji Narodowej. 

W tym punkcie oceny Kandydata, chc? tez szczegolnie podkreslic szeroki zakres 
dzialan, szkolen i roznorodnych form wspolpracy z otoczeniem spoleczno-gospodarczym: 
organizacjami hodowcow zwierzat, organizacjami ochrony przyrody, organizacjami rolniczymi 
i samymi rolnikami, m.in. przy tworzeniu grup producenckich i klastrow - sluzyc rozwojowi i 
zwi?kszaniu konkurencyjnosci rolnictwa w regionie lubelskim. To niezwykle wartosciowy 
obszar dzialalnosci Kandydata, dobrze wykorzystujycy Jego szerokie kompetencje i 
jednoczesnie budujycy Jego pozycj? zawodowy. 

Wniosek kohcowy 

Po analizie calosci przedstawionej dokumentacji stwierdzam, ze oceniane osiygni?cie 
naukowe, istotna aktywnosc naukowa oraz dzialalnosc dydaktyczno-organizacyjna Pana dra. 
Wiktora Bojara spelniajy wszystkie wymogi stawiane osobom ubiegajycym si? o stopieh 
doktora habilitowanego, w swietle ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych 
i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki ( D z . U . z 2017 r. poz. 1789). Na 
tej podstawie pozytywnie opiniuj? wniosek o nadanie dr. Wiktorowi Bojarowi stopnia doktora 
habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika. 
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