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Recenzja 

osiągnięcia naukowego w postaci cyklu prac pt: „Wykorzystanie 

chemometrycznej analizy danych empirycznych w wykrywaniu zafałszowań 

żywności" oraz dorobku naukowo-badawczego, współpracy międzynarodowej 

i działalności dydaktyczno-organizacyjnej Pani dr inż. Anny Dankowskiej 

w związku z postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dyscyplinie towaroznawstwo 

(obecnie nauki o zarządzaniu i jakości) 

Podstawę wykonania recenzji stanowi decyzja Centralnej Komisji do Spraw 

Stopni i Tytułów oraz pismo Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, na 

którym prowadzone jest postępowanie, z dnia 17 października 2019 r. 

Oceny osiągnięć Habilitantki dokonałam w oparciu o dostarczone materiały 

zawierające: wniosek z dnia 26 kwietnia 2019 r. o przeprowadzenie postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, dane 

kontaktowe wnioskodawcy, kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa, autoreferat 

przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w języku polskim i w języku 

angielskim, wykaz opublikowanych prac oraz informację o osiągnięciach 

dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki, oświadczenia 

współautorów prac naukowych, kopie publikacji naukowych wchodzących 

i niewchodzących w skład osiągnięcia naukowego. Dostarczona mi dokumentacja 

nie zawierała płyty z wersją elektroniczną dokumentów. 
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Informacje o wykształceniu i przebiegu pracy zawodowej 

Pani dr inż. Anna Dankowska ukończyła pięcioletnie studia wyższe na Wydziale 

Towaroznawstwa Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu uzyskując w 2004 r. 

dyplom magistra inżyniera towaroznawstwa. Pracę magisterską pt. „Prognozowanie 

właściwości przeciwutleniających tokoferoli i ich analogów" przygotowała pod 

kierunkiem prof. dra. hab. Henryka Szymusiaka. Stopień doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie towaroznawstwa otrzymała w 2010 r. na Wydziale 

Towaroznawstwa, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Promotorem rozprawy 

doktorskiej pt. „Wykrywanie zafałszowań oliwy z oliwek", była prof. dr hab. Maria 

Małecka. 

Dr inż. Anna Dankowska początkowo, w okresie od lutego 2010 r. do lutego 

2011 r. była zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Towaroznawstwa 

Artykułów Spożywczych, a od lutego 2011 r. do chwili obecnej pracuje jako adiunkt 

w Katedrze Towaroznawstwa Żywności, Wydziału Towaroznawstwa, Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu. W roku akademickim 20 10/201 1 ukończyła kurs 

pedagogiczny dla młodej kadry UEP. Swoje kwalifikacje podnosiła biorąc udział 

w wielu szkoleniach krajowych i zagranicznych. 

Ocena osiągnięcia naukowego w postaci cyklu publikacji 

Jako osiągnięcie naukowe Kandydatka przedstawiła cykl siedmiu publikacji 

zatytułowany: „Wykorzystanie chemometrycznej analizy danych empirycznych 

w wykrywaniu zafałszowań żywności". Cykl ten składa się z sześciu oryginalnych 

artykułów naukowych opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora, w latach 

2014-2019, w czasopismach z listy Journal Citation Reports (JCR), takich jak: 

International Journal of Food Science and Technology, Dairy Science & Technology, 

European Journal of Lipid Science and Technology, Talanta, European Food 

Research and Technology, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular 

Spectroscopy. Sumaryczny współczynnik wpływu tych publikacji równy jest 13,608, 
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a więc średnio 2,268 na publikację. Całkowita wartość publikacji według punktacji 

MNiSW wynosi 175 punktów, a po uwzględnieniu udziału własnego — 156 punktów. 

Wskaźniki te świadczą o dobrym poziomie naukowym publikacji. 

Do tego cyklu Habilitantka zaliczyła również rozdział w monografii 

opublikowanej przez wydawnictwo Elsevier. Jest to typowe opracowanie 

przeglądowe, ściśle związane z tematyką cyklu i stanowiące jego uzupełnienie. 

Habilitantka jest jedynym autorem jednego artykułu i rozdziału w monografii. 

Pozostałe artykuły mają od dwóch do trzech autorów. We wszystkich publikacjach 

jest pierwszym autorem oraz autorem korespondencyjnym, a jej udział według 

oświadczeń współautorów wynosił od 73 do 97 % i obejmował wszystkie etapy 

planowania i przeprowadzania badań, analizy wyników i procesu publikacji. 

Osiągnięcie naukowe stanowi z pewnością cykl spójny tematycznie. Wszystkie 

prace dotyczą metod wykrywania zafałszowań żywności z zastosowaniem metod 

spektroskopowych w połączeniu z analizą chemometryczną. Określenie „dane 

empiryczne" użyte w tytule jest ogólne i szerokie, w rzeczywistości we wszystkich 

pracach przedmiotem analizy są dane spektroskopowe — widma, uzyskane 

z zastosowaniem różnych technik. W związku z tym uważam, że tytuł cyklu byłby 

bardziej precyzyjny gdyby „dane empiryczne" zastąpić „danymi 

spektroskopowymi". Jest to tym bardziej uzasadnione, że hipotezy badawcze i cele 

przedstawione w Autoreferacie dotyczą także wyłącznie danych spektroskopowych. 

Znaczenie tematyki badań Habilitantka przedstawiła przekonująco 

w Autoreferacie, omawiając zagadnienia autentyczności i fałszowania żywności 

z perspektywy prawnej oraz zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego 

w wymiarze zdrowotnym i ekonomicznym. Zgadzam się z opinią, że skuteczne 

wykrywanie zafałszowań produktów wymaga opracowania metod analitycznych, 

które mogą być wykorzystane przez organy urzędowej kontroli żywności. Metody 

spektroskopowe w połączeniu z chemometryczną analizą mogą być szczególnie 

przydatne do tego celu. Zastosowanie metod pozwalających na całościową 

charakterystykę produktu (ang. fingerprinting) w badaniach autentyczności żywności 
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jest obecnie przedmiotem intensywnych badań. Uważam, że tematyka badań jest 

ważna, aktualna i wpisuje się w obszar dyscypliny towaroznawstwo (obecnie nauki o 

zarządzaniu i jakości). Przedstawione badania mają charakter poznawczy i duży 

potencjał aplikacyjny i stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny. 

Przedstawione w pracach 1-7 badania dotyczą zafałszowań lub autentyczności 

masła (praca 1), serów (praca 2), masła kakaowego (praca 4), kawy (praca 5), oliwy 

(praca 6) i herbaty (praca 7). We wszystkich badaniach wykorzystano spektroskopię 

fluorescencyjną, w niektórych dodatkowo absorpcyjną w zakresie nadfioletu 

i widzialnym (UV-VIS) i w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) oraz połączenie 

tych metod. Do analizy widm stosowano metody klasyfikacyjne (różne warianty 

analizy dyskryminacyjnej, metodę najbliższych sąsiadów, metodę wektorów nośnych 

i las losowy) oraz regresji (wielokrotnej regresji liniowej, regresji głównych 

składowych). Zastosowanie tych metod wymaga redukcji liczby zmiennych, w tym 

celu stosowano metodę składowych głównych oraz algorytm SPA (ang. Successive 

Projections Algorithm). 

Prace wchodzące w skład cyklu zostały dobrze zaplanowane i zrealizowane, 

przedstawiają wiele wartościowych wyników, a ich cennym elementem jest 

porównanie zarówno przydatności różnych metod spektroskopowych, jak i różnych 

metod analizy danych do wykrywania określonego typu zafałszowań w różnych 

grupach produktów. Przedstawione wyniki pokazują możliwości nowych zastosowań 

spektroskopii połączonej z chemometrią. 

Po lekturze cyklu prac mam kilka uwag, niektóre z nich mają charakter 

dyskusyjny: (1) W większości prac zastosowano walidację wewnętrzną 

opracowanych modeli. Bardziej wiarygodną, walidację w oparciu o zewnętrzny zbiór 

testowy zastosowano tylko w dwóch publikacjach. (2) Wydaje się że zamiast 

stosowania metody PCA i MLR należało bezpośrednio zastosować metodę regresji 

PCR, lub lepiej PLS. Ta ostatnia metoda jest najczęściej wykorzystywana do 

oznaczeń ilościowych na podstawie widm. (3) W wielu publikacjach na temat 

opracowania modeli kalibracyjnych do oceny autentyczności żywności wskazuje się, 
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że bardziej przydatne od metod dyskryminacyjnych mogą być metody modelowania 

klas. Uważam, że warto było przy planowaniu badań uwzględnić również te metody. 

(4) W pracy 7 jako widma NIR naparu herbaty (rys. 1 d) przedstawiono 

prawdopodobnie widma NIR liści herbaty. W prezentowanych widmach brak 

intensywnych pasm charakterystycznych dla wody. Prawidłowe widmo naparu 

herbaty przedstawiono, moim zdaniem, w pracy II. B2.7. (5) Sformułowany 

w Autoreferacie wniosek (wniosek 2) dotyczący zalet zastosowania metody SPA 

wyboru zmiennych, potwierdza tylko jedna publikacja, w której porównano metody 

SPA i PCA. Mimo uwag Autorki na temat zalet metody SPA w stosunku do PCA, w 

czterech spośród sześciu prac zastosowano do redukcji liczby zmiennych metodę 

PCA. 

Mimo powyższych uwag moja ogólna ocena publikacji wchodzących w skład 

osiągnięcia naukowego jest pozytywna. Za najważniejsze osiągnięcia w nich 

przedstawione uważam: 

(I) Wykazanie możliwości wykrywania zafałszowań i oznaczania zawartości 

dodatku fałszującego masła olejem palmowym i kokosowym, sera olejami 

roślinnymi, masła kakaowego zamiennikami tłuszczu kakaowego, kawy arabika 

dodatkiem kawy robusta. 

(2) Wykazanie możliwości klasyfikacji oliwy z oliwek extra virgin i rafinowanej 

oraz świeżej i niezdatnej do spożycia oraz klasyfikacji naparów herbat w zależności 

od sposobu otrzymywania. 

(3) Porównanie przydatności różnych technik spektroskopowych (fluorescencja 

synchroniczna, spektroskopia UV, UV-VIS i NIR) do badania zafałszowań 

wybranych produktów. Porównanie zastosowania indywidualnych widm i łączonych 

w różny sposób. 

(4) Porównanie przydatności różnych metod klasyfikacyjnych i metod 

wyboru/redukcji liczby zmiennych do analizy danych spektroskopowych. 

Stwierdzam, że oceniany cykl publikacji jest wartościowym, oryginalnym 

opracowaniem naukowym i wnosi istotny wkład w rozwój wiedzy w zakresie 
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towaroznawstwa (obecnie nauk o zarządzaniu i jakości) W mojej opinii spełnia 

wymogi stawiane osiągnięciom naukowym stanowiącym przedmiot postępowania 

habilitacyjnego. 

Ocena pozostałych osiągnięć naukowych 

Oceny pozostałych osiągnięć naukowych dr inż. Anny Dankowskiej dokonałam 

na podstawie załączonych dokumentów w postaci wykazu opublikowanych prac 

naukowych, kopii dziesięciu wybranych prac oraz informacji przedstawionych 

w Autoreferacie. 

Pozostały dorobek naukowy dr inż. Anny Dankowskiej po doktoracie obejmuje 

16 pozycji (ponadto jedna praca w momencie składania wniosku była w trakcie 

publikacji). W trzech jest samodzielnym autorem, w pozostałych według 

załączonych oświadczeń Jej udział jest znaczący i wynosi od 25 do 95%. 

Dwa artykuły zostały opublikowane w czasopismach z listy JCR: Grasas y 

Aceites (IF = 1,08) oraz Żywność, Nauka, Technologia, Jakość (IF = 0.311). Siedem 

artykułów zostało opublikowanych w czasopismach Studia Oeconomica 

Posnaniensia, Nauki Inżynierskie i Technologie, PhD Interdisciplinary Journal, 

Towaroznawcze Problemy Jakości. Kolejnych siedem pozycji to rozdziały 

w monografiach wydanych przez polskie wydawnictwa uniwersyteckie i 

towarzystwo naukowe. 

Ponadto Habilitantka jest autorką 22 doniesień konferencyjnych, w tym pięciu 

na konferencjach zagranicznych. Na dwóch konferencjach wygłosiła referaty ustnie. 

Sumaryczny współczynnik wpływu (IF) wszystkich Jej prac jest równy 16,830, 

a opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora wynosi 14,999. W skali punktowej 

dorobek Habilitantki po doktoracie wynosi łącznie 287 punktów według punktacji 

MNiSW, a po uwzględnieniu udziału własnego 239,95 punktów. Według bazy Web 

of Science (stan na 23. 11.2019 r.) liczba cytowań dziesięciu artykułów Habilitantki 

wynosi 119, a indeks Hirscha - 6; według bazy Scopus dziewięć publikacji 
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cytowanych było 117 razy, a indeks Hirscha wynosi 6. Uważam, że na tym etapie 

rozwoju naukowego wskaźniki te są zadowalające. 

Omawiane prace, koncentrują się wokół zagadnień jakości żywności i dotyczą 

zastosowania spektroskopii do wykrywania zafałszowań, oznaczania wybranych 

składników żywności oraz kontroli zmian zachodzących w produktach spożywczych 

w czasie przechowywania. Wydaje się. że niektóre z tych publikacji stanowią 

uzupełnienie cyklu wskazanego jako osiągnięcie naukowe. Część publikacji ma 

charakter przeglądowy, dotyczy różnych aspektów zafałszowań żywności 

i potwierdza dobrą orientację Autorki w zakresie tej tematyki. 

Dwie najważniejsze moim zdaniem publikacje (prace w czasopismach Grasas y 

Aceites oraz Żywność, Nauka, Technologia, Jakość) dotyczą zastosowania 

fluorescencji synchronicznej do wykrywania zafałszowań oliwy z oliwek tańszymi 

olejami roślinnymi oraz do klasyfikacji rożnych kategorii oliw. Interesujące są 

wyniki badań nad możliwością wykorzystania synchronicznych pomiarów 

fluorescencji do wykrywania zafałszowań soków owocowych. Inna interesująca 

publikacja dotyczy zastosowania spektroskopii NIR do oznaczania zawartości 

kofeiny w herbatach. 

Przy ocenie dorobku dr inż. Anny Dankowskiej zwraca uwagę niewielkie grono 

współpracowników. Z jednej strony wskazuje to na dużą samodzielność 

i pracowitość. Z drugiej strony jestem przekonana, że szersza współpraca naukowa 

mogłaby przynieść wiele korzyści. Bardzo skromnie przedstawia się też aktywność 

w pozyskiwaniu grantów. Habilitantka kierowała tylko jednym projektem 

uzyskanym w programie grantowym Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Jako wykonawca uczestniczyła w realizacji badań statutowych. Uważam, że na te 

obszary działalności Kandydatka powinna zwrócić szczególną uwagę w swej dalszej 

karierze naukowej. 

Swoją wiedzę Habilitantka wykorzystywała w praktyce, wykonując dwie 

ekspertyzy i opracowania dla przedsiębiorstw z branży spożywczej. 

Ę, S. 
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Za osiągnięcia naukowe otrzymała dwukrotnie nagrodę indywidualną Rektora 

UEP. 

Podsumowując stwierdzam, że dorobek naukowy dr inż. Anny Dankowskiej 

stanowi wkład w rozwój dyscypliny towaroznawstwo (nauki o zarządzaniu i jakości) 

i jest wystarczający do ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego. 

Ocena współpracy międzynarodowej i działalności dydaktycznej i organizacyjnej 

W dokumentacji brak informacji na ten temat współpracy naukowej z ośrodkami 

zagranicznymi. Ten obszar jest słabszą stroną działalności i należy go 

zintensyfikować. Na podkreślenie zasługuje jednak uczestnictwo w kilku szkoleniach 

i warsztatach odbywających się za granicą, które zadaniem Habilitantki stanowiły dla 

niej ważne źródło inspiracji do podejmowania nowych kierunków badań. Formą 

działalności w skali międzynarodowej jest recenzowanie artykułów dla czasopism 

z listy JCR. Jako wyróżnienie należy potraktować grant podróżny na udział 

w konferencji przyznany przez European Federation for the Science and Technology 

of Lipids. 

Habilitantka ma bogate doświadczenie dydaktyczne. Prowadziła lub prowadzi 

zajęcia dydaktyczne, w ramach 10 przedmiotów w formie wykładów i ćwiczeń 

laboratoryjnych na studiach inżynierskich oraz magisterskich na kilku kierunkach 

(Towaroznawstwo, Product & Process Management I. Product & Process 

Management II, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji) w trybie dziennym oraz 

niestacjonarnym zaocznym. Prowadziła również zajęcia w ramach studiów 

doktoranckich w języku angielskim. Pełniła funkcję koordynatora ćwiczeń z czterech 

przedmiotów. 

Opracowała autorskie programy kilku przedmiotów, wykorzystując 

doświadczenie w badaniach nad problematyką zafałszowań żywności. Jest autorką 

materiałów dydaktycznych w wersji elektronicznej do pięciu przedmiotów 

i rozdziału w podręczniku. 
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Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie w przygotowanie i realizację zajęć, 

warsztatów i szkoleń w ramach kilku projektów finansowanych ze środków 

krajowych i zagranicznych. 

Prowadziła seminaria inżynierskie, pełniąc funkcje promotora 28 prac 

inżynierskich, w tym pracy nagrodzonej w konkursie Fundacji UEP na najlepsze 

prace licencjackie oraz inżynierskie. Sprawowała opiekę nad sześcioma 

magistrantami. Pełniła funkcję promotora pomocniczego w jednym przewodzie 

doktorskim. 

Habilitantka aktywnie działa w różnych obszarach życia akademickiego. Jest 

członkiem trzech komisji na Wydziale Towaroznawstwa. Była członkiem komitetu 

organizacyjnego seminarium naukowego. Jako recenzent i członek komisji 

oceniającej uczestniczyła w kilku edycjach Dni Młodych Towaroznawców na 

Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

Na podkreślenie zasługuje działalność w zakresie popularyzacji nauki 

obejmująca przygotowywanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów realizowanych 

w szkołach podstawowych oraz w ramach Nocy Naukowców i zajęć laboratoryjnych 

w ramach projektu Klasa Akademicka. 

Jest członkiem towarzystw naukowych: European Federation for the Science and 

Technology of Lipids i Polskiego Towarzystwa Technologów Żywności, Sekcji 

Chemii i Technologii Tłuszczów. 

Podsumowując, działalność w zakresie współpracy międzynarodowej oceniam 

jako wystarczającą, pozytywnie oceniam działalność dydaktyczną i organizacyjną. 

Wniosek końcowy 

Dr inż. Anna Dankowska po otrzymaniu stopnia doktora znacząco zwiększyła 

swój dorobek naukowy. Cykl siedmiu publikacji pt: „Wykorzystanie 

chemometrycznej analizy danych empirycznych w wykrywaniu zafałszowań 

żywności", przedstawiony jako ociągnięcie naukowe stanowi tematycznie spójne, 

wartościowe opracowanie wnoszące istotny wkład do wiedzy z zakresu 
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towaroznawstwa (nauk o zarządzaniu i jakości). Również pozostałe osiągnięcia 

naukowe poszerzają wiedzę w zakresie tej dyscypliny. Stwierdzam zatem, że 

dorobek naukowy Habilitantki spełnia kryteria do ubiegania się o stopień naukowy 

doktora habilitowanego. Na pozytywną ocenę zasługuje również działalność 

dydaktyczna i organizacyjna, wystarczająca jest działalność w zakresie współpracy 

międzynarodowej. 

Stwierdzam, że dr inż. Anna Dankowska spełnia wymagania prawne dotyczące 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego wynikające z Ustawy z dnia 14 

marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz. U. nr 65 poz. 595, z późniejszymi zmianami) oraz 

z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. 

(Dz. U. z dnia 20 września 2011 roku, Nr 196, poz. 1165). Wnioskuję 

o dopuszczenie dr inż. Anny Dankowskiej do dalszych etapów postępowania celem 

nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego. 

Poznań, 26 listopada 2019 r. 

10 


