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stanowiący uzasadnienie pozytywnej opinii wniosku o nadanie  

dr Ewie Mirzwie-Mróz   

stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych, w dyscyplinie ogrodnictwo 

 

 

Dr Ewa Mirzwa-Mróz ukończyła studia wyższe w roku 1992 na Wydziale Rolniczym 

Akademii Rolniczej im. K.,A. Timiriaziewa w Moskwie (obecnie Rosyjski Państwowy 

Uniwersytet Rolniczy-MSHA im. K.,A. Timiriaziewa) uzyskując dyplom magistra inżyniera 

rolnictwa, specjalność – ochrona roślin. Praca magisterska pt. Przyśpieszona ocena odporności 

drzew pestkowych na mączniaka prawdziwego została wykonana w Katedrze Fitopatologii pod 

kierunkiem dr Juriya Mikhaylovicha Stroykova. Po powrocie do kraju w latach 1993-1997 

pracowała na stanowisku samodzielnego rolnika w Katedrze Fitopatologii Wydziału 

Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu (obecnie Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i 

Architektury Krajobrazu) Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. W roku 1997 

rozpoczęła studia doktoranckie w Katedrze Fitopatologii na tym samym Wydziale. Stopień 

doktora nauk rolniczych w zakresie ogrodnictwa nadała jej Rada Wydziału Ogrodnictwa i 

Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie uchwałą z dnia 19 lipca 2000 roku, na podstawie 

obrony rozprawy „Występowanie w Polsce septoriozy paskowanej liści pszenicy powodowanej 

przez Mycosphaerella graminicola (Fuckel) Schroeter”, której promotorem był prof. dr hab. 

Czesław Zamorski. W tym samym roku została zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze  

Fitopatologii (od 2013 roku Samodzielny Zakład Fitopatologii) obecnego Wydziału 

Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu gdzie aktualnie pracuje. 

Kandydatka przedstawiła osiągnięcie naukowe, stanowiące podstawę postępowania 

habilitacyjnego, w postaci monografii pt. Identyfikacja i biologia sprawców brudnej plamistości 

jabłek, wydanej w roku 2013 przez Wydawnictwo „Wieś Jutra”. Monografia liczy 128 stron wraz 

z tabelami, rysunkami i fotografiami oraz 9 stron załączników zawierających szczegółową 

charakterystykę zsekwencjonowanych izolatów, zróżnicowanie populacji izolatów grzybów 

powodujących brudną plamistość jabłek w wybranych regionach Polski, zestawienie typów plam 

wytworzonych przez różnych sprawców choroby na owocach a także wzrost wybranych 

sprawców choroby na różnych pożywkach.  

Badania będące podstawą osiągnięcia naukowego miały na celu zidentyfikowanie i poznanie 

biologii gatunków grzybów powodujących brudną plamistość jabłek we wschodniej, centralnej i 

północnej i południowej Polsce. Materiał do badań stanowiły owoce odmian jabłoni, grusz i śliw 

z widocznymi objawami choroby. Do doświadczeń włączono także cztery izolaty grzybów 

otrzymane z USA. Cel pracy został zrealizowany w 5 zadaniach badawczych:  

 izolacja i identyfikacja gatunków grzybów powodujących brudną plamistość jabłek z 

wykorzystaniem tradycyjnych metod i technik molekularnych, 

 charakterystyka dynamiki wzrostu kolonii wybranych izolatów sprawców choroby na 

różnych pożywkach oraz ich liniowego wzrostu i morfologii, 

 badanie rozwoju wybranych gatunków grzybów powodujących brudną plamistość jabłek 

na pędach i owocach, 

 analiza związku pomiędzy grzybami powodującymi brudną plamistość jabłek, a 

komórkami skórki owoców, z wykorzystaniem mikroskopu świetlnego i mikroskopu 

elektronowego, 

 ustalenie zakresu żywicieli sprawców brudnej plamistości jabłek. 

W trakcie badań Habilitantka uzyskała ponad 1500 izolatów grzybów należących do różnych 

jednostek taksonomicznych. Spośród nich 228 reprezentowało gatunki wywołujące brudną 

plamistość jabłek (189 izolatów z jabłek, 29 z gruszek oraz 10 ze śliwek). Następnie poprzez 

inokulację zdrowych jabłek udokumentowała chorobotwórczość wybranych izolatów grzybów i 
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przyporządkowała typy plam na skórce owoców do gatunków grzybów będących ich sprawcami. 

Kandydatka stosując techniki molekularne oraz analizując morfologię i konidiogenezę 

otrzymanych izolatów zidentyfikowała 5 gatunków grzybów: Peltaster fructicola, Phialophora 

sessilis, Microcyclospora malicola, Microcyclospora pomicola, Microcyclosporella mali  oraz 

jeden nieoznaczony gatunek rodzaju Peltaster powodujących brudną plamistość jabłek. Wśród 

nich trzy gatunki: Microcyclospora malicola, Microcyclospora pomicola oraz 

Microcyclosporella mali zidentyfikowała po raz pierwszy w Polsce. 

W przypadku dynamiki wzrostu kolonii wybranych izolatów sprawców choroby na różnych 

pożywkach oraz ich liniowego wzrostu i morfologii Habilitantka stwierdziła, że wszystkie badane 

izolaty grzybów charakteryzowały się wolnym przyrostem powierzchni kolonii na dobę. 

Najwolniejszy dobowy przyrost kolonii na wszystkich pożywkach odnotowano u izolatów 

grzybów rodzaju Peltaster, zaś najszybciej na większości pożywek przyrastały kolonie izolatów 

Microcyclosporella mali. Autorka wykazała również, że spośród sześciu testowanych podłoży 

hodowlanych najodpowiedniejszymi do obfitego zarodnikowania grzybów okazały się PCA 

(potato carrot agar) oraz PDA (potato dextrose agar), natomiast mało przydatna okazała się 

pożywka CMA (corn meal agar). 

Na podstawie wyników badań Habilitantka udokumentowała możliwości zimowania 

zidentyfikowanych gatunków grzybów na pędach jabłoni, w postaci grzybni, a gatunków rodzaju 

Peltaster również w postaci piknotyriów. Po raz pierwszy w świecie opisała również sposób 

zimowania zidentyfikowanych w ostatnich latach grzybów Microcyclospora malicola, 

Microcyclospora pomicola oraz Microcyclosporella mali. 

Przeprowadzając analizę związku pomiędzy gatunkami grzybów powodujących brudną 

plamistość jabłek a komórkami skórki owoców, Autorka stwierdziła, że strzępki grzybów 

rozwijają się na powierzchni epikutikularnych wosków owoców, natomiast w przypadku 

Microcyclosporella mali, wrastają także w kutykulę powodując jej uszkodzenia.   

Habilitantka po raz pierwszy na świecie dokonała również identyfikacji sprawców brudnej 

plamistości jabłek na owocach gruszek (Microcyclosporella mali, Microcyclospora malicola, 

Microcyclospora pomicola, Phialophora sessilis) oraz śliwek (Microcyclosporella mali). Nie 

stwierdziła natomiast objawów choroby na innych gatunkach sadowniczych (malina, antypka, 

ałycza, brzoskwinia i czereśnia). 

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka stwierdziła, że przedstawione do oceny osiągnięcie naukowe 

Habilitantki, w postaci monografii, zasadza się na zebraniu i przeanalizowaniu obfitego materiału 

pochodzącego ze wschodnich i środkowych rejonów Polski, dotyczącego występowania i 

szkodliwości brudnej plamistości jabłek. Jest to ważny problem pojawiający się w ostatnich 

latach w Polsce z uwagi na ograniczony program ochrony w sadach wpisujący się w 

obowiązujący i propagowany system integrowanej ochrony roślin. Patogenami okazały się 

gatunki odmienne od opisanych w pracach z innych regionów Europy i świata (Peltaster 

fructicola, Phialophora sessilis, Microcyclospora malicola, Microcyclospora pomicola, 

Microcyclosporella mali i Peltaster sp.). Osiągnięciem Autorki jest określenie zakresu roślin 

gospodarzy, na których występują objawy brudnej plamistości oraz identyfikacja patogenów, 

które powodują chorobę na gruszkach i śliwkach, a także ustalenie listy roślin sadowniczych nie 

mających objawów tej choroby (malina, antypka, ałycza, brzoskwinia i czereśnia). Za nowe 

informacje Recenzentka uznała identyfikację i molekularną charakterystykę patogenów jabłoni 

Microcyclospora malicola, Microcyclospora pomicola, Microcyclosporella mali, których 

dokonano po raz pierwszy w Polsce. Charakterystykę sprawców brudnej plamistości jabłek 

uzupełniają informacje dotyczące dynamiki wzrostu ich kolonii na różnych pożywkach. 

W opinii prof. dr hab. Zofii Machowicz-Stefaniak osiągnięcie naukowe Habilitantki dotyczy 

zagadnień o dużym znaczeniu poznawczym i praktycznym ze względu na rozpracowanie mało 

znanych lub nowych w warunkach Polski grzybów pogarszających jakość owoców, w tym jabłek, 

mających ogromne znaczenie w aspekcie bezpośredniego spożycia oraz jako surowca w 

przetwórstwie spożywczym. Za szczególnie cenne i nowe Recenzentka uważa: oznaczenie 
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sześciu typów morfologicznych plam i grzybni gatunków powodujących brudną plamistość 

jabłek, wyizolowanie z plam będących na powierzchni skórki owoców licznych gatunków z 

różnych taksonów, wśród nich 228 izolatów związanych z brudną plamistością jabłek, 

udokumentowanie chorobotwórczości wybranych izolatów grzybów poprzez inokulację 

zdrowych jabłek oraz przyporządkowanie typów plam na skórce do gatunków grzybów będących 

ich sprawcami. Nowatorskim osiągnięciem w Polsce jest przeprowadzenie przez Autorkę 

molekularnej charakterystyki grzybów powodujących brudną plamistość jabłek oraz ustalenie i 

zdeponowanie w Banku Genów 20 sekwencji nukleotydów izolatów zidentyfikowanych 

gatunków grzybów. 

W podsumowaniu osiągnięcia naukowego Habilitantki prof. dr hab. Czesław Sadowski 

podkreśla, że przedstawiona praca jest wartościowym opracowaniem, zawierającym istotne i 

ważne z punktu widzenia zarówno fitopatologii jak i praktyki sadowniczej elementy poznawcze, 

w tym także na skalę światową, jak identyfikacja czynników chorobotwórczych na gruszkach, ich 

rozwój na powierzchni kutikuli, sposób zimowania, dynamika wzrostu na różnych pożywkach. 

Jako szczególnie ważne osiągnięcie naukowe Recenzent wymienia umiejętność wykorzystania 

technik molekularnych, co umożliwiło ustalenie 20 sekwencji nukleotydowych sześciu grzybów 

powodujących brudną plamistość jabłek i zdeponowanie ich w Bazie NCBI. Monografia 

uzupełnia lukę w polskim piśmiennictwie fitopatologicznym i całkowicie spełnia wymogi 

osiągnięcia naukowego do ubiegania się o stopień doktora habilitowanego.  

Pozostali członkowie Komisji zgodzili się z opiniami recenzentów uznając, że przedstawione 

osiągnięcie naukowe jest opracowaniem oryginalnym, wnoszącym nowe wartości poznawcze do 

nauki, a także mającym duże znaczenie dla praktyki ogrodniczej. Wyniki uzyskane przez Autorkę 

w niniejszej pracy pozwalają na szersze spojrzenie na etiologię choroby brudnej plamistości 

jabłek w Polsce. Ważnym osiągnięciem jest wykorzystanie technik molekularnych do 

identyfikacji sprawców tej choroby oraz dokonanie ich molekularnej charakterystyki co 

pozwoliło na poszerzenie listy sprawców choroby o inne gatunki sadownicze. Wszyscy 

członkowie Komisji są zgodni, że osiągnięcie naukowe spełnia wymagania ustawowe stawiane 

osobom ubiegającym się o nadanie stopnia doktora habilitowanego i opiniują je pozytywnie. 

Na pozostały dorobek naukowy dr Ewy Mirzwy-Mróz, poza monografią stanowiącą 

osiągnięcie naukowe, składają się 74 pozycjie, z czego większość (60) ukazała się po uzyskaniu 

stopnia doktora. Są to: 26 oryginalnych prac twórczych (20 po doktoracie), z których 7 ukazało 

się w czasopismach z listy JCR posiadających IF, 35 doniesień konferencyjnych (29 po 

doktoracie), 2 skrypty (po doktoracie), 11 prac popularno-naukowych (9 po doktoracie). W 

wykazie publikacji znajduje się również 31 sekwencji nukleotydowych opublikowanych w Bazie 

NCBI (po doktoracie). Stanowi to znaczący dorobek w dziedzinie nauk rolniczych, zwłaszcza że 

większość tych prac została opublikowana w renomowanych czasopismach o światowym 

zasięgu, znanych z wysokiego poziomu naukowego. Należą do nich: Plant Disease, Journal of 

Plant Pathology, Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, Sylwan, Phytopathologia 

Polonica, Acta Agrobotanica, Acta Agrophysica, Progress in Plant Protection. 

Sumaryczny Impact Factor przedstawionych prac według roku ich ukazania się wynosi 7,86 

natomiast suma punktów według MNiSW, z pominięciem monografii jako osiągnięcia 

naukowego, równa się 213. Łączna liczba cytowań według Web of Science w dniu złożenia 

dokumentacji wynosi 2, a index Hirscha = 1. 

Komisja zwraca uwagę, że Kandydatka w swoim dorobku posiada 7 prac w czasopismach z 

listy filadelfijskiej o sumarycznym IF 7,86. Wszystkie te prace ukazały się po doktoracie. Liczba 

cytowań i index Hirscha wg Web of Science nie jest wysoki, przy czym można to wytłumaczyć 

specyfiką badań, które są skierowane do wąskiego grona zainteresowanych (tematyką zbieżną z 

habilitantką zajmuje się prof. M. L. Gleason z Iowa State University z USA), oraz tym, że 

wszystkie prace z IF ukazały się w ostatnich 4 latach i nie są jeszcze licznie cytowane. Dowodem 

tego jest wzrost liczby cytowań na dzień dzisiejszy do 5. 
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W działalności naukowej dr Ewy Mirzwy-Mróz można wyróżnić kilka głównych nurtów 

badawczych: 

● prace nad infekcyjnymi chorobami roślin ozdobnych, 

● prace nad etiologią, patogenezą i epidemiologią chorób zbóż powodowanych przez grzyby, 

● prace nad chorobami roślin sadowniczych, 

● prace nad chorobami drzew leśnych i parkowych.  

Badania związane z infekcyjnymi chorobami roślin ozdobnych dotyczyły oceny porażenia 

różnych odmian chryzantem przez grzyb kwarantannowy Puccinia  horiana oraz ustalaniem 

etiologii więdnięcia i zamierania chryzantem. Habilitantka wykazała, że wśród uprawianych 

odmian o różnym stopniu podatności na tę chorobę stanowiących najliczniejszą grupę, 

znajdowały się również odmiany immune. Natomiast zamieranie i więdnięcie chryzantem 

związane było z wyodrębnieniem czterech chorób i identyfikacją ich sprawców: zgnilizny 

twardzikowej powodowanej przez (Sclerotinia sclerotiorum), szarej pleśni (Botryotinia 

fuckeliana), wertycyliozy (Verticillium dahliae) i ryzoktonizy (Thanatephorus cucumeris), przy 

czym najczęściej odnotowywano wertcyliozę i zgniliznę twardzikową.  

Badania dotyczące etiologii, patogenezy i epidemiologii chorób zbóż powodowanych przez 

grzyby, Habilitantka prowadziła w zespole Katedry Fitopatologii we współpracy z kilkoma 

ośrodkami hodowli zbóż: hodowlą „Danko” (Laski, Dańków, Dębin i Choryń), Stacją Hodowli 

Roślin w Krzeczowicach (woj. podkarpackie) oraz w Sobótce i Szelejowie (woj. wielkopolskie). 

Efektem tych badań było wstępne udokumentowanie występowania i dynamiki rozwoju nowych 

wówczas chorób: brunatnej plamistości liści pszenicy powodowanej przez Pyrenophora tritici-

repentis oraz septoriozy paskowanej liści pszenicy powodowanej przez Mycospharella 

graminicola. Znaczną wartość dla hodowli odpornościowej miały prace nad oceną podatności 

różnych genotypów pszenżyta i pszenicy na porażenie przez grzyby rdzawnikowe. Wykazano, że 

w przypadku Puccinia striiformis sprawcy rdzy żółtej wśród badanych genotypów pszenicy 

ozimej dominowały formy odporne (56%), natomiast w przypadku pszenicy jarej tylko 25% 

genotypów było odpornych. Genotypy pszenżyta jarego i ozimego były w większości podatne na 

porażenie przez patogena. W przypadku Puccinia graminis sprawcy rdzy źdźbłowej zbóż i traw 

stwierdzono wysoką podatność większości badanych genotypów, natomiast w przypadku 

Puccinia recondita sprawcy rdzy brunatnej pszenicy i pszenżyta, stwierdzono coroczne 

występowanie tej choroby w zmiennym nasileniu pod koniec okresu wegetacji tych zbóż. Dalsze 

badania nad septoriozą paskowaną liści pszenicy powodowanej przez grzyb Mycospharella 

graminicola były przedmiotem rozprawy doktorskiej Habilitantki. Autorka opisała rozwój i 

występowanie tej choroby w warunkach Polski a także scharakteryzowała cykl rozwojowy 

patogena. Stwierdziła, że stanowi on zagrożenie zwłaszcza dla upraw pszenicy ozimej, natomiast 

sporadycznie dla pszenicy jarej i pszenżyta a nie poraża jęczmienia, owsa oraz żyta. Kontynuacja 

badań podjęta w pracy doktorskiej była rozwijana w kilku kolejnych projektach badawczych 

krajowych i międzynarodowych. Habilitantka w ramach współpracy z Instytutem Nauk 

Rolniczych w Czechach określiła strukturę populacji patogenicznych grzybów powodujących 

plamistości liści polskich i czeskich odmian pszenicy oraz reakcję odmian na porażenie przez 

Mycospharella graminicola. W ramach grantu wewnętrznego Wydziału wykazała, że objawy 

septoriozy gwiazdnicy pospolitej (Stellaria media), który jest patogeniczny dla pszenicy, 

powoduje w naszych warunkach Septoria stellariae a nie Mycospharella graminicola, jak to ma 

miejsce w USA. W ramach badań dotyczących umowy międzynarodowej Polski i Węgier 

określiła reakcję genotypów pszenicy ozimej na porażenie przez Mycospharella graminicola i 

Pyrenophora triticii-repentis w Polsce i na Węgrzech oraz dokonała charakterystyki ras w 

populacji grzyba Pyrenophora triticii-repentis w obu krajach. 

Trzeci obszar badawczy dotyczy badań nad chorobami roślin sadowniczych, gdzie 

Habilitantka z powodzeniem wykorzystuje techniki molekularne, które umożliwiły jej wykonanie 

cyklu badań nad kompleksem grzybów wywołujących brudną plamistość jabłek. Ważne 
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znaczenie w tym obszarze było nawiązanie kontaktu ze znanym specjalistą z tego zakresu prof. 

Mark Gleason z Iova State University w USA. Współpraca zaowocowała wspólnymi badaniami 

dotyczącymi wymiany doświadczeń oraz izolatów grzybów a także opublikowaniem wyników w 

czasopiśmie o zasięgu światowym (Plant Disease). Habilitantka współpracowała również z 

Katedrą Sadownictwa macierzystego Wydziału gdzie badała wpływ kompleksu brudnej 

plamistości jabłek na jakość przechowywanych owoców stwierdzając, że owoce z silnymi 

objawami chorobowymi wykazywały spadek masy o 15–28%. Kolejne badania dotyczyły 

izolowanego z jabłek i gruszek z objawami brudnej plamistości grzyba Aureobasidium pullulans. 

Stwierdzono, że w wyniku inokulacji widoczne objawy były typowe dla sadzaków a nie dla 

brudnej plamistości jabłek i w związku z odmiennym rodzajem nalotu na owocach 

zaproponowano nie zaliczać  go do kompleksu sprawców brudnej plamistości. W ramach badań 

dotyczących chorób borówki wysokiej Habilitantka wraz z zespołem wykorzystując tradycyjne 

metody identyfikacji i techniki PCR zidentyfikowała po raz pierwszy w Polsce grzyba 

Valdensinia heterodoxa, groźnego patogena tej rośliny, powodującego plamistość liści borówki. 

Zakres badań nad tym patogenem obejmuje realizowaną rozprawę doktorską, w której 

Habilitantka jest pomocniczym opiekunem naukowym. 

W ostatnich latach w ramach prac nad chorobami drzew leśnych i parkowych Habilitantka 

wyraża zainteresowanie grzybami wywołującymi kompleks chorobowy zamierania dębów oraz 

plamistości liści brzozy (Asteroma leptothyrioides, Discula betulina, Septoria betulae). We 

współpracy z zespołem szczegółowo badana jest ich morfologia, prowadzona jest identyfikacja i 

charakterystyka molekularna zgromadzonych izolatów. Dodatkowo określana jest wrażliwość 

tych patogenów na fungicydy (testy fungicydowe). 

Na osiągnięcia naukowe Habilitantki składa się również udział w 6 projektach  badawczych 

finansowanych ze źródeł poza uczelnianych. Była kierownikiem jednego projektu zagranicznego 

w ramach umowy międzyrządowej w latach 2004-2005, a w 2 była głównym wykonawcą (2002-

2003 i 2004-2005), kierownikiem jednego projektu krajowego finansowanego przez MNiSW w 

latach 2008-2012 oraz w jednym była głównym wykonawcą (1998-2000). W ostatnich latach 

(2011-2014) brała udział w projekcie unijnym FP7 REGPOT w pakietach WP1 i WP5. W 

pakiecie WP5 była kierownikiem zespołu zajmującego się chorobami roślin powodowanymi 

przez grzyby. Brała również udział w 2 projektach wewnętrznych Szkoły Głównej Gospodarstwa 

Wiejskiego, gdzie pełniła funkcję kierownika. Wyniki swoich badań Habilitantka prezentowała 

na 35 krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych, gdzie wygłosiła 8 referatów i 

przedstawiła 27 posterów. 

Wszyscy recenzenci uznają pozostały dorobek naukowy Habilitantki za wartościowy 

merytorycznie, wnoszący do nauki nowe wartości poznawcze, o znaczącym oddziaływaniu na 

praktykę ogrodniczą. Cennym było ulokowanie szeregu prac w liczących się czasopismach 

naukowych polskich i zagranicznych, znajdujących się w obiegu światowym i osiągnięcie przez 

to wystarczających wskaźników naukometrycznych. 

Prof. dr hab. Małgorzata Mańka podkreśla, że ogół dorobku naukowego Habilitantki stanowi 

istotny wkład w poznanie ważnych gospodarczo i interesujących przyrodniczo chorób wybranych 

zbóż i roślin sadowniczych poszerzając naszą wiedzę i dostarczając podstaw do opracowania 

metod skutecznej ochrony przed tymi chorobami. 

Prof. dr hab. Zofia Machowicz-Stefaniak uważa, że wyniki tak wszechstronnej działalności 

naukowo-badawczej pozwoliły wypracować Habilitantce dorobek naukowy szczególnie cenny 

pod względem jakościowym. Uczestniczenie w tak szerokim zakresie badań wymagało włączenia 

się w zespoły badawcze rodzimej Katedry oraz innych Katedr SGGW, nawiązania współpracy ze 

stacjami Hodowli Roślin, gospodarstwami specjalistycznymi w różnych regionach kraju oraz 

specjalistami w innych krajach europejskich i USA, co pozwoliło na kompleksowe 

rozwiązywanie zadań badawczych. 

Prof. dr hab. Czesław Sadowski oceniając całościowy dorobek naukowy Habilitantki zwraca 

uwagę, że należy ona do nielicznej jeszcze w Polsce grupy badaczy zajmujących się fitopatologią 



 6 

na poziomie molekularnym. Jest to nowoczesny i przyszłościowy nurt w fitopatologii światowej, 

wymagający doskonałego opanowania jak i nieustannego śledzenia coraz to nowych technik 

badawczych. 

Komisja habilitacyjna zgadza się z opiniami recenzentów, doceniając wartość naukową i 

praktyczną opublikowanych prac, które stanowią istotny argument, przemawiający za poparciem 

przedmiotowego wniosku. Zwraca ponadto uwagę także na inne elementy aktywności badawczej 

Habilitantki, jak udział w realizacji grantów międzynarodowych i krajowych oraz 

popularyzowanie wyników badań na wielu konferencjach, w tym zagranicznych. Kandydatka 

spełnia w tym obszarze większość kryteriów, wskazanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego w odniesieniu do postępowania habilitacyjnego w nowym trybie (rozporządzenie z 

dnia 1 września 2011). 

Działalność dydaktyczną Kandydatki recenzenci i członkowie Komisji ocenili bardzo 

wysoko. Dr Ewa Mirzwa-Mróz jest doświadczonym dydaktykiem a jej działalność wskazuje na 

duże zaangażowanie w proces nauczania. Przez cały okres pracy akademickiej prowadzi wykłady 

i ćwiczenia z zakresu fitopatologii, ochrony roślin ozdobnych, etiologii grzybowych chorób 

roślin, chemicznych metod ochrony roślin, diagnostyki chorób roślin, metodyki badań 

fitopatologicznych, współczesnych trendów w ogrodnictwie – mykologia. Zajęcia te realizuje na 

studiach stacjonarnych i niestacjonarnych różnych kierunków macierzystego Wydziału. Prowadzi 

również wykłady i ćwiczenia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na Wydziale 

Rolnictwa i Biologii dotyczące ochrony roślin – fitopatologia oraz biologicznych metod ochrony 

roślin. Programy połowy tych przedmiotów są w całości lub części Jej dziełem autorskim. Od 

2014 roku zajmuje się wdrażaniem technologii e-lerningu w ramach podnoszenia jakości efektów 

kształcenia prowadząc przedmiot: „Wykrywanie patogenów i grzybów”. 

Pod Jej kierunkiem wykonano 10 prac magisterskich – 8 na Wydziale Ogrodnictwa, 

Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz 2 na Wydziale Rolnictwa i Biologii a także 8 prac 

inżynierskich – 6 na Wydziale Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu oraz 2 na 

Wydziale Rolnictwa i Biologii. Jest opiekunem naukowym pomocniczym jednego doktoranta. 

Była recenzentem  1 projektu badawczego w wydziałowym konkursie dla młodych pracowników 

nauki, 5 publikacji naukowych z czego 2 z listy JCR a także 8 prac magisterskich i 16 

inżynierskich. 

Dr Ewa Mirzwa-Mróz odbyła 8 staży w zagranicznych ośrodkach naukowych (Rosja, Belgia 

oraz dwukrotnie Ukraina, Czechy i Węgry) a także uczestniczyła w 12 krajowych kursach i 

szkoleniach. Za osiągnięcia w zakresie dydaktyki uzyskała dwukrotnie nagrodę zespołową 

Rektora SGGW w 2004 i 2011 roku, a także dyplom uznania Rektora SGGW w 2012 roku. 

Na uznanie zasługuje również działalność organizacyjna dr Ewy Mirzwy-Mróz, która 

przejawia się poprzez aktywny udział w pracach na rzecz Wydziału Ogrodnictwa, Biotechnologii 

i Architektury Krajobrazu SGGW w Warszawie a także poza Uczelnią. Koordynuje i układa 

rozkład zajęć dydaktycznych oraz przygotowuje końcowe sprawozdania w 

Katedrze/Samodzielnym Zakładzie  Fitopatologii, była sekretarzem komisji rekrutacyjnej w 2001 

roku, opiekunem roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku ogrodnictwo od 

roku akademickiego 2008/2009, jest członkiem Wydziałowej komisji hospitacyjnej na kierunku 

ogrodnictwo od 2014 roku. W roku 1999 oraz 2004 współorganizowała III i VII Krajowe 

Warsztaty „Choroby Zbóż” w Katedrze Fitopatologii SGGW oraz w 2003 roku międzynarodową 

konferencję naukową „A complex of leaf spot diseases of cereals and their effective control” w 

Kromeriz (Czechy), dwukrotnie współorganizowała Sympozjum „Plant Health-Warsaw Plant 

Health Initiative” oraz „Classical and molecular approaches in plant pathogen taxonomy” w 

ramach międzynarodowego programu REGPOT w 2013 roku. Przeprowadzała również szkolenia 

w Samodzielnym Zakładzie Fitopatologii z zakresu metodyki pracy z grzybami dla osoby z 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w 2009 roku i z zakresu identyfikacji 

grzybów powodujących różne choroby infekcyjne pszenicy i jęczmienia z wykorzystaniem         
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