Uchwała nr 34/2020-2021
Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo dr inż. Małgorzacie Lucynie Goleman
§1
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie działając na podstawie art. 221 ust. 12 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze
zm.), po zapoznaniu się z uchwałą Komisji Habilitacyjnej, zawierającą opinię w sprawie
nadania stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją sprawy,
w tym z recenzjami osiągnięć naukowych, nadaje dr inż. Małgorzacie Lucynie Goleman
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i
rybactwo.

Uzasadnienie:
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie po zapoznaniu się z opinią Komisji
Habilitacyjnej, wraz z uzasadnieniem i pełną dokumentacją przychyla się do uchwały Komisji
Habilitacyjnej, podzielając pozytywną opinię i zasadność wniosku o nadanie dr inż.
Małgorzacie Lucynie Goleman stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk
rolniczych w dyscyplinie naukowej zootechnika i rybactwo.
Osiągnięcie naukowe zatytułowane „Czynniki determinujące wybrane cechy
reprodukcyjne i behawioralne psów” ma charakter poznawczy i utylitarny, stanowi
jednocześnie istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo
poszerzając wiedzę z zakresu oceny wybranych czynników środowiskowych i genetycznych
wpływających na rozród i behawior psów. Najważniejsze osiągnięcia dr inż. Małgorzaty
Lucyny Goleman mające znaczenie dla rozwoju dyscypliny zootechnika i rybactwo to:
określenie na podstawie analiz rodowodowych i badań molekularnych wybranych
parametrów charakteryzujących zmienność genetyczną w rasie gończy polski i stwierdzenie
niskiego poziomu inbredu u tej rasy psów oraz wskazanie konieczności wprowadzenia
obowiązku określenia profilu genetycznego dla każdego psa przed wpisaniem go do Księgi
Wstępnej oraz konieczność oceny spokrewnienia zwierząt na podstawie badań genetycznych i
stworzenie bazy rodowodowej, która będzie wiarygodnie i systematycznie uzupełniana.
Habilitantka wykazuje aktywność naukową, którą realizuje we współpracy z ośrodkami
naukowymi. Wyraźnie ukierunkowany tematycznie dorobek naukowy ma duże znaczenie
praktyczne co daje Jej pozycję specjalisty w swojej dziedzinie i stanowi znaczny i
oryginalny wkład dr inż. Małgorzaty Lucyny Goleman w rozwój dyscypliny naukowej
zootechnika i rybactwo.
Pozostałe osiągnięcia naukowe (nie wchodzące w skład wyodrębnionego osiągnięcia
naukowego) są wyraźnie ukierunkowane na zagadnienia związane z użytkowaniem,
zachowaniem, zdrowiem i dobrostanem psów oraz zwierząt dzikich i koncentrują się wokół
następujących obszarów badawczych: testy osobowości dla szczeniąt i psów dorosłych;
behawior psów z uwzględnieniem ich cech użytkowych; dobrostan i zdrowie zwierząt

towarzyszących; wpływ czynników środowiskowych na wybrane gatunki zwierząt dzikich;
interakcje owiec i psów pasterskich z uwzględnieniem ich dobrostanu.
Komisja Habilitacyjna pozytywnie oceniła działalność naukową realizowaną przez dr inż.
Małgorzatę Lucynę Goleman w ramach wymienionych obszarów badawczych, stwierdzając,
że efekty działalności naukowej Habilitantki dowodzą umiejętności organizowania i
realizowania badań ukierunkowanych na rozwiązywanie oryginalnych problemów
badawczych o znaczeniu poznawczym i utylitarnym, jak również, że dorobek naukowy
Habilitantki jest wartościowy i znaczący pod względem ilościowym i jakościowym oraz
stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny zootechnika i rybactwo. Tym samym dr inż.
Małgorzata Lucyna Goleman spełnia wymagania Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i
nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.) stawiane kandydatom do stopnia doktora
habilitowanego. Dr inż. Małgorzata Lucyna Goleman wykazuje się istotną aktywnością
naukową, a także posiada również znaczące osiągnięcia w działalności dydaktycznej,
popularyzatorskiej i organizacyjnej, a także we współpracy z instytucjami i organizacjami
naukowymi. Komisja Habilitacyjna wysoko oceniła duże zaangażowanie Habilitantki w
działalność dydaktyczną i popularyzatorską, a także podkreśliła wysokie kwalifikacje oraz
dużą aktywność Habilitantki w zakresie kynologii.
Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie stwierdza, że osiągnięcie naukowe
zatytułowane: „Czynniki determinujące wybrane cechy reprodukcyjne i behawioralne psów”
oraz pozostałe osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i popularyzatorskie dr inż.
Małgorzaty Lucyny Goleman w pełni spełniają wymagania określone w art. 219 ust. 1 ustawy
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668
ze zm.).
§2
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.
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