
 
 

 
 

BIOGRAFIA 
 

Jerzy Pudełko urodził się  w 1940 r. w Chróścinie Opolskiej. W 1958 r. ukończył Technikum 

Rolnicze w Komornie. Do 1960 r. kierował Państwowym Gospodarstwem Rolnym. Ukończył 

Wydział Rolniczy Akademii Rolniczej w Poznaniu. Odbył półroczny staż w kombinacie rolnym w 

Jugosławii oraz roczny staż w IUNG Puławy—oddział Gorzów Wlkp.  Z Akademią Rolniczą 

związał się jako pracownik naukowo-dydaktyczny w 1967 r. Profesor Pudełko prowadził 

również działalność naukową na dwóch uniwersytetach w USA — łącznie 3 lata. 

 

Stopnie i tytuły naukowe: 

 

profesor zwyczajny od 1992 r. 

profesor nadzwyczajny od 1986 r. 

docent nauk rolniczych od 1976 r. 

dr hab. nauk rolniczych od 1975 r. 

dr nauk rolniczych od 1971 r. 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

Profesor Jerzy Pudełko 20 lat kierował Katedrą Uprawy Roli i Roślin, w której realizowało się 

rocznie ponad 9 tys. godzin dydaktycznych na siedmiu kierunkach studiów z 13 przedmiotów 

podstawowych i fakultatywnych. Warto podkreślić, że po dobie "większych instytutów" we 

wszystkich uczelniach rolniczych w kraju, pod kierunkiem Profesora zachowano spójność,  nie 

wydzielając "szczegółowej uprawy roślin", ogólnej uprawy roli i roślin” oraz "nasiennictwa". 

Taka sytuacja świadczy o dużym autorytecie Profesora, dzięki któremu w Katedrze nie było 

tendencji do podziałów przy stanie 15 samodzielnych pracowników, w tym dziewięciu 

profesorów tytularnych. 

Jerzy Pudełko (1996-1999, 1999-2002) 



 

Profesor wyróżnia się dużymi osiągnięciami w rozwoju kadr naukowych. W okresie jego 

kierowania Katedrą dziewięć osób uzyskało tytuł profesorski, dwanaście osób obroniło 

habilitację, a dwudziestów sześciu - doktoraty, przeygotowano też czterdzieści 

długoterminowych staży zagranicznych. 

 

Ponadto Profesor był promotorem dziewięciu prac doktorskich i 174 prac magisterskich. 

 

PROBLEMATYKA NAUKOWA 

Problematyka naukowa, którą zajmuje się prof. dr hab. Jerzy Pudełko dotyczy następujących 

zagadnień: 

− chwasty i ich zawlczanie, 

− zmianowanie roślin, 

− reakcja roślin na regulatory wzrostu, przedplon, nawadnianie, nawożenie, uprawę roli 

i roślin oraz współdziałanie wymienionych czynników na plon i jego jakość, 

− produkcja nasion, 

− stosowanie uproszczeń w uprawie roli, 

− ocena technologii uprawy roślin transgenicznych. 

 

DOROBEK NAUKOWY 

Ponad 200 publikacji, w tym: 

 

153 oryginalnych prac twórczych, 

44 prac opublikowanych za granicą, głównie w USA, 

rozdziały w dwóch książkach, 

pozostałe to prace popularno—naukowe i inne. 

Wiele prac naukowo-badawczych Profesor ogłosił w najpoważniejszych czasopismach 

amerykańskich, jak „Weed Science, Soil and Crop Science”, a także  w kraju: "Rocznik Nauk 

Rolniczych", "Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych", „Pamiętniki Puławskie", 

"Fragmenta Agronomica", "PTPN Wydział Nauk Rolniczych i Leśnych". Przygotował recenzje 

czterech doktorów honoris causa, 44 prac habilitacyjnych, 34 prac doktorskich oraz 28 

wniosków o nagrody Ministra Rolnictwa i Edukacji Narodowej. 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Ważniejsze funkcje na uczelni: 

 

1996—1999, 1999—2002 rektor Akademii Rolniczej, 

1984—1986 prorektor ds. nauki, 

1981—1984 prodziekan Wydziału Rolniczego, 

od 1981 kierownik Katedry Uprawy Roli i Roślin, 

od 1975 kierownik Zakładu Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, 

1978—1981 wicedyrektor Instytutu Uprawy Roli i Roślin, 

przewodniczący senackiej Komisji ds. Nauki, 

przewodniczący uczelnianej komisji dyscyplinarnej, 

przewodniczący uczelnianej komisji ds. zakładów doswiadczalnych, 

członek Senackiej Komisji ds. Kadr Naukowych, 

przewodniczący Wydziałowej Komisji ds. Nauki, 

pełnomocnik Rektora ds. praktyk studenckich, 

pełnomocnik Rektora ds. Współpracy z USA. 

Ważniejsze funkcje poza uczelnią: 

 

przewodniczący rektorów akademii rolniczych w Polsce, 



członek prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół w Polsce, 

członek Komitetu Badań Naukowych (wyłoniony dwukrotnie w ogólnokrajowych wyborach), 

koordynator problemów resortowych (realizacja w 12 uczelniach i czterech  instytutach 

branżowych – przez 10 lat), 

członek dwóch  zespołów KBN, przewodniczący czterech  sekcji, 

członek zespołu FACE z siedzibą w Brukseli, 

członek grupy ekspertów British Counsil, 

członek Komitetu Uprawy Roślin PAN – pięć  kadencji, 

członek Międzynarodowej Komisji Fundacji Schumana, 

członek kapituły „Nagroda Gospodarcza”, 

członek kapituły „Rolnik Roku”, 

przewodniczący Sekcji Rolnej Ekspertów Ministra Edukacji, 

członek Rady Naukowej Ministra Rolnictwa, 

członek Rady ds. Hodowli i Nasiennictwa Ministra Rolnictwa, 

członek Komisji Nagród Państwowych Prezesa Rady Ministrów, 

członek Komisji Nagród Ministra Edukacji, 

członek Komisji Nagród Ministra Rolnictwa, 

członek rad naukowych instytutów: IOR, IWN, IŻ, IHAR, 

członek licznych krajowych i zagranicznych towarzystw naukowych. 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA 

Uhonorowany dwoma nagrodami Ministra Rolnictwa i ośmioma nagrodami Ministra Edukacji. 

W 1990 r. został wyróżniony przez rektorów trzech uniwersytetów w USA za owocną 

współpracę, wyróżnienia odebrał w ambasadzie polskiej w Waszyngtonie. 
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