
 
 

 
 

BIOGRAFIA 
 

Erwin Wąsowicz urodził się 23 lutego 1944 r. w Gross Buchow (Niemcy). Jest absolwentem 

Technikum Chemicznego w Brzegu Dolnym. W październiku  1968 r. ukończył Wyższą Szkołę 

Rolniczą w Poznaniu na Wydziale Technologii Rolno-Spożywczej.  18.06.1973 r. dzięki pracy 

doktorskiej  "Charakterystyka lotnych związków zapachowych w pieczarce dwuzarodnikowej, 

borowiku szlachetnym i niektórych pleśniach" otrzymał tytuł doktora nauk technicznych. W 

1989 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego, a w 1998 r. tytuł profesora nauk rolniczych. W 

listopadzie 2004 r. został mianowany przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego na profesora 

zwyczajnego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA 

Od 2004 r.  jest zatrudniony na stanowisku profesora zwyczajnego. Odbył długoterminowe 

staże naukowe w Kanadzie (1975 – 1976, Post-doctoral Fellowship ) oraz w USA (1990—1992, 

Visiting Professor). Od 1997 r. jest kierownikiem Zakładu Koncentratów Spożywczych w 

Instytucie Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. Kierował siedmioma  grantami 

finansowanymi przez KBN i projektem zleconym przez Departament Rolnictwa USA. Był 

promotorem w pięciu zakończonych przewodach doktorskich.  Dwóch jego pracowników 

Zakładu  uzyskało stopień doktora habilitowanego, jeden — tytuł profesora. Brał czynny udział 

w konferencjach międzynarodowych organizowanych w kraju i zagranicą, wygłaszając referaty 

plenarne, oraz w sympozjach i seminariach krajowych. Był kierownikiem siedmiu edycji kursu 

pt. „Zastosowanie chromatografii gazowej w analizie żywności” dla pracowników uczelni, 

przemysłu i innych jednostek badawczych. 

 

 

 

PROBLEMATYKA BADAWCZA 

Erwin Wąsowicz (2002-2005, 2005-2008) 



Profesora wyróżnia  ugruntowana pozycja w kraju i zagranicą w badaniach nad izolacją oraz 

charakterystyką lotnych substancji zapachowych żywności, lotnych metabolitów grzybów i 

bakterii oraz  wykorzystaniu ich jako wskaźników rozwoju mikroflory, a także  procesów 

oksydacyjnych lipidów w czasie przetwarzania i przechowywania żywności. 

 

DOROBEK NAUKOWY 

Profesor jest autorem lub współautorem 232 publikacji, w tym 88 oryginalnych prac twórczych, 

128 prac i streszczeń konferencyjnych, 6 naukowych artykułów przeglądowych i 10 rozdziałów 

w książkach naukowych a także dwóch patentów. Wśród oryginalnych prac naukowych 40 

pozycji ukazało się w czasopismach z Listy Filadelfijskiej. Pięć rozdziałów w książkach 

naukowych opublikowano w prestiżowych wydawnictwach światowych, takich jak m.in. 

Elsevier, CRC Press, Marcel Dekker. Całkowita liczba cytowań prac profesora  Wąsowicza, wg 

ISI Web of Knowledge,  wynosi  729, a indeks Hirscha —14. Recenzował: 22 prace doktorskie, 

siedem razy dorobek na stopień doktora habilitowanego, trzy rozprawy habilitacyjne do druku, 

cztery wnioski o nadanie tytułu profesora oraz dwa wnioski o mianowanie na stanowisko 

profesora zwyczajnego. 

 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA 

Ważniejsze funkcje na uczelni: 

 

1993—1996 prodziekan Wydziału Technologii Żywności, 

1996—2002 prorektor  ds. nauki Akademii Rolniczej, 

2002—2008 rektor  Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, a od lutego 2008 r. 

rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. 

Ważniejsze funkcje poza uczelnią: 

 

od 2002 — członek  Komitetu Nauk o Żywności PAN, 

wice—przewodniczący Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Koncentratów Spożywczych, 

członek Rady Naukowej Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 

2005—2008 członek  Komisji Nauki KRASP, 

przewodniczący Rady Naukowej COBRABiD, 

członek  Rady Programowej czasopisma „Rośliny Oleiste i Żywność”, „ Nauka, Technologia, 

Jakość”, 

członek —korespondent Polskiej Akademii Nauk od 2010 r. 
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