
Dorota Bugnacka, doktor nauk rolniczych, zootechnik, specjalista z zakresu chowu                            

i hodowli trzody chlewnej, pracownik Katedry Hodowli Trzody Chlewnej. Od wielu lat stale 

zaangażowana w działalność organizacyjną Wydziału Bioinżynierii Zwierząt i Uczelni, będąc 

członkiem Senatu UWM (od 2012r.), Rady Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (od 2008 do 2019r.) 

oraz wydziałowej komisji dydaktycznej (od 2008r., obecnie Rada Edukacyjna), zespołu ds. 

zapewnienia jakości kształcenia (od 2012r.), zespołu programowego kierunku „zootechnika” (od 

2019r.), a także komisji ds. podwyżki projakościowej (od 2019r.). Dorobek naukowy obejmuje 54 

oryginalne prace twórcze, 60 komunikatów naukowych, dwa rozdziały w monografiach (podręcznik 

akademicki), uczestnictwo w projektach naukowych (granty KBN i MNiSW), recenzje prac 

naukowych w czasopismach o zasięgu krajowym i światowym.  

Praca dydaktyczna dr Bugnackiej obejmuje: prowadzenie zajęć z zakresu 16 przedmiotów 

realizowanych na kierunkach: zootechnika, bioinżynieria produkcji żywności, zwierzęta w rekreacji, 

edukacji i terapii, rolnictwie i weterynarii; koordynacja 7 przedmiotów; opieka nad dyplomantami                    

(w tym prace magisterskie wyróżnione na konkursach ogólnopolskich); opieka nad kołem 

naukowym; praca w wydziałowych komisji egzaminacyjnych; wieloletnie doświadczenie w zakresie 

organizacji toku dydaktycznego w Katedrze (planowanie i rozliczanie zajęć dydaktycznych, 

koordynacja i organizacja zajęć realizowanych w laboratorium zwierzęcym i wyjazdów terenowych, 

wdrażanie zasad związanych z KRK).  

W trakcie pracy aktywnie zaangażowana w szeroko rozumianą popularyzację wiedzy                           

z zakresu chowu i hodowli trzody chlewnej – wykładowca i prelegent w szkoleniach i na warsztatach 

dla hodowców i producentów, autorka cenionych w środowisku producentów prac popularno-

naukowych (łącznie 83 artykuły), których publikowanie uważa za dobra metodę przekazywania 

osiągnięć naukowych do praktyki zootechnicznej. 

W zakresie zadań organizacyjnych: członek jury w Sekcji Produkcji Zwierzęcej na 

międzynarodowych i krajowych Seminariach Kół Naukowych; członek komisji egzaminacyjnych na 

Olimpiadach Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na szczeblu regionalnym i centralnym; od 2017 roku 

członek Komitetu Okręgowego Olimpiad Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, członek jury na 

regionalnych wystawach zwierząt. W latach 2005-2012 sekretarz Sekcji Chowu i Hodowli Trzody 

Chlewnej Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, podsumowaniem tej pracy było przyznanie 

Odznaki „Zasłużony dla Rolnictwa” na zjeździe PTZ w 2014r. Członek 15 (m.in. jako sekretarz) 

komitetów organizacyjnych konferencji i seminariów o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Za 

działalność organizacyjną prowadzoną na Uczelni, Wydziale i w Katedrze, nagrodzona 

wyróżnieniami – nagrodami zespołowymi JM Rektora UWM w Olsztynie w 2001, 2007 i 2011r.                 

W 2013r. wyróżniona Odznaką „Zasłużony dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego”.  


