Prof. dr hab. Adam Harasim

Urodził się 4 lutego 1948 r. w Tarnogórze – Kolonii (woj. lubelskie). W 1967 r.
ukończył Technikum

Rolniczo-Łąkarskie w Radoryżu. Studia odbył na Wydziale

Rolniczym ówczesnej Akademii Rolniczej w Lublinie (1968-1973). Stopień doktora nauk
rolniczych nadała mu Rada Naukowa IUNG w Puławach (27.04.1982) po przedstawieniu
rozprawy pt. „Wysokość i struktura plonu pszenicy ozimej i jęczmienia jarego
uprawianych w różnych stanowiskach”. Promotorem był doc. dr hab. Stefan Jelinowski.
Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
– specjalność technologia produkcji roślinnej nadała mu Rada Naukowa IUNG
w

Puławach

(24.10.2002)

na

podstawie

rozprawy

pt.

„Kompleksowa

ocena

płodozmianów z różnym udziałem roślin zbożowych i okopowych”. Prezydent
Rzeczpospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 3 kwietnia 2009 r. nadał Adamowi
Harasimowi tytuł naukowy profesora nauk rolniczych.
Po ukończeniu studiów pracował w Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym IUNG
w Błoniu-Topoli (woj. łódzkie) na stanowiskach: specjalisty (1973), starszego specjalisty
(1974-1977), głównego specjalisty (1977-1978) i z-cy dyrektora zakładu d/s naukowych
(1979-1986). W latach 1979-1981 pracował również w Średnim Studium Zawodowym
w Łęczycy (woj. łódzkie) jako nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu rolnictwa.
W 1986 r. przeszedł do pracy w Instytucie Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
w Puławach (Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej), gdzie był zatrudniony
na stanowiskach st. specjalisty (1986-1988) i adiunkta (1989-1991). W ostatnim okresie
(01.03.2003-14.06.2009) był zatrudniony na stanowisku docenta. Od 1 października
1991 r. do chwili obecnej pełni funkcję sekretarza naukowego w IUNG-PIB.
Jego dorobek publikacyjny obejmuje ponad 200 prac, w tym 123 naukowych oraz
inne publikacje, na które składają się materiały szkoleniowe i instrukcje wdrożeniowe
(13) oraz artykuły popularno-naukowe (65). Wśród prac 4 są o charakterze
podręcznikowo-poradnikowym, w tym „Przewodnik ekonomiczno-rolniczy w zarysie”.
Główne kierunki działalności naukowej można ująć w następujące grupy
problemowe:
1) wydajność i struktura plonu zbóż w różnych stanowiskach i zmianowaniach,
2) ocena

efektywności

ekonomicznej

i

energetycznej

produkcji

roślinnej

z uwzględnieniem różnych ziemiopłodów i zmianowań,
3) technologia a efektywność produkcji roślinnej,
4) ocena organizacji produkcji rolniczej w różnych warunkach gospodarowania,
5) ocena zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolniczych.

Cechą dorobku naukowego jest wieloaspektowe postrzeganie i poznawanie zjawisk,
m.in. ocena związków i zależności występujących w praktyce na poziomie pola
uprawnego i gospodarstwa rolniczego, łączenie oceny technologii produkcji roślinnej z jej
efektami produkcyjnymi, ekonomicznymi i energetycznymi. Ważnym nurtem w jego
aktualnych badaniach jest poszukiwanie i dobór wskaźników przydatnych do oceny
produkcji rolniczej na różnych poziomach gospodarowania (pole uprawne, gospodarstwo
rolnicze, region).
Aktywność

naukowa

znajduje

odzwierciedlenie

w

realizacji

projektów

i tematów badawczych; był sekretarzem naukowym w resortowym programie badawczorozwojowym (RPBR-23), współwykonawcą 4 projektów badawczych, kierownikiem
3 tematów badawczych i współwykonawcą 15 tematów. Dwukrotnie otrzymał nagrodę
naukową Dyrektora IUNG za prace dotyczące problematyki płodozmianowej oraz
organizacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolniczych.
Dotychczas był promotorem jednej pracy doktorskiej (obronionej z wyróżnieniem)
i recenzentem dwóch rozpraw; aktualnie pełni funkcję promotora w dwóch otwartych
przewodach doktorskich. Bierze również udział w kształceniu kadr naukowych udzielając
konsultacji doktorantom (wielu spoza IUNG) z zakresu metodyki oceny ekonomicznej
i energetycznej produkcji roślinnej. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym jako
redaktor i recenzent prac naukowych; był recenzentem ponad 90 prac naukowych
i redaktorem naczelnym serii wydawniczej IUNG „Monografie i Rozprawy Naukowe”
(2002-2006), aktualnie jest redaktorem naczelnym serii wydawniczej „Studia i Raporty
IUNG-PIB” (od 2005 r.). Ponadto jako członek komitetów naukowych i organizacyjnych
wielokrotnie brał udział w organizowaniu krajowych kongresów i konferencji naukowych.
Aktywnie

uczestniczy

w

działalności

Stowarzyszenia

Ekonomistów

Rolnictwa

i Agrobiznesu (od 1994 r.) i Polskiego Towarzystwa Agronomicznego (od 1988 r.) oraz
w pracach Rady Naukowej IUNG-PIB (od 1995 r.).
Za swoją pracę zawodową i organizacyjną otrzymał szereg wyróżnień
i odznaczeń: Brązowy (1980) i Srebrny Krzyż Zasługi (2000), Złotą Honorową Odznakę
Związku Młodzieży Wiejskiej (1972), Honorową Odznakę Akademii Rolniczej w Lublinie
(1985), odznakę „Zasłużony Pracownik Rolnictwa” (1988) i odznakę „Zasłużony dla
Rolnictwa” (2009).

