Prof. habil. dr. JANAS JANKOVSKIS (JAN JANKOWSKI)
Lietuvos mokslų akademijos narys nuo 2021 m.
J. Jankovskis gimė 1952 m. balandžio 11 d. Šniadove, Lomžos apskrityje,
Lenkijoje.
Mokslo sritis ir kryptis: žemės ūkio mokslai, gyvūnų mokslai.
Darbovietė: Olštyno Varmijos Mozūrų universiteto Bioinžinerijos fakulteto
profesorius, Lenkijos mokslų akademijos narys korespondentas, Lenkijos
Mokslinės kompetencijos tarybos Žemės ūkio mokslų grupės vadovas ir
prezidiumo narys, Lenkijos nacionalinės akademinių laipsnių ir titulų
komisijos narys, Lenkijos mokslų akademijos Kielanowskio gyvūnų
fiziologijos ir mitybos instituto Tarybos pirmininko pavaduotojas, Lenkijos
Nacionalinio gyvulininkystės instituto Mokslo tarybos narys.
Išsilavinimas: 1976 m. J. Jankovskis baigė Lenkijos Olštyno žemės ūkio ir technologijų universiteto
Zootechnikos fakultetą ir įgijo zootechniko specialybę. 1971–1976 m. studijavo magistrantūroje Olštyno
žemės ūkio ir technologijų universitete. 1976–1979 m. doktorantūros studijos, 1979 m. apgynė žemės ūkio
mokslų daktaro zootechnikos krypties disertaciją. J. Jankovskis aktyviai tęsė mokslinius tyrimus Olštyno
Varmijos Mozūrų universitete, 1990 m. parengtas habilitacijos darbas ir suteiktas habilituoto daktaro
mokslinis laipsnis.
Profesinė, mokslinė ir pedagoginė veikla: Baigęs studijas Olštyno Varmijos Mozūrų universitete, J.
Jankovskis vykdė mokslinius tyrimus paukštininkystės srityje ir skaitė paskaitas bakalauro, magistrantūros ir
doktorantūros studijų studentams. 1980–1983 m. vykdė podoktorantūros studijas Halės – Vitenbergo Martino
– Liuterio universiteto Žemės ūkio fakulteto Mitybos institute (Vokietija). Nuo 1979 m. yra Olštyno Varmijos
Mozūrų universiteto Bioinžinerijos fakulteto profesorius, katedros vedėjas, nuo 2005 m. – Gyvūnų
bioinžinerijos fakulteto Paukštininkystės katedros vedėjas. Mokslinių tyrimų sritys – Aplinką tausojančios
technologijos paukštininkystėje. Ypač vertingi prof. habil. dr. J. Jankovskio vadovaujamos grupės atliekami
„Mitybos naujovės paukštininkystėje, atsižvelgiant į paukščių gerovę ir sveikatą, mėsos kokybę ir saugą“
tyrimai.
Habil. dr. J. Jankovskis su bendraautoriais paskelbė 190 mokslinius straipsnius žurnaluose, esančiuose ISI
WOS duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo indeksą (toliau ISI WOS CI žurnalai), iš kurių daugiau kaip
pusė yra pirmas ar pagrindinis autorius. Šie straipsniai publikuoti 30-yje skirtingų tarptautinių mokslinių
žurnalų. J. Jankovskio straipsniai cituoti daugiau kaip 1800 kartų, Hirsch indeksas – 22. Tarptautinių žurnalų
kvietimu recenzavo daugiau nei 90 straipsnių.
Habil. dr. J. Jankowskis konsultavo 4 sėkmingai disertacijas apgynusių doktorantų Lietuvos sveikatos mokslų
universitete. Yra disertacijų gynimo tarybos narys Vokietijos ir Austrijos universitetuose. Perskaitė daugiau
nei 100 pranešimų mokslinėse konferencijose, iš jų 30 kviestinių.
J. Jankovskio vadovaujama mokslininkų grupė vykdė konkursinius tarptautinius mokslo projektus, kurių
bendra suma daugiau nei 1 mln. EUR. Pateikė 3 mokslinių tyrimų paraiškas Lietuvos ir ES mokslinių tyrimų
finansavimo agentūroms. J. Jankovskis iniciavo ir vadovo COST projektui EUREKA Nr. E!4478 POULTRY
NUTRITION, 2010 – 2012 Lithuanian Veterinary Academy, kuriame dalyvavo 2 šalys ir buvo 11 dalyvių.
Nuopelnai Lietuvos mokslui ir jo sklaidai: Habil. dr. Jano Jankovskio 8-ių ISI WOS publikacijų ir 3-jų
mokomųjų knygų bendraautoriai yra iš Lietuvos mokslo ir studijų institucijų. Lietuvoje J. Jankovskis
organizavo 4 tarptautines mokslo konferencijas. Jo organizuotų 2 tarptautinių projektų partneriai buvo
Lietuvos mokslo institucijos ir mokslininkai. J. Jankovskis vadovavo 2 doktorantams iš Lietuvos, kurie
sėkmingai apgynė disertacijas. Pretendentas taip pat vadovavo 3 Lietuvos mokslininkų ir 2 doktoratų
stažuotėms.
Daugiau informacijos: http://www.lma.lt/uploads/Uzsienio_nariai_eng/Jankowski_Eng.pdf
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