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UCHWAŁA nr 1lxlx146
Rłov Nłuxowe.l

lrusrYruru Hooowl-l l AKLlMATYzAcJl RoŚLlN _ PAŃsTwovVY INsTYTUT BADAWczY
w Radzikowie
z 22 stycznia 2019

r.

w sprawie: zmiany uchwały nr 1/XVl/80 z 29 kwietnia2014 r.
w częścidotyczącej brzmienia tytułu rozprawy doktorskiej
o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

Na podstawie art. 29 ustawy z 30 kwietnia2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r., poz.
736 z poŹn. zm.), zgodnie z art. 179 ustawy z 3lipca 2018 r. _ Pnepisy wprowadzające ustawę _
Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz' U. z 30'08.2018 r., poz. 1669) oraz ustawą z 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.
U. z 2017 r., poz' 1789), uchwala się, co następuje:

s

1.

Rada Naukowa lnstyt0tu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu22 stycznia 2019 r.,
na wniosek promotora i kandydatki zmienia uchwałę nr 1/XlX/80 z 29 kwietnia 2014 r' w części
dotyczącej brzm ien a tytułu rozprawy do kto rs ki ej
i

mgr inż. Anny Marii Grupy

_

Urbańskiej

lHAR-PIB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i MateriałÓw WyjŚciowych Ziemniaka
Tytuł wg uchwały nr 1/XVI/80 z 29 kwietnia 2014 r.:
,,lnterakcje między roznymi genetycznie izolatami wirusa Y ziemniaka (Potato v'rus Y'

w infekcjach mieszanych"

PW)

zmiana na:

,,lnterakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka (Potato virus y' PVY)
i wlrusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych"

s2

Pozostała treśÓ uchwały m.in.: wyznaczony promotor dr hab. Jezy Syller - pozostają bezzmian.

s3.
Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym.

s4.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia'

PRzrwootrl

ADY NAUKOWEJ INSTYTUTU

