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ZAWIADOMIENIE

_ Prawo
ań'. 17g ustawy z 3 lipca 2018 r. _ Przepisy wprowadzające ustawę
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r', poz. 1669) oraz ustawąz 14 marca !003r.
o stopniach naikowych i tytute naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U.
z 2017 r., poz. 178'9), uwźględniając rozpoządzenie MNisW z 19 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegÓłowego trybu i wźiunkÓw przeprowadzenia czynności W przewodzie doktorskim,
* pos]ępo*iniu habititacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz. U. z 2018 r',
poz' 261), uprzejmie informuję ze:
Zgodnie

z

3 września2019roku o godz.

11.00

w lnstytucie Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - Państwowym lnstytucie Badawczym
w Radzikowie

z

odbędziesiępublicznaobronarozprawydoktorskiej
mgr inż. Anny Marii GRUPA-URBAŃSKIEJ
lHAR-PIB

pdłziałw Młochowie, Zakład Genetyki

i MateriałÓw WyjściowychZiemniaka

o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dziedzinie nauk rolniczych,
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

y' PVY)
Tvtuł rozprawv: ,,lnterakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka (Potato virus
cykl 5' publikacii
i wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych"(PVM)
lnteractions between isolates of Potato virus Y (PVY) and Potato virus M
in mixed infections.

Promotor: dr hab. Je]zy SYLLER emer. prof. lHAR-PIB oddział w Młochowie,
Zakład Genetyki i MateriałÓw WyjŚciowych Ziemniaka
w Poznaniu
Recenzenci: dr hab. Beata HAS|oW-JARoSZEWSKA - lnstytut ochrony Roślin-PlB
Warszawie
w
PAN
prof. dr hab. Jacek HENNIG - lnstytut Biochemii i Biofizyki
Rozprawa znajduje się w Bibliotece Naukowej lnstytutu w Radzikowie.
Streszczenie oraz recenzje znajdują się na stronie internetowej lnstytutu
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Przewodniczący Kom isji Doktorskiej
Rady Na

Prof
Otrzvmuia:

.

c.łonxo*ie Rady Naukowej lHAR-PIB niebędący członkami Komisji Doktorskiej
oKatedry,instytuty,genetyki,hodowliroślin,nasiennictwaUniwersytetów.
o lnstytuty PAN i resońu rolnictwa'
o oddziały iZakłady Doświadczalne IHAR-P|'B.

r
.

Spółki: Hodowla Roślin, Hodowla Ziemniaka
strona www.ihar.edu.p| , tablica ogłoszeń.
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