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z f 0 kwietnia 20{9

lNSTYTUTU

Błolwczęoo

r.

w sprawie : wszczęcia przewod u doktorskieg o oraz wyznaczenia prom otora

Na podstawie art.29 ustawyz 30 kwietnia2010 r. o instytutach badawczych(Dz. tJ.z2A18r., poz.
736 z poźn. zm.), zgodnie z ań. 179 ustawy z 3 lipca 2018 r. * Przepisy wprowadzające ustawę _
Prawo o szkolnictwie wyŻszym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz' 1669) o,az 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.

s1
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 10 kwietnia 2019
na podstawie wniosku Kandydata oraz po przedstawieniu tez p.acy wszczęła przewód doktorski

r.,

mgr. inż. Mateuszowi MIELCZAREK
lHAR-PIB oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i ochrony Ziemniaka,
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii
Tytuł rozprawv:

,,opracowanie czułych metod wykrywania wirusów zlemniaka
z wykorzystan iem izoterm icznej am pl ifi kacj i kwasów n u klei nowych ( LAM P}''

dla uzyskania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia

iwyznaczyła promotora: dr hab. Krzysztofa Tredera

IHAR-PIB oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i ochrony Ziemniaka,
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

oraz promotora pomocniczego: dr inż. Katarzynę Szajko

lHAR-PIB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałow Wyjściowych Ziemniaka

s2.
Termin złoŻenia rozprawy ustala się na l kwartał 2021 roku.

s3
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

s4

Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

PRzrwootrllCZĄcY Rnoy NAUKoWEJ lruslwuru

Stefan Szyndel

