Rada Naukowa IHAR-PIB
posiedzenie 4 lipca 2013 r. w Radzikowie
Posiedzeniu Rady przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, przewodnicząca
Rady.
Rada Naukowa m.in.: podjęła uchwały w następujących sprawach:


Nadała, na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej z 6 czerwca 2013 r.
mgr inż. Laurencji SZAŁA
z IHAR-PIB Oddz. w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych

stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia.
Tytuł rozprawy: „Zmienność fenotypowa i genetyczna populacji podwojonych haploidów
rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” ". Promotor: prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras


Wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie
nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
dr Jadwigi ŚLIWKI
z IHAR-PIB Oddz. w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

oraz wyznaczyła, zgodnie z przepisami, członków Komisji Habilitacyjnej w osobach:
prof. dr hab. Teresa Cegielska-Taras
- sekretarz,
prof. dr hab. Zofia Szweykowska-Kulińska
- recenzent,
prof. dr hab. Katarzyna Niemirowicz-Szczytt
- członek
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Identyfikacja i charakterystyka ekspresji genów
odporności na Phytophthora infestans (Mont.) de Bary oraz ich wykorzystanie w hodowli
ziemniaka uprawnego Solanum tuberosum L.”.


Pozytywnie zaopiniowała wnioski Komisji Rozwoju Kadry Naukowej o weryfikację
następujących pracowników na stanowiska naukowe:
mianowanie na stanowisko profesora zwyczajnego
prof. dr hab. Danuta BOROS
Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych w Radzikowie

przeniesienie, odpowiednio, na stanowisko naukowe:
dr Katarzyna GACEK

- adiunkta

IHAR-PIB Oddz. w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych

dr inż. Bartosz TOMASZEWSKI

- asystenta

KCRZG w Radzikowie, Ogród Botaniczny w Bydgoszczy

mgr inż. Emil STEFAŃCZYK

- asystenta

IHAR-PIB Oddz. w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka



Powołała Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora IHAR-PIB na kadencję 2013-2017.



Uchwaliła tekst ogłoszenia na stanowisko dyrektora IHAR-PIB na kadencję 20132017.



Pozytywnie zaopiniowała wystąpienie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
wnioskiem o przyznanie Dyrektorowi IHAR-PIB prof. dr hab. E. Arseniakowi
nagrody rocznej za 2012 rok.



Pozytywnie zaopiniowała „Projekt planu tematycznego działalności statutowej
IHAR-PIB na 2014 rok”.

Sekretarz Rady Naukowej Instytutu
mgr Elżbieta Kruszyńska
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