Rada Naukowa IHAR-PIB
posiedzenie 21 listopada 2013 r. w Radzikowie
Posiedzeniu Rady cz. I. przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda,
przewodnicząca Rady, cz. II. – kolokwium habilitacyjne dr Katarzyny Mikołajczyk
prowadziła prof. dr hab. Ewa Zimnoch-Guzowska, wiceprzewodnicząca Rady.
Rada Naukowa działając na podstawie art. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (Dz. U. nr 96 z 2010 r., poz. 618) z późn. zm. oraz zgodnie z ustawą z dnia
14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w
zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595; Dz. U. nr 164 z 2005 r., poz.1365; Dz. U. nr 84 z
2011 r. poz. 455) m.in.: podjęła uchwały w następujących sprawach:


Nadała, na podstawie uchwały
<Komisji Habilitacyjnej do
postępowania habilitacyjnego dr J. Śliwki> z 4 listopada 2013 r.

przeprowadzenia

dr Jadwidze ŚLIWCE
z Oddziału IHAR-PIB w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka
stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina agronomia
oraz, na podstawie wniosku Komisji Habilitacyjnej z 4 listopada 2013 r. wyróżniła
osiągnięcie i dorobek naukowy kandydatki.
Osiągnięcie naukowe pt.: „Identyfikacja i charakterystyka ekspresji genów odporności na
Phytophthora infestans (Mont.) de Bary oraz ich wykorzystanie w hodowli ziemniaka
uprawnego (Solanum tuberosum L.)” stanowi jednotematyczny cykl pięciu publikacji.


Nadała, na podstawie recenzji rozprawy habilitacyjnej pt.: „Markery genetyczne w
programach hodowli rzepaku” - Monografie i rozprawy naukowe IHAR-PIB 2012 - nr
40 i dorobku naukowego oraz przeprowadzonego
kolokwium i wykładu
habilitacyjnego pt.: „Metabolity wtórne specyficzne dla Brassicales – glukozynolany –
od dawna znane wciąż inspirują”
dr Katarzynie MIKOŁAJCZYK
z Oddziału IHAR-PIB w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych
stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina agronomia



Pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej o przeniesienie
na stanowisko naukowe asystenta następujące osoby:
mgr Annę GRUPA Z Oddziału IHAR-PIB w Młochowie,
Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka w Młochowie
mgr inż. Damiana GOŁĘBIEWSKIEGO
z Samodzielnej Pracowni Oceny Jakości Produktów Roślinnych IHAR-PIB
w Radzikowie



Pozytywnie zaopiniowała wyłonionego w drodze konkursu kandydata i wniosek do
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o powołanie
prof. dr hab. Edwarda Arseniuka
na stanowisko dyrektora Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowy Instytut Badawczy, na kadencję 2013-2017
Sekretarz Rady Naukowej Instytutu
mgr Elżbieta Kruszyńska

Radzików, 2013-11-28
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