Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 14 lipca 2015 r.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca
Rady. Przewodnicząca poinformowała, że
mgr Piotr Barbaś
z IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka

w dniu 25 czerwca 2015r., na Wydziale Agrobioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego
w Lublinie, obronił pracę doktorską pt.: „Skuteczność metod pielęgnowania
ziemniaka i ich wpływ na plon i jakość bulw". Promotorem jest prof. dr hab.
Barbara Sawicka z Katedry Technologii Produkcji Roślinnej i Towaroznawstwa UP
w Lublinie. Nadanie stopnia doktora nauk rolniczych nastąpi na posiedzeniu Rady
Wydziału.
Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawach:
 wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
dr inż. Sławomira WRÓBLA
z IHAR-PIB, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie
osiągnięcia naukowego pt.: „Wybrane aspekty usprawniania

technologii
produkcji nasiennej ziemniaka w Polsce” oraz powołała trzech członków Komisji
Habilitacyjnej. (Uchwała nr 1/XVI/120)
Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów, na wniosek Kandydata, wszczęła 12 maja
2015r. postępowanie habilitacyjne o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk
rolniczych, dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia.
Tytuł

 wszczęła przewód doktorski

mgr inż. Joannie JANKOWSKIEJ

z IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład Agronomii Ziemniaka,
Pracownia Uprawy i Mechanizacji
Tytuł rozprawy: „Analiza zmienności oraz ocena stabilności plonowania wybranych

cech odmian ziemniaka (Solanum tuberosum L.) uprawianych w różnych
warunkach glebowo-klimatycznych”
dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia
i powołała promotora: prof. dr hab. Zbigniewa Laudańskiego
oraz promotora pomocniczego: dr inż. Dariusza R. Mańkowskiego
(Uchwała nr 1/XVI/121)


pozytywnie zaopiniowała wniosek Dyrektora Instytutu o powołanie
dr inż. Dariusza R. Mańkowskiego
w skład Kolegium Redakcyjnego czasopisma Instytutu:
Plant Breeding and Seed Science”.
(Uchwała nr 2/XVI/101)



pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej w sprawie
wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu dotyczących
zadań obronnych Instytutu. (Uchwała nr 2/XVI/102)

 na wniosek Komisji ds. Naukowych, pozytywnie zaopiniowała „Plan badań
naukowych i prac rozwojowych na 2016 rok” z działalności statutowej
IHAR-PIB. (Uchwała nr 2/XVI106)
Na zakończenie, Przewodnicząca Rady prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda
podziękowała Komisjom za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady Naukowej.
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