Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 19 marca 2015 r.
Posiedzeniu Rady przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca
Rady. Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawach:


o odmowie nadania dr Walentynie BANAŚ

z Uniwersytetu PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach, Wydział Przyrodniczy, Instytut Biologii, Katedra Fizjologii
Roślin i Genetyki

stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia
Tytuł osiągnięcia naukowego: „Biochemiczne podstawy ulepszania roślin oleistych;
enzymy ostatniego etapu biosyntezy tłuszczów zapasowych”, stanowi cykl 6. publikacji.
(Uchwała nr 1/XVI/101)

 wszczęła przewód doktorski

mgr Wioletcie Monice DYNKOWSKIEJ

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

pt.: „Profil substancji fenolowych i struktury arabinoksylanów ziarna żyta
(Secale cereale L.) oraz ich związek z potencjałem prozdrowotnym chleba”
dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia
i powołała promotora: dr hab. Małgorzatę Cyran
oraz w dniu 30.04.2015r. powołała promotora pomocniczego: dr Krystynę Rybkę
(Uchwała nr 1/XVI/102 z 19 marca 2015r. oraz Uchwała nr 1/XVI/118 z 30 kwietnia 2015r.)

 w sprawie zmiany uchwały nr 1/XVI/105 z 22 marca 2012r. w części
dotyczącej brzmienia tytułu rozprawy doktorskiej
mgr Eweliny ŻMIJEWSKIEJ
z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biotechnologii i Cytogenetyki Roślin
Tytuł rozprawy w nowym brzmieniu:

„Analiza zawartości białka Cry1Ab w kukurydzy MON810 i jego rozpadu
w środowisku, jako element badań nad bezpieczeństwem stosowania GMO”.
(Uchwała nr 1/XVI/103)

 o wystąpienie do MNiSW z wnioskiem o <przyznanie
naukowego dla wybitnego młodego naukowca>
dla dr Sebastiana GASPARISA

stypendium

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
(Uchwała nr 1/XVI/104)

 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej
o przeniesienie na stanowisko naukowe asystenta pracowników:
mgr Izabelę Katarzynę RAJCHEL
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej

mgr Macieja KAŁĘ
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genomiki Funkcjonalnej
(Uchwała nr 1/XVI/105)

 powołała prof. dr hab. Waldemara MARCZEWSKIEGO
na rzecznika Dyscyplinarnego w IHAR-PIB na kadencję 2015-2019
(Uchwała nr 2/XVI/89)
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 na wniosek Komisji ds. Naukowych, po wysłuchaniu
przekazanej przez Kierowników problemów i podproblemów:

informacji

Zboża
Rośliny oleiste
Ziemniak

- prof. dr hab. Jerzy H. Czembor;
- prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda;
- prof. dr hab. Waldemar Marczewski w/z prof. dr hab. Ewy
Zimnoch-Guzowskiej;
Rośliny korzeniowe - dr hab. Maria Gośka prof. nadzw.;
Trawy i rośliny motylkowate - dr hab. Grzegorz Żurek prof. nadzw.;
Bank Genów. Rośliny rekultywacyjne i alternatywne
- dr hab. Zofia Bulińska-Radomska prof. nadzw.;
Nasiennictwo i Nasionoznawstwo
- dr Lech Boros;
Program Rolnictwa Ekologicznego
- dr Piotr Ochodzki w/z dr Wiesława Podymy;
Program Wieloletni; Granty; Współpraca z Zagranicą; Certyfikaty; Spółki HR i HZ oraz
Podsumowanie
- prof. dr hab. Edward Arseniuk,

oraz w wyniku dyskusji podjęła uchwałę pozytywnie opiniującą
Sprawozdanie z działalności IHAR-PIB w 2014 roku.
(Uchwała nr 2/XVI/95)

Na zakończenie posiedzenia Rady Naukowej, Przewodnicząca Rady prof. dr hab.
Iwona Bartkowiak-Broda i Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk podziękowali
Komisjom Rady i Pracownikom odpowiednich komórek organizacyjnych za przygotowanie
materiałów na posiedzenie Rady oraz opracowanie i przygotowanie Sprawozdania
z działalności Instytutu za 2014 rok.
Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
2015-05-14
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