Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 21 czerwca 2016 r.
(pierwsze posiedzenie Rady Naukowej w XVII kadencji 2016-2020)

Inauguracyjne posiedzenie w XVII kadencji 2016-2020 Rady Naukowej IHAR-PIB
otworzył Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk. Po powitaniu dalsze
prowadzenie obrad, zgodnie z Regulaminem Rady, przekazał prof. dr hab. Teresie
Cegielskiej-Taras - Senior Rady, która wyraziła zaszczyt i przyjemność z prowadzenia tej
części Rady.
Zgodnie z przyjętym programem powołania członkom Rady wręczyli mgr
Malgorzata Woźniak – przedstawicielka Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a jednocześnie
członek Rady Naukowej Instytutu oraz Dyrektor Instytutu prof. dr hab. Edward Arseniuk.
Powołanie Dyrektorowi prof. dr hab. E. Arseniukowi, który jest członkiem Rady z mocy
ustawy o instytutach badawczych, podpisała i wręczyła prof. dr hab. Teresa CegielskaTaras.
Następnie, w głosowaniu tajnym, powołano Komisję Skrutacyjną w składzie:
dr Lech Boros – przewodniczący, członkowie: dr hab. Małgorzata Cyran, dr hab. Irena
Kolasińska, dr hab. Stanisław Spasibionek.
W kolejnym punkcie programu, Rada Naukowa w głosowaniu tajnym, jednogłośnie
wybrała prof. dr hab. Iwonę Bartkowiak-Brodę na Przewodniczącą Rady Naukowej IHARPIB w XVII kadencji 2016-2020.
Dalsze prowadzenie posiedzenia Rady objęła Przewodnicząca prof. dr hab. Iwona
Bartkowiak-Broda, która podziękowała zgormadzonym za jednomyślne głosowanie, za
obdarowanie jej zaufaniem i powierzenie zaszczytnej funkcji przewodniczącej Rady.
Wyraziła nadzieję, że współpraca z Dyrekcją, członkami Rady będzie dobra i owocna.
Następnie, zgodnie z programem powołano: wiceprzewodniczących Rady, Komisję
ds. Naukowych, Komisję Rozwoju Kadry Naukowej i Komisję Ekonomiczno-Organizacyjną
oraz przewodniczących tych Komisji. (skład Rady Naukowej zawiera odrębny plik).
W cz. II. posiedzenia Rada Naukowa:

 podjęła uchwałę powołującą

dr Martę M. Dmochowską-Bogutę
na promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim pt.:
„Poznanie funkcji biologicznej genu HvGSK jęczmienia (Hordeum vulgare L)”
realizowanym przez mgr Yuliyę Yanushevską
w Zakładzie Inżynierii Genetycznej w Radzikowie
Promotor: prof. dr hab. Wacław Orczyk

 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej
o weryfikację na stanowisko adiunkta
dr Martę M. Dmochowską-Bogutę

w Zakładzie Inżynierii Genetycznej w Radzikowie

 powołała Komisje Doktorskie do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej
mgr inż. Doroty Milczarek i mgr. Jacka Jagodzińskiego
oraz
uzupełniła skład Komisji Doktorskich do przeprowadzenia obrony pracy doktorskiej
mgr Joanny Machczyńskiej i mgr inż. Eweliny Żmijewskiej
 w wolnych wnioskach informacje przekazali:
- mgr Małgorzata Wożniak z MRiRW nt. istniejącej możliwości współpracy
z Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Programów Unijnych w zakresie przygotowywania
wniosków na programy finansowane przez Unię Europejską;
- prof. dr hab. E. Arseniuk poinformował o bieżących sprawach Instytutu oraz
zaprosił do udziału w Konferencji pt.: „Hodowla dla integrowanej ochrony roślin w
zrównoważonych i niskonakładowych systemach rolniczych”, która odbędzie się w dniach
4-6 lipca br. w Radzikowie.
mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
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