Rada Naukowa IHAR-PIB - posiedzenie 28 kwietnia 2016 r.
(ostatnie posiedzenie Rady Naukowej w XVI kadencji)

Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca Rady.
Rada Naukowa podjęła uchwały w sprawach:

 nadała mgr Marcie Magdalenie Dmochowskiej-Bogucie

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Inżynierii Genetycznej

stopień doktora nauk rolniczych w dziedzinie: nauki rolnicze,
dyscyplinie: agronomia z wyróżnieniem
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 pozytywnie zaopiniowała wniosek Komisji Rozwoju Kadry Naukowej
o weryfikację na stanowisko profesora nadzwyczajnego
dr. hab. Mirosława Nowakowskiego

z IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych

 zgłosiła kandydatów: prof. dr hab. Wojciecha Budzyńskiego z UW-M w
Olsztynie i prof. dr hab. Waldemara Marczewskiego z IHAR-PIB
do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów na czteroletnią kadencję
rozpoczynającą się 1 stycznia 2017r.
 na wniosek Komisji Ekonomiczno-Organizacyjnej, pozytywnie zaopiniowała
- Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB za 2015 rok.
- Podział wyniku finansowego za 2015 rok.
- Plan finansowy IHAR-PIB na 2016 rok.
 Dyrektor Instytutu prof. dr hab. E. Arseniuk i Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda podziękowali za wieloletnią pracę w Instytucie,
a także za pracę na rzecz Rady Naukowej pracownikom odchodzącym na
emeryturę:
prof. dr hab. Józefie Kapsa, która zawodowo przepracowała ponad 42 lata
w Instytucie Ziemniaka w Boninie, po reorganizacji od 1 stycznia 1997r. w IHAR-PIB,
Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka w Boninie. Ponad 33 lata kierowała Pracownią
Ochrony Ziemniaka prowadzącą badania naukowe w zakresie analizy zmienności reakcji
odmian i rodów hodowlanych ziemniaka na choroby grzybowe i bakteryjne oraz
wdrażania i upowszechniania wiedzy dotyczącej ochrony upraw ziemniaka przed
szkodnikami, a także zajmująca się utrzymaniem kolekcji patogenów ziemniaka. Członek
Rady Naukowej IHAR-PIB w bieżącej XVI kadencji 2012-2016.
inż. Krystynie Wilde, która przepracowała ponad 42 lata w IHAR-PIB
w Radzikowie w różnych działach i zakładach naukowych, a ostatnio przez 5 lat w
Pracowni Planowania, a po reorganizacji przez kolejne 15 lat była kierownikiem Działu
Organizacji i Planowania Badań, jednego z najważniejszych Działów Instytutu, który nie
tylko planował i organizował badania naukowe ale też redagował sprawozdania z tych
badań.
 Z racji zakończenia XVI kadencji pracy Rady Naukowej 2012-2016,
przewodnicząca Rady prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda przedstawiła sprawozdanie
z działalności Rady w ostatniej kadencji. Rada: odbyła 26 posiedzeń;
wypromowała w zakresie nauk rolniczych: 2 profesorów, 11 doktorów
habilitowanych, 11 doktorów; zweryfikowała 35 pracowników na stanowiska
naukowe; podjęła 276 uchwał, w tym: 141 w sprawach naukowych i 135 w
sprawach zmian w składnikach majątkowych, organizacyjnych i innych
pozanaukowych. Poza posiedzeniami Rady odbyły się posiedzenia: Prezydium
Rady - 28, Komisji Habilitacyjnych - 4, Komisji Doktorskich - 11 oraz Komisji
Egzaminacyjnych – 37. Stałe Komisje Rady: 1/ ds. Naukowych, 2/ Rozwoju Kadry
Naukowej, 3/ Ekonomiczno-Organizacyjna, 4/ Skrutacyjna pracowały w miarę
potrzeb obsługi spraw merytorycznych Rady. Ponadto pracowało 10 Zespołów ds.
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prowadzenia czynności w przewodach habilitacyjnych oraz w postępowaniu o
poparcie wniosku o nadanie tytułu profesora nauk rolniczych z udziałem w sumie
19 członków Rady, z czego 9 członków uczestniczyło wielokrotnie.
 Dyrektor Instytutu prof. dr hab. E. Arseniuk i Przewodnicząca Rady Naukowej
prof. dr hab. I. Bartkowiak-Broda, wręczając adresy, podziękowali wszystkim
członkom Rady za pracę na rzecz Rady Naukowej, w szczególności
przewodniczącym oraz członkom stałych i doraźnych Komisji oraz Zespołów Rady.
Mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
2016-05-04

2

