Rada Naukowa IHAR-PIB – II posiedzenie w kadencji XVIII
23. marca 2017 r.
Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, Przewodniczący Rady.
Rada Naukowa:

 Podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
mgr. Ryszardowi Golimowskiemu

z Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w Radzikowie
Ogród Botaniczny w Bydgoszczy

dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tytuł: „Zróżnicowanie ekotypów traw wieloletnich w różnych środowiskach”.
Promotor: dr hab. Elżbieta Kochańska-Czembor prof. IHAR-PIB
Promotor pomocniczy: dr inż. Włodzimierz Majtkowski
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 Podjęła uchwałę w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego
mgr Jalancie Groszyk

z Zakładu Inżynierii Genetycznej w Radzikowie

dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tytuł: „Identyfikacja i analiza funkcji genów z rodziny GSK w jęczmieniu
(Hordeum vulgare L.)”.
Promotor: prof. dr hab. Wacław Orczyk
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”
 Podjęła uchwalę pozytywnie opiniującą wnioski o przeniesienie na stanowisko
asystenta
mgr Jolantę Groszyk w Zakładzie Inżynierii Genetycznej w Radzikowie
mgr inż. Dorotę Michałowską w Zakładzie Nasiennictwa
i Ochrony Ziemniaka w Boninie

mgr Urszulę Piechotę w Krajowym Centrum Roślinnych Zasobów Genowych
w Radzikowie

 Podjęła
uchwałę w sprawie wystąpienia do Wydziału II Nauk Biologicznych
i Rolniczych PAN o nadanie
prof. dr hab. Edwardowi Arseniukowi
Medalu im. Michała Oczapowskiego za wybitny wkład w rozwój nauk rolniczych
i stosowanych nauk biologicznych.


Uchwaliła Statut IHAR-PIB, zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2016r. o zmianie
ustawy o instytutach badawczych oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze
(Dz.U. z 2017 poz. 202). Uchwała 2/XVIII/12

 Uchwaliła Regulamin Rady Naukowej. Uchwała 2/XVIII/13


Pozytywnie zaopiniowała Regulamin Wyborów Rady Naukowej na XIX kadencję,
zgodnie z ustawą z 16 grudnia 2016r. o zmianie ustawy o instytutach badawczych
oraz ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2017 poz. 202).
Wybory odbędą się 06 czerwca 2017r.

 Pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie z działalności Instytutu w 2016 roku.
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 W wolnych wnioskach Dyrektor prof. dr hab. E. Arseniuk poinformował
o bieżących sprawach Instytutu, m.in. o „Sympozjum Naukowym 65 lat IHAR-PIB
i 15 lat Spółek Grupy IHAR w służbie polskiej hodowli roślin i nasiennictwa” pod
honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela.
Sympozjum odbędzie się 21 kwietnia 2017r. w Instytucie w Radzikowie.
 Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel podziękował Komisjom,
za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady. Podziękował wykonawcom za
merytoryczne opracowanie sprawozdania z działalności w 2016 roku, a także
Referentom za przedstawienie jego treści oraz członkom Rady i zaproszonym
Gościom za uczestniczenie w posiedzeniu.
Na tym zakończono posiedzenie Rady Naukowej.
Mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
2017-03-30
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