Rada Naukowa IHAR-PIB – III posiedzenie w kadencji XVIII
12. maja 2017 r.
Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel, Przewodniczący Rady.
Rada Naukowa:
 Podjęła uchwałę – nadała
dr inż. Alinie Liersch

z IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Oleistych, Pracownia Heterozji

stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
na podstawie dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego
pt.:
„Tworzenie
odrębnych
pul
genetycznych
za pomocą markerów
molekularnych i ich wdrożenie do praktycznej hodowli odmian mieszańcowych
rzepaku ozimego (Brassica napus L. var. oleifera)” – zbiór 6.publikacji
więcej informacji w zakładce: „Przewody/Postępowania habilitacyjne”
 Podjęła uchwałę – nadała
dr. inż. Dariuszowi R. Mańkowskiemu
z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa,
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin

stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
na podstawie dorobku naukowego oraz osiągnięcia naukowego
pt.: „Modele równań strukturalnych SEM w badaniach rolniczych”
– Monografie i Rozprawy Naukowe IHAR-PIB nr 42/2013.
więcej informacji w zakładce: „Przewody/Postępowania habilitacyjne”
 Podjęła uchwałę - pozytywnie zaopiniowała Sprawozdanie finansowe IHAR-PIB
za 2016 rok.
 Podjęła uchwałę - pozytywnie zaopiniowała wynik finansowy IHAR-PIB za 2016r.
 Podjęła uchwałę - pozytywnie zaopiniowała Plan finansowy IHAR-PIB na 2017 rok.
 W wolnych wnioskach Dyrektor
o bieżących sprawach Instytutu.

prof.

dr

hab.

E.

Arseniuk

poinformował

 Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel poinformował, że
zgodnie z przepisami, może to być ostatnie posiedzenie Rady w tej kadencji.
Wybory do Rady Naukowej na XIX kadencję 2017-2021 odbędą się 6 czerwca
2017r., a pierwsze jej posiedzenie planowane jest na 11 lipca 2017r.
W związku z powyższym przedstawił sprawozdanie z działalności Rady w
okresie krótkiej XVIII kadencji, wg przepisów trwającej od 6.02.2017 do 15.08.2017,
Rada Naukowa:
liczba
- nadała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych
- 2
- nadała stopień naukowy doktora nauk rolniczych
– 1 jest w recenzji
- wysłuchała seminarium nt. wszczęcia postępowania habilitacyjnego - 1
- wszczęła przewody doktorskie
- 2
- przewody doktorskie w realizacji
- 21
- zweryfikowała na stanowiska naukowe asystenta
- 3
- Rada odbyła posiedzeń
- 3
- Prezydium Rady odbyło posiedzeń
- 3
- Rada podjęła uchwały
- 27
w tym: - w sprawach naukowych
- 8
- w sprawach majątkowych, organizacyjnych
i innych pozanaukowych (m.in. Statut Instytutu,
Regulamin Rady, Regulamin wyborów Rady)
- 19

1

- Liczba posiedzeń Komisji Doktorskich, planowana jest w czerwcu br. - 1
- Liczba posiedzeń Komisji Habilitacyjnych
- 2
- Liczba posiedzeń Komisji Egzaminacyjnych
- 3
Przewodniczący wyraził pozytywną opinię o pracy Rady, życząc aby w kolejnych
jej kadencjach działalność ciągle wzrastała w zakresie spraw naukowych.
 Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek Stefan Szyndel podziękował Komisjom,
za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz członkom Rady
i zaproszonym Gościom za uczestniczenie.
Na tym zakończono posiedzenie Rady Naukowej.
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