Rada Naukowa IHAR-PIB – VII posiedzenie w XIX kadencji 2017-2021
19 października 2018 r.
Posiedzeniu przewodniczył prof. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL, Przewodniczący Rady.
Przewodniczący poinformował, że Prezydium Rady 10 września 2018 r. podjęło
uchwałę pozytywnie opiniując wniosek Dyrektora Instytutu w sprawie zmian w aktywach
trwałych Instytutu, polegających na zbyciu środka trwałego (ciągnik rolniczy)
użytkowanego przez Zakład Doświadczalny IHAR-PIB w Nieżychowicach. Rada przyjęła do
wiadomości uchwałę Prezydium.
Rada Naukowa:
 Podjęła uchwały – nadała stopień doktora nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia:


mgr Agnieszce MACIEJEWSKIEJ
IHAR-PIB w Radzikowie Zakład Fitopatologii, Pracownia Roślin Kwarantannowych

Tytuł rozprawy: ”Analiza zmienności wybranych izolatów z populacji bakterii
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann
& Kotthoff) Davis i in.”
Promotor: prof. dr hab. Edward ARSENIUK;
Promotor pomocniczy: dr hab. n. biol. Aleksander MASNY, który w dniu
wszczęcia przewodu miał stopień dr n. biol.
- Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego w Warszawie
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”



mgr inż. Sandrze CICHORZ
IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin Korzeniowych

Tytuł rozprawy: „Charakterystyka cytogenetyczna i molekularna wybranych
gatunków z rodzaju Miscanthus Anderss.”
Promotor: dr hab. Maria GOŚKA prof. IHAR-PIB
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”



mgr inż. Kindze Kamili GOŁĘBIEWSKIEJ
IHAR-PIB w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Tytuł rozprawy: „Żółtonasienny rzepak ozimy jako źródło białka i energii
w żywieniu zwierząt monogastrycznych”
Promotor: prof. dr hab. Danuta BOROS;
Promotor pomocniczy dr inż. Anna FRAŚ
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”



mgr inż. Agnieszce HARA-SKRZYPIEC nadała stopień doktora nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia z wyróżnieniem
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

Tytuł rozprawy: „Analiza genetyczna odporności na ciemną plamistość
pouderzeniową oraz wybranych cech jakości i morfologii bulw diploidalnych
mieszańców ziemniaka (Solanum tuberosum L.)” – cykl 3 publikacji
Promotor: prof. dr hab. Ewa ZIMNOCH-GUZOWSKA;
Promotor pomocniczy: prof. dr hab. Jadwiga ŚLIWKA, która w dniu wszczęcia
przewodu miała stopień dr nauk rolniczych
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 Podjęła uchwały – wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania
habilitacyjnego o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia


dr. inż. Włodzimierza G. PRZEWODOWSKIEGO
IHAR-PIB Oddział w Boninie, Zakład Nasiennictwa i Ochrony Ziemniaka
Pracownia Diagnostyki Molekularnej i Biochemii

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Opracowanie metod izolacji i identyfikacji
wybranych, bakteryjnych patogenów kwarantannowych
ziemniaka (Solanum tuberosum L.)”- cykl 4 publikacji
więcej informacji w zakładce: „Postępowania habilitacyjne”
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dr inż. Danuty MARTYNIAK
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Traw, Roślin Motylkowatych i Energetycznych

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Wielokierunkowe wykorzystanie biomasy
lignocelulozowej traw wieloletnich” – cykl 6 publikacji
więcej informacji w zakładce: „Postępowania habilitacyjne”



dr Agnieszki NIEDZIELI
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin

Tytuł osiągnięcia naukowego: „Identyfikacja markerów molekularnych
do oceny tolerancyjności materiałów hodowlanych pszenżyta
(x Triticosecale Wittmack) na toksyczne działanie jonów glinu”
– cykl 4 publikacji
więcej informacji w zakładce: „Postępowania habilitacyjne”

 Podjęła uchwałę – wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej
pt.: „Identyfikacja i analiza funkcji genów z rodziny GSK
w jęczmieniu (Hordeum vulgare L.)” – mgr Jolanty GROSZYK
Promotor: prof. dr hab. Wacław ORCZYK

Recenzenci:
prof. dr hab. Grzegorz BARTOSZEWSKI
SGGW Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu,
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

prof. dr hab. Cezary MĄDRZAK
UP w Poznaniu Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, Katedra Biochemii i Biotechnologii
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”

 Podjęła uchwały – wszczęła przewód doktorski o nadanie
stopnia doktora nauk rolniczych
w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:


mgr inż. Annie CIEPLICKIEJ
Spółka Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o. – Grupa IHAR Oddział w Bąkowie
Tytuł: „Wpływ lokalizacji doświadczeń na ekspresję cech
agronomicznych odmian jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)”

wyznaczyła promotora: dr hab. Dariusza R. MAŃKOWSKIEGO prof. IHAR-PIB

z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa,
Pracownia Ekonomiki Nasiennictwa i Hodowli Roślin
promotora pomocniczego: dr inż. Zdzisława R. BILIŃSKIEGO z IHAR-PIB
Główny Hodowca HR Smolice Sp. z o.o.- Grupa IHAR Oddział w Bąkowie
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”



mgr Urszuli Joannie PIECHOCIE
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
Tytuł: „Identyfikacja genów odporności na mączniaka prawdziwego
zbóż (Blumeria graminis f. sp. hordei) w odmianach miejscowych
jęczmienia jarego (Hordeum vulgare L.)”.

wyznaczyła promotora: dr hab. Pawła CZEMBORA prof. IHAR-PIB
z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Genetyki i Hodowli Roślin
więcej informacji w zakładce: „Przewody doktorskie”


Podjęła uchwały – pozytywnie zaopiniowała wnioski Komisji Rozwoju Kadry
Naukowej o weryfikację:
- mianowanie na stanowisko profesora: prof. dr hab. Piotra BEDNARKA
Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie

- przeniesienie na stanowisko asystenta:
mgr inż. Dagmarę BRONISZ, Zakład Nasiennictwa i Nasionoznawstwa
w Radzikowie

mgr Patrycję SIEDLARZ, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin w Radzikowie
mgr Lidię KOWALSKĄ, Zakład Fitopatologii w Radzikowie
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 Podjęła sześć uchwał – pozytywnie zaopiniowała wnioski Komisji EkonomicznoOrganizacyjnej w sprawie wprowadzenia zmian w składnikach majątkowych
Instytutu
administrowanych
przez
Zakłady
Doświadczalne
IHAR-PIB
w Grodkowicach i Nieżychowicach oraz Spółki: Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o.
– Grupa IHAR; Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o.–Grupa IHAR Oddział „Małyszyn”
i Agro Inserwis Sp. z o.o. w Jadwisinie.


Podjęła uchwałę – pozytywnie zaopiniowała zmiany osobowe w składzie Kolegium
Redakcyjnego czasopisma „Biuletyn IHAR-PIB" oraz rozszerzenia profilu i zakresu
merytorycznego czasopisma.

 Wysłuchała seminaria Kandydatek, które zamierzają złożyć wniosek do Centralnej
Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem wszczęcia postępowania habilitacyjnego
o uzyskanie stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dziedzinie nauk
rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo:


dr inż. Laurencji SZAŁY z IHAR-PIB Oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i
Hodowli Roślin Oleistych na temat osiągnięcia naukowego pt.: „Oszacowanie
efektów genetycznych i interakcyjnych linii podwojonych haploidów
rzepaku ozimego (Brassica napus L.)” - cykl 5 publikacji;



dr Krystyny RYBKI z IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Biochemii i Fizjologii Roślin
na temat osiągnięcia naukowego pt.: „Wykorzystanie zjawiska
fluorescencji chlorofilu a i testu JiP w badaniach roślin z rodziny
Poaceae – cykl 6 publikacji;



dr inż. Krystyny ZARZYŃSKIEJ z IHAR-PIB Oddział w Jadwisinie, Zakład
Agronomii Ziemniaka na temat osiągnięcia naukowego pt.: „Środowiskowoagrotechniczne uwarunkowania plonowania i jakości
ziemniaka
uprawianego w systemie ekologicznym” – cykl 8 publikacji;



dr inż. Anny FRAŚ z IHAR-PIB w Radzikowie, Samodzielna Pracownia Oceny
Jakości Produktów Roślinnych na temat osiągnięcia naukowego pt.:
„Zastosowanie pszenżyta (X Triticosecale Wittmack) i owsa (Avena
sativa
L.)
do
otrzymywania
pieczywa
o
prozdrowotnych
właściwościach” - cykl 5 publikacji powiązanych tematycznie;,

W wolnych wnioskach m.in.:
 Prof. dr hab. Dariusz GRZEBELUS, Prodziekan ds. Nauki i Współpracy Wydziału
Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja
w Krakowie w imieniu Dziekana Wydziału prof. dr hab. Stanisława Mazura, wręczył
Dyrektorowi IHAR-PIB prof. dr hab. Henrykowi Bujakowi Medal okolicznościowy
z okazji Jubileuszu 50-lecia Wydziału Biotechnologii i Ogrodnictwa Uniwersytetu
Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Uroczystości odbyły się 25 września
2018 r. w Centrum Kongresowym UR w Krakowie. Prof. dr hab. H. Bujak
podziękował. (brawa z sali)
 Dr inż. Anna FRAŚ Przewodnicząca Rady ds. Młodych Naukowców w IHAR-PIB
przekazała ogólne informacje nt. organizowanego po raz pierwszy, 8 listopada
2018 r. w Instytucie w Radzikowie - Dnia Młodego Naukowca.
Przewodniczący Rady prof. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL podziękował Komisjom
za przygotowanie materiałów na posiedzenie Rady oraz członkom Rady i Gościom
za uczestniczenie. Na tym zakończono posiedzenie Rady Naukowej IHAR-PIB.
Mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB
2018-11-28
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