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Rnov NRuxowr.r
lrusryruru Hopowl-l I AKLlMATYzAcJl RoŚLlN - PAŃSTWoWY
w Radzikowie

z 26 września 2019

INsTYTUT BADAWcZY

r.

w sprawie. nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk rolniczych,

dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo

Na podstawie ań. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r' o instytutach badawczych (Dz' U' z 201B r., poz'
736 z poźn. zm'), zgodnie z ar1'.179 ust' 2 ustawy z 3 lipca 2018 r. _ Pnepisy wprowadzające
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08'2a18 r., poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz a stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz U. z 2017 r., poz' 1789 z pożn' Zm ), uwzględniając rozporządzenie MN|SW
z 20 września2018 r. W sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin
artystycznych (Dz.U. z 201B r', paz. 7B7B) uchwala się, co następuje:

s1
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin_ PlB na posiedzeniu 26 września 2019 r',
na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej z 3 września 2019 r. w sprawie przyjęcia obrony pracy
doktorskiej pt. ,,lnterakcje między izolatami wirusa Y ziemniaka (Potato virus Y, ?YY|
i

wirusa M ziemniaka (Potato virus M, PVM) w infekcjach mieszanych"- cykl

5. pubtikacji.

Promotor: dr hab. Jerzy Syller
Recenzenci. dr hab. Beata Hasiow-Jaroszewska prof. IOR-PlB w Poznaniu
prof. dr hab. Jacek Hennig IBB PAN w Warszawie

-

nadała

mgr Annie Marii GRUPlE_URBAŃSKIEJ
z lHAR-PIB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałow WyjŚciowych Ziemniaka

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych,.
dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo z Wyróżnieniem

s2
Uchwałę podjęło w głosowaniu tajnym, jednomyś|nie.
za nadaniem stopnia doktora jednomyślnie. (TAK - 21)
- zawyroŻnieniem (T^K _ 22)
(Spośród 27 członkow Rady uprawnionych do głosowania obecnych było 21 w głosowaniu nad nadaniem

-

stopnia i 22 w głosowaniu nad wyroŻnieniem).

s3

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.
PRZEWODNlCZĄCY

NRurowr.I INSTYTUTU
Szyndel

