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Dyrektor
lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
Państwowy lnstytut Badawczy
w Radzikowie
Centralna Komisja do Spraw Stopni iTytułow, na podstawie art' 1B a ust. 5 ustawy z dnla 14 marca2003

z 2017

r.

poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę

-

r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U.

Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U.

z 30 sierpnia 2018 r. poz.

1669) zwana dalej ustawą,

informuje, iz w dniu 4 listopada 2019 r. powołała komisję habilitacyjną' w skład ktorejwchodzą:
1. przewodniczący komisji - prof. Andrzej Kotecki

2' sekretarz komisji _ dr hab. Renata Lebecka

_

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

_ lnstytut Hodowli i Aklimatyzacji RoŚlin Państwowy

lnstytut Badawczy w Radzikowie,
3. recenzent komisji - prof. Barbara Sawicka - Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie,
4. recenzent komiEji - dr hab. Marek Gugała - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach'

5' recenzent komisji

-

prof. Marek Korbas - lnstytut ochrony Roślin - Państwowy lnstytut Badawczy

w Poznaniu,

6' członek komisji - prof. Tomasz Kurowski - Uniwersytet Warmińsko-Mazurskiw olsztynie,
7. członek komisji- prof. Marek Szyndel

_

Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr. Jarosława PRzETAKlEWlczA wszczętego
w dniu 30 kwietnia 2019 r. w dziedzinie nauk rolniczych, w dyscyplinie agronomia.

Jednocześnie zwracamy się do ww. Rady Naukowej z uprzejmą prośbąo powiadomienie,
w imieniu Centralnej Komisji, ww. osÓb o powołaniu ich w skład przedmiotowej komisji oraz o przekazanie
dokumentacji sprawy.

W załączeniu Centralna Komisja przekazuje dokumentację, o ktorej mowa w art. 1Ba ust'

'1 ustawy,

w formie papierowej.
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Do wiadomości:
dr Jarosław PRZETAK|EWlcz

Centralna Konrisja do Spraw Stopni i Tytułólv
Plac Defilad l (Pałac Kulfury i Nauki, XXIV p.)
00-901 Warszarva

Prof" dr

tel

2Żl 656 60 98
fax' 22l 656 63 Ż8

e-mail : kancclaria@ck.gov.pl
rvwlv.ck. gov. pl
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dostępna jest na stronie

www,ck.oov.pl

