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INSTYTUT BADAWCZY

zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
w sprawie: wyrazenia
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(Dz U. z 2018 r', poz'
Na podstawie art. 2g ustawy z 30 kwietn ia 2010 r. o instytutach badawczych
_
r' Przepisy wprowadzające
736) z pozn. zm", zgodnie z ań..179 ust' 2 ustawy z 3lipca 2018
r., poz' 1669) oraz ustawą
z
3a.OB.2a18
(Dz.
U^
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
itytule w zakresie
stopniach
o
oraz
z j4 marca2003 r. o stopniach niukowych i tytute naukowym
sztuki (Dz' U. z 2017 r., poz' 1789 z poźn' zm'), uchwala się, co następuje:

s

1.

_ PlB na posiedzeniu 26 września 2019 r',
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji RoŚlin
BCK_Ill_L-10787l19 z 15
w odpowiedzi na piśmoCentralnej KomisjiDo Spraw Stopni i Tytułow nr

maja 2O1g r. wyraża zgodę na przeprowadzenie, wszczętego 30 kwietnia 20''9

r'

postępowania habilitacyjnego
dr. Jarosława PRZETAK|EWaOZA

z IHAR-PlB w Radzikowie,Zaklad Fitopatologii

dyscyplinie agronomia
o nadanie stopnia doktora habititowanego w dziedzinie nauk rolniczych,

grzyba Synchytrium endobioticum
Tvtuł osiaqnięcia naukoweqo: ',charakterystyka populacji
ziemniaka na jego wirulentne
(Schilb.) Perc. *y"tępu1ą"ego w Polsóe i ocena odporności
patotyPY" - cYkt9. Publikacji

orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkow w osobach:
dr hab. Renata LEBECKA prof. lnstytutu - sekretarz

odpornościowa, fitopatologia
Dziedzina:nauki rolnicze; Dyscyplina:agronomia; Spec1'a/ność: hodowla
Ziemniaka
Wyjściowych
i
Materiałow
Genetyki
Źakład
lHAR-PlB odział w Młochowie'

prof. dr hab. Marek KORBAS - recenzent

Dyscyplina: agronomia; Specjalność: fitopatologia, ochrona roślin
lnstytut ocńrony RośIin_ Państwowy lnstytut Badawczy w Poznaniu

Dziedzina: nauki rolnicze

;

prof. dr hab. Marek Stefan SZYNDEL * członek'

wirusologia
Dziedzina:nau'ki rolnicze ; Dyscyplina: ogrodnictwo', Specjalnośc: fitopatologia,
Fitopatologii
Zaklad
Samodzielny
xiajonrazu,
i
Architektury
SGGW Wydział ogrodnictwa, Biotecrrńologii

s2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym'

s3.
Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia'
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ek Stefan SzYndel

