Rada Naukowa IHAR-PIB – III posiedzenie w XVI kadencji 2012-2016
23 października 2012 r. w Instytucie w Radzikowie
Posiedzeniu przewodniczyła prof. dr hab. Iwona Bartkowiak-Broda, Przewodnicząca Rady.
Przewodnicząca poinformowała:
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski
postanowieniem z 18 października 2012 r. nadał tytuł naukowy
dr hab. Jerzemu Henrykowi CZEMBOROWI
profesora nauk rolniczych
(na wniosek CK i Rady Naukowej IHAR-PIB)
dr hab. Pawłowi Mieczysławowi SOWIŃSKIEMU
profesora nauk biologicznych
(na wniosek CK i Rady Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego)
LAUREATKĄ NAGRODY PREZESA RADY MINISTRÓW w 2012 r.
za wyróżnioną rozprawę doktorską za 2011 rok została
dr Agnieszka BIŃKA
Zakład Inżynierii Genetycznej w Radzikowie

Tytuł rozprawy: „Optymalizacja ekspresji transgenów u polskich odmian zbóż”.
Promotor: prof. dr hab. Anna Nadolska-Orczyk
Rada Naukowa:

Podjęła uchwałę - na wniosek Komisji Doktorskiej (uchwała z 22.10.2012r.) nadała
mgr inż. Katarzynie SZAJKO
IHAR-PIB w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii z wyróżnieniem;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia
Tytuł rozprawy: „Identyfikacja i mapowanie genów Ny-1 i Ny-2 warunkujących reakcję
nadwrażliwości Solanum tuberosum L. na infekcję wirusem Y ziemniaka (Potato Virus Y)”.
Promotor: prof. dr hab. Waldemar Marczewski


Podjęła uchwałę - wszczęła przewód doktorski
mgr inż. Dorocie MILCZAREK
IHAR-PIB Oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałów Wyjściowych Ziemniaka

dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii,
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia.
Tytuł rozprawy: „Zastosowanie technik molekularnych w selekcji ziemniaka
uprawnego odpornego na mątwiki (Globodera spp.)”
i wyznaczyła na promotora: dr hab. Bogdana Flisa prof. nadzw.


Podjęła uchwałę - wszczęła przewód doktorski
mgr Agnieszce WĘGIEREK
IHAR-PIB w Radzikowie, Zakład Fitopatologii

dla uzyskania stopnia doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii;
dziedzina: nauki rolnicze, dyscyplina: agronomia.
Tytuł rozprawy: „Analiza zmienności wybranych izolatów z populacji bakterii
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff)
Davis i in.”
i wyznaczyła na: promotora: prof. dr hab. Edwarda Arseniuka
promotora pomocniczego: dr. n. biol. Aleksandra Masny
z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie


Podjęła uchwałę – pozytywnie zweryfikowała na stanowisko adiunkta
dr Annę Fraś
IHAR-PIB w Radzikowie Samodzielna Pracownia Oceny Jakości Produktów Roślinnych

Radzików, 2012-11-05

mgr Elżbieta Kruszyńska
Sekretarz Rady Naukowej IHAR-PIB

