EY

INSTYTUT HODOWLI I AKLIMATYZACJT ROSLIN
PAŃSTWoWY INSTYTUT BADAWCZY

RADA NAUKOWA

Radzików, o5-87o Błonie

tel.centrala: +(48) 22 72536II w.599, bezpośr. 22 733 4 599
fax : + (48) 227 2547 t4, e-ma : postbox@i har.edu. pl http ://www, ha r. edu. pl
i

i I

UGHWAŁ

A nr

1l x|x

l 124

Rłoy Neuxowe.l

|NsTYTUTU Hooowl-l

l AKLlMATYzAcJl RośLlN_ PAŃsTWoWY lNsTYrur BłoewczY

w Radzikowie
z 28 kwietnia 2021 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 2020 r', poz.
_ Przepisy wprowadzające
1383) z pÓŹn. zm., zgodnie z art'179 ust' 2 ustawy z 3 lipca 2018 r.
ustawę _ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30'OB.201B r', poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytute naukowym oraz o stopniach itytule w zakresie
sztuki (Dz' U. z 2020 r', poz.85), uwzgiędniając rozporządzenie MN|S\N z 20 września 2018 r.
poz
w sprawie dziedzin nauki i dyscyptin naukowych oraz dyscyplin aftystycznych (Dz'U. z 2018 r.,
_
poŹn'
uchwala
zm.
r.
z
181B), zgodnie z Regulaminóm'Rady Naukowej z 12 paŹdziernika 2017
się, co następuje:
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1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 28 kwietnia 2021 r.,
pracy
na podstawie uchwały Komisji Doktorskiej z 21 kwietnia 2021 r. W sprawie przyjęcia obrony
doktorskiej pt. ,,Zrożnicowanie genetyczne i fenotypowe izolatów Phytophthora infestans
(Mont.) de Bary z ziemniaka Solanum tuberosum L." - zbior 3 publikacii.
Promotor:prof. dr hab. Jadwiga Śliwka
- UAM w Poznaniu

Recenzenci; prof. dr hab. Magdalena ARASIMOWICZ-JELONEK
dr hab. Tomasz KULIK prof' UWM w Olsztynie

nadała

mg r Marcie Małgorzacle JANlszEwsKlEJ
z tHAR-PlB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałow WyjŚciowych Ziemniaka

stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych,
w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
s2.

Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym za pomocą systemu elektronicznego, jednomyślnie.
(SpoŚrÓd 33 członkow Rady, uprawnionych do głosowania 26, w głosówaniu wzięło udział 26 osob'
w te1ticzaie oddano głosow: za nadaniem stopnia 26, przeciw 0, wstrzymujących 0)

s3.

Uchwała staje się prawomocna z dniem jej podjęcia.

PRZEWODNI

Y RADY NRUXOWTI INSTYTUTU

k Stefan Szyndel

Wykazpublikacjiwchodzącychwskładrozprawydoktorskiej.
(2016)
1. Brylińska Mańa, Sobkowiak Sylwester, Stefańczyk Emil,śliwka Jadwiga
potaio cultivation system affects population structure of Phytophthora infestans
3,23
runóar Ecology 2o'.1'32_143. Dol io.1016/j.funeco.2o16.o'1.001' lF2016 (impactfactor):
S-letni lF: 3,95

(2018)
2. Brylińska Mańa, Sobkowiak Sylwester, Stefańczyk Emil, Śliwka Jadwiga
typg
mating
PgtelTination'
Evatuation of PCR markers tor bhytophthora infestans
_
8-1445-4'
Euióó"un Journal of Plant Pathology 152:?3 44. Dol 10.1007/s10658-01
1,73
lF2O18 (impact factor): 1,66. S-letni lF'

. .
Janiszewska Mańa (d. Brylińska)' Sobkowiak Sylwester, Stefańczyk Emil,
over a long period of
Poland
in
locaiion
single
a
fiom
infestans
enytopntnóra
di
Population structure
Dol '!0.1007/s00248-020-01630-6'
time in context of weather conditions. Microbial Ecology, w druku.
3.

lF2O19 (impactfactor): 3,36.S-letni lF: 3,86

Slrwka. Jadwiga (2020)

