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UCHWAŁA nr 1/XlX/66
Rady Naukowej
lNstyrutu HoDoWLl l AKLlMATYzAcJl RoŚLlN _ PAŃsTWoWY
w Radzikowie
z 27 marca 2019

INSTYTUT BADAWcZY

r.

w sprawie: zgłoszenia kandydatow na recenzentów w postepowaniu o nadanie
tytułu profesora nauk rolniczych

Napodstawieart.29ustawyz30kwietnia2010r.oinstytutachbadawczych(Dz.tJ. z2018r.,poz.
736) z poźn. zm', zgodnie z art.179 ust' 2 ustawy z 3 lipca 2a18 r. _ Przepisy wprowadzające
ustawę * Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 30.08.2018 r., poz. 1669) oraz ustawą
z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie
sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789) z poźn. zm., uchwala się, co następuje.

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu27 marca 2019 r., na
podstawie wniosku <Zespołu do prowadzenia czynności w postępowaniu o nadanie tytułu
profesora _ prof' dr hab. lwona Bałtkowiak-Broda, prof' dr hab. Wacław orczyk, prof. dr hab. Jadwiga
Śliwka> wyznaczyła w postępowaniu o nadanie

dr. hab. inż. Grzegorzowi zURKoWl
z lHAR-PlB w Radzikowie, Zakład Traw, RoŚlin Motylkowatych i Energetycznych

tytułu profesora nauk rolniczych

nastepuiacvch kandvdatów na recenzentów:

1. Prof. dr hab.

Jadwiga

ANDRZEJEWSKA

2.

Prof. dr hab.

Hanna

BANDURSKA

3.

Prof. dr hab. Małgorzata JĘDRYCZKA

Nauki rolnicze /Agronomia / Uprawa roślinpastewnych izielarskich
UTP w Bydgoszczy; Wydział Rolnictwa i Biotechnologii; Katedra Agronomii
Nauki rolnicze / ogrodnictwo / Fizjologia roŚlin
UP w Poznaniu, Wydział ogrodnictwa iArchitektury Krajobrazu; Katedra Fizjologii Roślin
a u ki rol n i cze /Ag ro n o m i a/ F ito p ato l og i a,
lnstytut Genetyki RoŚlin PAN w Poznaniu

N

4.

Prof. dr hab. Piotr

MASOJC

g en

ety ka ro śli n

Nauki rolnicze /Agronomia / Genetyka i hodowla roślin
ZUr w Szczecinie; Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa; Katedra Genetyki, Hodowli
i Biotechnologii Roślin

5.

Prof. dr hab.

Monika

RAKOCZY-TROJANOWSKA

6.

Prof. dr hab.

Marcin

RAPACZ

7.

Prof. dr hab.

Wojciech RYBlŃsKl

8.

Prof. dr hab.

Marian

9.

Nauki rolnicze / ogrodnictwo / Genetyka i hodowla roślin
SGGW; \ĄĄldział ogrodnictwa, Biotechnologii iArchitektury Krajobrazu; Katedra Genetyki,
Hodowli i Biotechnologii Roślin

Prof. nauk biologicznych/ Dr habil. nauk rolniczych, agronomia / Biologia, agronomia,
biotechnologia
UR im. Hugona Kołłątajaw Krakowie;
\AĄldział Rolniczo-Ekonomiczny; Katedra Fizjologii Roślin
/ Agronomia / Genetyka rośIin
lnstytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

Nauki rolnicze

WIWART

Nauki rotnicze / Agronomia / Hodowla roŚlin, hodowla roślin odpornych na choroby grzybowe,
kom pute rowa an al iz a obraz u
i Rolnictwa;
Środowiska
UV/M w olsztynie; \ĄĄldział Kształtowania

Prof. dr hab.

Katedra Hodowli Roślini Nasiennictwa

Krystyna ZARZECKA

Nauki rolnicze / Agronomia / SzczegÓłowa uprawa roŚlin rolniczych
UP-H w Siedlcach, \Afudział Pzyrodniczy; lnstytut Agronomii

Zbigniew

ZWIERZYKOWSKI
10. Prof. dr hab.
Nauki rolnicze / ogrodnictwo / Genetyka i hodowla roŚlin
lnstytut Genetyki RoŚlin PAN w Poznaniu

s2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.

s3.
Uchwała staje się

pr"*o'o.na z

chwilą jej podjęcia'

PRZEWoDNlcZĄcY Rnoy NRuxowr.l lnsryruru

Stefan Szyndel

