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HłnuoNoGRAM PRZEBIEGU PoSTĘPOWANIA HABILITACYJNEGo
dr inż. Laurencji SZAŁA
z IHAR-PIB oddział w Poznaniu, ZaWad Genetyki i Hodowli Roślinoleistych
o nadanie stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo
oraz
zgodnie Z ustawą z dnia 14 marca2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym
o stopniach i tytule w zal{resie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz.l789);
wzwiązkuzart.Ii9ust.1uśtawy z3|tpca2018r. Przepisy wprowadzajqceustawę-Prawo
poz. 1669)
o szkolnictwie wyzszym i nauce (Dz.U. z 30 sierpnia 2018 r. '

linii
osiągnięcie naukowe pt. ,,Oszacowanie efektów geneĘcznych i interakcyjnych
podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)'' - cykl 4 publikacji'
04.04.Ż019 r.

-

17.04.Ż019 r.

- Podjęcie przęz Radę Naukową IHAR-PIB uchwał w

Wszczęcie postępowania habilitacyjnego przez Centralną Komisję do Spraw
Stopni i Tytułow dr lnŻ. Laurencji Szała-

p.'"pro*uizenia postępowania habilitacyjnego

sprawach:

oraz wznaczenia

trzech

członkow Komisji Habilitacyjnej (w tym: selłetarza i recenzenta).
Powołanie Komisji HabilitacyjnĄ przez Centralną Komisję do Spraw Stopn!
i Tytułow na podstawlę art. 18a ust. 5 ustawy z 14 marca Ż003 r' o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. tJ. z2OI7 r. Poz. 1789;.

03.06.2019 r'

-

13.06.2019 r'

-

Wysłanie powiadomień do człoŃów o powołaniu do Komisji Habilitacyjnej

31.07.2019 r.

-

P|anowany termin sporządzenia recenĄi osiągnięcia naukowego oraz

29.08.2019 r.

-

Planowany termin posiedzenia Komisji Habilitacyjnej w IHAR-PIB
w Radzikowie i podjęcia uchwały zawierającej opinię w sprawie nadania lub
odmowy nadania dr tnŻ. Laurencji SZAŁA stopnia doktora habilitowanego

oraz przesłan ie pełnej dokumentacj i.

aktywności naukowej Habilitantki.

nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo'

29.08.2019 r.

-

Planowany termin przekazania uchwały Komisji Habilitacyjnej wraz z pełną
dokumentacj ą Przewodniczącemu Rady Naukowej IHAR-PIB'

26.09.2019 r. -

11.10.2019 r. -

Radę Naukową IHAR-PIB
Planowany termin podjęcia uchwały ptzęz
Szała stopnia doktora
w sprawie nadania iuu oa*o-y nadania dr inŻ. L. i ogrodnictwo'
rolnictwo
tuuitio*urrego nauk rolniczych w dyscyplinie
z przepisami' uchwały Rady Naukowej IHAR-PIB do
Przekazanie, zgodnie
Tytułow'
Centralnej rońis.ji do Spraw Stopni i
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on
2018' Assessment of genetic effects
aF-',KaczmarekZ'
Adamsk
T.,
!. Szałal.' Cegielska-Taras
pH pńr"ions of winter oilseed rape (Brassica napus L')'
reciprocal
*
t,"uit,
breeding
important
Integrative Agriculture 17 (1): 76-85'

ffit*lof

2.Cegielska-TarasT.,Nogala-KałuckaM.,SzalaL.,A.Siger.2016'S|dyofvariationof
napus L' doub'ed
m ńu.r. and ye'low se"eds of Brassica

cont"ntJ
tocochromanol and phytosterol
(3): 32I'33Ż'
Poionorum Alimentaria 15
Scientiarum
populationr.Tóru
haploid
2015'
Lembicz J'' Nogala-Kałucka M'
L''
Szała
T',
Cegielska-Taras
of winter oilseed
3. Siger A., Michalak M.,
and plastochromanol-8 contents
ioŃ"rol
effects
Genotype and environment
""f};ii plants oi,r'"-.'"'' between yellow and black sęeds'
dęrived
lirr",
haploid
rape doubled
65: t34-I4L
Industrial Crops and Products
K', Bocianowski J''
Liersch A.' -olejnik A, Kozłowska
W.,
Popławska
K.,
4. Szałal., Sosnowska
ogura system with the use of
or n"* restorer rines for cMs
2016.Developmerri
T.
cegierska-Taras
(Brassica napus L')' Breeding Science'
resynthesized oilseed rape

