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w Radzikowie
217 kwietnia 2019 r.

INSTYIUT BADAWcZY

w sprawie: wyrazenia zgody na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego
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Na podstawie ań. 29 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz' IJ. z 2018 r., 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 póŹn' zm., uchwala s!ę, co następuje.

s1
Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu 10 oraz 17 kwietnia
2a19 r., w odpowiedzi na pismo Centra|nej Komisji Do Spraw Stopni i TytułÓw nr BCK-Ill-L6743119 z 4 kwietnia 2019 r. wyraża zgodę na przeprowadzenie, wszczętego 4 kwietnia 20'l9r.
postępowan ia habl l ltacyj nego

dr inż. Laurencji szAŁY

z lHAR-PlB oddział w Poznaniu, Zakład Genetyki i Hodowli RoŚlin oleistych

o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych, dyscyplinie agronomia
Tvtuł osiaqniecia naukoweqo: ,oszacowanie efektów genetycznych i interakcyjnych linii
podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brasslca napus L,)" - cykl 4 publikacji

orazwyznacza do Komisji Habilitacyjnej trzech członkow w osobach:
prof. dr hab. Danuta BOROS - sekretarz

Dziedzina: nauki rolnicze; Dyscyplina: zootechnika; Specjalność''zywienie zwierząt, paszoznawstwo
lHAR-PlB w Radzikowie, Samodzielna Pracownia oceny JakoŚci ProduktÓw Roślinnych

prof. dr hab. Adela ADAMUS - recenzent

Dziedzina. nauki rolnicze;Dyscyplina: ogrodnictwo; Specjalność:genetyka ihodowla roślin
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, lnstytut Biologii RoŚlin i Biotechnologii

prof. dr hab. Krzysztof KoWALczYK

- członek

Dziedzina: nauki rolnicze;Dyscyplina: agronom|a; Specjalność:genetyka roślin, hodowla roślin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, lnstytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin

s2
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym'

s3
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

osiagnięcie naukowe pt' .,oszacowanie efektow genetycznych i interakcyjnych linii
podwojonych haploidów rzepaku ozimego (Brassica napus L.)'' - cykl 4 publikacji:
1. Szała L., Cegielska-Taras T., Adamska E., KaczmarekZ.2018. Assessment of genetic effects on
important breeding traits in reciprocal DH populations of winter oilseed rape (Brassica napus L,).
[IFzorz:1,042; IFs:1,190; MNiSWzoro-25 pkt.]
Journal of lntegrative Agricultve 17 (l): 76-85.
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Łączny IFiIFs w/w prac wynosi 6,Ż8316,660 oraz I09 pkt' MNiSW'
2oI7 za rok 2016 w bazie Journal
IF podano wg roku opublikowania orazwg IF podawanego w roku
Ciiation Repońs, a punkty MNiSW opublikowane w dniu 9'1Ż.Ż016 r.

