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o5-87o Błonie, Radzików

UcnWAŁA nr 1/xvl/66
Rłoy Nłuxowe.l
lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
- Państwowego lnstytutu Badawczego
z 21 listopada2OlS

r,

w sprawie: nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych

w zakresie agronomii; dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina: agronomia

Na podstawie ań. 29 ustawy z 30 kwietnia2010 r. o instytutach badawczych (Dz' U' z 2010r. nr 96,

poz' 618 z późn. zm.) oraz zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych
itytule naukowym orazo stopniach itytulewzakresie sztuki (Dz. U. nr65, poz.595; Dz. U. nr 164
z2005r. poz.1365; Dz. U. nr84z2011 r. poz.45Q uchwalasię, co następuje:
s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin- PlB na posiedzeniu21listopada 2013

r.,

na podstawie uchwaŁy z dnia 4 tlstopada 2013 r. Komisji Habilitacyjnej, powołanej przez
Centralną Komisję do Spraw Stopni i Tytułów, zawierĄącej pozytywną opinię wniosku o nadanie
stopnia doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem
nadaje

dr Jadwidze Śliwce

z lHAR-PIB oddziałw Młochowie,Zakład Genetyki iMateriałÓwWyjściowych Ziemniaka

stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia
Tvtuł osiaoniecia naukoweoo: ,,ldentyfikacja

i

charakterystyka ekspresji genów odpornoŚci na

Phytophthora infestans (Mont.) de Bary oraz ich wykorzystanie w hodowli ziemniaka uprawnego
(Solan u m

tu

berosum L.)"

Uzasadnienie
vŁa9

Rada Naukowa po zapoznańiu się
podziela stanowisko Komisji'

z

uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz

osiągnięcia naukowe dr Jadwigi

dokto:ra stanowią znaczący wkład AutorKi

w rozwÓj dysćyp|iny

Iliwxi
naukowej:

z

jej uzasadrrienłem

o.

stopnia

:1]:o::''
agr$nCIrnii iw zwtąku

z 14 marca 2003
z pqwyŹszym Kandydatka spełnia wymogi przewidziane w ań. 16 w/w ustawy

r'

s2
Uchwałę podjęto w głosow'aniu tajnym jednogłośnie'

53.
Uchwała staje się prawomocna z chwiląjej podjęcia

$4
Niniejszą uchwałę wraz

złoŻonymi W postępowaniu habilitacyjnym' Rada Naukowa
Komisji do Spraw Stopni i TytułÓw celern ogłoszenia w Błuletynie

z recenzjami

lł{AR-PlB Br.zekazuje Cenłralnej

a także ogłasza na stronie internetowej łnstytutu wraz z wnioskiem
i autoreferatem, informacją o składzie Komisji Habilitacyjnej i harmonogramem

lnforrnacji Publicznej,
habilitantki

przebiegu postępowania habilitacyjnego'

Przewodniceąca Rady hlaukcwej l nstytutu
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Frof. dr hab. lwona BARTKowAK-BRoDA

