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UcHWAŁA nr 1lxval70
Rłoy Nłuxowe.l
lnstytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin
_ Państwowego lnstytutu Badawczego
z 21 listopada 2013

r.

w sprawie: wyróznienia osiągnięcia naukowego i dorobku naukowego

w postępowaniu habilitacyjnym o nadanie stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli i AklimatyzaĄi Roślin- PlB' działając na podstawie art' 29
ustawy z 30 kwietnia2a10 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2010r. nr g6, poz. 618 z paźn.
zm.) - na posiedzeniu 21 listopada 2013 r., na wniosek Komisji Habilitacyjnej z dnia 4 listopada
2013 r. wyróżniła osiągnięcie naukowe pt.: ,,ldentyfikacja i charakterystyka ekspresji genów

odpornościna Phytophthora infestans (Mont.) de Bary oraz ich wykorzystanie w hodowli
ziemniaka uprawnego (Solanum tuberosum L.l" oraz dorobek naukowy
dr Jadwigi Śliwti
z 1HAR-PIB oddział w Młochowie, Zakład Genetyki i Materiałow WyjŚciowych Ziemniaka

w postępowaniu habllltacyjnym o nadanie jej stopnia naukowego
doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie agronomii
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia

Uzasadnienie
Komisja Habilitacyjna W uzasadnieniu podkreśliła,ze Wszyscy Recenzenci powołani do oceny

osiągnięcia

i

dorobku naukowego dr Jadwigi Sliwki zakończyli swoje recenzje wnioskami o

wyróznienie stosowną nagrodą. Wniosek o nagrodę poparli takŻe pozostali członkowie Komisji
Habilitacyjnej' Rada Naukowa poparła wniosek Komisji'

$2.
ucrrwałę podjęto w głosowaniu tajnvm.

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwiląjej podjęcia.
R/.

Niniejsżą uohwałę WraE

z

uchwałą o nadaniu stopnia doktora habilitowanego

i

innymi

dokurnentami, R.ada:Naukowa |HAR-P|B przekazuje Centralnej Komisji do Spraw Stopni iTytułów

celem ogłoszenia w Biuletynie lnformacji Publicznej, a takze ogłasza na stronie internetowej
lnstytutu.

Przewodnicząca Rady Naukowej lnstytutu
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Prof. dr hab. lwona BARTKOWIAK-BRoDA

