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UCHWAŁA nr 1 lxvl l 101
Rłoy Nłuxoweu
lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin_ Państwowego lnstytutu Badawczego
w Radzikowie

z 19 marca 2015

r.

w sprawie: odmowy 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'), zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach

naukowych

itytule naukowym orazo stopniach ltytulewzakresiesztuki (Dz. U. nr65, poz.595; Dz. IJ. nr164
z 2005 r. poz.1365; Dz. U. nr 84 z 2011 r' poz. 455) uchwala się, co następuje:

s

1.

Rada Naukowa lnstytutu Hodowli iAklimatyzacji Roślin_ PlB na posiedzeniu 19 marca 2015

r.,

na podstawie uchwały Komisji Habilitacyjnej z dnia 9 marca 2015r., powołanej przez Centralną
Komisję do Spraw Stopni i Tytułow, zawierającej negatywną opinię wniosku o nadanie stopnia
doktora habilitowanego wraz z uzasadnieniem odmawia nadania

dr Walentynie Banaś

z U n iwersytetu Przyrod n iczo-H uman istycznego w Sied lcach
Wydział Przyrodniczy, lnstytut Biologii, Katedra Fizjologii Roślin i Genetyki

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych
w dziedzinie: nauki rolnicze, dyscyplinie: agronomia
Tvtuł osiaonięcia naukoweqo: ,,Biochemiczne podstawy ulepszania roślinoleistych; enzymy
ostatniego etapu biosyntezy tłuszczów zapasowych''

Uzasadnienie zawiera załącznik nr 1 do uchwały.

s2.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym większością głosow przY 2 głosach wstrzymujących się.
obecnych uprawnionych do głosowania było 28 osob, oddano 28 waznych głosÓw, za wnioskiem oddano 26
głosow, głosow przeciwnych nie było, głosÓw wstrzymujących się * 2.

s3.
Uchwała staje się prawomocna z chwilą jej podjęcia.

s4.
Niniejszą uchwałę wraz

z recenzjami złożonymi w postępowaniu habilitacyjnym, Rada Naukowa

lHAR-PlB puekazi1e Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów celem ogłoszenia w Biuletynie
lnformacji Publicznej,
Kandydatki

i

a

takŻe ogłasza na stronie internetowej lnstytutu wraz

autoreferatem, informacją

o

składzie Komisji Habilitacyjnej

i

z

wnioskiem

Harmonogramem

przebieg u postępowania habilitacyjneg o.

Pzewodnicząca Rady Naukowej lnstytutu

Prof. dr hab. lwona Bartkowiak-Broda

Załączniknr 1
do uchwały Rady Naukowej IHAR-P|B nr 1lxvll101 z dnia 19 marca 2015r'
stanowiący uzasadnienie odmowy nadania

Pani dr Walentynie Banaś
stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych,
dziedzina'. nau ki rol nicze, dyscyplina : ag ronom ia

Rada Naukowa po zapoznaniu się

z

uchwałą Komisji Habilitacyjnej wraz

uzasadnieniem podziela stanowisko Komisji, która w podsumowaniu stwierdziła:

z

jej

,,PT Recenzenci biorąc pod uwagę duze - dla rozwoju nauk rolniczych - znaczenie publikacji składających się na osiągnięcie naukowe, pozytywnie je ocenili w pisemnych recenzjach.

Wszyscy jednak wyrazili wątpliwościdotyczące małego udziału Kandydatki w badaniach i
powstałych pracach z tych badań. Dorobek publikacyjny po uzyskaniu stopnia doktora nauk rolniczych został oceniony przez Recenzentów jako skromny. Na wniosek jednego z oceniających
,,ze względu na skromną liczbę opublikowanych prac oryginalnych oraz ze względu na fakt, że
udział Habilitantki w większościprac nie był dominujący, mając wątpliwościodnoŚnie Jej dalszych
planów badawczych jako samodzielnego pracownika naukowego'' - za zgodą całej Komisji zaproszono Panią Doktor na rozmowę. Wynik tej rozmowy utwierdził Komisję w przekonaniu, że udział
Habilitantki w koncepcji, jak i realizacji prac składających się na osiągnięcie nie był znaczący, a
tym bardziej wiodący, a Jej dalsze plany badawcze są raczej nie sprecyzowane.

-

We wszechstronnej, wielowątkowej dyskusji wszystkich członkÓw Komisji do słabych stron
wniosku Pani DrW. Banaśzaliczono.
za maly, nie dolninujący udział Kandydatki w koncepcji badań i w ostatecznej wersji publikacji
składających się na najważniejsze osiągnięcie naukowe;

brak znaczących dokonań naukowych mierzonych ciągami publikacji opracowanych po
ostatnim awansie, czyli po uzyskaniu stopnia doktora. Dorobek jest kontynuacją tematyki
doktorskiej, jest rozproszony i za mały do uzyskania stopnia doktora habilitowanego. Tworzy
go zaledwie 8 oryginalnych prac twórczych, wykazywane monografie nie mają charakteru

twÓrczego (są typu Proccedings of Simposium . ..) a rozdział w niepublikowanym podręczniku
ma wymiar dydaktyczny, a nie tworczy;

brak choóby jednego własnego projektu badawczego po doktoracie, zupełny brak zainteresowania w rozwoju współpracy międzynarodowej z pozyĄi własnego Zakładu pracy - w tematyce, w ktorej Habilitanta zdobyła duże doświadczenie.
Uwzg|ędniając i waŻąc powyższe fakty Komisja w jawnym głosowaniu odmówiła poparcia
wniosku o nadanie Pani Dr Walentynie Banaśstopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w
dyscyplinie agronomia.
Wynik głosowania: 7 głosów za odmową poparcia wniosku, innych głosów nie było''.
Rada Naukowa lHAR-PIB stwierdziła, Że Kandydatka nie spełnia wymogów przewidzianych
w ań. 16 w/w ustawy z 14 marca 2003 r. oraz rozporządzenia MN|SW z 3 pażdziernika 2014r.
w sprawie szczegÓłowego trybu i warunkow przeprowadzania czynnoŚci w przewodzie doktorskim,
w postępowaniu habilitacyjnym oruz w postepowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2014
po2.1383).
Przewodnicząca Rady Naukowej lnstytutu
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Prof. dr hab. lwona Bartkowiak-Broda

