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H^RNloNoCR.\]u PRZEBIEcU PoSTĘPoWANIA ItABlLlTAcYJNEGo
dr' sla11omir.l wlłÓRLA
z IHAR-PlB Ząklud Nąliennictu,l:l i ()chron! Ziennidką w Banln].
o n^danic stoprria dol(toIa habilitowanego nauk rolnicł_ch

dziedzina: nauki rolnicze; dyscyplina agronomia

Zgodnie Ż ustau'ą z dllia ]'{ marca 200]r- o stopniach naukolvych i tylu]e naukouym orM
o stopniach i tytule w Zakresie sŻtuki (lełJljednolily Dz' {'| , 20lłt'' po' ]852)

pL

osiagnięcie naukou'e
.

..\Yybrane aspekł tspra$'niania technologii produkcji nasiennej
ziemniaka rv Polsce" stanowi j ednotematyczn1' cyk1 dziet'ięciu ptlbiikaoji'

t.

12.05.2015 r. - Wszczęcie postępowania habiiitac)'.jnego przez Cen1lalną Konrisję do Spl'arr
Stopni i l_)tulów oraz skielorvanie w/w wniosku do l{ady Naukorł,ej Inst}'tufu llodo\\,li
i Aklimat-'''zacji Roślin PŻństWo$T lnst}'tut Badawczy rł Radzikowie.

2.

14 lipoa 2015r'. -

:1.

Uchrł'Ą Rady Naukowej IHAR-PIB w sp.a\!ach:

przeprowadzenia postępo\ł'ania lrabi1itac}'_j ncgo dr. sławonira wróbla
lt1znaczenia trzech człoŃóu' l(omis ji Habilitacljnej (w t}'rn Sekretalza i lecenzenta)'

07.09.2015l. ccntralna Komisja do Spfa\Ą,stopni i T}tułó\! poWołała Konisje Habi1itacyjna
do przeprou'adzenia postępowania habilitac},jnego dI Słau,omira Wrób]a \ł'skladŻie:
Przelvodnicząca: ptof. dl hab. Baibara S^\VlCKA, I]P \ł'LLLbli1 e
seketar'Z| dI hab' Renata LLl]li(]](r\ pro1'' nadzw'' IHAR-PIB oddział w Mlochorł'ie
Rcccnzenl] prof' dl hab. Pawe} WĘGoRl(. loR-PIB w PoŻnanlll
dl hirb. N'Ialek GLrcĄ|.r prof' nadzw.' UP-H w Sicdlcach
Recenze t:
Rccenzenl: plot'' dr 1rab' E\ł'a ZlN,]\oc]]-GL]Zo\'SKA. IHAR-PIB oddzial rł Mklohowie
plof' dr hab' Ulszu1a PRoŚl] \ -B]ALC]ZYK, UP r.ve Wroc}awiu
Czlonek:
clr hab' Zbignierł, Czllr Ko plol'' nadŻw'. 1IlAR-PIB oddzial rv .1adrł'isinie
Członek:

4.

14.o9'2015I. IHAR-P lB otr zymal z CK intbrmację o porł'olan iu Kornisji Habi1ltJc)
dokumentacic Kandydata.

5.

19' l0.2015 r. termin nac1esłiu'ia lccenz_ji osiągllięcia naukowego oraz akł-\ł'nościnauko\ł'ej.
or'ganizac)'jnej i <11'daktyczuc] dr- Sławon]ira Wrribla (:gor/nle.z u),l|1: uslt11Ą'c! - ó ry-!]odni Od
Llniu

pottolanid Ko litji Habilitdqjiej pEez CK).

j

llcj L'laZ

6.

'7.

Komisja Habilitacyjna w terminie 21 dni od dnia otrzymania recenzji tj. 09.11.2015r.
podejmuje uchwałę zawieĄącą opinię w sprawie nadanja lub odmorły nadania dr
Slawomirorr'i Wróblowi stopnia doktora habilito\ł'anego nauk rolniczych w dysc1plinie
aglonon]ia oraz \.vraz z uzasadnierriem i pełną dokumentacją postępowania habilitac-vjnego,
\\' tym recenzjami osiągnięć naukolrych przekaz-uje Przewodniczącej Rady Naukowej
IHAR-PIB pr'of' dr hab. Ilł'onie Bartkowiak-BrodŻie'

Rada Naukor'r,a IHAR-PIB w terminie miesiąca od ohzymania uchrł'Ą Konrisji
Habilitacyjnej (tj' 09'12'2015r.) podejmuje uchwałę o nadaniu 1ub odn]orvie nadania stopnia
doktora habilitorł'anego'

8.

Rada Naukolva IHAR-PIB niezrł1oczl'ie zamięszcza \łymagane usta$'ą informację

na

stronie podmjoto\lej lnstj.tutu.
9.

Rada Naukowa IHAR-PIB w teminie 30 dni (tj. 9.01.2016r.) przekazuje do Centnlnej
Komisji do splaw Stopni i T}tułów w forrrrię elektronicznej uchwałę' inforrliację o składzie
Komisji Habi1itacyinej oraz leccnz.ję.
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dr hab. Edward A.seniuk

